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Após planejamento no setor, Lavrinhas 
se torna Município de Interesse Turístico
Sancionada, nomeação atende estratégia iniciadas com criação de Plano Diretor

Caroline Meyer
Lavrinhas

Desde 2017, as cidades 
da região estão em busca 
do título de MIT (Município 
de Interesse Turístico). O 
mais recente a ser nomeado 
foi Lavrinhas, que teve seu 
pedido aprovado pela Alesp 
(Assembleia Legislativa de São 
Paulo), no último dia 5.

O título garante um repasse 
estadual de R$ 600 mil para 
cidades categorizadas nesse 
quesito. As verbas devem ser 
investidas no turismo. A apro-
vação das cidades definidas 
como MIT foram iniciadas 
no ano passado, quando o 
então governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin (PSDB), 
aprovou um pacote com vinte 
cidades que passaram a ser 

MIT. Além de Lavrinhas, ou-
tros 42 municípios também 
integraram a categoria, to-
talizando os 140 anunciados 
nessa condição.

O processo para a obtenção 
da nomenclatura foi inicia-
do na cidade há três anos, 
quando foi elaborado seu 
primeiro Plano Diretor de 
Turismo, um dos itens cobra-
dos pelo Estado. O documento 
foi encaminhado ao Dadetur 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municí-
pios Turísticos), que o aprovou 
em dezembro de 2017. Após 
o aval da entidade, o plano 
passou por uma nova avalia-
ção técnica até ser autorizado 
pela Alesp.

O prefeito de Lavrinhas, Dr. 
Sergio Ruggeri (PTB), exaltou 
a importância da conquista 

e destacou os planos da ad-
ministração para a aplicação 
da verba. “Lavrinhas é uma 
cidade turística há muitos 
anos, só não foi reconhecida. 
Hoje, virão R$ 600 mil anu-
ais para que a gente possa 
investir no turismo. Existe 
um cronograma de projetos 
que farão com que Lavrinhas 
dê um passo grande a frente 
de muitas cidades”, exaltou. 
“É importante que os projetos 
estejam em andamento, para 
que quando recebermos o 
dinheiro, seja continuado”.

De acordo com o secretário 
de Turismo e Cultura, André 
Barreiros, o Plano Diretor 
destacou os potenciais turísti-
cos da cidade como o Pico do 
Jacu (pedra natural projetada), 
Pico Agudo, Alto do Capim 
Amarelo, a antiga estação de 

Sato assume Codivap encara 
“missão Doria” e o Codivap
Consórcio de cidades do Vale se une para recuperar recursos do turismo; encontro 
entre prefeitos discute demandas da região como saúde e segurança pública

Rafaela Lourenço
Região

A nova diretoria do Codivap 
(Consórcio de Desenvolvi-
mento Integrado do Vale 
do Paraiba Litoral Norte e 
Mantiqueira) inicia a gestão 
já com demandas críticas que 
afetaram a RMVale (Região 

O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, que assumiu a presidência do Codivap; gestão começa com missões

Metropolitana do Vale do 
Paraíba), como o corte de 
R$ 27,5 milhões do turismo 
regional. A prioridade das 
discussões da entidade com 
o Estado e União é a reversão 
dos convênios.

O prefeito de Ubatuba, Dél-
cio Sato (PSD), assumiu a pre-
sidência do Codivap em junho 

de 2018 após o afastamento 
da prefeita de Piquete, Teca 
Gouvêa (PSB). Ele foi eleito 
presidente, com o primeiro 
vice-presidente, Ernaldo Cesar 
Marcondes (prefeito de Apa-
recida pelo MDB) e a segunda 
vice-presidente, a prefeita de 
São Luiz do Paraitinga, Lúcia 
Bilard (PSDB). O primeiro 

O prefeito de Guará, Marcus Soliva, que também cobra João Doria

desafio da nova mesa diretora 
à frente dos municípios da 
região é recuperar os convê-
nios com o Governo do Estado 
cortados, que atingiram o 
turismo regional.

