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Inscritos concorrem à apenas dez vagas abertas; sorteio de licenças estão marcadas para esta terça-feira 

Quase setecentos ambulantes buscam 
vagas de ambulantes em Ubatuba

Lucas Barbosa
Ubatuba

Em busca da oportunidade 
de trabalharem como vende-
dores ambulantes durante 
a temporada turística de 
Ubatuba, quase setecentos 
moradores se inscreveram 
na Prefeitura para participa-
rem do sorteio para apenas 
dez vagas, que será realizado 
na próxima terça-feira. Con-
tando com os futuros con-
templados, a cidade litorânea 
terá a partir de novembro 
720 vendedores autoriza-
dos a comercializarem seus 
produtos pelas ruas, praias 
e outros pontos turísticos.

Devido ao atual cenário 
de dificuldade econômicas 
do país, cerca de 12,6 mi-
lhões de brasileiros estão 
desempregados. De acordo 
com o mais recente estudo 
divulgado pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas), denominado 
Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios), 
o montante corresponde a 
11,8% da população adulta. 
O estudo apontou que 41,4% 
dos ocupados atuam na in-
formalidade.

Tentando uma oportunida-
de para gerar renda e fugir Ambulantes procuram vagas para atuar na orla de Ubatuba; com grande procura na última semana, sistema deve alacancar geração de empresa
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Descontos variam entre 50% e 70% para juros e multas; 
Cachoeira prorroga o programa de recuperação fiscal

Cruzeiro aposta em novo
Refis para reduzir dívida
ativa de R$ 34 milhões

A Prefeitura de Cruzeiro que lançou Refis com descontos em honorários, juros e multas no municípios

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Buscando reduzir a dívida 
ativa municipal, a Prefeitura 
de Cruzeiro, em parceria 
com o Cejusc (Centro Judi-
ciário de Solução de Con-
flitos e Cidadania), lançou 
neste mês mais um Refis 
(Programa de Recuperação 
Fiscal). Os descontos para 
honorários, impostos e ta-
xas como o IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) 
chegam a 100%. O prazo 
para adesão segue até o dia 
20 de dezembro.

Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a Prefeitura oferece 
a oportunidade de parcela-
mentos e a regularização de 
contribuintes em atraso com 
o Município. Neste ano, o 
devedor que optar pela qui-
tação do débito terá 100% 
de desconto de honorários 

e 70% nos juros e multas. 
Para o parcelamento em três 
vezes o desconto de honorá-
rio também será de 100%, 
mas para multas e juros o 
desconto é reduzido para 
50%. Para o parcelamento 
em cinco meses também 
será mantido os 100% de 
honorários, mas com 30% 
de desconto nas multas e 
juros. A parcela mínima para 
pessoa física é de R$ 50 e 
para jurídica de R$ 300.

De acordo com o secretá-
rio de Finanças, Júlio Cesar 
Martins, o Município conta 
atualmente com aproxima-
damente R$ 34 milhões de 
dívida ativa, e a previsão de 
execução para este ano se-
gue como 2018, que foram 
executados R$ 4 milhões.

Martins explicou que 
nos três anos do governo 
de Thales Gabriel Fonseca 
(SD) o Refis foi prioridade 
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da informalidade durante a 
temporada turística de verão 
de Ubatuba, período em que 
a cidade recebe cerca de um 
milhão de visitantes, setecen-
tos interessados disputam as 
novas vagas de ambulantes. 
Eles se inscreveram, entre 
os dias 2 e 30 de setembro, 
no Posto de Atendimento 
Municipal, o “Fácil”.

De acordo com a Prefeitu-
ra, o sorteio será realizado 
na próxima terça-feira atra-
vés de cédulas com os nomes 
dos concorrentes. Além de 
membros da secretaria de 
Assuntos Jurídicos, o trâmite 
será acompanhado por re-
presentantes da Associação 
dos Ambulantes Autônomos 
de Ubatuba e por dois esco-
lhidos entre os participantes.

O evento está agendado 
para as 9h no Ginásio de 
Esportes Benedito Pinho 
Filho, popularmente conhe-
cido como ‘Tubão’, que fica 
no Centro.

