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Com R$ 896 mil, Guará projeta 
calçadão na rua Dr. Martiniano
Obra faz parte do Centro Turístico; secretaria ouve comerciantes e moradores

Larissa Diamantino
Guaratinguetá

Saindo da Estação Ferro-
viária até a igreja de Santo 
Antônio, na praça Santo 
Antônio, a secretaria de 
Turismo de Guaratinguetá 
iniciou um projeto de alar-
gamento das calçadas da rua 
Dr. Martiniano. A proposta 
do calçadão deve atender a 
demanda de circulação de ro-
meiros e turistas, projetada 
na cidade com a estruturação 
do circuito, na região central 
da cidade.

Em processo licitatório, a 
secretaria realizou na última 
terça-feira uma reunião com 
comerciantes, moradores 
e empresários que atuam 
na rua Dr. Martiniano, que 
conta ainda com o Mercado 
Municipal. A obra, orçada 
em R$ 896.678,37, faz parte 
da segunda fase das obras, 
que contam com a “Estação 
Turismo: Centro de Recepção 
ao Turista e Revitalização do 
Centro”.

Segundo o secretário da 
pasta, João Pita, o objetivo 
é aumentar as calçadas, blo-
queando a parada de carros 
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Rua Dr. Martiniano, no Centro de Guará, que passará por obra com a criação de um calçadão; proposta faz parte de projeto para centro turístico

e disponibilizar acesso amplo 
para a passagem de pedes-
tres. “A ideia da obra partiu 
de um conjunto de parcerias, 
a fim de interligar o circui-
to turístico do município, 
saindo do Centro Multiuso, 
se deslocando pelo túnel 
até o Mercado Municipal, 
subindo para a igreja Santo 
Antônio e finalizando na Casa 
de Frei Galvão”, explicou o 
secretário.

Em parceria com o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas e a Aceg (Associação 
Comercial de Guaratinguetá), 
a secretaria de Turismo rece-
beu moradores e comercian-
tes para uma apresentação 
do projeto, a fim de demons-
trar, em questões empreen-
dedoras, qual o benefício do 
projeto para o mercado local.

Segundo o comerciante 
Edson Reis, a expectativa 
é de que haja conforto aos 
visitantes e aumento o flu-
xo turístico. “Eu só fico na 
dúvida com relação ao esta-
cionamento dos ônibus, que 
está programado para ser 
instalado próximo ao Centro 
Multiuso, que fica perto ao 
IML (Instituto Médico Legal). 
Acredito que possa colidir”, 
ressaltou o comerciante 
Edson Reis.

Donos de estabelecimen-
tos na região ressaltam a 
importância da obra para o 
circuito turístico, e aprovam 
o empreendimento.

O convênio do processo 
licitatório está em fase de 
aprovação, e somente após 
esta etapa o projeto será 
votado na Câmara.

Ubatuba se prepara para receber Festival Paralímpico
Evento, espera cerca de dez mil jovens com deficiência física  e busca a prática de esportes adaptados

Lucas Barbosa
Ubatuba

Escolhida pelo Comitê Para-
límpico Brasileiro na última 
semana, Ubatuba será uma 
das sedes do festival esporti-
vo que contará, em setembro, 
com a participação de cerca 
de dez mil jovens com defici-
ências físicas de todo o país. 
Além de promover a inclusão, 
o evento almeja incentivar 
crianças e adolescentes espe-
ciais a praticarem esportes. 

Agendada para 21 de se-
tembro, a segunda edição do 
‘Festival Paralímpico’  ocor-
rerá simultaneamente em 
setenta cidades brasileiras 
que reunirão crianças e ado-
lescentes entre 10 e 17 anos. 
Ubatuba e Taubaté foram os 
únicos municípios escolhidos 
da RMVLN (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) para sediarem 
o evento, que comemora o 
‘Dia Nacional do Atleta Para-
límpico’ (22 de setembro). A 
data foi instituída em maio de 

Atividade do Festival Paralímpico’, do Comitê Brasileiro, que terá a edição 2019 realizada em Ubatuba
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2012, mas apenas começou 
a ser celebrada em 2014. Ela 
também homenageia a funda-
ção do Comitê Paralímpico 
Internacional, organizador 
dos Jogos Paralímpicos.

