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Guará amplia atendimento do 
“Mais Luz” para novos bairros
Investimento em programa ultrapassa os R$ 650 mil, com 
proposta de reforçar segurança no dia a dia de moradores

Da Redação
Guaratinguetá

Com cinco meses de im-
plantação do programa 
“Mais Luz” em Guaratin-
guetá, foram instalado 427 
braços de luzes e 160 postes. 
O investimento já atingiu 
R$651.357, que fazem par-
te dos R$ 2 milhões que a 
Prefeitura economizou no 
primeiro ano.

Mais de trinta bairros, en-
tre urbanos e rurais, recebe-
ram a instalação dos postes e 
braços pelo “Mais Luz”. Entre 
os locais contemplados estão 
o Clube dos 500, Vila Rosa, 
Rocinha, Vila Indiana, São 

Sebastião, Pedregulho, Vila 
dos Comerciários 2, Fazendi-
nha, Santa Barbara, Gomeral, 
Beira Rio 1 e 2, Vila Paulista, 
Jardim do Vale, Portal das 
Colinas, Vila Guará, Nova 
Guará, Centro, Bosque dos 
Ipês, Santa Luzia, Pingo de 
Ouro, Lagoa Dourada, Coe-
lho Neto e Jardim do Vale 1. 

O objetivo do programa 
é levar mais comodidade e 
segurança à população, evi-
tando trajetos escuros que 
possam tornar o caminho de 
pedestres mais perigosos e 
também prejudicar o tráfego 
de veículos.

O morador que deseja o 
serviço em uma rua, aveni-

da ou área pública urbana 
deve requerer a instalação 
no Setor de Protocolo da 
Prefeitura, à rua Aluísio José 
de Castro, nº 147, no bairro 
Chácara Selles, munido das 
cópias dos documentos pes-
soais, e informar o nome do 
lugar. Já em áreas rurais, o 
pedido deve ser feito pela 
secretaria de Planejamento 
pelo telefone 3133-3555.

Segundo a Prefeitura, an-
tes da instalação dos postes e 
braços de luz será feita uma 
análise técnica pela equipe 
da Prefeitura para aprova-
ção do serviço, verificando 
a necessidade e viabilidade 
do local. Rua de bairro atendido pelo programa Mais Luz, que em agosto chega a outras localidades em Guará
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Vereadores querem antecipar eleição 
da presidência da Câmara em Guará
Proposta passa por primeira de duas votações necessárias; oito dos 11 parlamentares assinaram projeto

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A votação que vai definir 
a nova mesa diretora para o 
segundo biênio da Câmara de 
Guaratinguetá caminha para 
ser antecipada. A proposta 
foi feita pela atual mesa di-
retora, composta por cinco 
parlamentares, além de outros 
três vereadores. Com oito dos 
11 votos a favor, o projeto 
já passou pelo primeiro dos 
dois turnos necessários para 
aprovação. São necessários 
dois terços dos votos na Casa.

Com a assinatura de oito ve-
readores, a tendência é de que 
a proposta de emenda à Lei 
Orgânica passe pelo plenário 
sem dificuldades na segunda 
votação. O primeiro turno de 
votos foi realizado na última 
terça-feira. Votaram a favor 
do pedido os vereadores Mar-
celo Coutinho, o Celão (PSD), 
Pedro Sannini (PTB), Marcos 
Evangelista (PSDB), João Pita 
(PSB), Luizão (PP), Marcelo 
da Santa Casa (PSD), Márcio 
Almeida (PPS) e Tia Cleusa 
(MDB). Os votos contrários 
foram de Nei Carteiro, Fabrício 
da Aeronáutica e Cleber Cam-
pos (suplente), todos do MDB.

A proposta foi aprovada 
por todas as bancadas que 
compõem a atual legislatura. 
Marcos Evangelista explicou o 
motivo por ter votado a favor. 
“A justifica usada na proposta 
se pautou na possibilidade 
de haver uma transição, caso 
haja mudança na presidência. 
Então o processo de transição Celão e João Pita; vereadores de Guará votam antecipação de eleição
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iria de setembro a dezembro, 
o que garantiria ao presidente 
eleito ir recebendo a função 
aos poucos e tomando conhe-
cimento dos trâmites. Isso é 
positivo”, salientou.

Evangelista citou ainda que 
com a antecipação, o caminho 
para angariar votos na Casa 
fica maior. “Entendo que as ar-
ticulações internas garantem 
aos candidatos à presidência 
e à mesa diretora os votos 
necessários. O que fazemos é 
antecipar as buscas pelos vo-
tos que a pessoa terá. Não vejo 
muita diferença, antecipar três 
meses”, concluiu.