Os inscritos deverão com-
parecer ao sorteio ou en-
viar algum familiar que 
apresente documentação 
comprovando o parentesco. 
Caso os requisitos não sejam 
atendidos, o concorrente 
não poderá participar do 
processo.

para o planejamento de 
recuperação financeira da 
cidade. “Todo ano, antes 
de fazermos a lei do Refis, 
verificamos primeiro como 
está a arrecadação do ano 
até mesmo para a gente não 
ter problema de renúncia de 
receita. Não posso dar um 
desconto maior do que eu 
vou receber”, salientou.

Segundo o secretário, os 
recursos que entram para 
os cofres públicos no final 
do ano são livres, ou seja, 
podem ser utilizados nas 
áreas de maior necessidade, 
inclusive para manter os 
serviços públicos oferecidos.

Os interessados devem 
procurar pelo setor da Dí-
vida Ativa, localizado à rua 
Capitão Neco, nº 27, no Cen-
tro, de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 17h, até o dia 
20 de dezembro. 

Cachoeira Paulista – A 

Prefeitura prorrogou o Refis 
da cidade e o novo prazo 
segue até o dia 20 de de-
zembro.

O programa conta com 
100% de desconto para ju-

ros e multas no pagamento 
à vista. Para parcelamento 
em duas vezes com o pri-
meiro pagamento até o dia 
29 de novembro, o desconto 
será de 80%.

Para ter acesso ao bene-
fício o contribuinte deve 
comparecer ao setor da 
Dívida Ativa, na Prefeitura, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 15h.
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Max do Casemiro Nenê do São João

Thales Gabriel

O vereador Max Barros, que 
mais uma vez mostrou em atitudes 
o que demonstra em aparência - 
sua altivez, ao 
defender com 
'unhas e den-
tes' a rejeição 
do pedido de 
invest igação 
e cassação do 
prefeito Edson 
Mota, já afasta-
do da Prefeitu-
ra de Cachoeira, por determinação 
da Justiça. Em seu delírio na sessão 
da última terça, só faltou agredir 
fisicamente a autora do pedido...

Bastidores da Política

O vereador Nenê do São João, 
que tentou desconversar o pedido 
de cassação do prefeito Edson Mota, 
reesquentando 
s e u  p r o j e t o 
'mequetrefe ' 
de reduzir a 
salário mínimo 
os subsídios 
d o s  f u t u r o s 
parlamentares 
da Câmara de 
Cachoeira, que 
com certeza, ele não deverá estar 
entre os reeleitos, segundo a plateia 
presente na sessão em que rejeitaram 
a CPI por oito votos a cinco...

Cachoeira Paulista – Quando 
os eleitores pensam que já viram de 
tudo em relação aos políticos que 
elegeram, alguém é surpreendido 
com o pior. Fato assim foi a marca 
negativa que a Câmara deixou para 
população cachoeirense, ao rejeitar 
em tom de guerra a abertura de in-
vestigação ao rombo que o prefeito 
afastado Edson Mota promoveu 
nos cofres públicos por meio de 
contratação irregular. Na sessão 
desta terça-feira, os vereadores que 
blindam Edson Mota no Legislativo 
investiram pesado com críticas, 
xingamentos e ameaças das mais va-
riadas em cima de uma eleitora que 
protocolou a abertura de CPI, por 
entender que a Casa de Leis está à 
altura para analisar os contratos que 
a Prefeitura celebrou com terceiros.

Lorena – O Executivo Municipal, 
que perto de completar 7 anos de 
administração, pouco pode contar 
com os governos Federal e Estadual, 
porém não deixou de trabalhar o de-
senvolvimento da cidade através da 
geração de recursos próprios. Recen-
temente impedido pelos vereadores 
de oposição de celebrar empréstimo 
de R$ 10 milhões junto à Caixa Fe-
deral para obras de infraestrutura, 
em especial a conclusão do muito 
que já foi realizado na  drenagem dos 
bairros que sofrem com alagamentos, 
o prefeito Fábio Marcondes comemo-
rou ao ver Lorena entre os municípios 
contemplados pela distribuição de 
recursos da concessão onerosa do 
Pré-Sal. Serão cerca de R$ 4 milhões 
e, com certeza, não faltará 'pai para 
esta criança bonita'.

