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Prefeitura de Cruzeiro investe R$ 926 
mil de pavimentação em dois bairros
Cerca de quinhentas famílias devem ser beneficiadas com asfaltamento; trâmite segue em licitação

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
firmou um novo convênio para 
pavimentação. Serão investidos 
R$ 926 mil em ruas do Jardim 
São José e Vista Alegre. A ad-
ministração municipal acredita 
que até o final de 2020, 80% 
da cidade esteja com novo 
calçamento.

O projeto contará com um 
convênio estadual no valor de 
R$ 700 mil e contrapartida 
de R$ 226 mil do Município. 
São mais de dois quilômetros 
no Vista Alegre e Jardim São 
José, beneficiando cerca de 
quinhentas famílias.

Serão contempladas as ruas 
João Madureira de Barros, 
Antônio Péres Campêlo e Lígia 
Novaes de Luca, no Itagaçaba, e 
um trecho no Santo Antônio, no 
Jardim São José. “Essas ruas são 
as maiores ali da região com a 
Antônio Peres Campelo, que 

vamos fazer. A segunda maior 
é a João Madureira de Barros, 
a gente priorizou as maiores 
do bairro, vias coletoras que 
têm maior tráfego. A de Luca 
já é mais local”, explicou o se-
cretário de Obras, José Kleber 
Silveira.

O secretário frisou que o 
Vista Alegre ainda não havia 
recebido obras de grande im-
pacto, e devido à análise das 
condições precárias foi um dos 
escolhidos. Após o investimen-
to, restará aproximadamente 
10% do bairro para ser pavi-
mentado. “O Vista Alegre estava 
realmente precisando, e estava 
dentro do nosso cronograma 
de pavimentação. Exceto lá, 
mas vai faltar muito pouco”.

O convênio foi publicado no 
Diário Oficial na última sema-
na. A solicitação das compras 
já foi realizada e nos próximos 
dias a licitação deve ser aberta. 
O Executivo acredita que entre 
a tomada de preço e a contra-
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Rua que aguarda pavimentação em Cruzeiro; Prefeitura mantém planejamento para recuperação de vias

tação da empresa serão uns 45 
dias. A previsão de conclusão 
dos trabalhos é de três meses. 

Fim de mandato – A expecta-
tiva do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD) é atender 80% da 
cidade com a pavimentação 
até o final de 2020. Segundo o 
secretário de Obras, ao assumir, 
o Município contava com 24 
quilômetros de ruas e avenidas 
de terra.

Até o momento, a atual ges-
tão pavimentou aproximada-
mente 12,5 quilômetros por 
meio de emendas e convênios 
com o Estado, além da produ-
ção própria dos bloquetes, que 
gera economia de 40%. “É mui-
to gratificante para nós vermos 
que quase 2 anos e 10 meses de 
governo já se passaram, e como 
a gente pegou o município e 
como está hoje. A gente fala 
de pavimentação, mas não é 
só isso, vem a poeira, sujeira 
e a valorização dos imóveis”, 
destacou Silveira.

Terceirização do transporte de pacientes para 
outras cidades gera debate em Guaratinguetá
Motoristas ganham apoio na Câmara; prefeito foca lei trabalhista e economia no Município

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

a gente leva para várias 
cidades. Uma vez que essa 
terceirizada entre, ela vai 
tirar o trabalho nosso, um 
trabalho que não é só de 
motorista. Nós não só con-
duzimos os pacientes, mas 
também fazemos o acolhi-

mento deles. A categoria é 
contra, pois cada um tem 
seus afazeres”.

A discussão foi parar na 
Câmara através de requeri-
mento apresentado pelo ve-
reador Nei Carteiro (MDB). 
O parlamentar já havia 

apresentado requerimento 
semelhante no passado, 
questionando a demanda 
do setor. “Está prevista uma 
contratação de veículos com 
motorista. Nós entendemos 
que isso não é salutar, pois 
infelizmente eles (concur-

sados) vão ficar parados. E 
o dia a dia? E a hora extra? 
Nós não concordamos com 
isso”.

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 
alegou como um dos motivos 
principais para a nova ter-

Foi concluído o processo 
licitatório para transporte 
de pacientes de Guaratin-
guetá para atendimentos 
médicos em outras cidades 
do estado. A empresa SGMK 
Ltda foi a vencedora da li-
citação. A terceirização de 
parte do serviço ligado ao 
transporte da secretaria de 
Saúde gerou debate entre 
motoristas concursados, 
representantes da Câmara 
e do Executivo.

