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Isael avança com cemitério e 
terminal em Moreira César
Investimento de R$ 4 milhões em obras devem ir até dezembro

Leandro Oliveira
Aparecida

As mais de dez mil famílias 
do distrito de Moreira César, 
em Pindamonhangaba, ga-
nharam dois motivos para 
comemorem na última sema-
na. A Prefeitura avançou no 
processo burocrático para as 
construções do cemitério e 
terminal rodoviário no distrito, 
que devem ser iniciadas até o 
fim do ano.

Elevado a distrito em 1958 
e reconhecido oficialmente 

quatro anos depois, Moreira 
César abriga cerca de quarenta 
mil habitantes, de acordo com 
o mais recente levantamento 
do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas).

Com uma área de quase 
234 quilômetros quadrados, 
o distrito é um dos maiores do 
estado, correspondendo a pou-
co mais de 30% do território de 
Pindamonhangaba.

Buscando mais praticidade 
para utilizar o transporte 
público e comodidade para 
sepultarem e permanecerem 
próximos de seus entes que-

ridos, as famílias do distrito 
reivindicam há décadas as 
construções de um terminal 
rodoviário e de um cemitério. 
As melhorias evitariam que os 
moradores fossem obrigados 
a recorrerem aos serviços em 
Pinda. 

Para o alívio da população, 
o prefeito Isael Domingues 
(PR) assinou no último dia 
14 a homologação (ato de 
validação) do processo licita-
tório para as edificações dos 
aparelhos públicos, que teve 
como vencedora a empresa 
Convale Construtora, de São 
José dos Campos. 

Já que o próximo passo será 
a celebração do contrato ente 
a Prefeitura e a terceirizada, 
que deverá ocorrer no início 
de novembro, a expectativa 
municipal é que as obras 
sejam iniciadas até o fim do 
ano, com previsão de serem 
concluídas entre 10 e 12 
meses.  

Contando com um investi-
mento municipal de R$ 2,786 
milhões, o terminal rodoviário 
será construído na entrada 
do bairro Vale das Acácias. 

A estrutura possibilitará que, 
além dos moradores, funcio-
nários de empresas instaladas 
no polo industrial comecem a 
serem atendidos por ônibus 
intermunicipais.

O cemitério, que tem sua pri-
meira fase orçada em R$1,266 
milhão, será erguido na aveni-

Isael Domingues, que trabalha com série de obras no município
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da Nilceia Aparecida Borges 
de Freitas, no bairro Laerte 
Assunção. De acordo com o 
Executivo, a capacidade do 
espaço público será de 10,8 
mil lóculos (gavetas). “Essas 
obras são um antigo sonho da 
população e solucionarão pro-
blemas crônicos do distrito. Ao 

contrário das anteriores, nossa 
administração está cumprindo 
o que prometeu aos moradores 
de Moreira César. Em breve, 
daremos ordem de serviço 
para estas duas grandes obras 
que trarão muitos benefícios 
a esta região tão importante”, 
comemorou Isael.

Rodoviária atual, a única a atender moradores e visitantes de Pindamonhangaba, cidade terá novo terminal
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Anunciado em julho, edital para venda de 15 imóveis
para recuperação de investimento é lançado em Lorena
Áreas fazem parte de plano da administração Marcondes para reforçar finanças municipais com cerca de R$10 milhões

Da Redação
Lorena

A secretaria de Adminis-
tração de Lorena publicou, 
na última quarta-feira, o 
edital de alienação de imó-
veis em diversas localidades. 
As áreas fazem parte do 
conjunto estipulado pelo 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) para alavancar 
verbas e reforçar os cofres 
municipais.

Marcondes sancionou a 
proposta para negociação 
das áreas por meio de leilões 
em maio deste ano, após 
aprovação na Câmara por 
12 votos a 3. A ideia é re-
verter os investimentos em 
benefícios para a população. 
Os terrenos possuem áreas 
entre de 300 m² e 192.000 
m², e foram avaliados em 
serviço contratado pelo 
Município. 

Entre os imóveis à venda, 
a Prefeitura destaca quatro 
lotes no Bairro Nova Lorena, 
dois imóveis na Vila Nunes, 
dois na Vila Zélia, uma gleba 
(medida) de terras no Bairro 
do Aterrado com 192 mil m².

A licitação na modalida-
de concorrência pública 
está marcada para o dia 25 

de novembro deste ano. O 
vencedor será aquele que 
apresentar a maior oferta 
de compra, respeitando os 
valores mínimos atribuídos 
para cada lote, e que soma-
dos, chegam ao valor de 
aproximadamente R$ 10 
milhões.  