De acordo com Sato, foram 
realizadas três reuniões para 
debater o assunto. “Não po-
demos perder aquilo que já 

conquistamos. Se deixarmos 
passar o tempo não vai ser 
possível resgatar. Estamos 
nos mobilizando, e talvez a 
próxima reunião da Aprecesp 
(Associação das Prefeituras 
das Cidades Estância do Esta-
do de São Paulo) faremos uma 
presença maciça de prefeitos, 
conselhos e políticos relacio-

nados ao turismo”.
Sato se reuniu com o se-

cretário de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São 
Paulo, Marco Vinholi, e o 
secretário de Turismo do 
Estado, Vinicius Lummertz, 
que contou que a posição do 
Estado é de um mês para dar 
respostas sobre os recursos 
cortados. “Precisamos de 
respostas porque há projetos 
e obras em andamento. Já é 
o mínimo que os municípios 
têm, alguns não tem nenhuma 
outra arrecadação na questão 
turística. Esse corte de verba 
vai trazer grandes prejuízos”, 
frisou.

A primeira reunião do Co-
divap do ano contou com 16 
prefeitos da região e a presen-
ça dos deputados estaduais 
Antônio Carlos Junior (PSDB) 
e Sérgio Victor (NOVO).

O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSB), que par-
ticipou do encontro, destacou 
três pautas apresentadas por 
ele para a discussão regio-
nal: o reforço na segurança 
pública, a construção de um 
hospital regional na região 
do Médio Vale e o prolonga-
mento da Rodovia Governador 
Carvalho Pinto. 

Em entrevista ao programa 
Atos no Rádio, Soliva ques-
tionou os repasses da Saúde 
e cobrou agilidade de Doria. 
“Quando temos a necessidade 
de atender mais cidades, o 
governo não repõe o custo 
que o município banca. Você 
tendo um hospital regional, 
é custeado na integralidade 
pelo estado. O João Doria, age 
mais rápido”. 

Não há data definida para a 
próxima reunião do consórcio. 
Segundo o presidente Sato, a 
previsão é que seja realizada 
entre fevereiro e março, mas 
que os trabalhos seguem ali-
nhados com o foco na recupe-
ração dos repasses do turismo, 
os royalties e em seguida, a 
saúde e a segurança pública.

Foto: Reprodução Codivap

trem e a igreja São Francisco 
de Paula, em Pinheiros, local 
onde os primeiros vilarejos 
surgiram. A sua proximidade 
com a Serra da Mantiqueira e 
a presença de rios com águas 
cristalinas também foi destaca-
da nos mirantes naturais e na 
Fonte Mirifica. A análise apon-
ta ainda os locais que podem 
ser explorados, como o turismo 
náutico, montanhismo, arvoris-
mo e ecoturismo. Todos esses 
pontos contaram com o auxílio 
de entidades que ajudaram 
na elaboração do documento 
enviado ao Governo do Estado.

As localidades naturais fo-
ram definidas junto ao Comtur 
(Conselho Municipal de Turis-
mo) como sinalização turística, 
enquanto os de caráter histó-
rico são de responsabilidade 
do Infotur.

Após o título de MIT, o 
secretário explicou como os 
investimentos serão aplicados 
em Lavrinhas. “Os projetos são 
desenvolvidos pela secretaria 
de Obras e Planejamento jun-
to com a secretária de Turis-
mo e Cultura, de acordo com 
as necessidades apontadas 
pelo Comtur. Após a apro-
vação, as ações prioritárias 
são encaminhadas ao COC 
(Conselho de Orientação e 
Controle) e ao Cpos (Consul-
toria e Gestão de Convênios), 
em São Paulo, que já realiza 
os orçamentos e libera a verba 

conforme o andamento das 
obras”, detalhou Barreiros, 
que mencionou ainda que 
os valores são definidos com 
base em três fontes diferentes, 
de modo que o total estimado 
não ultrapasse o valor do 
convênio.

