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Moradores de Guará cobram ações mais rigorosas, 
placas e sinalização contra imprudência no trânsito

Região central sofre com irresponsabilidade de motoristas
Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratingue-
tá anunciou, no último dia 7, a 
revitalização e implantação de 
novas faixas de pedestres nos 
bairros Jardim Rony e Centro. A 
ação busca garantir segurança 
do pedestre, principalmente em 
áreas de grande circulação de 
veículos. Inconformados com a 
imprudência de motoristas que 
não respeitam as sinalizações, 
os moradores cobram mudan-
ças nas avenidas.

Além do reforço da sinaliza-
ção horizontal, foram instaladas 
aproximadamente cinquenta 
placas de trânsito. Outras ma-
nutenções foram realizadas em 
faixas de pedestres nos bairros 
Engenheiro Neiva, Bela Vista 2 
e em avenidas como Juscelino 
Kubitschek e José Juvenal Mon-
teiro dos Santos.

O secretário de Segurança 
e Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio de Oliveira, afirmou 

que os próximos locais a serem 
revitalizados serão eixos cen-
trais, no Complexo Mário Co-
vas, na avenida Luiz Carlos da 
Fonseca, e na avenida Juscelino 
Kubitschek. A rua Luiz Pasteur, 
no bairro Vila Comendador 
Rodrigues Alves, também deve 
receber pintura geral.

Nas redes sociais não são 
poucas as postagens com co-
branças por manutenção da 
pintura horizontal próximo ao 
Spani Atacadista, mais placas 
no bairro Jardim Esperança e a 
divisão de fluxo e implantação 
de olhos de gato na avenida 
Juscelino Kubitschek.

Um morador questionou 
a falta de acessibilidade nas 
ruas. Segundo o secretário, a 
pasta está realizando estudos 
técnicos para implantação de 
rebaixamento de guias em 
diversos pontos próximos a 
faixas de pedestres.

A frequência de motoristas 
desrespeitando as normas de 
trânsito preocupa a dona de 

uma lanchonete na avenida 
João Pessoa, no bairro do Pe-
dregulho. Lena Gonçalves, 50 
anos, explicou que é comum os 
“quase acidentes” no cruzamen-
to da rua Joaquim Maia e rua 
Professor Valdemar Ferreira 
com a avenida João Pessoa. 
“O pessoal não está respeitan-
do as placas. Não pode virar, 
mas mesmo com os carros na 
direção certa buzinando, eles 
viram”, contou a comerciante, 
que, apesar de nunca ter pre-
senciado uma situação grave, 
acredita que o abuso dos mo-
toristas vai acabar resultando 
em acidente.

O morador que desejar fazer 
um pedido de manutenção na 
sinalização de trânsito de sua 
rua pode fazer uma solicitação 
online e levá-la impressa e pre-
enchida até a secretaria de Se-
gurança e Mobilidade Urbana. 
Há também a possibilidade de 
fazer o requerimento no local. 
O tempo de manutenção pode 
variar de acordo com quesitos. Prefeitura de Guará recebe série de pedidos de rigor na fiscalização para impedir imprudência do trânsito

Foto: Arquivo Atos

À espera de nova licitação, Via Dutra 
reduz em 75% o número de mortes
Série de medidas ida CCR Nova Dutra resultam no menor índice de acidentes fatais em 22 anos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A licitação do transporte 
público de Guaratinguetá 
será reaberta até a próxima 
semana. O edital foi publi-
cado em novembro do ano 
passado, mas em dezembro, a 
empresa São José, que opera 
parte da malha rodoviária do 
município, entrou com pedido 
de impugnação do certame. 
Desde os apontamentos, o 
Executivo trabalha na ade-
quação do documento, que 
será aberto novamente nos 
próximos dias. A publicação 
no Diário Oficial do Município 
deve ocorrer já na segunda-
-feira.

Nesta semana, uma infor-
mação extraoficial confirmou 
que a reabertura do certame 
será publicada no Diário 
Oficial do Município. Se con-
firmada, a empresa vencedora 
da licitação será conhecida 
em fevereiro.