Além de ginásios esporti-
vos, Ubatuba foi selecionada 
pelo Comitê Brasileiro devido 
à possibilidade de oferecer 
diversas modalidades espor-
tivas inéditas aquáticas e de 
areia.Na cidade litorânea, os 
jovens participarão de par-
tidas de atletismo de praia, 
canoa havaiana adaptada 
e surfe adaptado. Os jogos 
ocorrerão pela manhã, na 
praia do Perequê-Açu. 

Cada uma das modalidades 
poderá contar no máximo 
com cinquenta participantes. 

O Comitê Paralímpico Bra-
sileiro permite que 20% das 
vagas    sejam destinadas 
a crianças e adolescentes 
que não possuem limitações 
físicas. 

Segundo a chefe da Seção 
de Educação Especial de 
Ubatuba, Maria de Lourdes 

Teixeira, o festival não possui 
o objetivo de ser uma com-
petição, mas sim um meio 
de inclusão, integração e de 
incentivo à prática esportiva. 

A expectativa da organização 
é que até 150 jovens defi-
cientes físicos participem do 
evento. 

Para discutirem os prepa-

rativos estratégicos para o 
evento, diversos membros 
da Prefeitura de Ubatuba 
se reuniram, no último dia 
23, com representantes da 

Câmara, Corpo de Bombei-
ros, Associação de Pais do 
Espectro Autista de Ubatuba, 
e Associação dos Amigos e 
Remadores da Canoa Caiçara. 

A cidade não necessitará 
realizar investimentos para o 
evento, já que possui a estru-
tura e os equipamentos ne-
cessários para as atividades. 

Mais ações – O Festival Pa-
ralímpico Nacional integrará 
a programação da 3ª Semana 
do Direito à Educação Inclu-
siva de Ubatuba, que contará 
com palestras, mesa jurídica, 
atrações musicais, festival de 
natação e caminhadas. A ação 
será realizada entre 17 e 21 
de setembro.  

Durante o ano, a Prefei-
tura também oferece aos 
portadores de necessidades 
especiais aulas de diversas 
modalidades esportivas como 
tiro com arco, surfe adaptado 
e natação. 

Os interessados em mais 
informações sobre o Festival 
Paralímpico ou às ações es-
portivas voltadas a portado-
res de necessidades especiais 
devem entrar em contato 
com a Prefeitura de Ubatu-
ba através do contato (12) 
3834-1000.
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Ação em Pindamonhangaba inclui quarenta 
detentos nos serviços de limpeza e manutenção
Autorizada pelo Estado, parceria é válida por um ano; proposta beneficia presos em regime semiaberto 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento de R$ 460 
mil, a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba       firmou no fim de maio um 
convênio com a Funap (Fundação 

de Amparo ao Preso) que deve 
garantir a inclusão de quarenta 
detentos, que cumprem penas no 
Presídio de Tremembé, nos serviços 
limpeza e manutenção no municí-
pio até o fim do primeiro semestre 
de 2020. Além de trazer benefícios 

à conservação dos espaços públicos, 
a iniciativa tenta também contri-
buir no processo de ressocialização.

Após observar os bons resulta-
dos obtidos pela parceria entre a 
Prefeitura de Taubaté e a Funap, 
que possibilita que presidiários 
trabalhem na limpeza da cidade 
desde 2015, o subprefeito do dis-

trito de Moreira César, Nilson Luís 
de Paula, propôs ao prefeito Isael 
Domingues (PR) que estudassem 
a possibilidade da implantação do 
projeto em Pinda.

Com o aval do chefe do Executi-
vo, o subprefeito iniciou no fim de 
2018 as tratativas com o Governo 
do Estado, através da SAP (secreta-

ria de Administração Penitenciária), 
conseguindo o convênio com a 
Funap no início de maio.

Desde o último dia 22, os presidi-
ários, que estão regime semiaberto, 
atuam nos serviços de capina, lim-
peza de canteiros, pintura de guias 
e na manutenção de unidades esco-
lares e de saúde em Moreira César. 

Além do pagamento de um salário 
mínimo mensal, a SAP oferece aos 
detentos um benefício que possibilita 
que a cada três dias trabalhados eles 
tenham descontado um dia da pena.