Na região, Cruzeiro conquis-
tou o título em 2017. Queluz 
e Cachoeira Paulista conse-
guiram a aprovação no ano 
seguinte. Além dessas cidades, 
outras localidades seguem na 
busca pela condição, como 
Lorena, Pindamonhangaba 
e Potim.
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...as obras de modernização e 
adaptação de um novo sistema viá-
rio da Praça Rosendo Pereira Leite, 
de Lorena. Estão indo tão rápidas, 
que apesar da complexidade da 
construção - das galerias de águas 
pluviais, ciclovia, modificação dos 

canteiros, reconstrução das guias 
e sarjetas e o espaço para estacio-
namento em 45o - se os críticos do 
prefeito Fábio Marcondes cochi-
larem, o local estará inaugurado 
antes que inventem outra fakenews 
do embargo das obras.

Bastidores da Política

Fernando Motta

João Pita

Codivap - Consórcio de Desenvol-
vimento Integrado do Vale do Paraíba 
- que depois de anos de inércia, recebeu 
uma diretoria disposta a quebrar os pa-
radigmas do efeito causado pela Região 
Metropolitana (que ainda não mostrou 
porque veio) e começou a movimentar 
os prefeitos na recuperação dos recur-
sos cancelados pelo governador João 
Doria. Já no primeiro mês deste ano, o 
presidente do Consórcio, Délcio Sato, 
conseguiu enquadrar o secretário de De-
senvolvimento Regional, Marco Vinholi, 
em busca da restituição dos recursos, 
suspensos, teoricamente por ter a marca 
do ex-governador Márcio França.

Potim - O governador de São Pau-
lo, João Agripino Doria, que no afã de 
sucumbir projetos do seu antecessor 
Márcio França, suspendeu recursos e 
ações implantados no Governo do Estado 
durante o semestre passado. Em Potim 
por exemplo, após suspender os recursos 
na ordem de R$ 750 mil para infraestru-
tura já empenhados, atacou também os 
projetos de cunho social, como o Jepoe 
(Jovens no Exercício do Programa de 
Orientação Estadual), implantado na 
cidade com resultados significativos na 
diminuição da criminalidade. Com a 
suspensão insana, mais de cem jovens 
ficaram desassistidos no município.

Marquinhos Ramos

Desgraça pouca é bobagem
Se não bastasse o prefeito Edson 

Mota ter suas contas rejeitadas em 
Silveiras (agora as de 2015, que o 
procurador-geral do Ministério Pú-
blico de Contas 
analisou um pe-
dido de reexame 
e negou provi-
mento), esta se-
mana foi exibida 
nas redes sociais 
a certidão que a 
prefeitura de Ca-
choeira Paulista, 
sob seu comando e indiretamente 
do ‘WS’, encontra-se impedida de 
celebrar convênios com os governos 
estadual e federal, consequentemente 
deixando de receber recursos, por 
inadimplência junto ao FGTS e INSS.

Não convidem para...
...mesma picanha – o vereador 

de Silveiras Pedro Paulo e o prefeito 
Edson Mota, principalmente se o 
churrasqueiro for o Paulo Antônio, 
e na mesa estiver os oposicionistas 
Marco Aurélio (pré-candidato a 
prefeito) e o Rafael Cardoso (o Quei-
jinho), que perdeu a eleição passada 
para o Guilherme Carvalho na Terra 
dos Tropeiros...

Mercado aquecido
Circula pelas esquinas de Ca-

choeira Paulista que o mercado da 
construção civil registrou alta nos 
últimos meses na cidade por conta 
do número de vereadores que resol-
veram construir simultaneamente, 
aproveitando os ‘bons ventos’ da 
‘motolândia’. Pesquisas mostraram 
que vereador, que nunca teve carteira 
de trabalho assinada, progrediu ao 
ponto de adquirir até mansão, en-
quanto outro, que mal tinha jazigo no 
cemitério, se tornou dono de aparta-
mento e terreno valorizado em local 
nobre do município. Seguindo o pro-
gresso, teve político dissimulando a 
venda e a compra do próprio imóvel. 
Corram que a polícia vem aí...

Mudança de domicílio...
Com liberdade para mudança 

de partido, disseram que o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel, ‘dor-
miu’ Solidariedade e acordou PSD 
(pelo menos na intenção), após um 
encontro recente com o deputado 
Marco Bertaioli, dias atrás na cidade 
de Mogi das Cruzes. Quem gostou 
da possibilidade de mudança de do-
micílio eleitoral do prefeito foi seu 
agora secretário de Turismo, Diego 
Miranda, que capitaneou cerca de 5 
mil votos para o deputado em solo 
cruzeirense.

Paredão
Contrários ao aumento de cadeiras 

na futura Câmara de Guaratinguetá 
ganham forças após o endosso do 
prefeito Marcus Soliva, em recente 
entrevista no Atos no Rádio. Se-
gundo comentários entre lideranças 
partidárias da cidade, a ideia de au-
mentar de 11 para 19 vereadores não 
tem apoio dos parlamentares Celão, 
Márcio Almeida e agora, aderindo o 
pensamento, Fabrício da Aeronáutica 
(que antes era favorável mas agora 
tem se mostrado contra). Pelo que se 
ouve entre os corredores do Legislati-
vo, a ideia de uma Câmara com mais 
vereadores não vira nem projeto de 
resolução para votação...

Fósforo queimado
Por oito votos a três, a Câmara 

de Guará decidiu pela rejeição das 
contas do ex-prefeito Francisco 
Carlos, seguindo recomendação 
do Tribunal de Contas. O assunto, 
que girou pelos cafezinhos e rodas 
políticas da cidade, terminou de for-
ma surpreendente. Quando muitos 
acreditavam que o ex-prefeito teria 
a necessidade de virar a seu favor 

Isael Domingues

apenas um voto dos emedebistas, 
no caso a Tia Cleusa, a situação 
agravou com o posicionamento 
contrário à aprovação do vereador 
Luizão da Ração, seguido pelo co-
lega Pedro Sannini, momentos antes 
da votação. Para completar a tragé-
dia franciscana, Marcio Almeida e 
Celão engrossaram o calibre do tiro 
na saúde eleitoral do Chico Hair...

Faltando ração 
A conversa que a palavra do ve-

reador Luizão da Casa de Ração não 
'faz curva' parece que não se confir-
mou com o resultado da votação das 
contas do Chico Hair. Perguntem ao 
vereador Marco Evangelista!!!

Costura fina
Como um bom articulador, ve-

reador João Pita está comemorando 
a possibilidade da Unitau ocupar o 
prédio que abriga o Centro Saúde - 
próximo à Santa 
Casa, para ins-
talação do cur-
so de medicina 
pretendido para 
Guaratinguetá. 
Ah! Outra inter-
mediação do 'al-
faiate da política' 
que está próximo 
de se concretizar é a incorporadora 
que deverá agenciar os recursos para 
o restauro do Palácio da Homero 
Ottoni - aprovado pelo Condephaat 
no último dia 11, para que a cidade 
ganhe seu teatro novamente.

Multiuso
O vereador Marquinhos da Col-

choaria tem se destacado pelas suas 
ações nas mais diferentes áreas de 
Lorena. Apelidado pelos amigos e 
políticos mais próximos de ‘multiu-
so’, Marquinhos 
tem feito a inter-
locução entre os 
empresários do 
comércio local 
(por ser sua área) 
com o Executi-
vo, e além de in-
centivar e defen-
der as entidades 
sociais, tem trabalhado em projetos 
que buscam orientar adolescentes e 
jovens no desenvolvimento profis-
sional e de cidadania. Segundo sua 
assessoria, o vereador está nos ajus-
tes finais de uma programação que 
pretende apresentar nos próximos 
dias ao prefeito Fábio Marcondes.