Domingos Geraldo

Sob 'nova' direção
Na contramão dos interesses da 

Câmara de Cachoeira, Domingos 
Geraldo, prefeito em exercício, se-
gue fazendo o que o afastado Edson 
Mota 'empurrou 
com a barriga' 
e boa parte dos 
vereadores não 
quiseram em hi-
pótese alguma: 
limpar o inchaço 
de contratados 
da Prefeitura e 
da Santa Casa. 
Somados administração pública e 
hospital chegam a 300 comissiona-
dos (entre os ativos e fantasmas). 
Tem gente suspeitando e 'apostando 
alto' que Domingos está cumprindo 
estes expedientes sob orientação 
do próprio Edson, que viu em seu 
afastamento a ocasião perfeita de 
exonerar a tropa toda pelas mãos do 
vice! Ou não vice?

Efeito colateral
Com a queda de Edson Mota do 

poder em Cachoeira, ainda que por 
30 dias, a prova que Domingos está 
agindo por coerência própria será 
o corte de vários 'mandrakes' que 
gravitam em torno da administração 
pública, a exemplo do transporte 
escolar e outras atividades tercei-
rizadas na Prefeitura, como o Rui 
Mendonça, que só babou porque 
chegou na Justiça...

Por essa poucos esperavam
Tem governista em Guará custan-

do acreditar que o atual vice-prefei-
to, Regis Yasumura, tem grupo de 
candidatos a vereador formado à sua 
disposição, caso resolva entrar na 
disputa para a próxima Prefeitura. 
Pelo que se ouviu nas rodas mais 
requintadas da política local, além 
de um partido para chamar de seu, 
Regis tem despertado interesse de 
um segundo grupo da cidade que não 
tem bala no momento para prefeito, 
mas tem nome para oferecer de vice.

Previsão 2020
Se a candidatura majoritária de 

Regis Yasumura for confirmada até 
as convenções, em maio do ano que 
vem, os eleitores de Guará terão 
além dele (Regis), mais quatro pre-
feituráveis para escolher: Marcus 
Soliva buscando sua reeleição, Ar-
gus Ranieri no pique da revanche, 
Junior Filippo abraçando os eleitores 
acima de média e provavelmente 
mais um outro ‘bolsonariano’ – entre 
os vários que andam atrás da ‘unção’ 
do presidente.

Grupo ‘fechado’
Corre na boca pequena que o 

prefeito Marcus Soliva não está 
disposto a esperar até as convenções 
do ano que vem para conhecer o 
pessoal que disputará as eleições ao 

seu lado. Disseram que ele preten-
de ter a primeira reunião de 'portas 
fechadas' com os 34 postulantes 
ao Legislativo que integrarão o 
primeiro e segundo grupo de sua 
plataforma de campanha. Falaram 
ainda, que neste encontro exclusivo, 
haverá uma lista tríplice para seleção 
do eventual vice.

Perguntar não ofende
Já que o assunto é a formação 

dos grupos de apoio à reeleição de 
Marcus Soliva em Guará, o vereador 
Pedro Sannini muda de partido para 

se manter entre os governistas, ou 
vai no pacote do PTB para a plata-
forma de Argus Ranieri?

De bem com os eleitores
Números de uma recente consul-

ta popular em Cruzeiro revelaram o 
que muitos previam, o governo de 
Thales Gabriel muito bem avaliado 

entre os eleito-
res da cidade, 
comemoração 
da equipe do 
prefeito e pre-
ocupação entre 
os opostos, que 
‘queimam fos-
fato’ tentando 
somar velhos 

nomes com novas revelações da 
política local, para ver se conseguem 
‘perder de pouco’ nas urnas do ano 
que vem... 

Sorte de um azar do outro
Enquanto o clima na adminis-

tração pública de Cruzeiro é de 
comemoração pelos números favo-
ráveis, o mesmo não está ocorrendo 
da Câmara, com a constatação da 
tendência eleitoral em renovar quase 
que 100% o Legislativo. E para o 
pânico geral na Casa de Leis, o fu-
turo palanque à reeleição de Thales 
Gabriel está praticamente completo 
com os novos nomes que aderiram 
seu governo.

Edital de Praça
Diante dos discursos de serieda-

de administrativa e zelo com o erário 
público do presidente da Câmara de 
Lorena, Mauro Fradique, o Jornal 
Atos comunica que disponibilizará, 
no fechamento deste ano, quantas 
páginas forem necessárias, a custo 
zero, para que a atual presidência 
publique o balanço financeiro do Le-
gislativo, com suas entradas e saídas.