Presidente da Casa, Celão 
ressaltou que o projeto foi 
feito pela maioria dos par-
lamentares, e explicou seu 
posicionamento quanto a ini-
ciativa. “Pensando no bem da 
Câmara Municipal e no estado 
democrático que vivemos, 
achamos por bem antecipar 
essa eleição e fugirmos do 
período eleitoral. Não adianta 
dizermos que partidos acabam 
tentando interferir no voto 
do vereador, isso seria algo 
fora da rotina do dia a dia. Os 
partidos acabam tentando 
influenciar sim. Tivemos assi-
naturas de todas as bancadas”.

Após ter sido aprovada em 
primeira votação, a proposta 
será votada novamente no 
próximo dia 21. Caso haja 
aprovação, a eleição que vai 
definir a mesa diretora do 
segundo biênio da atual le-
gislatura será realizada após 
a última sessão plenária, no 
dia 30.
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Atos e Fatos

“Eu gosto dos sonhos do futuro 
mais do que da história do passado”

Márcio Meirelles Thomas Jefferson

BRASIL, PAÍS DO FUTURO?
O Brasil, um país do futuro, é uma afirma-

ção do escritor austríaco que se auto exilou 
em nosso País fugindo da ameaça nazista e 
sua política antissemita.

Um escritor de renome internacional que 
em sua estada no País escreveu um ensaio 
com o título “Brasil, um País do futuro” para 
elogiar e ressaltar os pontos positivos da nova 
terra, enfatizando a vida simples e feliz dos 
nativos “como se estivessem no paraíso”.

Esta expressão norteou gerações na 
crença de no futuro o país seria um País da 
prosperidade, do bem-estar, da felicidade, de 
uma nação alegre dos trópicos, montanhas, 
praias e um sol ardente.

Passados 80 anos desta visão, impera no 
Brasil um total estado de perplexidade, de 
revolta e insegurança, diante do despreparo 
dos políticos, da desonestidade das empresas 
e a corrupção que emergiu das delações pre-
miadas contaminando o mundo empresarial.

Quadrilhas organizadas, bandidos trans-
vertidos em legendas políticas, mancomuna-
dos com líderes governamentais levaram o 
País a um caos político, econômico e social, 
resvalando em nossas instituições nacionais.

Talvez a sociedade tenha entendido que 
o futuro é um evento que não precise ser 

construído, natural na esteira do tempo. Na 
verdade, o futuro é expectativa, por que é 
fantasia, devaneio, sonho, aspiração e uma 
triste ilusão.

Estudos recentes de econometria apontam 
que o nosso país se encontra atrasado, em 
relação ao Chile, 25 anos. Período próximo 
de uma geração.

Outros estudos, com a mesma metodolo-
gia, apontam para 80 anos de defasagem eco-
nômica, social, com o continente Europeu.

A OCDE (Organização de Cooperação 
e de Desenvolvimento Econômico), uma 
organização internacional, composta por 34 
países, com sede em Paris, tem por objetivo 
promover políticas que visam o desenvol-
vimento econômico e o bem-estar social de 
pessoas por todo mundo. Em recente artigo 
informa que as classes sociais E e D, do Bra-

sil, levarão cem anos para ter um acrescimo 
em sua renda de 10%.

Números que se transformam em gerações 
é possível imaginarmos que necessitamos de 
pelo menos duas gerações para o arrumar o 
que esta aí. Esta geração esquecer. A partir 
desta, então podemos afirmar, três gerações. 
Alguns candidatos ao cargo de presidente 
estão propondo quatro anos.

Entretanto, nem tudo está perdido. Em 
meio à descrença na política brasileira, uma 
nova geração de herdeiros da atual elite em-
presarial tem discutido o futuro do país.

Este fato é auspicioso apesar dos esquer-
distas de botequim terem instalado no país 
a divisão da sociedade em “nóis” e “eles”, 
onde o dialogo desaparece e as pessoas não 
se sentem entusiasmadas em discutir ideias 
divergentes, opiniões opostas, em busca de 
um diálogo conciliador que traga o desenvol-
vimento para a sociedade.

Nos Estados Unidos é comum este tipo 
de associação de indivíduos especializados 
formando instituições ou organizações, pro-
porcionando pesquisas e discussões sobre 
assuntos políticos, econômico e estratégico, 
englobando também outros temas, que podem 
ser domésticos ou internacionais.

No Brasil inicia-se um movimento para 

a formação destes grupos como o programa 
Agenda Brasil do Futuro, onde 40 jovens 
vindos das principais famílias empresariais 
do país. A figura do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso como idealizador do curso 
de formação destes novos líderes.

Estes grupos, desde 2015, tem tido ação 
destacada no cenário político onde resultou na 
pressão ao Congresso Nacional para discipli-
nar a contratação em cargos comissionados de 
pessoas capacitadas e não indicação política 
nas estatais e administração federal criando 
regras de recrutamento de postos-chaves no 
governo de Rondônia.