De acordo com o secretá-
rio de Administração, Daniel 
Malerba, os valores poderão 
ser pagos à vista ou à prazo, 
em até três parcelas. “O 
edital e demais documentos 
estão disponíveis no sítio 
eletrônico da Prefeitura, 
sendo que poderão partici-
par desta licitação qualquer 
pessoa física ou jurídica, e 
até mesmo em grupo, desde 
que atendam as condições 
estabelecidas na legislação 
pertinente e no edital”, ex-
plicou.

O secretário destacou que 
o prefeito deve destinar os 
recursos provenientes da 
alienação das áreas na exe-
cução de obras de atenção 
em serviços de drenagem, 
pavimentação e iluminação 
pública. 

A entrega e abertura dos 
envelopes estão previstos 
para o dia 25 de novembro, 
às 9h30, na Sala de Licita-
ções da Prefeitura.

Em maio, o prefeito reve-
lou que entre os lotes que 
serão negociados está a 
área adquirida em governos 
anteriores, um terreno às 
margens da rodovia Presi-
dente Dutra de oito alquei-
res, equivalente a 195 mil 
m². A área, negociada ainda 
no governo de Paulo Neme 
(2005-2012), receberia um 
shopping com envolvimento 
de um grupo de Portugal, 
mas que não saiu do papel. 
Com a dívida como herança 
do antecessor, Marcon-
des explicou que em 2014 
solicitou autorização da 
Câmara para fazer um par-
celamento da dívida com o 
ex-proprietário da área, de 
aproximadamente R$ 1,2 
milhão, para construir um 
polo industrial.

A administração frisou 
que outras informações 
sobre o processo podem 
ser obtidas junto ao Depar-
tamento de Compras e Lici-
tações, e/ou agendamento 
de vistoria dos imóveis, de 
forma facultativa, com foco 
nas condições das áreas, na 
Seção de Bens Patrimoniais 
da Prefeitura, nos dias úteis, 
das 9h às 16h, ou pelos te-
lefones (12) 3185-3000 nos 
ramais 3041 e 3046.

Área que deveria receber prometido shopping La Vida será negociado  em proposta do governo Marcondes
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Bastidores da Política

Cachoeira – A Câmara, quer 
dizer, os governistas, em tentar “ti-
rar do jogo” o vereador Guilherme 
Marcondes (PSD). A decisão em 
interromper a licença médica de 
Carlinho da Saúde, para se livrar do 
suplente, repercutiu negativamente 
nesta última semana. Também a 
CEI encabeçada por Breno Anaya 
para investigar supostas irregulari-
dades de Guilherme na presidência 
da Câmara em 2016. Na opinião 
de muitos, ficou nítido que o ato 
é uma represália ao trabalho de 
fiscalização que Guilherme tem 
desempenhado contra a gestão do 
prefeito Edson Mota (PL), afastado 
pela Justiça do cargo desde o último 
dia 9 devido a acusação de desvio 
de R$ 33 milhões dos cofres muni-
cipais em contrato irregular.

APAE Guaratinguetá – A dire-
toria da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais, que não mede 
esforços e criatividade para conti-
nuar atendendo com excelência seus 
assistidos. Numa força-tarefa que 
inclui jantares, festas beneficentes, 
rifas, capturas de convênios e as mais 
variadas modalidades que possam 
render algum benefício, lá estão eles 
- diretores, professores e apoiadores 
engajados. Esta semana, a presidên-
cia da entidade comemorou uma 
nova ferramenta de inclusão para 
arrecadação de recursos, o convênio 
com a Caixa Econômica Federal, de 
onde é possível receber doações di-
retamente pela rede bancária através 
das várias modalidades, inclusive 
Casas Lotéricas. Seja Solidário e 
ajude a APAE.

De malas prontas...
Rola pelas esquinas de Guará 

que um grupo político que pretende 
ganhar a eleição no Executivo e 
fazer o maior número de vereado-
res na futura Câmara está de 'malas 
prontas', quer dizer, com a lista de 
indicados ao diretório completa para 
assumir o partido - considerado a 
'cereja do bolo' da próxima eleição. 
Pelos cálculos da primeira chamada, 
tem pretendentes para lotar mais três 
partidos satélites para fechar o cerco 
na eleitoral na Terra do Frei.