Secretário de Segurança e 
Mobilidade Urbana de Gua-
ratinguetá, Marco Antônio 
de Oliveira, o ‘Major Oliveira’, 
explicou quais foram as ações 
do Executivo quanto aos 
apontamentos feitos e deu um 
prazo de sessenta dias para o 
anúncio da empresa vencedo-
ra do certame. Ainda segundo 
o secretário, visitas técnicas 

foram feitas à rodoviária de 
Guaratinguetá por algumas 
empresas que demonstraram 
interesse na licitação. “Já 

Acidente na rodovia Presidente Dutra, em 2018; ano fechou com queda de 75% nas mortes na estrada federal, que liga São Paulo ao Rio
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houve uma verificação inicial. 
Nossa pretensão, de acordo 
com o prefeito, é verificarmos 
pontos ligados a comodidade 

e segurança do usuário do 
transporte. Estamos deixando 
o edital da forma mais com-
pleta possível. Foram alguns 

quesitos apresentados, e nós 
estamos verificando a ade-
quação e complementação 
de outros, para termos ainda 

em janeiro a publicação do 
edital”, detalhou o secretário, 
em entrevista ao Jornal Atos.

Após o pedido de impugna-
ção, feito no fim de dezembro, 
ficou uma dúvida sobre um 
possível grande atraso no 
andamento da licitação. Para 
o Oliveira, o certame não foi 
comprometido. “Foi dada 
continuidade no processo, 
principalmente nas visitas 
técnicas. As empresas com-
pareceram. Não é um servi-
ço perdido, até mesmo na 
questão da continuidade do 
processo licitatório”, afirmou 
o secretário, que ainda con-
firmou que as interessadas 
na licitação conheceram os 
itinerários e linhas de ônibus 
do município.

Publicado em janeiro, o 
certame pode ser concluído 
em fevereiro caso não ocor-
ra nenhum outro pedido de 
impugnação. O prazo para 
que alguma empresa proteste 
após o resultado da concor-
rência é de trinta dias.

O contrato terá duração 
de 15 anos e poderá ser 
renovado por mais cinco. 
Atualmente, as empresas 
São José e Oceano operam as 
linhas da malha rodoviária do 
município. A licitação prevê 
que apenas uma empresa seja 
responsável pelas quarenta 
linhas do transporte coletivo.
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Lorena projeta Plano Regional de Turismo 
com maior investimentos no setor hoteleiro
Documento, em parceria com as cidades do Circuito Turística da Fé, é aposta para crescimento no setor

Caroline Meyer 
Lorena

Uma nova medida que pro-
mete investimentos na infraes-
trutura e no setor hoteleiro da 
cidade será proposto no mês 
que vem. O Plano Regional de 

Turismo, em parceria com as 
outras oito cidades que junto 
de Lorena estão no Mapa 
Turístico Brasileiro em uma 
área voltada para o turismo 
religioso. A região foi incluída 
em 2017 e incluem as cidades 
de Aparecida, Guaratinguetá, 

Cachoeira Paulista, Canas, 
Cunha, Potim e Roseira.

A recente inauguração do 
memorial faz parte da estra-
tégia da cidade para forta-
lecer ainda mais a tradição 
religiosa do município, que 
já abriga um dos recantos da 

Comunidade Bethânia, uma 
associação criada pelo padre 
homenageado que abriga 
alcoólatras e dependentes 
químicos. 

O centro audiovisual dedi-
cado ao padre Léo foi inau-
gurado em Lorena no último 
dia 1. A instalação que fica no 
estacionamento do Shopping 
Eco Valle no km 53 da via 
Dutra, é uma nova opção para 
as caravanas e peregrinações 
que passam pela região. A me-
dida também busca fortalecer 
o turismo religioso na cidade.

O novo espaço busca asso-
ciar ainda mais a imagem do 
município à figura do religio-
so, que aguarda processo de 
beatificação. A abertura do 
pedido foi feita no último ano 
pelo bispo de Florianópolis e 
está à espera do testemunho 
de um milagre associado ao 
padre. 

O local é um complemento à 
outra unidade já existente em 
São João Batista (SC). A cons-
trução em Lorena foi mediada 
pela Prefeitura que levou a 
proposta até os investidores 
do complexo do shopping e 
que disponibilizaram os recur-
sos. Além disso, sua implanta-
ção foi facilitada pela proximi-
dade com Cachoeira Paulista, 
que abriga o complexo da 
comunidade católica Canção 
Nova, uma comunidade que 
também teve suas primeiras 
atividades desenvolvidas na 
capital lorenense.