E por falar em Câmara...
...de Lorena – As atenções de 

concursados e exonerados há cerca 
de dois meses da Prefeitura, por 
determinação da Justiça, estão em 
expectativas pela votação dos ve-
readores ao projeto do Executivo 
que regulamenta cargos e salários, 
possibilitando que muitos sejam 
recontratados.

Mobília pesada
Após ‘alinhar’ o PSDB de Pinda 

exclusivamente para sua candidatura 
e aparelhar do DEM na composição 
de seu segundo grupo, mesmo com o 
fim das coligações partidárias, disse-
ram que Rafael Goffi agora ‘cresce 
o olho’ para o MDB, de onde espera 
receber o apoio de Edson Torino. A 
pergunta que fica é: se confirmada 
esta ‘sopa de letrinhas’ na platafor-
ma de Goffi, onde ele vai conseguir 
dezessete nomes para cada partido 
– lembrando das cotas femininas – 
para colocar a candidatura na rua???

Prováveis e improváveis
Comenta-se em Pinda que, com 

o final das coligações entre partidos 
para eleger vereadores – enxugando 
os custos de campanhas, pelo menos 
seis candidaturas são esperadas para 
próxima temporada de caça aos 
votos. Além de Isael Domingues, 
que vai às ruas em busca de sua re-
eleição, Vito Ardito (se tiver saúde 
jurídica), Luiz Rosas (de carro novo 
‘financiado’), Ronald Lima (bolso-
nariano), Airton Carteiro (na política 
do contra) e claro, Rafael Goffi. 
Parece que vai ser mais difícil para 
alguns destes arrumarem votos...

Apagão
Corre pelos corredores de fá-

bricas de Pinda a notícia de que 
o sindicalista e pré-candidato a 
prefeito, Herivelto Vela (PT), ficou 
enciumado de não ser citado numa 
eventual consulta de intenção de 
votos realizada na última semana na 
cidade. Disseram que pelo fato do 
pré-candidato não conseguir nem a 
posição de coadjuvante na consulta 
eleitoral, alguns de seus raros apoia-
dores demonstraram preocupação. 
Seus concorrentes parecem que 
ironizaram, dizendo que a ‘vela pa-
rece estar bem apagada’ na corrida 
eleitoral. 

Efeitos e reações
Numa propagada reta final de 

mandato, o prefeito Fábio Marcon-
des tem provocado algumas reações 
na população: alegria nas ‘viúvas’ 
de lideranças passadas que coman-
dam os escárnios nas redes sociais; 
preocupação em quem mantém a 
memória ativa ‘dos mandos e des-
mandos’ de um passado não muito 
distante; e, vontade de contribuir 
em muita gente que não suporta a 
hipótese da família que assaltou o 
município voltar a predominar direta 
ou indiretamente no comando da 
cidade. Para este último grupo, basta 
o prefeito indicar um sucessor para 
que entre em ação.

As claras
O prefeito Fábio Marcondes 

negociou uma redução significativa 
no custeio da iluminação pública de 
Lorena. De um valor inicialmente 
estimado em R$8,33 por poste, den-
tro da nova modalidade contratual – 
fechada no início deste mês, o custo 
final caiu para R$4,69 por ponto 
de luz. Nestas condições, a RSM, 
empresa contratada para manter o 
sistema de iluminação em perfeito 
funcionamento, receberá R$612 mil 
por ano. São atitudes administrativas 
como esta que geram economia e fa-
zem do município um dos que mais 
investem em obras com recursos 
próprios em toda a região.

Mensagem cifrada
Aquele partido tradicional de 

Guaratinguetá, que corre o risco de 
ter todos seus atuais 'inquilinos' des-
pejados da sigla, antes que chegue 
a temporada do Papai Noel. Parece 
que os futuros ocupantes já estão de 
malas prontas aguardando o sinal...

Marcus Soliva e Celão

Lorena assina
contratação para
iluminação por 
até dois anos

Da Redação 
Lorena

A Prefeitura de Lorena assinou no 
último dia 4 o contrato de gestão e 
manutenção da iluminação pública, 
para o exercício de 2019 e 2020. 
A empresa que venceu o certame e 
que realizará os serviços pelos pró-
ximos 12 meses será a RSM (Rafael 
Soler Manchini Engenharia ME).

O valor oferecido pela vence-
dora na concorrência foi de R$ 

612.282,36/ano. Com isso, o custo 
por cada ponto de iluminação será de 
R$ 4,69, ou seja, valor 56,31% abaixo 
do estimado, que inicialmente era de 
R$8,33. O contrato do serviço é de 12 
meses, podendo ser prorrogado por 
até sessenta. 