A escolha dos presos que inte-
gram o programa foi realizada pela 
direção da SAP, que selecionou os 
que possuem bom comportamento 
e estão próximos de concluírem 
suas penas. Por questão de segu-
rança, durante o trabalho o grupo 
permanece com tornozeleiras ele-
trônicas monitoradas por agentes 
da Penitenciária de Tremembé, que 
também realizam rondas periódi-
cas nos pontos de serviço. “Nesta 
primeira etapa do programa, os 
participantes atuarão apenas em 
Moreira César. Analisando os resul-
tados destas semanas iniciais, o sal-
do é altamente positivo já que esse 
reforço contribuiu para agilizarmos 
diversos serviços de manutenção 
e mantermos o distrito ainda mais 
limpo. Além de benefícios ao Muni-
cípio, esta parceria ajudará muito 
na busca pela ressocialização destes 
homens”, explicou o subprefeito do 
distrito de Moreira César.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou um posicionamento da 
Funap sobre o convênio, mas foi 
orientada a entrar em contato com 
a SAP.  Na sequência, a publicação 
pediu o envio de uma nota oficial 
do órgão estadual, mas a solicitação 
não foi atendida até o fechamento 
desta edição.
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Detentos do presídio de Tremembé nos serviços de limpeza e manutenção de prédio público em Moreira César; Pinda aposta em parceria com Estado para inclusão social

Soliva recebe emenda para 
pavimentação na Vila Angelina
Recurso no valor de R$ 200 mil chega ao município nos próximos 
sessenta dias através de emenda de deputado estadual do PT

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá receberá uma 
emenda para pavimentação na Vila 
Angelina. Na última sexta-feira, o 
prefeito Marcus Soliva (PSB) rece-
beu em seu gabinete o deputado 
estadual, Emídio de Souza (PT), 
autor da emenda que destina R$ 
200 mil para calçamento de uma 
via do bairro. O recurso deve che-
gar ao município nos próximos 
sessenta dias.

Emídio esteve em Guaratinguetá 
acompanhado do ex-prefeito de 
São José dos Campos, Carlinhos 
Almeida, atual chefe de gabinete do 
deputado na Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo. A reunião, 
que teve a confirmação da emenda, 
contou com a presença do secre-
tário de Administração de Guará, 
Miguel Sampaio, e do ex-vereador 
pelo PSDB e PT, Vantuir Faria.

O petista foi prefeito de Osasco e 
contou que o pedido pelo recurso 
não partiu diretamente do Execu-
tivo, mas sim, do ex-vereador que 
entrou em contato com Almeida e 
solicitou a emenda. O deputado foi 
questionado se o recurso já está 
empenhado e quando deve chegar 
aos cofres do município.

“Já tivemos um entendimento 
prévio com a Casa Civil do Governo 
do Estado e os recursos estarão 
disponíveis muito rapidamente. A 
previsão inicial é que entre julho e 
agosto a gente tenha esses recursos 
disponíveis. Vamos acertar a docu-

mentação, o projeto de asfaltamento 
da rua. Enquanto o prefeito trabalha 
essas questões aqui, eu trabalho 
junto ao governo estadual para 
liberação da verba", afirmou.

Marcus Soliva confirmou que 
a verba chegará em um bom mo-
mento para o município, já que os 
moradores da rua Dr. José Nicolau 
Mileo se queixam da falta de pavi-
mentação há pelo menos dez anos. 
"Essa rua, inclusive, no fim dela, 
tem o lar São José. Isso traz uma 
melhoria nessa infraestrutura para 

todos os moradores daquela rua. É 
uma reivindicação antiga. Assim 
que tivemos a emenda parlamentar, 
iniciamos a obra", concluiu.

A verba deve chegar ao município 
no segundo semestre. Com a desti-
nação do recurso, a Prefeitura pre-
cisa de um projeto de pavimentação 
para a via para receber a emenda. 

O Executivo deve repassar o 
serviço de pavimentação à Codesg 
(Companhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá) que está à frente da 
pavimentação em outros bairros.

Prefeito de Guará, Marcus Soliva; aguarda emenda para pavimentar Vila Angelina
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Rancho Grande tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 30/05/2019 às 22h24 até 31/05/2019 às 11h13. Assim que houve a 
interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi 
recuperado.