“Toda essa nova história do 
padre Léo e da Comunidade 
Bethânia com certeza irá fazer 
com que Lorena possa entrar 
efetivamente nesse circuito tu-
rístico religioso. Essas pessoas 
que vierem pra cá sabendo 
desse museu, vão buscar ainda 
mais a nossa cidade”, deduziu 
o secretário de Turismo de 
Lorena, Roberto Bastos de 
Oliveira Júnior, o Totô.

O museu Padre Leo, criado ao lado do Eco Valle Shopping em homenagem ao religioso conhecido por ações em apoio a dependentes 
químicos e desabrigados em toda região; projeto auxilia planejamento da Prefeitura sobre investimentos no turismo do município
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Imagem homenageia o padre Leo, criador da Comunidade Bethânia

Outras áreas religiosas im-
portantes da cidade incluem 
o Santuário de Dom Bosco 
inaugurado em 2013 e a 
Basílica de São Benedito que 
foi agregada à Basílica de São 
Pedro em 1917, tornando a 
construção a única no mundo 
com essa distinção dedicada 
ao santo.

No ano passado, Aparecida 
foi responsável por 72% de 
todo o turismo religioso rea-
lizado no país, com a visita de 
13 milhões de pessoas e recor-
de de público. A cidade abriga 
a Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida, conhecido como o 
Santuário Nacional, o templo 
é o maior do país e o segun-
do maior do mundo. Bem 
próximo dali existe o Porto 
Itaguaçu, onde a imagem da 
santa católica foi encontrada, 
outras atrações disponíveis na 
área são o Mirante das Pedras 
e uma capela.

Já Guará, famosa por ser a 
origem de Frei Galvão, teve 
uma procura de 700 mil fiéis, 
segundo dados da Prefeitura. 
O município oferece em seu 
roteiro turístico a Casa de 
Frei Galvão, uma construção 
colonial do século XVIII onde 
nasceu o frade. Além disso, 
também existe um santuá-
rio destinado ao religioso 
construído em 2010, em ho-
menagem à canonização do 
primeiro santo brasileiro.

Essas localidades se desta-
cam por ter uma atividade 
turística mais avançada nessa 
categoria.  Mas, Totô revelou 
ainda que os novos planos 
da Prefeitura contam com 

forte investimento no setor 
da hotelaria.

“Recebemos recentemente 
investimentos na área da 
hotelaria, por exemplo, temos 
um novo hotel na cidade. 
Além disso, os outros hotéis 
estão participando desse 
processo também no sentido 
de tentar oferecer e acolher 
mais e melhor as pessoas. 
Nós queremos que a cidade 
possa oferecer o acolhimento 
que é uma das nossas marcas. 
Isso é gradativo e desejamos 
que Lorena acompanhe nesse 
processo de infraestrutura. No 
Plano Municipal de Turismo, 
nós fizemos várias previsões 
e existem prioridades para 
médio e longo prazo, dentro 
desse contexto está também 
a questão de infraestrutura 
para contribuir com esse 
desenvolvimento turístico 
efetivo”

O Plano de Turismo clas-
sifica as atrações religiosas 
como responsáveis por 57% 
da procura turística da cidade. 
O documento foi lançado em 
dezembro do ano passado 
e contém uma relação com 
todos os atrativos, bem como 
a estrutura de atendimento 
disponível. Na relação dos 
atrativos mais procurados 
está em primeiro lugar o 
Santuário Dom Bosco. 

O trecho contou recen-
temente, com a entrada de 
Canas que passou a sediar a 
RCC (Renovação Carismática 
Católica). Medidas como essas, 
também facilitam para as 
prefeituras pedirem recursos 
ao Governo.
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ALUGA-SE
Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, cozi-
nha, área de serviço 
e garagem. Falar com 
Carlos, após as 17hrs. 
Telefone: 3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., á/
serv.coberta e fecha-
da, garagem 2 carros, 
coz., banh., quintal 
grande, acabamento 
de 1º. Aceita finan-
ciamento. R$ 190 mil. 
Tr.F: 98207-2275 – 
Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz.,  s la, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
V E N D O  Te r r e n o 
– Lot. Cesar Park – 
c/200m2. Tr.F: 98278-
8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no  Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-