A SGMK receberá um total 
de R$ 1 milhão por ano, 
durante um contrato que 
tem duração de dois anos. 
São ao todo 12 veículos 
alugados pelo setor, sendo 
quatro carros de passeio 
e oito vans. Os carros de 
passeio levarão pacientes 
para atendimentos na re-
gião do Vale do Paraíba e 
as vans farão o transporte 
para regiões mais distantes. 
Além dos veículos, foram 
terceirizados oito motoristas 
com a mesma empresa. Os 
condutores guiarão as oito 
vans.

Ivander Ribeiro é motoris-
ta da secretaria de Saúde há 
vinte anos e se posicionou 
contra a terceirização. “Não 
é legal, pois está tirando a 
nossa categoria. Nós temos 
vínculos com pacientes que 

ceirização o cumprimento 
de leis trabalhistas. Segundo 
Soliva, muitos condutores 
fazem horas extras além do 
permitido devido a logísti-
ca de viagens obrigatórias 
para transportar pacientes.

“Além do sofrimento que 
o paciente tem, de ficar o 
dia inteiro fora, nós temos 
os problemas trabalhistas. 
O motorista sai as 3h, 4h e 
vai até às 22h, é um excesso 
de horas extras. Não que a 
gente não queira pagar, mas 
a lei não permite que ultra-
passe duas horas extras por 
dia”, ressaltou.

Antes da SGMK, a Trans 
Guará era responsável por 
serviço semelhante. Soliva 
justificou a contratação 
através de um novo mode-
lo de contrato, onde não 
se paga por quilômetro 
rodado, mas sim um valor 
fechado por ano.

“Se fossemos alugar 12 
veículos por quilômetro 
rodado, aquela contratação 
que a gente tem um históri-
co de rodagem nos daria um 
valor anual de R$ 6 milhões, 
algo entorno de R$ 500 mil 
por mês. O novo processo, 
alugando por dois anos, nos 
dará R$ 1 milhão por ano”, 
concluiu.

Em Guaratinguetá são 14 
motoristas concursados. 
Pela logística informada 
pela Prefeitura, os condu-
tores terceirizados farão 
viagens para cidades que 
atendem fora do Vale do 
Paraíba, como Guarulhos, 
Sorocaba, São Paulo e Bar-
retos. Os condutores con-
cursados seguem fazendo 
o transporte de pacientes 
para municípios mais pró-
ximos.
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Veículos utilizados pela Saúde de Guaratinguetá; transporte de pacientes terá tercerização para fora da Região Metropolitana do Vale do Paraíba
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Auditório Frei Galvão recebe musical “A Borboleta Sem Asas”
Da Redação
Guaratinguetá

O auditório Frei Galvão, em 
Guaratinguetá, recebe neste 
sábado o musical “A Borboleta 
Sem Asas”, uma obra de César 
Cavelagna, com dramaturgia 
de Marcos Ferraz que fala 
sobre a deficiência. 

A peça, que ganhou versão 
atualizada em 2019, foi criada 
em 1996 a partir de um desejo 
de Cavelagna e Okura de dis-
cutir o assunto da deficiência 
com as crianças. O sucesso “A 

Borboleta Sem Asas” ganhou 
duas montagens profissionais 
para o palco, uma delas da 
extinta Cia de Teatro Rock, de 
Ferraz, Okura, Fezu Duarte e 
Fábio Ock; uma montagem 
criada por estudantes ao fim 
de uma oficina de teatro e uma 
adaptação audiovisual para o 
programa teatro Rá-Tim-Bum, 
da TV Cultura.

A nova versão, com direção 
assinada por Bebel Ribeiro 
e Paula Flaibann, aposta na 
proximidade com as crianças 
da nova geração. Para isso, 
algumas adaptações foram fei- Cena de "A Borboleta Sem Asas”, que tem apresentação em Guará
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Parceria entre Prefeitura de Lorena e USP 
cria ecoponto de materiais eletrônicos
Espaço prevê oficinas, visitas técnicas e arte com resíduos; peças beneficiam entidades e catadores

Rafaela Lourenço
Lorena

Um dos assuntos mais deba-
tidos no momento em todo o 
país voltou a ser destaque em 
Lorena: a sustentabilidade. 
Pioneira na região, a Prefei-
tura, em parceria com a EEL 
USP (Escola de Engenharia de 
Lorena – Universidade de São 
Paulo), inaugurou o terceiro 
eco ponto do município. O 
Eco Makerspace receberá 
componentes eletrônicos 
para realizar oficinas e pro-
jetos com universitários e a 
comunidade.