Comunicado
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TERRENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
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-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na Santa 
Clara, para casal sem 
fi lhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bair-
ro Santa Luzia, todo 
murado. Valor R$ 
300.00. Telefone: 
3122-4007

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem 
g a r a g e m .  T r . F : 
99254-3702 – Pinda
ALUGO Ki tne t  – 
próx. a Esc. João 
Pedro Cardoso. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. 
Tr.: 99225-9227 - 
Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19)  98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F: 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – ótimo estado. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda

ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
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
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda

VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
V E N D O  C l a s s i c 
LS 11 completo – 4 
pneus novos/óleo/fil-
tro. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-

to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL ano 
99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo – 
doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 

Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
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 Duster, 
prata, modelo 2012, 
único dono. Falar 
com Fernando. Tele-
fone: 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 t o m á t i c o ,  a n o 
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 

EDITAL DE LOTEAMENTO  
“RESIDENCIAL CASA BELA” 

 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da 
lei, etc., 
 

FAZ SABER a todos os interessados que a firma  LOTE CERTO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, depositou neste Registro, nos 
termos da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, os documentos necessários para 
o registro do LOTEAMENTO  “RESIDENCIAL CASA BELA”  em Guaratinguetá, os 
quais foram examinados e considerados em ordem. O loteamento compreenderá uma 
área de propriedade do loteador, com 185.533,00 m2,  localizada em zona urbana, 
com acesso pela Estrada Vicinal Presidente Tancredo Neves, objeto da Matrícula nº 
48.748, do Livro 2, deste Registro Imobiliário. Além de 01 área institucional, 11 áreas 
verdes, sistema viário e  05 sistemas de lazer e ETE - Estação de Tratamento de 
Esgoto o loteamento compreenderá 512 lotes,    distribuídos em 19 quadras, 
perfeitamente demarcados conforme planta e memorial arquivados. Os loteadores se 
comprometem a executar, as suas expensas, os seguintes serviços e obras: 
Terraplenagem para implantação de ruas e quadras;  Demarcação dos lotes  e das 
áreas publicas; . Implantação do sistema de drenagem das águas pluviais, até a sua 
destinação final, conforme projeto aprovados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, Coordenação e Habitação; Implantação do sistema de capitação e rede 
de distribuição de água potável, com derivação para cada lote, conforme projeto 
aprovado pelo SAEG; Implantação da rede coletora de esgotos sanitários e sua 
destinação, com derivação para cada lote, conforme projeto aprovado pelo SAEG; 
Implantação de guias, sarjetas e calçadas; Implantação de ciclovia; Pavimentação das 
vias públicas, atendendo normas técnicas de acordo o projeto aprovado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; Implantação do sistema de 
sinalização; Implantação da rede de distribuição de energia elétrica domiciliar, 
segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante de Energia; Implantação 
da rede de distribuição de iluminação pública segundo projeto aprovado pela EBE - 
Empresa Bandeirante de Energia; Implantação de ajardinamento das áreas públicas e 
de lazer, de acordo com a Lei nº 1.875 de 01/04/1.985 (plantio de arvores), art. 11 da 
Lei nº 3.786/05 de 22/06/2.005 (calçada verde) e Lei nº 3.926 de 17/05/2.017 
(arborização). Foi apresentando cronograma de obras. O loteamento foi aprovado pelo 
Decreto Municipal nº 8.563, de 19/11/2018, com Certificado da GRAPROHAB n° 
289/2017, expedido aos 15/08/2017. Para que ninguém alegue ignorância é 
expedido o presente edital, que será publicado juntamente com um pequeno desenho 
de localização da área, em três dias consecutivos na imprensa da região, podendo o 
loteamento ser impugnado no prazo de quinze (15) dias contados da data da última 
publicação, sem a qual se fará o registro pretendido, nos termos do art. 19 da Lei 
6766/79. 