3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 
sl, coz., á/serv., gara-
gem 2 carros. Aceita 
f inanciamento. Tr. 
F: (11)97424-6954/
( 11 ) 9 9 7 3 6 - 7 7 1 3 / 
(12)99682-4651 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
c/125m2 – ent. R$ 
1.100,00 + parcelas 
a partir de R$ 450,00. 
Pronto para cons-
truir – Tr. F: 3522-
0050/98269-0969 – 
Pinda
VENDO Apto – c/
2dorms., sl, coz., Tr. 
F: 99764-8621 – Pin-
da
Alugo apartamento 
novo, 2 quartos, sen-
do 1 suíte, amplo, 
85m² 1 vaga. Telefo-
ne: 99665-4928
Alugo Kitnet, na rua 
Guaranis 141, apar-
tamento 3. Perto do 
ame. Valor R$ 600.00. 
Telefone: 3133-2520 
ou 99777-5102
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem.  
Ótima localização. 
Telefone: 3132-7171
Alugo casa na fazen-
da, para 15 pessoas, 
a partir de R$ 350,00, 
churrasqueira, pisci-
na, internet, galpão. 
Telefone: 99759-5115
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima locali-
zação e bom preço. 
Tratar no telefone: 
98175-0186
Aluga-se apartamen-
to, direto com o pro-
prietário em Apareci-
da,  2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
98266-7149 Falar 
com Márcia 
Alugo baia para cava-
lo, no bairro vila ma-
riana, em Aparecida.  
Telefone: 98175-0186

VENDE-SE
Vendo apartamen-
to no pedregulho, 
106m², 2 dormitórios, 
2 banheiros, 1 vaga 
na garagem. Acei-
to troca por imóvel 
em Ubatuba. Telefo-
ne: 98148-2626 ou 
98703-9424
ALUGO Apto – Uba-
tuba/Itaguá – capaci-
dade 5 pessoas Tr.c/
Lourdes – F: 99217-
1408/3836-2296 – 
Pinda
ALUGO casa – Ipe 
ll – c/2dorms., sala, 
coz., banh., garagem 
Tr.c/Adilson ou  Adria-
na – F: 98179-0152 / 
99647-4378 – Pinda
ALUGO Quarto mobi-
liado – incluso agua/
luz – Centro – Tr. c/
Luiz ou Neide – F: 
98229-2209 / 99258-
9015 – Pinda
A L U G O  G a l p ã o 

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
ENDO Gol quadrado 
ano 93 – G – branco 
– ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 

Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, modelo 
2013, attractive, com-
pleto, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00. Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da 
Híp ica.  Telefone: 
99785-10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de 
salgados. Empadão, 
torta de franco, riso-
les. Telefone: 98187-
3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carca-
ças de baterias. Te-
lefone: 3132-4765 ou 
3133-9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-

ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 
loja de automóveis, 
continuação da JK, 
próximo ao IML. Te-
lefone: 3132-7171 ou 
98175-0186

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadei ras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  Tr. 
F: 99721-0533 - Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garnises, viveiro gran-
de telado, carrocinha 
de mão, churrasquei-
ra grande chapea-
da. Bom preço. Tr.F: 
3645-5783 – Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. R$  
1.500,00. Tr.F: 98819-
9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca de 
jornal, ótima localiza-
ção em Guaratingue-
tá. Falar direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Oportunidade! Pas-

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e 
faço curativos. Mais infor-
mações entrar em contato. 
Raquel, telefone: 98199-
2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima 
e 16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em Gua-
ratinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA

PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 

99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

Diversos

Alugo chácara com pis-
cina, 5 quartos, salão 
de jogos, churrasqueira, 
campo de futebol, televi-
são à cabo, wifi. Telefone: 
3127-1161
Auto peças Brasil. Com-
pramos crcaça de bate-
rias. Vila Brasil Guara-
tinguetá. Melhor preço. 
Telefones: 3132-4765 ou 
3133-9274
Vende-se uma cadeira de 
rodas, semi nova, valor 
à combinar. Telefones: 
3013-4064 ou 98176-4485
Faço carretos e fretes para 
Guaratinguetá e região. 
Telefone: 98120-6454 ou 
99734-5426
Vendo móveis de cozinha, 
sala, quarto. De qualidade 
e em bom estado. Fa-
lar com Marco. Telefone: 
99728-7670 ou 3126-6065
Fazemos carretos de até 
900kg, toda a região, inclu-
sive, São Paulo, litoral nor-
te e sul de Minas. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Vendo uma máquina com-
pacta print, sem uso. Falar 
no telefone: 3133-4455
Vende-se uma sepultura, 
com 3 gavetas, cemitério 
Senhor dos Passos. Falar 
com Geraldo. Telefone: 
3132-4847 ou 99703-1419
Vendo celular iphone 5, 
ótimo estado. Valor R$ 
450,00. Telefone: 99783-
1170
Limpa-se terrenos, sítios, 
fazendas, mata formiga, 
cortadeiras. Telefone: 
99638-9798
Motorista particular, no seu 
carro ou no meu. Viagens 
para São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais etc, 
contato: 99793-7619