Inaugurado na última quar-
ta-feira no Ciejap (Centro 
Integrado de Educação de 
Jovens e Adultos e Profissio-
nal) Milton Ballerini, o local 
receberá componentes como 

Inauguração de ecoponto que passa a atender anexo à escola profissionalizante Milton Ballerini; materiais eletrônicos são alvo de trabalho de parceria entre Escola de Engenharia de Lorena e a Prefeitura de Lorena
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computadores, celulares, 
notebooks, estabilizadores 
e impressoras. O espaço não 
funcionará como depósito, 
pois toda a arrecadação será 
trabalhada por um grupo de 
alunos voluntários da USP. 
Serão realizadas a segrega-
ção do material recolhido, 
pesquisas e preparo para 
criação de protótipos, pro-
jetos, oficinas com a comu-
nidade e visitas técnicas de 
escolas.

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente, Willinilton 
Portugal, os materiais em 
boas condições serão doa-
dos para entidades sociais e 
escolas que apresentarem a 
necessidade. Os equipamen-
tos sem condições de con-
serto serão desmontados e 
encaminhados para a Coocal 

(Cooperativa de Catadores 
de Lorena) para a comer-
cialização individual. “Será 
feita a segregação das partes 
internas gerando um custo 
benefício mais alto. Enquanto 
uma CPU velha que custaria, 
por exemplo, R$ 2, as peças 
internas separadas sairiam 
no valor de R$ 15”, destacou.

O coordenador do projeto, 
o professor Dr. Eduardo Fer-
ro, frisou que as ações serão 
voltadas para a educação 
ambiental como robótica, 
eletrônica, automação e me-
cânica. “Nós da USP não 
queremos retorno financeiro, 
queremos dar à sociedade o 
conceito da educação circular 
e da sustentabilidade”.

Ferro destacou que o grupo 
conta com nove voluntários 
e está aberto a mais ajudan-

tes. As visitas técnicas já 
podem ser agendadas pelo 
site ecomakerspace.com.br, 
que contém todas as infor-
mações, ou pelo telefone da 
secretaria de Meio Ambiente 
(12) 3157-2619.

As inscrições para as ofi-
cinas devem ser abertas 
até o final deste mês, com 
previsão de início em 2020. 
Inicialmente o foco será com 
crianças e alunos do ensino 
fundamental e médio.

Em 2020, uma das disci-
plinas da USP, um programa 
aberto para a terceira idade, 
será ministrada no novo 
ecoponto. “Pretendemos 
criar materiais educativos, 
apostilas, vídeos que possam 
ser utilizados pelas escolas, e 
quem sabe no ano que vem 
expandir para outros tipos de 

resíduos e não só eletrônicos, 
e para isso precisamos de 
parceiros”.

Para o prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido) este é 
um grande avanço ambiental 
e legal para Lorena. “Estamos 
cumprindo o nosso plano mu-
nicipal integrado de resíduos 
sólidos com suas metas, e a 
principal característica é a 
transformação para ciência. 
Estamos abertos a todas as 
universidades. Um pequeno 
passo, mas um grande avanço 
com cumprimento da lei, na 
ciência tecnologia e aprendi-
zado dos nossos jovens”.

Nos próximos dias 12 e 
26, o espaço funcionará das 
8h30 às 12h30 para receber 
materiais de pessoas físicas. 
No dia 19, o atendimento 
será para pessoas jurídicas, 

no mesmo horário.  O Eco 
Makerspace está localizado à 
avenida São José, 150 – Vila 
Buck. 

Ecopontos – De 2015 até 
outubro deste ano, o eco-
ponto de pilhas, baterias e 
lâmpadas fluorescentes lo-
calizado na Praça da Estação 
arrecadou 28 mil lâmpadas 
e 1,5 tonelada de pilhas al-
calinas e baterias de celular. 

O ecoponto na empresa 
Vale Cap, agregado ao novo 
galpão na Coocal, localizado 
à rua Lorena, no Santo Antô-
nio, arrecadou 800 toneladas 
de pneus inservíveis, sendo 
que 25% teve origem no 
município através da entrega 
de moradores e de cerca de 
quarenta empresas, como 
borracharias, que atuam na 
cidade.

tas como músicas que flertam 
mais com o pop e a principal 
ocupação das borboletas que 
hostilizam Babi (a borboleta).
Se na versão original elas eram 
modelos, agora elas são digital 
influencers.