Nova configuração
O mercado político de Pinda 

acredita que somente os partidos 
de maior calibre serão representa-
dos em candidaturas majoritárias, 
PSDB, PL, MDB, PSD e, além dos 
que sempre vão para sacrifício, PT e 
PSOL, talvez o PSL consiga devido 
a 'onda Bolsonaro'. Ah! Parece que o 
MDB local já começou seu processo 
de faxina interna para receber novos 
nomes. Perguntem ao Torino!!!

Torcida dividida
É voz corrente entre as lideran-

ças partidárias de Ubatuba que pela 
análise das últimas pesquisas que 
ganharam 'domínio' na cidade, os 
eleitores não sabem em quem votar. 
Mesmo com o prefeito 'botando pra 
quebrar' em obras, inaugurações 
e 'oba-oba', o índice de indecisos 
ultrapassa os 50%. Resumo da 
ópera: nenhum dos pré-candidatos 
confessos tem conseguido a zona de 
conforto eleitoral...

Candidatos a candidato
Mesmo com o prefeito Fábio 

Marcondes terminando seus dois 
mandatos consecutivos, e pratica-
mente sem anunciar 'um candidato' 
à sucessão para chamar de seu, o 
mercado de prefeituráveis continua 
frio em termos de nomes, com exce-
ção de três ou quatro que pelo visto, 
ainda não conseguiram empolgar 
a população. Segundo os analistas 
políticos da região, Lorena repete 
o quadro de outras cidades, onde a 
expectativa de votos dos pré-candi-
datos juntos não ultrapassa os 50% 
de eleitores indecisos. Ou seja, o 
cenário segue em aberto a novas 
revelações...

Positivo X negativo...
...pode dar neutro Com a política 

de Cachoeira Paulista protagonizan-
do a maior 'lavação de roupas sujas' 
de sua história (com revelações de 
falcatruas, corrupção, improbidade e 
comprometimento com o que há de 
pior), há quem aposte que as urnas 
de 2020 deverão revelar um vence-
dor neutro. Ou seja, alguém 'neutro', 
que tenha passado pelo processo 
eleitoral sem envolvimento com os 
atuais 'figurões' - que mancham a 
imagem da cidade.

O menos enrolado
Eleitores de Aparecida estão 

propensos a votar no candidato que 
estiver com menos pendências com 
a Justiça, revelou consulta popular 
realizada recentemente. De acordo 
com as lideranças políticas locais, a 
muito a população não sabe o que é 
ter um prefeito que tenha adminis-
trado a cidade sem a intervenção do 
Judiciário ou sob investigação do 
Ministério Público.

Projeto 'Cegonha'
Uma medida social de ordem 

interna do prefeito Isael Domin-
gues levou a especulação política a 
conjecturar, na ironia, um incentivo 
a natalidade entre os funcionalismo 
público de Pinda. A Câmara, esta 
semana, aprovou o projeto do pre-
feito que prorroga por mais 15 dias 
o direito à licença-paternidade. Mes-
mo com ‘as piadinhas’, a medida 

garantirá que os trabalhadores acom-
panhem os primeiros vinte dias de 
vida dos filhos, enquanto a melhoria 
não foi sequer divulgada pelo Sin-
dicato dos Servidores Municipais, 
que na visão de muitos associados, 
limita-se apenas a promover críticas 
contra o sistema e ao recebimento 
das contribuições...

No voto e no tapetão
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que a ordem dos governistas é 
partir para reeleição com apelo aos 
votos e com a modalidade tapetão. 
Ou seja, o que não conseguir na base 
dos acordos e dos votos, vai no estilo 
da pressão contra os possíveis con-
correntes em potencial. Perguntem 
ao ex-prefeito Rafic Zake!!!

Um bate, outro pede...
...desculpas - Parece que os 

postulantes ao Executivo de Potim 
não pretendem dar vida fácil à pre-
feita Erica Soler em sua campanha 
à reeleição. João Cascão promete 
empenho no corpo a corpo com os 
eleitores, Emerson Tanaka (o mais 
saliente) está propenso a desidratar 
a figura da prefeita - chamando a 
atenção ao comando paralelo que 
determina muitas ações da Prefei-
tura e, outros três nomes sem muita 
relevância até o momento, devem ir 
pra cima dela (Erica) na base do tudo 
ou nada. Pelo jeito, nada...