3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 
1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2008 – prata. 
R$ 16.500.00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2009 – cinza 
– vd/trv/alarme – dire-
ção . R$ 17 mil. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – branco 
– mecânica ok, pneus 
e bateria novos.òtimo 
estado de conser-
vação. Tr. F: 99123-
3935 - Pinda
VENDO Onix 1.0 LS  
prata – direção hi-
dráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 

 
 

O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LORENA, com base nos 
municípios de Lorena e Canas, informa a todas as empresas integrantes 
da categoria econômica do comércio varejista que o vencimento da 
contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2019, de acordo 
com a tabela progressiva por faixa de capital social, prevista no artigo 8º, 
inciso IV, da Constituição Federal e artigos 578 e seguintes da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT será no dia 31 de janeiro de 
2019. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento 
poderão ser obtidas através do telefone (12) 3301-5686, ou ainda pelo e-
mail scvlorena@fecomercio.com.br. 
Lorena, 16 de janeiro de 2019. 
 

Elcio Alves de Carvalho 
Presidente 

 

 
SINDICATO   DO   COMÉRCIO VAREJISTA 

BASE TERRITORIAL: APARECIDA, CACHOEIRA PAULISTA, CUNHA, GUARATINGUETÁ 
PIQUETE, POTIM E ROSEIRA. 

 
 

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua 
Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - SP com Base nos 
Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira Paulista, Piquete, Cunha e 
Guaratinguetá, informa a todas as Empresas Integrantes  da Categoria 
Econômica do Comércio Varejista da Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte, Médio e Grande Porte, que o vencimento da Contribuição Sindical 
Patronal, relativo ao exercício do ano de  2019, de acordo com a tabela 
progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente estabelecida 
pelo artigo 578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no 
dia 31 de janeiro de 2019, podendo haver outras datas de vencimento, até  31 
de março de 2019. Informações sobre valores da tabela e guias de 
recolhimento poderão ser obtidas através do telefone (12) 3132-1544, ou ainda 
pelo e-mail:  sincomercioguara@gmail.com. 

Guaratinguetá, 16 de janeiro de 2019. 

 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 

 

 

LEILÃO ONLINE DE IMÓVEIS
30/01/19 ÀS 15H

MARIANA LAURO SODRÉ SANTORO BATOCHIO,
LEILOEIRA OFICIAL JUCESP Nº 641

LOTE 7 - GUARATINGUETÁ/SP - CASA
Guaratinguetá/SP. Bairro Jardim do Vale II. Rua Dona Alice Rangel de 
Mello, 05. Áreas totais: terr. 282,62m² e constr. estimada no local 
159,75m². Matr. 27.291 do RI local. Obs.: Numeração predial e construção 
pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador. Ocupada (AF).

LANCE MÍNIMO: R$ 117.000,00.
Pagamento: valor do arremate mais comissão de 5% à Leiloeira. 
Condições de venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.

sodresantoro.com.br. Efetuar o cadastramento prévio no site da Leiloeira, 
conforme descrito no edital. Dados e valores, sujeitos à alterações até a 
data do leilão. Informações: 11 2464-6464, af@sodresantoro.com.br.

Extravio de Documento
"Extraviado o diploma em nome de Antonio Venturelli Junior, brasileiro, natural de 
Volta Redonda/RJ, nascido em 22 de maio de 1959, portador do RG nº 04429149-
0, Detran/RJ, titulado como Engenheiro Industrial Modalidade Química, concluído 
em 31 de dezembro de 1984 pela FAENQUIL - Faculdade de Engenharia Química 
de Lorena. Assim por ser verdadeira a presente afirmação, reitero-a para todos 
os efeitos de requerimento de original de segunda via de diploma perante a 
secretaria da faculdade."