Babi é uma borboleta que 
nasceu sem asas. Certo dia, 
ela decide ir até o lago com 
as outras borboletas, mas elas 
a destratam por causa de sua 
deficiência. Ao decidir ir até 
o lago pela terra, ela conhece 
diversos outros insetos que a 
ajudam em sua trajetória, como 
a abelha Abel, o caramujo Mag-

nólio e o vagalume Lamparino.
O espetáculo, que é uma 

realização do Grupo Trapiche, 
é composto por dez músicas. O 
diretor musical Vinícius Loyola 
apostou em diferentes gêneros 
como pop, rock, tango, disco 
e axé, que integram a trilha 
sonora.

A peça tem duração de ses-
senta minutos e os ingressos 
custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 
(meia entrada). O espetáculo 
será às 16h no Auditório Frei 
Galvão, à Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, nº 48, no 
Centro.
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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 Cha-
cara – Goiabal – 
15x70 – c/arvores 
frutíferas, pequena 
casa.Aceito 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 fru-
tíferas. 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-

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-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de fazer 
algodão doce para 
festa de aniversário. 
Tr.F:99253-0732
Pinda – Vendo cortina 
de ar 90cm 220v com 
controle. Tr.F: 99113-
4034
Caraguá – Vendo 
Lancha ano 2013 – 
motor 40hp. Aceito 
troca por Jet – carro 
e moto. Tr.F: 99747-
2852
Caraguá – Vendo 
barco 6m – alumínio, 
carreta rodoviária, ca-
pacidade 5 pessoas. 
Tr.F: 98180-3336
Caraguá – Vendo 
impressora térmi-
ca USB e ethernet 
48 colunas. 80 mm. 
Tr.F:97401-7570
Caraguá – Vendo sax 
Baritono Galasso – 
ótimo estado. Parcelo 
em 12x. Tr.F: 99738-
4595
Caraguá – Vendo ro-
das veloster aro 18  
pneu 215/45. Tr.F: 
99670-5424
Caraguá – Vendo fo-
gão  Dako 4 bocas. 
Acendimento auto-
mático. Tr.F: 99175-
8387
Ubatuba – Vendo Má-
quina de assar frango 

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
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-

do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
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
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-
1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda

(UBATUBA)
Carros
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854
Aluguel
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 f reezer/
geladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e principais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Diversos
A mangtube trabalha 
com diversos tipos 
de mangueiras e co-
nexões. Atendemos 
os mais variados se-
tores industriais, for-
necendo mangueiras 
montadas, conforme 
a necessidade de 
cada cliente. Telefo-
ne: 99700-7559
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 

garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
CARAGUATATUBA
Venda
Vendo K i tnet  em 
condomínio fecha-
do, 800 metros da 
praia Martins de Sá, 
condomínio no valor 
de 550,00 (já incluso 
agua, luz, wifi, ampla 
area de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tc e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueira, na rua da 
faculdade modulo de 
caraguatatuba, uma 
vaga de garagem, 
por tão eletrônico, 
cercas elétricas. Te-
lefone: (11) 94028-
6977
Vendo lindo aparta-
mento com vista para 
o mar, 65 metros da 
praia. Portaria 24ho-
ras, bicicletário, pis-
cina. Localizado no 
centro de Caragua. 
Condomínio Ilha de 
Capri. Telefone: (11) 
97328-0862
Diversos
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Your House Cleam - 
Sua casa limpa. As 
profissionais do your 
house, têm experiên-
cia e estão 
aptas a realizar faxi-
nas em residências 
e escritórios come-
ricias. Organização 
e limpezas em geral. 
A partir de R$ 100,00 
ao dia. Telefone: (12) 
98203-0615
Conserto, manuten-
ção, instalação, con-
versão para fogão 
industrial, residencial 
e reforma de gela-
deira. Telefone: (12) 
99674-3461
Arquitetura e Urba-
nismo - Projetos ar-
quitetônicos, projeto 
de paisagismo, regu-
larização de imóveis, 
laudos, projeto de 
bombeiros, cursos 
de formação de bri-
gadas. Orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: (12) 98171-
5531
Fazemos criações de 
sites, logos, cartões 
de visita, folders, 