Os moradores de Lorena podem 
informar os pontos com problemas 
e falha de iluminação pública no 
Call-Center 0800-038-3821. A cen-
tral de atendimento está disponível 
de segunda a sexta-feira, das 10h às 
20h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Trabalho de manutenção de postes em Lorena; RSM passa a gerir atendimento

Fotos: Arquivo Atos

Da Redação
Guaratinguetá 

O PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhar) divulgou vagas de em-
prego disponíveis por empregadores 
de Guaratinguetá. Para concorrer 
é preciso que o perfil do candidato 
seja compatível a vaga oferecida 
para gerar o encaminhamento para 
entrevista.

As vagas abertas são para açou-
gueiro, atendente de padaria, au-
xiliar de cozinha, auxiliar de fa-
turamento, auxiliar manutenção 
predial, balconista de açougue, 
borracheiro, caixa de bar, lancho-
nete e restaurante, caminhoneiro 
leve, conferente de carga e descarga, 
costureira de máquina overloque, 
costureira de roupas, cozinheiro 
de restaurante, encarregado de 
horticultura, encarregado de su-

PAT divulga vagas para 
trinta áreas em Guará

permercado, engenheiro civil, fiscal 
de caixa, fiscal de prevenção de per-
das, fisioterapeuta geral, instalador 
fotovoltaico, instalador hidráulico, 
motorista carreteiro, operador de 
caixa, operador de vendas, padeiro, 
repositor de mercadorias, supervisor 
de caixas e bilheteiros (exceto caixa 
de banco), vendedor pracista.

Os interessados devem comparecer 
ao PAT apresentando carteira de 
trabalho, documento de identidade 
ou Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), CPF e o número do PIS.

A unidade de Guaratinguetá está 
localizada na rua Prudente de Moraes, 
nº 10, no Centro, com atendimento 
das 11h às 16h30.

Detalhes sobre as vagas abertas 
podem ser conferidos pessoalmente 
no PAT de Guaratinguetá ou ainda 
por meio do site da Prefeitura, gua-
ratingueta.sp.gov.br.
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Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra.  Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 
Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Chaca-
ra – Goiabal – 15x70 
– c/arvores frutíferas, 
pequena casa.Acei-
to carro/moto como 
parte de pagamento. 
Tr.F:  99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 
– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores 
frutíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 
e escritura ok. Tr.F: 
98157-0587
Caraguá -  Vendo 
casa – Martim de 
Sá – c/2dorms., e 
demais dep., 80m2. 
Tr.F: 99739-8582
Caraguá – Vendo 

sobrado – novo – 
Massaguaçu – cond.
fechado. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
99180-8383
Caraguá – Vendo 
casa – Travessão – 
c/2 dorms., e demais 
dep., garagem p/1 
carro. Tr.F: 98187-
8112
Ubatuba – Vendo 
apto – Toninhas – 
c/2 dorms.,  1 ste, 
elevador,  
Varanda gourmet. 
Tr.F: 98868-6384
Ubatuba – Vendo 
apto – Tenório – c/
2dorms., 2 banhs.,  
1 vg garagem.Tr.F: 
98868-6384
Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160

Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos a 

Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 

parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 

Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115-
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-
gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 
vermelha – completa 
– único dono – IPVA 
ok. Tr.F: 97407-7083
Ubatuba – Vendo 
Pcx 150 ano 2018 – 
11.280 km rodados. 
Tr.F: 99716-5752

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430

Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Ci-
troen Xsara Picasso 
2.0 - 16v – Aut.- ano 
2005 – G – preto 
– completo. Tr.F: 
99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – verme-
lho. Aceito t roca. 
Tr.F: 99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 
Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pá-
lio EX 1.0 fire ano 
2002 – G – 2pts. Tr.F: 
3912-3522
Pinda – Vendo Fiat 
S t rada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-
saki 2300 ano 2016 
– revisada – c/ma-

nual – 300cc. Tr.F: 
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 
150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
PPinda – Vendo Biz 
125 ES ano 2012 – 
Flex - partida elétrica. 
Tr.F: 97404-1140
Pinda – Vendo Fazer 
250 – ano 2014 – 
Flex – branca. Tr. F: 
99724-9808
Pinda – Vendo Fan 
125 ES ano 2009 – 
Preta – perfeito esta-
do. Tr.F: 99140-4260
Pinda – Vendo Titan 
125 KS ano 2003 – 
doc.ok – verde. Tr.F: 
99727-8710
Pinda – CG Titan 
150 ESD ano 2008 – 
cinza – doc.ok. Tr.F: 
99158-1806
Pinda – Vendo Bros 
150 ESD ano 2008 
– vermelha. Tr.F: 
99775-8088
Pinda – Vendo Suzuki 
GSR 150 – ano 2016 
– prata. Aceito troca. 
Tr.F: 99665-4632
Pinda – Vendo Twis-
ter 250 ano 2018 – 
doc.ok, único dono. 
Tr.F: 98862-4206
Pinda – Vendo Titan 
150 ESD ano 2008 – 
doc.ok – revisão em 
dia. 3º dono. Tr.F: 
99771-9345
Pinda – Vendo Fal-
con NX ano 2007 – 
preta. Tudo original. 
Tr.F: 98136-9224
Pinda – Vendo CG 
160 Flex ano 2016- 
p e r i c i a d a .  Tr . F : 
98898-1312
Pinda – Vendo Biz 
110 ano 2016 – ver-
melha – Doc.ok – 
pneus novos. Tr.F: 
98702-0730
Pinda – Vendo Fan 
150 ESD Flex ano 
2013 – Doc.ok ate 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa TANIA SUMILI MIKI MIZUTANI- EPP, 
situada a Rua Alexandre Ferreira Pedro Filho,255, 
Nova Lorena, Lorena/SP, CNPJ: 03031857/0001-67. 
I.E. 420050196114, comunica o furto do equipamento 
ECF n°01- fabricante/marca Bematech, série 
MP2100 em 30/08/2019, conforme B.O. 1155/2019 
de 02/09/2019.

EXTRAVIO
A  e m p r e s a  J . P I R E S  P E R E I R A  E P P, 
CNPJ;01.879.769/0001-94,  I. EST. Nº420.043.000.118, 
situada à R. Dom Bosco, 620 ,A/B, centro de Lorena-
SP, comunica o  extravio de um EMISSOR DE CUPOM 
FISCAL, marca BEMATECH - modelo MP-20 FI  II  
ECF-IF, Nº DE FABRICAÇÃO 4708000252905 - DATA 
DA 1ª LACRAÇÃO 15/08/2001.
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Proposta, que amplia rigor no tráfego, pode acarretar em multas e apreensão, aguarda sanção de Domingos Geraldo

Lei aprovada em Cachoeira Paulista tenta 
pune ciclistas que trafegam na contramão

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Um projeto aprovado em 
Cachoeira Paulista, na últi-
ma semana, colocou em foco 
os cuidados e condições esta-
belecidas para o trânsito de 
ciclistas na cidade. A Câmara 
aprovou, por unanimidade, o 
projeto de lei de autoria do 
vereador Thales Satim (PSC) 
que regulamenta a utilização 
de bicicletas em áreas públi-
cas, com atenção ao tráfego 
de ciclistas na contramão, 
que pode levar a apreensão 
do veículo ou multa.

Segundo o autor do pro-
jeto e membro do Conseg 
(Conselho de Segurança 
Municipal), a situação já foi 
vivenciada por grande par-
te da população, causando 
o aumento de acidentes 
com ciclistas. “Já recebemos 
muitas reclamações. No 
Conseg foi discutido muito 
isso, medidas de seguran-
ça no trânsito e levantada 
essa questão dos ciclistas 
andando na contramão. Eu 
estudei e elaborei uma lei 
com essa finalidade. Primei-
ro, buscando a educação no 
trânsito, medidas para que a 

secretaria de Trânsito possa 
fazer um informativo. Elabo-
rei esse projeto para quem 
transitar na contramão seja 
multado ou tenha a bicicleta 
apreendida”, explicou Satim.

Cachoeira já conta com 
uma lei, de 1998, que pro-
íbe o ciclista de circular 
por praças e calçadas. A lei 
já possibilita a apreensão 
das bicicletas em caso de 
infrações.

De acordo com o projeto 
aprovado na Câmara, fica a 
cargo do prefeito Domingos 
Geraldo (PL) definir pela 
implantação da multa antes 
da sanção da proposta. Os 
ciclistas multados terão o 
CPF registrado (de acordo 
com a lei), para a elaboração 
de um talão de nota com o 
documento. A lei estipula 
ainda a possibilidade de 
execução de cobrança para 
infratores que não pagarem 
a multa.