Torcidas divididas
O alinhamento partidário da pró-

xima eleição em Piquete começa a 
definir grupos e duplas. Com a pos-
sibilidade de concorrer duas como 
muito três candidaturas majoritárias, 
chega ao mercado político local que 
a prefeita Teca Gouvêa está propen-
sa a ‘abençoar’ seu vice, o Xeroso, 
com Rominho para sucessão. Do 
lado oposto, porém sem intolerância, 

Carlos da Saúde está analisando 
além de nomes para somar de vice, 
qual o partido em que deve disputar. 

À procura de es-
paço e um grupo 
‘pra chamar de 
seu’, o ex-verea-
dor Fernandinho 
(orientado pelos 
irmãos Silvas) 
tenta sentir o 
clima para ver 
se viabiliza seu 

nome para disputa majoritária na 
base risco: ou ganha ou amarga mais 
quatro anos de ostracismo...

Fim da novela
Ponto alto da última sessão da 

Câmara de Pinda, a aprovação do 
projeto do Executivo que autoriza 
o pagamento de uma dívida mais 
de R$ 20 milhões com os servido-
res municipais referente ao DSR 
(Descanso Semanal Remunerado), 

repercutiu pelas 
rodas políticas 
do Mercado Mu-
nicipal. Enquan-
to sobraram elo-
gios para a ati-
tude do prefeito 
Isael Domingues 
(PR) em resolver 
o impasse que 

se arrastava há mais de 15 anos, foi 
alvo de críticas a postura dos vere-
adores de oposição que quiseram 
“pegar carona” no sucesso do pro-
jeto do Executivo. Para exemplificar 
a atitude dos oposicionistas, teve 
político que usou o dito popular: 
“De filho bonito todo mundo quer 
ser pai”. 

Reforço de peso
A gestão do prefeito de Ubatuba, 

Délcio Sato (PSD), ganhou um re-
forço de peso na última terça-feira. 
A ex-deputada federal e vereadora 
de Taubaté Pollyana Gama (PPS) 
assumiu o comando da secretaria 
de Educação. Além de sua sólida 

carreira legisla-
tiva, Pollyana 
tem uma vas-
ta experiência 
como professo-
ra, pedagoga e 
administradora 
escolar. De acor-
do com a nova 
secretária, ao 

aceitar o convite comungou obje-
tivos do prefeito Sato em promover 
melhorias no setor da educação 
infantil, elevar o IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Bá-
sica) e incentivar a formação e ca-
pacitação contínua dos professores. 

E por falar em Sato - reeleito 
presidente do Codivap para mais um 
mandato, neste início de semestre 
o órgão está se mostrando mais 
influente que o comando da Região 
Metropolitana. Talvez seja pela sua 
aproximação com João Doria!!!

Edson Notas

Délcio Sato

Visite antes que acabe...

Vale Histórico se
mobiliza para 
recuperar verbas 
barrados por Doria

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após a suspensão de repasses na 
ordem de R$ 27 milhões para pro-
jetos ligados ao turismo de cidades 
da região, prefeitos do Vale Histórico 
estão otimistas para recuperar os 
investimentos prometidos para o tu-
rismo. Uma reunião com as lideranças 
da secretaria de Turismo do Estado 
pode destravar as negociações pela 
recuperação dos recursos. Lavrinhas 
se tornou Município de Interesse Tu-
rístico nesta semana, e outras cidades 
estão se movimentando para atrair 
repasses para o setor.

Há duas semanas o governo de São 
Paulo, encabeçado por João Doria 
(PSDB), suspendeu repasses garanti-
dos em 2018 pelo então governador 
Márcio França (PSB). O Governo do 
Estado alegou que não haviam recei-
tas orçamentárias que garantissem a 
aplicação dos convênios. Em todo o 
estado foram 35 cidades consideradas 
estâncias turísticas e outros sessenta 
MIT's.