Kinder Ovo
Num giro rápido pelos basti-

dores eleitorais de Guaratinguetá, 
Argus Ranieri, do MDB, mantém 
como 'plano B' o nome do Capitão 
Gusmão como eventual vice. Parece 
que no 'plano A', ele já se tocou que 
a possível aliança com o PSDB - de 
onde poderia surgir o parceiro de 
majoritária - poderá não evoluir. 
Independente da incerteza dos tu-
canos, comenta-se que seu reforço 
partidário corre por conta de quem 
vem no pacote do PTB do deputado 
Campos Machado, nomes como do 
vereador Pedro Sannini, do profes-
sor Fernando Moreira e outros...

Tiro no pé!!!
Ficou claro e notório pelas praias 

e corredores da hotelaria de Ubatuba 
o descontentamento de boa parte dos 
comerciantes do setor turístico com 
a postura da Prefeitura em “queimar 
o filme” de uma pousada na Praia do 
Tenório com uma interdição - por 
três dias. Lacrado no último dia 15, o 
estabelecimento de luxo foi acusado 
pela Vigilância Sanitária de descarte 
irregular dos resíduos da cozinha e 
por supostamente fornecer água com 
aparência imprópria aos clientes. 
Para muitos empreendedores, tam-
bém faltou bom senso do governo 

municipal ao divulgar no site da 
administração o nome e a foto do es-
tabelecimento, com repercussão do 
caso na mídia. A categoria enxergou 
como desproporcional o ‘reboliço’ 
criado pela equipe do prefeito Décio 
Sato. E, mesmo autorizando a rea-
bertura da pousada três dias depois 
da interdição, ficou a marca negativa 
de quem fala em desenvolvimento.

Não convidem para...
...a mesma picanha – os empre-

sários e futuros demissionários das 
indústrias de utensílios plásticos e 
descartáveis de Pinda e região, e o 
vereador Rafael Goffi, que induziu 
seus colegas de Câmara a firmarem 
seu projeto que proíbe a utilização 
dos materiais nos estabelecimentos 
do município. Mesmo com a tenta-
tiva do prefeito Isael Domingues em 
vetar o projeto, e ninguém do ramo 
comercial atingido pela Lei sequer 
ser consultado, os parlamentares fo-
ram unânimes a favor da restrição...

"...quem dá mais?"
Mesmo a Câmara de Lorena 

virando as costas ao prefeito Fábio 
Marcondes, evitando votar o finan-
ciamento das obras de combate aos 
alagamentos em vários bairros da 
cidade, ele segue no propósio de 
solucionar estes problemas sem a 
participação do Legislativo. Esta 
semana a Prefeitura anunciou o 
chamamento público para venda de 
15 áreas públicas, visando levan-
tar recursos para execução destas 
obras. Na verdade, a continuação 
das obras, porque nos últimos anos, 
o prefeito investiu cerca de R$ 12 
milhões em galerias de águas plu-
viais, praticamente com recursos 
próprios, resolvendo boa parte dos 
problemas.

Ganhando com a perda
Quem observou uma das pré-can-

didaturas de Lorena tomando corpo 
em detrimento de uma eventual per-
da seguidores de Sylvinho Ballerini, 
pensou em enfraquecimento do pre-
feiturável. Mas na verdade, segundo 
os bem informados, a perda de um 
punhado de 'pseudos intelectuais' - 
que encostaram naquela viúva que 
virou candidato, acabou como ponto 
positivo ao professor. Ah! Na opi-
nião muitos, ainda falta ao homem 
sorriso se livrar daquela turma de 
corruptos e manjados de governos 
passados, que por onde passam, nem 
capim não nasce mais...

Mensagem cifrada
Quando o ladrão principal indica 

'no hoje' seu discípulo para vice para 
dar o golpe da cassação 'no amanhã', 
sem medo do que o povo possa pen-
sar ou falar...

Café & Política

O prefeito Isael Domingues que durtante participação no Atos no Rádio desta 
sexta-feira, confirmou sua estratégia à reeleição, pretendendo encarar os 
concorrentes apoiado em obras, investimentos e projetos.

Após a confirmação e execução de um pacote de obras em todo município, 
somado a entrega de mais um posto de saúde - Jardim Eloyna - nesta quinta-feira, 
cientistas políticos de Pinda apontam o prefeito Isael Domingues (PL) em alta 
na corrida eleitoral de 2020. Ainda com suporte de investimentos, os mais de 
R$ 4 milhões nas construções do cemitério e do terminal rodoviário de Moreira 
César, fortaleceu o elo de confiança entre Isael e os mais de 40 mil habitantes do 
distrito. A repercussão positiva causou preocupação na concorrência, a exemplo 
de Rafael Goffi (PSDB) e Herivelto Vela (PT) que temem que o prefeito tire 
outros “coelhos da cartola” no ano que vem. 