panf letos, br indes 
para sua empresa ou 
marca. Criamos e ge-
renciamos redes so-
ciais. Fazemos toda a 
parte de divulgação. 
Faça seu orçamento 
conosco. Telefone: 
(12) 97401-1024
Tatuagens minima-
listas a partir de R$ 
60,00. Venham fazer 
uma visita. Telefone: 
(12) 99601-3408 
Transpor te de pe-
queno porte em toda 
região do litoral norte. 
Telefone: (12) 98114-
7031
GUARATINGUETÁ
Venda
Casa na Coronel 
Tamarindo, com 2 
quartos + 1 fora, sala, 
varanda, garagem 
para 2 carros. Preço 
abaixo do mercado. 
Telefone: 3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 
1000m². Telefone: 
99614-2077
Vendo apartamento 
novo, no Jardim bela 
vista. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, gara-
gem, acabamento 
bom. R$ 175.000,00. 
Aceito financiamen-
to. Telefone: 99614-
2077 ou 98106-6670
Aluguel
A lugo asa com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, garagem. Pró-
ximo ao supermerca-
do semar. Telefone: 
3132-2480
Alugo 2 apartamen-
tos, na praça caetés, 
199. Um medindo 
120m², outro 133m². 
Falar com José no 
telefone: 98865-7517
Aluga-se casa locali-
zada na Vila Paraíba, 
com 3 quartos, 1 suí-
te, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem para 4 carros, 
inter fone e por tão 
eletrônico. Telefone: 
3132-7171
Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, com 
150m². R$ 2.000,00. 
Falar com Geraldo. 
Te lefone:  99748 -
8343
A luga-se apar ta -
mento praia grande, 
100m da praia, 3 dor-
mitórios, para 10 pes-
soas. Informações no 
telefone: 97401-7223
Carros
Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-

mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
m inas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabe los, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personalizado. 
Mais informações li-
gue. (12) 99189-4173 
Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefone: 
99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impressora 
HP Deskjet, sem fio. 
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Dona de égua desaparecida busca animal 
utilizado em projeto de equoterapia social
Dona tenta não paralisar atendimento gratuito a pessoas com problemas físicos e neurológicos

Lucas Barbosa
Canas

Responsável por uma ação 
de assistência com equoterapia 
para pacientes que sofrem de 
problemas físicos e neurológi-
cos, uma psicóloga de Canas 
lançou na última semana uma 
campanha para tentar recupe-
rar uma égua furtada de sua 
propriedade rural, em outubro. 
Após cinco anos recebendo 
treinamentos diferenciados, 
o animal era preparado para 
começar a participar dos aten-
dimentos.

Há quase duas décadas estu-
dando os benefícios da equo-
terapia (terapia utilizando 
cavalos), Mariângela Ligabo, 
40 anos, se prepara para inau-
gurar em dezembro uma clínica 

especializada no serviço no 
bairro Caninhas, mas para a 
frustração da psicóloga, uma 
de suas éguas, chamada “Musa”, 
foi levada do local por crimino-
sos no último dia 13.

Na ação, os ladrões tiveram 
acesso ao interior da proprieda-
de após desenrolarem parte da 
cerca de arame farpado.

Depois de registar um bole-
tim de ocorrência na Polícia 
Civil e realizar buscas pela zona 
rural de Canas, Mariângela de-
cidiu pedir ajuda da população. 
Além de espalhar cartazes com 
fotos de Musa por diversas 
cidades da região, e até mesmo 
do Sul de Minas Gerais, a pro-
prietária lançou recentemente 
uma campanha de ajuda pelas 
redes sociais.

Apesar de sua futura clínica 

A égua Musa, furtada em Canas; dona faz campanha para resgatar o animal e dar sequência a trabalho social de equoterapia com crianças

Fotos: Divulgação

Musa, que depareceu em Canas, é uma das estrelas de equoterapia

Fotos: Divulgação

ser particular, Mariângela 
explicou que parte     dos 
atendimentos será destinada 
gratuitamente a pacientes de 
baixa renda. Além da questão 
financeira, ela apontou outros 
prejuízos gerados pelo furto 
do animal. "Os cavalos que 
atuam na equoterapia rece-
bem treinamentos   especiais 
e são selecionados a partir de 
seus portes, temperamentos 
e capacidades de assimilação. 
A Musa foi preparada por 
grandes equoterapeutas, e seu 
foco de atendimento seriam as 
crianças. Além desta questão 
profissional, estou despedaçada 
emocionalmente por não saber 
onde e como ela está sendo 
tratada”, desabafou.

A psicóloga revelou que 
Musa já havia sido roubada da 

propriedade em setembro de 
2017, mas foi recuperada após 
os criminosos à abandonarem 
em uma via de Guaratinguetá, 
no início de 2018.

A Polícia Civil de Canas abriu 
um inquérito para apurar o 
furto, mas até o momento ne-
nhuma novidade sobre o caso 
foi revelada pela corporação.

Ajuda – A égua, que é de 
pelagem branca e crina loira, 
pode ser identificada através 
de uma cicatriz em sua testa 
e por ter pelos arrepiados em 
sua pata dianteira direita.

Os moradores da região que 
tiverem informações sobre o 
paradeiro do animal devem 
acionar à Polícia Civil ou entrar 
em contato com Mariânge-
la através do telefone (12) 
99627-4792.

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin