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Tomada de Preços Nº 01/19 PROC. Nº 24/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Tomada de Preços do 
tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia 
civil, para a construção de sanitários para Taxistas, 
localizado na Praça Dr. Arnolfo Azevedo, Centro; com
fornecimento de material, equipamentos e mão de 
obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI 
e anexos, a realizar-se ás 9h30min do dia 07 de 
fevereiro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração,
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Industrias de Alimentação de 

Guaratinguetá e Região

Assembleia Geral

Pelo presente edital ficam convocados todos os 
associados em pleno gozo de seus direitos sindicais 
para Assembleia Geral Ordinária que se realizara 
no próximo dia 23 de janeiro de 2019, as 16h00 
em primeira convocação e as 17h00 em segunda 
convocação, na Avenida Rui Barbosa, 122, Bairro 
Santa Rita - Guaratinguetá/SP.
A ordem do dia constará de leitura, discussão e 
votação da proposta orçamentaria do ano de 2019, 
de acordo com nosso estatuto e legislação vigente.
Guaratinguetá, 18 de janeiro de 2019

Adeildo Antonio dos Santos
Presidente

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cruzeiro (SP) 
Henrique Menezes de Góes Decanini – registrador                  Bruna Maria Lara Fernandes Viana da Silva - substituta 

Rua Professor Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EM USUCAPIÃO – Primeira Publicação  
 

DESTINATÁRIOS: Avelino Rodrigues da Silva; Herculano Rodrigues da Silva; Juvenal 
Rodrigues da Silva; ou, Maria da Silva Pinto casada com Zulmiro Filisbino Pinto; eventuais 
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como quaisquer de seus herdeiros e/ou 
sucessores. 

 
O Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro (SP), com sede na Rua Professor 
Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 – 
e-mail: registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br; com fulcro no artigo 216-A da Lei Federal 6.015/73 e 
artigo 11 do Prov. CNJ 65/2017, NOTIFICA quaisquer das pessoas acima nomeadas, bem como 
seus eventuais pretensos herdeiros e/ou sucessores, inclusive respectivos cônjuges ou 
companheiros, a comparecerem única e exclusivamente na sede desta serventia, em dias úteis, 
das 09h00 às 16h00, para conhecer e, se o caso, fundamentadamente impugnar o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO (Procedimento: 73.939), formulado por Manoel 
Francisco de Souza, corretor de imóveis, RG: 7.250.353-1 SSP-SP, CPF/MF: 224.173.388-15, e sua 
esposa Maria Rosa dos Santos Souza, do lar, RG: 14.585.914-9 SSP-SP, CPF/MF: 075.703.698-82, 
residentes em São Paulo (SP), na Rua Dr. Olivio Montenegro, nº 111, Itaquera – CEP 08220-740; 
referente a fração ideal de 4/12 (quatro doze avos) um Imóvel Residencial localizado na Rua José 
Gioia, nº 66 e respectivo lote 05 da Quadra 09 da Vila Regina Célia, em Cruzeiro (SP), objeto da atual 
Matrícula 12.462 desta serventia; o qual alegam ser da posse deles, por acessão de posses com 
ânimo de dono, sem interrupção ou oposição, por quase trinta (30) anos; e, portanto, adquiridos por 
usucapião extraordinária, nos termos do “caput” do artigo 1.238 do Código Civil. Esta notificação é 
realizada, pois os coproprietários tabulares acima nomeados da fração ideal de 4/12 ou 1/3 do imóvel 
se encontram em local incerto e não sabido, consoante certificado no procedimento. Assim, os 
destinatários, seus cônjuges ou companheiros e quaisquer de seus eventuais herdeiros ou sucessores 
poderão comparecer nesta serventia, para informações e impugnações que se entenderem cabentes. 
A consulta é também facultada a qualquer outra pessoa que se julgue afetada pelo pedido. Ficam os 
notificados advertidos de que a não impugnação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da segunda e última publicação deste edital, fará presumir a anuência ao 
procedimento de usucapião em curso. O Oficial. Cruzeiro (SP), 17/01/2019.  
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Inscrições para Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Pinda seguem abertas
Premiação varia de R$ 761,57 a R$ 3.016,43; concurso está marcado para os dias 22 a 24 de fevereiro

Da Redação 
Pindamonhangaba

O Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Pinda-
monhangaba, na sua 12º 
edição, homenageia “Mira-
beau”. O festival tem como 
objetivo resgatar e divulgar 
a tradição das marchinhas 
de carnaval e incentivar a 
criatividade dos composito-
res populares de todo o País.