“Isso seria uma medida 
subsidiária, após uma devida 
educação de trânsito. O Códi-
go de Trânsito é um caráter 
educativo e não punitivo, 
mas a gente sabe que uma 
lei que não tem punição não 
é respeitada”.

O vereador Guilherme 

Marcondes (PSD) se posi-
cionou favorável ao projeto 
de Satim, mas apresentou 
restrições. “O primeiro pon-
to que eu acho importante é 
saber distinguir o ciclista de 
uma pessoa que usa bicicle-
ta. Os ciclistas têm muitos 
grupos organizados na ci-
dade que respeitam as re-
gras de trânsito. A segunda 
questão é uma preocupação 
que eu tenho com relação 
às pessoas que moram em 
bairros afastados, porque 
Cachoeira não tem linha de 
ônibus. Eu acho que seria 
muito desagradável que 
com essa lei a pessoa levasse 
multa vindo do CDHU para 
a cidade porque passou em 
uma rua contramão. Não 
acho que o serviço de trân-
sito está sendo bem feito na 
cidade, pintar faixa e colocar 
placa é o mínimo”, criticou.

Marcondes frisou ainda 
que o poder público deve dar 
condições ao morador para 
que cumpra a lei. “Eu acho 
que antes de julgar essas 
pessoas mais simples tem 
que ter bom senso com elas, 
orientação. Cabe ao poder 
público, antes de atacar o 
morador, dar condições para 
que ele cumpra a lei”.

Ciclistas em uma das principais ruas de Cachoeira; andar na contramão terá penalidades no município

Fotos: Arquivo Atos

Fatec Guará, uma das unidades com vestibular abertas para a RMVale

Unidades da Univesp abrem 
inscrições para vestibular 2020

Da Redação
Guaratinguetá

As inscrições para o Ves-
tibular 2020 da Univesp 
(Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo) foram 
abertas na última terça-feira 
para mais de 16 mil vagas 
com polos em 305 municí-
pios paulistas. Este é o maior 
processo seletivo em exten-

são territorial e número de 
vagas gratuitas para ensino 
superior no Estado.

No Vale do Paraíba, nove 
cidades possuem polos da 
universidade, Aparecida, 
Cachoeira Paulista, Cunha, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Lorena, Piquete, Pindamo-
nhangaba e Queluz. As ins-
crições se encerram no dia 
14 de novembro e a prova 

será realizada no dia 1 de 
dezembro. 

Os interessados devem se 
inscrever no site vestibular.
univesp.br. A taxa é de R$ 45. 

A Univesp possui sistema 
de educação a distância, com 
aulas presenciais a cada duas 
semanas. Os cursos ofertados 
variam de acordo com o polo, 
que podem ser conferidos no 
site da instituição.

Vestibular 2020 da Fatec 
oferece mais de vinte cursos

Da Redação
Região

A Fatec (Faculdade de Tecno-
logia) do Estado de São Paulo 
abriu inscrições do processo 
seletivo para o primeiro se-
mestre de 2020. São ofertadas 
mais de 1,3 mil vagas em sete 
cidades da região. As oportu-
nidades são para vinte cursos, 
com prova prevista para ser 
aplicada no dia 8 de dezembro.

As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pela in-
ternet e custa R$ 70, que pode 
ser paga por boleto bancário 
ou cartão de crédito. O prazo 
termina no dia 11 de novem-
bro, às 15h. Para participar do 
vestibular o candidato deve ter 
concluído ou estar cursando o 
ensino médio ou equivalente, 
desde que, no ato da matrícu-
la, comprove a conclusão do 
curso.

No Vale do Paraíba, as vagas 
disponíveis são para a cidade 
de Guaratinguetá, Cruzeiro, 
Jacareí, Pindamonhangaba, 

São José dos Campos, São 
Sebastião e Taubaté, que ofe-
recem, entre outros, cursos de 
análise e desenvolvimento de 
sistemas, gestão da produção 
industrial, processos de sol-

dagem, projetos de estruturas 
aeronáuticas, logística. 

O manual do candidato e 
outras informações sobre os 
cursos estão disponíveis no 
site da Fatec, fatecsp.br.

Fotos: Divulgação Fatec
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