Nesta semana, prefeitos e represen-
tantes de cidades do Vale Histórico 
estiveram em Guaratinguetá para o 
lançamento de um programa de incen-
tivo ao turismo na região. O prefeito 
de São José do Barreiro, Alexandre 
Braga (MDB), afirmou que os municí-
pios precisam se unir para recuperar 
o investimento prometido.

“Isso é muito triste. Nós somos um 
local muito esquecido e abandonado, 

Lideranças municipais traçam estratégias 
para reaver verbas estaduais garantida

e ainda vem essa notícia. Nós estamos 
tentando reverter. Eu faço parte da 
Aprecesp (Associação das Estâncias 
Turísticas), e estamos tentando re-
verter isso", afirmou. "Neste sábado 
teremos a primeira reunião com o 
secretário de Turismo do Estado. A 
reunião é só para as cidades que são 
estâncias turísticas, e nós estamos 
tentando dialogar com o secretário e 
com o governador para recuperar o 
investimento", relatou ao Jornal Atos.

O discurso de Braga é parecido com 
o de Laurindo Joaquim Garcez (PSDB), 
prefeito de Queluz. O tucano afirmou 
que a região tem alto potencial tu-
rístico devido ao conteúdo histórico 
das cidades e fazendas. Para o chefe 
do Executivo, apesar de pequenos, 
os municípios já se preparam para 
receber os visitantes.

“Só faltam da nossa região Arapeí 
e Silveiras, que estão sendo analisa-
das pela secretaria de Turismo para 
se transformarem em MIT's. Tenho 
certeza que elas vão se enquadrar no 
programa. Temos duas estâncias que 
são Bananal e São José do Barreiro, 
e a nossa região será muito voltada 
para o turismo”, afirmou o prefeito, 
que explicou ainda que os preparati-
vos para o Carnaval de Queluz estão 
na reta final.

A reunião entre os prefeitos e o 
secretário de Turismo do Estado, 
Vinícius Lummertz, está marcada 
para hoje, em Águas de Lindoia, onde 
será realizado um evento destinado 
a discussões sobre o setor.

Prefeito de Silveiras, Guilherme Carvalho, em reunião do Codivap no início do mês

Foto: Reprodução/Codivap
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 99614-2077
Vendo casa no 
Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 
piscina, churras-
queira, garagem 
para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 

no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: 98149-1112
Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 
garagem. Valor R$ 
160.000,00. Tele-
fone: 98811-1252 
ou 99703-3852 ou 
3133-5688
Ve n d o  t e r r e n o 
no pingo de ouro 
05x50, entrada de 
5.000,00 + parce-
las de 1.000,00 ou 
90.000,00 à vista. 
Telefone: 99742-
9122

ALUGA-SE
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-

Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r in -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830

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 Hí-
pica. 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 sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
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-

Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. Sil-
via, telefone: 99184-3805
Carreto Murilo, a partir de 
40.00, caminhão 3/4. Tra-
balho qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Tele-
fone: 3133-4452 ou 99160-
1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800

Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações 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 
Guaratinguetá. 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-

Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
a u to má t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

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

VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – 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-
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: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
VENDO Ka 1.0 
ano 2013 – bá-
sico -  Vermelho 
– R$ 20.400,00. 
Tr. F: 99115-
2326 – Pinda

Abandono de Emprego
ANDRE GERALDO GOMES CPF 141.831.598-22, 
residente a Rua António Antunes, 170, Pedregulho, 
Guaratinguetá-SP, Cep. 12514-610. Trabalhando 
nesta empresa, vem continuamente se ausentando 
de seus serviços desde o dia 04 de dezembro 
de 2018, sem justificativa, causando problemas 
e transtornos, vez que sua função é de alta 
responsabilidade. Solicitamos seu o retorno imediato 
ao trabalho, sob o risco de se caracterizar o abandono 
de emprego, motivando a rescisão do contrato de 
trabalho sem justa causa, conforme ART.48, I,CLT.
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Homem é preso por tentativa 
de feminicídio em Aparecida 

Um homem de 54 anos foi 
preso na manhã da última 
sexta-feira após tentar matar 
a namorada no Centro de 
Aparecida. De acordo com 
o boletim de ocorrência, a 
vítima caminhava pela praça 
Benedito Meirelles, localizada 
na rua São José, quando foi 
surpreendida pelo agressor. 