 
Guaratinguetá,  29 de maio de 2019 

 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a JOSÉ CARLOS TEIXEIRA, brasileiro, militar,  RG. 219.394-SSP-SP, CPF. 
389.175.648-87,  e sua mulher GLAUCIA MARIA SANTOS TEIXEIRA,  casados no 
regime da comunhão universal de bens, anteriormente a Lei 6.515/77, residentes e 
domiciliados na cidade de Guarulhos, SP, à Avenida Quatro, n. 410, Vila dos Sargentos, 
Base Aérea de São Paulo, Cumbica (qualificação constante da matrícula 6.490, deste Registro 
Imobiliário), que foi apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no 
art. 213, II da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 132.438, 
necessária para a retificação administrativa da descrição do imóvel da MATRICULA 
n. 18.105, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma passe a refletir a 
realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo imóvel rural denominado 
FAZENDA DA SERRA, situado neste município de Guaratinguetá, SP, localizada 
após o fim da Estrada Municipal do Taquaral (GTG 181), com a área de 119,3235 
ha, cujo imóvel  confronta de um lado com o imóvel rural de sua propriedade, 
objeto da matrícula n. 6.490, deste Registro Imobiliário. Ficam portanto os 
senhores, na qualidade de confrontantes do imóvel retificando, NOTIFICADOS para, 
no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação 
deste edital, que será publicado nos dias 07 e  08  do mês de junho do corrente 
ano,  em querendo, impugnarem o pedido de retificação, cujas razões deverão ser 
fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste Serviço Registral 
localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, SP, 
CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 17:00 horas, estando a disposição para 
consulta a planta, memorial e demais documentos que instruem o referido pedido. 
Decorrido o prazo acima indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do 
requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 03 de junho 
de 2019.   
   
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2019 – PROC. 230/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Contratação de 
serviços para a manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, pesados e 
motos (elétrica e mecânica) incluindo serviços de guincho, borracharia, alinhamento, 
balanceamento, cambagem e tapeçaria, definidas no Termo
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: RICARDO JULIANO FRANK ROSA ME CNPJ: 59.522.599/0001-76
Vencedora dos itens: 01, 02, 05, 06, 07
VALOR TOTAL R$ 341.637,84 (trezentos quarenta e um mil seiscentos trinta e sete 
reais oitenta e quatro centavos)
EMPRESA: SILVIO AUGUSTO PINTO DOS SANTOS CNPJ: 13.087.181/0001-87
Vencedora dos itens: 04
VALOR TOTAL R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
EMPRESA: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 19.116.488/0001-45
Vencedora dos itens: 03, 08
VALOR TOTAL R$ 101.029,50 (cento e um mil vinte e nove reais e cinquenta 
centavos)
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Com apoio parlamentar, Prefeitura de Silveiras 
inaugura primeiro consultório oftalmológico
Município enfrenta acúmulo de atendimentos; unidade recebe investimento de quase R$ 70 mil

Foto: Divulgação PMS
Lucas Barbosa
Silveiras

Atendendo uma antiga 
necessidade das famílias de 
Silveiras, a Prefeitura inau-
gurou no fim de maio o seu 
primeiro consultório oftal-
mológico municipal. Através 
da melhoria, que contou com 
um investimento de cerca 
de R$ 70 mil, a secretaria 
de Saúde tentará zerar a fila 
de espera por atendimentos 
desta especialidade médica.

Realizada na manhã do úl-
timo dia 22, a cerimônia de 
inauguração do consultório 
oftalmológico, localizado 
na Unidade Mista de Saúde 
do Centro, contou com a 
presença do prefeito Gui-
lherme Carvalho (PSDB) e 
diversas outras autoridades 
municipais.

De acordo com a diretora 
de Saúde, Andreza Maura 
de Lacerda, a aquisição dos 
equipamentos da unidade 
foi viabilizada através dos 
recursos de uma emenda 
parlamentar de R$ 60 mil, 
encaminhada pelo deputa-

Prefeito de Silveiras, Guilherme Carvalho em cerimônio de inauguração do consultório oftalmológico que recebeu investimento de R$ 70 mil

do estadual Cássio Navarro 
(PSDB), e uma contrapartida 
municipal de cerca de R$ 
10 mil.

Além de consultas de 

rotina, na unidade serão 
oferecidos diversos tipos 
de exames oftalmológicos 
básicos. “Contamos com es-
trutura para     averiguamos, 

por exemplo, se o paciente 
está sofrendo de miopia, 
cataratas ou complicações 
na retina. 

Para nós, este consultório 

é um sonho já que tínhamos 
uma demanda de mais de 
duzentos encaminhamentos 
parados, aguardando aten-
dimento na rede estadual 

de saúde. Nossa expectativa 
é em breve zerar esta fila, 
já que projetamos realizar 
uma média de cem atendi-
mentos mensais”, explicou 
a diretora de Saúde, que 
revelou ainda que alguns 
moradores chegavam a 
aguardar mais de dois anos 
para serem atendidos em 
unidades estaduais ou re-
gionais. 