Juíza de Aparecida 
bloqueia reajuste 
para vereadores
Decisão atende pedido do Ministério Pública, 
que apontou dano para os cofres públicos

Rafael Rodrigues
Aparecida

Uma decisão judicial bloqueou o 
reajuste que os vereadores de Apare-
cida haviam aprovado em seus pró-
prios salários. O aumento dos valores 
nos subsídios havia sido incorporado 
ao reajuste para servidores da Câ-
mara, o que foi considerado ilegal 
pela juíza Luciene Belan Ferreira 
Allemand, atendendo parcialmente 
um pedido do Ministério Público.

No processo, a magistrada determi-
na que os parlamentares não podem 
ter os vencimentos reajustados anu-
almente, já que são agentes políticos 
que “ascendem ao cargo público por 
eleição, não são servidores públicos 
e não podem ter o reajuste de seus 
subsídios atrelados à remuneração 
dos servidores públicos (trecho do 
despacho)”. 

A decisão aponta que o aumento 
dos vereadores deve ser votado no 
último ano da atual legislatura para 
que possa entrar em vigor na legis-
latura seguinte. 

Em 2016, um projeto de lei fixou 
o valor de R$ 5.033,07 para o pre-
sidente da Câmara e de R$ 4.897,04 
para os demais vereadores, mas em 
2018 e 2019, houve um reajuste dos 
subsídios, vinculando-os à remune-
ração dos servidores públicos, o que 
levou cada parlamentar a receber 
atualmente R$ 5.092,92 e o presi-
dente da Câmara, R$ 5.234,39. 

De acordo com a decisão, esse 
aumento causou prejuízo mensal 
ao erário público no valor de R$ 
1.153,85 por subsídio, de março 
de 2018 a abril de 2019, e de R$ 
2.922,21, a partir de maio de 2019.

Com a decisão, os valores repas-
sados a cada vereador volta ao 
estipulado pela lei de 2016.

Apesar das alegações da Justiça, 
o diretor da Câmara, Geraldo de 
Souza, disse que os vereadores 
estão “tranquilos” e que a Casa 
recorrerá da decisão. Souza ex-
plicou que o reajuste proposto é 
aplicado dessa maneira há cinco 
legislaturas. “É importante frisar 
que temos uma lei fixando essa 
revisão geral anual, no mesmo 
índice do funcionalismo”, afirmou.  

Souza disse que o trecho da lei, 
aprovada em 2016, aponta que os 
reajustes poderão ser veiculados 
aos reajustes do funcionalismo 
público. “Nós temos um órgão 
fiscalizador, que é o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, que 
prevê essa possibilidade desde que 
tenha uma lei anterior. O vereador 
da atual legislatura não pode fazer 
esse reajuste, mas nesse caso a 
lei foi feita na legislatura passada 
e até mesmo, antes do período 
eleitoral”.

A juíza não acatou todo o pedido 
apresentado pelo MP. A ação civil 
solicitou que cerca de 30% fosse 
retirado ao mês de cada vereado-
res, até que os valores excedentes 
referentes ao aumento de 2018 
e 2019 fossem ressarcidos aos 
cofres públicos. O pedido não 
foi acatado pela juíza. “Indefiro o 
pedido de bloqueio junto à fonte 
pagadora de 30% dos subsídios 
de cada vereador, entendendo 
ser necessária para um melhor 
juízo de valor sobre o assunto a 
instauração do contraditório e da 
ampla defesa (trecho da decisão)”.

Fotos: Arquivo Atos

Debate durante sessão em Aparecida; Câmara tem reajuste barrado na Justiça
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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-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, c/
2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 
de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 

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 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 

1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-

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. 
Telefone: 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

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 
jul/2020 – preta. Tr.F: 
99210-7842
P i n d a  –  V e n d o 
Fan 150 ESD ano 
2014/2015 – preta 
– 63.000km. Tr.F: 
99666-9614
Pinda – Vendo Ti-
tan 150 ES ano 2004 
– vermelha. Tr.F: 
99124-1708
Pinda – Vendo Bros 
125 E ano 2013 – 
48.000km. Doc.ok. 
Tr.F: 98169-5350
Pinda – Vendo Fan 
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Decreto muda estrutura do trabalho na região de Pinda com ação de outros departamentos da Polícia

Reforço do efetivo no Deic prometido por 
Doria tem previsão somente para 2020

Delegacia de Pinda, uma das que devem ser atendidas por reforço no Deic; estrutura tem previsão de concurso público com 2.750 vagas

Fotos: Arquivo Atos
Da Redação
Região

O Deic (Departamento 
Estadual de Investigações 
Criminais) da Regional de 
Taubaté, criado por decreto 
pelo governador do Estado, 
João Doria (PSDB), receberá 
policiais somente em 2020. 
Até lá, o novo órgão segue re-
pleto de dúvidas e incertezas 
na região, considerada a mais 
violenta do interior. 

A Delegacia Seccional de 
Taubaté, unidade responsável 
pela sub-região 2, que conta 
com cidades como Taubaté, 
Pindamonhangaba e Campos 
do Jordão, opera atualmente 
com clarões no efetivo e ao 
menos dez unidades sem dele-
gado fixo, incluindo plantões 
e delegacias em cidades.

Durante sua campanha 
eleitoral, Doria prometeu ins-
talar duas unidades do Deic 
na região, que funcionassem 
como Delegacia Especializada 
em Investigações Criminais. 
A segunda unidade deve ser 
implantada em São José dos 
Campos, até 2022.

O decreto assinado na úl-
tima semana prevê que o 
Deic de Taubaté, que integra 
funcionários com a estrutu-
ra operacional, incorpore a 

Dise (Delegacia de Polícia de 
Investigações Sobre Entorpe-
centes), a DIG (Delegacia de 
Investigações Gerais), o setor 
de homicídios, a equipe de 
crimes contra o patrimônio 
e o GOE (Grupo de Opera-
ções Especiais). A unidade 
terá ainda o Seccold (Setor 
Especializado de Combate aos 
Crimes de Corrupção, Crime 
Organizado e Lavagem de 
Dinheiro).

O delegado seccional de 
Taubaté, José Antônio Paiva, 
destacou que em sessenta 
dias a secretaria de Segurança 
Pública do Estado passará as 
instruções sobre as mudanças 
e revelou que a equipe possui 
uma noção da situação, mas 
não sabe ao certo como vai 
funcionar. Ainda segundo 
Paiva, não há informações 
exatas de quais serão as regi-
ões atendidas, já que outros 
detalhes da estrutura serão 
revelados até o final de 2019.

A previsão é que a nova de-
legacia entre em operação no 
primeiro trimestre de 2020, 
quando receberão o reforço 
no efetivo.

O Deinter 1 (Departamento 
de Polícia Judiciária do In-
terior) informou que possui 
previsão de concursos para 
contratação de 2.750 policiais 
civis, com 1.100 já convoca-

dos para a análise de docu-
mentos e exames médicos. O 
concurso terá vagas abertas 
para todo o estado.

O uso do flúor para auxiliar na 
prevenção das cáries dentárias

Da Redação
Piquete

gia o flúor é um dos  métodos 
mais utilizados na prevenção 
das cáries, por ser uma medida 
eficaz, segura e econômica para 
tornar os dentes mais resisten-
tes” explica Hallak.

Porém, para uma ação efetiva 
do flúor na água, o tratamento 
deve ser realizado da maneira 
correta. Em Piquete a empresa 
responsável pelo abastecimen-
to de água do município, a 
Águas Piquete, realiza a dosa-
gem de flúor dentro dos limites 
recomendados pelo Ministério 
de Saúde e monitora através 

de análises laboratoriais, a 
qualidade da água entregue 
à população de acordo com 
os parâmetros exigidos pela 
Portaria de Consolidação nº 
05, de 28 de setembro de 2017. 
“Nosso compromisso é cuidar 
do bem estar, da saúde e qua-
lidade de vida das pessoas, por 
isso são feitas análises diárias e 
semanais, assim como trimes-
trais e semestrais exigidas pela 
legislação para o tratamento 
da água de Piquete” reforça a 
gerente operacional da Águas 
Piquete, Indiara Jogas.

Fluoretação presente na água pode auxiliar na saúde bucal

A fluoretação é uma tecnolo-
gia de Saúde Pública recomen-
dada pela  OMS (Organização 
Mundial da Sáude) que repre-
senta uma das medidas mais 
importantes na prevenção das 
cáries dentárias. Por isso, após 
a escovação ao bochechar com 
a água da torneira estamos au-
tomaticamente higienizando a 
nossa boca com o flúor.

De acordo com a odontologis-
ta Rilene Hallak, “na odontolo-

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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