Após uma breve discussão, o 
criminoso esfaqueou a compa-
nheira, que foi ferida no tórax 
e nas costas. Socorrida por 
funcionários de uma pousada, 

a mulher foi encaminhada à 
Santa Casa, onde permanece 
internada em estado grave. 

Ele tentou fugir, mas foi cap-
turado por guardas municipais.  
Questionado sobre a motivação 
do crime, o homem afirmou 
que estava desconfiado que a 
companheira o havia traído. 

O criminoso, que já havia 
agredido a companheira ou-
tras vezes, responderá por 
tentativa de feminicídio (morte 
intencional de pessoas do sexo 
feminino).

Casal é flagrado com quase 
dois quilos de crack em Pinda

Durante patrulhamento de 
rotina em Pindamonhanga-
ba, o Baep (Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia) prendeu 
na última quarta-feira um 
casal que estava em posse de 
quase dois quilos de crack e 
cerca de R$ 218 mil. 

Segundo a Polícia Militar, 
a equipe do Baep realizava 
abordagens em um ponto 
do bairro Alto do Cardoso, 
quando deu ordem de parada 
a um carro que era ocupado 
por um homem de 41 anos 
e uma mulher de 29 anos.  

Percebendo o nervosismo 
do motorista e da carona, os 
policiais realizaram uma vis-
toria minuciosa no interior do 
veículo, onde localizaram 765 
gramas de crack. 

Indagado, o criminoso con-
fessou que tinha mais drogas 
escondidas em uma casa no 
bairro, onde foi localizado o 
dinheiro e mais 800 gramas 
de crack.

O casal foi encaminhado ao 
1° Distrito Policial de Pindamo-
nhangaba, e preso por tráfico 
de drogas.

Jovem é assassinado com três 
tiros no São Roque, em Lorena

A Polícia Civil de Lorena 
abriu um inquérito para 
apurar o assassinato de 
um homem de 27 anos 
ocorrido na noite da última 
quarta-feira no São Roque, 
em Lorena.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima ca-
minhava próxima à linha 
férrea quando foi surpre-

endida por um atirador que 
efetuou três disparos de arma 
de fogo. O jovem foi alvejado 
no abdômen, rosto e ombro.

Encaminhada ao Pronto 
Socorro, a vítima não resistiu 
aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o 
caso. O assassino não havia 
sido identificado até o fecha-
mento desta edição.

Morador de Guará é detido por
crime ambiental e posse de arma 

Após denúncias anônimas, 
a Polícia Militar Ambiental 
apreendeu armas, munições 
e outros objetos para caça de 
animais silvestres na tarde da 
última terça-feira, na zona 
rural de Guaratinguetá.

Segundo a PM, criminosos 
usavam um imóvel no bairro 
Goiabal para aprisionar aves 
silvestres. Ao invadir o local, 
a equipe flagrou um homem 
de 30 anos em posse de uma 

espingarda, vinte munições 
e diversas armadilhas para 
pássaros. 

Em um dos cômodos da 
residência foram encontrados 
quatro animais abatidos, sendo 
duas rãs, um jacu e uma paca. 

O dono do imóvel foi detido 
pelos crimes de posse ilegal de 
arma de fogo e crime ambien-
tal. Ele foi solto após pagar uma 
fiança de R$ 1 mil, e responde-
rá pelos crimes em liberdade.

Jovem de Lorena é flagrado com 
mais de 200 gramas de cocaína

A Polícia Militar prendeu 
um traficante de drogas na 
madrugada da última quar-
ta-feira, no Vila Hepacaré, 
em Lorena.

De acordo como boletim 
de ocorrência, uma viatura 
patrulhava a rua Goitacazes 
quando avistaram um jovem 
em atitude suspeita.