Cada participante poderá 
inscrever quantas compo-
sições quiser, individual ou 
em parceria, mas apenas 
uma composição será se-
lecionada. Só serão aceitas 
inscrições via online.

As inscrições tiveram iní-
cio no dia 17 de dezembro 
de 2018 e seguem até o 
dia 7 de fevereiro de 2019. 

As composições devem ser 
inéditas, nunca gravadas 
comercialmente. Do total 
de obras inscritas serão 
selecionadas vinte marchi-
nhas. A divulgação dos sele-
cionados será no dia 14 de 
fevereiro, até às 17h, já na 
ordem da apresentação para 
o ensaio e as eliminatórias.

A produção do festival 
disponibilizará uma banda 
para acompanhar todos os 
intérpretes. Não será permi-
tido substituir esta banda. 
Os ensaios e as apresenta-
ções acontecerão na Praça 
do Quartel. 

Na premiação, o primeiro 
lugar ganhará R$ 3.016,43, 
com R$ 1.522,21 para o 
segundo e R$ 761,57 ao 
terceiro. A verba será li-
berada em até trinta dias 

após a apresentação. Sobre 
os valores das premiações 
incidirão os descontos le-
gais (Imposto de Renda, 
INSS, ISS).

Também serão conferidos 
aos finalistas os troféus de 
melhor interprete 2019 
– Troféu Hélio Camargo, 
melhor torcida 2019 – Tro-
féu Franco Neto e melhor 
figurino 2019 – Troféu Cida 
Novaes.

O concurso será realizado 
dos dias 22 a 24 de feverei-
ro, às 20h, na praça Monse-
nhor Marcondes, a Praça do 
Quartel, à rua Capitão José 
Martiniano Vieira.

Mais informações e o 
edital completo podem sem 
encontrados no site da Pre-
feitura, pindamonhangaba.
sp.gov.br. Premiação para vencedores do Festival das Marchinhas em 2018; evento tem inscrições até fevereiro

Foto: Reprodução PMP

Silveiras mantém abertas inscrições 
abertas para Festivais de Marchinhas

Da Redação
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
realiza entre os dias 15 e 16 
de fevereiro o 3º Festival 
de Marchinha Caipira. O 
evento tem como objetivo 
aprimorar e desenvolver a 
cultura musical, incentivar 
os compositores, descobrir 
novos talentos e aumentar 
o intercâmbio artístico-cul-
tural. De todas as músicas 
inscritas, somente 12 serão 
selecionadas para apresentar 
no dia do evento.

O júri será composto por 
cinco indicados pela comis-
são organizadora. As inscri-
ções começaram na última 
na última segunda-feira e 

seguem até o próximo dia 
19. Cada intérprete ou gru-
po poderá representar duas 
músicas; o compositor pode 
enviar quantas músicas qui-
ser. Serão selecionamos no 
máximo duas músicas por 
compositor.

Os participantes contarão 
com uma banda de apoio 
do festival composta por 
um baterista, contrabaixis-
ta, tecladista e violinista. É 
obrigatório o uso de tema do 
universo caipira nas letras 
das composições.

Não será cobrada taxa de 
inscrição. Quem optar por 
se cadastrar pela internet 
deve fazer através do e-mail 
turismo@silveiras.sp.gov.br. 
As inscrições realizadas pes-

soalmente devem ser feitas 
na secretaria de Turismo e 
Cultura, à praça Padre An-
tônio Pereira de Azevedo, nº 
52, no Centro.

A lista das músicas classi-
ficadas para o festival sairá 
no dia 21 de janeiro, e será 
divulgado no site da Prefei-
tura. Para o primeiro lugar a 
premiação é R$ 1 mil e tro-
féu. O segundo colocado leva 
R$ 600 e troféu, e o terceiro 
lugar R$ 400 e troféu.

As apresentações estão 
marcadas para às 20h, na 
praça dos Tropeiros. Todos os 
concorrentes deverão estar 
presentes no local, com trin-
ta minutos de antecedência. 
Mais informações no site da 
Prefeitura, silveiras.sp.gov.br.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.

Afi 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

Evento seleciona 12 musicas para apresentações no Carnaval