Mais melhorais – No úl-
timo dia 23, a Prefeitura 
inaugurou dois consultórios 
odontológicos, equipados 
através de um investimento 
municipal de cerca de R$ 
50 mil. 

As unidades, que funciona-
rão nos ESF’s (Estratégia de 
Saúde da Família) do Centro 
e do Bairro dos Macacos, 
oferecerão diversos procedi-
mentos odontológicos como: 
restaurações, extrações, 
limpeza, raspagem, avalia-
ção de lesões, prevenção e 
promoção de saúde bucal.

A expectativa municipal 
é que as unidades realizem 
até trezentos atendimentos 
mensais.

Moradores da Rocinha reivindicam melhorias na saúde
Secretária de Saúde de Guaratinguetá participou de reunião com grupo de moradores de bairro da zona rural

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Os moradores da Rocinha, 
bairro da zona rural de Gua-
ratinguetá, se reuniram na 
última semana com a secre-

tária municipal de Saúde, 
Maristela Macedo. A reunião 
foi um pedido da população 
local que aguarda por me-
lhorias no setor e indagou a 
secretária sobre problemas 
pontuais e que se estendem 

há mais tempo. 
A reunião contou com apro-

ximadamente 30 moradores, 
que se encontraram na sede 
do PSF (Programa de Saúde 
da Família) do bairro, na últi-
ma quarta-feira de maio. Foi 

feita uma ata da reunião com 
a demanda passada pelos 
munícipes e a secretaria de 
Saúde discutiu sobre possíveis 
soluções para os problemas 
citados.

Alexandre Santos é morador 

da Rocinha e destacou as 
principais reivindicações da 
comunidade. "Está faltando 
medicamentos, ela falou que 
não estava. Agora jogou que a 
culpa é do Governo do Estado, 
então está ficando difícil. Ela 

veio nos ajudar, mas até o 
momento não está ajudando 
muito", revelou o munícipe, 
que ainda citou a necessidade 
de um veículo da saúde muni-
cipal para atender a região e 
pediu um médico reserva, na 
eventual falta da médica que 
atende o PSF da Rocinha.

A moradora Sandra Alves, 
que reside a seis quilômetros 
da sede do PSF, afirmou que a 
ficha médica dela e da família 
não estava atualizada e que 
não foi comunicada sobre a 
necessidade de atualização. 
"Onde eu moro, não tem nada 
atualizado. Eles não vão até a 
gente para falar que precisa 
atualizar. Precisa de um den-
tista, não vai. A gente é mais 
esquecido ainda".

Para a moradora Fátima 
Alves, a maior queixa está 
ligada a atuação das agentes 
comunitárias de saúde. "As 
meninas não vão de casa em 
casa, que pelo certo, devia ser 
uma vez por mês. Quando vão, 
têm umas que saem, preen-
chem as pranchetas na rua e 
voltam embora. Uma não vai 
nas casas porque é distante e 
porque não trabalha sob o sol".

Em resposta às reivindica-
ções feitas pelos moradores, 
a secretária de Saúde afirmou 
que a queixa sobre as agentes 
comunitárias de saúde não 
foi feita durante a reunião e 
a moradora em questão não 
havia participado do encon-
tro, porém, a conduta seria 
analisada pelo setor. De acor-
do com Maristela, a reunião 
tinha como objetivo escutar 
os anseios dos moradores para 
realizar uma programação 
para resolver as demandas.

"Dentre as propostas de âm-
bito coletivo, todas já tinham 
sido na Conferência Municipal 
de Saúde e já estão contem-
pladas no Plano Municipal 
de Saúde. Algumas que não 
estavam contempladas e fo-
ram problemas operacionais, 
a gente anotou e hoje começa-
mos a solução. Por exemplo, o 
dentista diz que não faz canal 
porque não tem material. O 
material foi encaminhado hoje 
já", concluiu.

De acordo com a secretária, 
os pedidos pontuais, ligados 
a exames e consultas, foi so-
licitado aos moradores que 
encaminhem os pedidos à 
enfermeira chefe do PSF do 
bairro.