Na abordagem, os PM's 
localizaram duas cápsulas 

de cocaína com o criminoso. 
Indagado, ele confessou 

que havia mais entorpecen-
tes escondidos no interior de 
um terreno baldio. 

Ao vistoriar o local, a equi-
pe apreendeu mais 223 
pinos de cocaína. 

O criminoso foi recolhido 
à Cadeia Pública de Lorena, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.
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Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim teve 
mais um convênio encerrado 
pelo atual governador João 
Doria (PSDB). Após o cancela-
mento de dois contratos para 
pavimentação das ruas no bair-
ro Jardim Alvorada, no valor 
de R$ 750 mil, a prefeita Erica 
Soler (PR) foi surpreendida na 
última semana com anulação 
do programa Jepoe (Jovens 
no Exercício do Programa de 
Orientação Estadual).

O programa foi criado pelo 
ex-governador Márcio França 
(PSB), e tinha como objetivo 
atender jovens com formação 

Doria suspende convênio de atenção
a jovens em vulnerabilidade em Potim

profissional, atividades práticas, 
auxílio transporte e bolsa de 
R$ 500 durante seis meses. O 
Jepoe foi criado para ajudar 
na região alguns municípios 
onde a criminalidade é alta. 
Foi elaborado um cruzamento 
entre renda per capita e o índice 
de violência.

Antes de ser contemplado, o 
município havia contabilizado 
em 2018 mais de 11 mortes 
de jovens e adolescentes por 
envolvimento com tráfico de 
drogas. Desde então apenas 
uma morte foi registrada. “Vou 
brigar pelo convênio porque 
deu um resultado muito bom. 
O Estado tem que entender que 
colocaram duas penitenciárias 

Depois de corte de R$ 750 mil na pavimentação, governo barra R$ 800 mil do Jepoe para município
no nosso município, hoje, ¼ 
da população são carcerários. 
Têm que saber os problemas 
que nós vivemos hoje aqui. A 
cidade presta um serviço para 
o Estado tendo uma penitência, 
e o Estado tem que dar um res-
paldo pra gente”, criticou Erica. 

Segundo a prefeita, o muni-
cípio não tem capacidade para 
dar continuidade ao programa 
com recursos próprios. A cada 
seis meses o Jepoe conta com 
um custo de R$ 800 mil.

Com a suspensão do pro-
grama, a Prefeitura buscará 
estratégias na tentativa de su-
prir as necessidades de atenção 
aos jovens de Potim. “Eu vou 
elaborar um relatório falando 

do impacto desses últimos seis 
meses que o Jepoe teve no 
município”, contou.

Hoje a Prefeitura disponibi-
liza um curso através do Cras 
(Centro de Referência de Assis-
tência Social) para 42 jovens 
em vulnerabilidade social, que 
também recebem uma bolsa 
auxílio de R$ 500. “Conforme 
eles vão frequentando o curso, 
eles passam a fazer parte do 
menor, e começam a fazer um 
curso de qualificação duas 
vezes na semana, prestando 
serviços três vezes na semana 
dentro do município, só na área 
interna, parte de secretaria, 
organização. A gente tira esses 
jovens da vulnerabilidade”.

Erica Soler participou de reunião para debater ações de segurança

Foto: Divulgação PMP

 
A Comunidade Anuncia-Me 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
  
                        A Comunidade Anuncia-Me, com sede nesta cidade, na Rua José Batista Coelho nº 
571, bairro Bom Jardim II através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu 
Presidente Sr. Benedito Henrique dos Santos Filho, cumprindo seus Estatutos, CONVOCA através 
do presente edital todos os associados com direito a voto e simpatizantes, para Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada na sede da entidade, às 19h30 horas, do dia  26 de Fevereiro de 
2019,com segunda chamada as 20h00 , para seguinte pauta: Eleição do Conselho Diretor Executivo 
e Conselho fiscal. 
   

Guaratinguetá, 15 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 

______________________ 
Benedito Henrique dos Santos Filho 

Presidente 