Em Rondônia, estado escolhido para rece-
ber o piloto do programa, reduziu o número 
de funcionários na Segurança Pública, com a 
diminuição da burocracia, em 15%.

O futuro se constrói no presente!

"Na verdade, o futuro é expectativa, 
por que é fantasia, devaneio, sonho, 

aspiração e uma triste ilusão."

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

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

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

A� nal, a Câmara é sua.

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

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Morte de jovem e destruição 
ambiental aumentam medo 
com queimadas na região
Período entre julho e outubro registra maior índice 
de ocorrências com ações clandestinas na região

Juliana Aguilera
Região

Casos de queimadas clan-
destinas têm chamado aten-
ção na sub região 3 do Vale 
do Paraíba. Nas últimas se-
manas, duas ocorrências 
assustaram moradores de 
Guaratinguetá, Cunha e Pin-
damonhangaba. Um acidente 
provocado por uma queima-
da matou uma jovem de 19 
anos, e um incêndio florestal 
levou cinco horas e trinta 
minutos para ser contido. Os 
casos chamam a atenção para 
o período de maior índice de 
queimadas, que se estende 
até outubro.

No último dia 29, um casal 
sofreu um acidente de carro 
na rodovia Paulo Virgínio, no 
km 12, por volta das 22h. O 
motivo foi a baixa visibilidade 
da pista, causada pela fumaça 
de uma queimada que aconte-
cia na proximidade.  Segundo 
testemunhas, o fogo teria 
iniciado no início da noite. 
Maria Eduarda Fernandes, 
de 19 anos, não resistiu e 
faleceu a caminho do Pronto 
Socorro de Guaratinguetá. O 
homem foi internado para 
tratamento na cidade. 

Já em Pindamonhangaba, 
moradores se assustaram 

com o fogo que se espalhou 
rapidamente na área rural do 
bairro Água Preta. Devido à 
dificuldade dos caminhões 
de acessar o local, o uso da 
água na ação foi impossibili-
tado. Bombeiros tiveram que 
utilizar abafadores para con-
trolar as chamas, estendendo 
o trabalho por 5h30. Um rio 
que passa próximo ao local 
ajudou a impedir que o fogo 
tomasse maiores proporções.

Dados – Segundo dados 
do 3º Subgrupamento de 
Bombeiros, em 2017 foram 
5.648 casos de queimadas 
clandestinas e 3.846 vítimas. 
Os números reais podem ser 

maiores, pois os dados coleta-
dos pela classe são somente 
de ocorrências registradas. 
A Polícia Ambiental trabalha 
com a operação Corta Fogo, 
com auxílio do Inpe (Instituto 
Nacional de Pesquisa Espa-
cial) que, através de satélites, 
registra pontos de incêndios, 
agilizando a fiscalização.

Riscos – Os riscos de quei-
madas são diversos, desde 
patrimonial, até ameaças 
de danos à fauna e flora de 
florestas. Queimadas podem 
danificar ecossistemas por 
mais de um século, secar 
nascentes e interromper 
abastecimento de água.

Uma das várias queimadas que aumentam a tensão durante o inverno
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Festival Capivara traz arte e 
debate político para Guará
Evento na Praça da Estação conta com apresentações de 
música, dança, poesia e pequenos produtores da região

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Guaratinguetá recebe no 
próximo dia 18 a segunda 
edição do Festival Capivara. 
O evento promoverá expres-
sões artísticas como música, 
dança, poesia e teatro, além 
de convidar o público para 
um debate político e praticar 
compostagem na praça Con-
dessa de Frontin.

As atividades serão realiza-
das das 12h às 22h. Haverá 
venda de produtos artesanais 
de produtores da região, co-
mida e espaço para crianças. 
O evento é gratuito.

Com apoio de instituições 
privadas e da secretaria da 
Cultura, o tema deste ano é 
“Arte como Política”, com o 
intuito de discutir a importân-
cia de despertar o protagonis-
mo no meio social e político. A 
sustentabilidade também será 
destaque no evento.

Entre as atrações, apresen-
tações de música, com Lucas 
Rosa, A Casa Jah, 1lum3, Caê 
Mancini e Banda, de dança 
com o Espaço Expressão e 
a peça de teatro Sábia In-
decisão. Haverá poesia com 
Joyce e Rafa e o debate “Qual 
nosso papel na democracia?”, 
capoeira e os brechós Tô de 
Volta e Brechó da Biá. As 
crianças serão bem recebi-
das no Espaço para Brincar. 
Lojas de produtos artesanais 
e barracas de comida também 
integram o festival.

Segundo uma das organi-
zadoras do evento, Thayná 
de Castro, 21 anos, estudante 
de jornalismo da Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D’Ávila), participarão artistas 
da região e de outros estados. 
“Eles são de Guará, Lorena, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 
Os expositores são desde 
Itajubá até Guará. Focamos 
em artistas que começaram 

sua carreira no Vale”.
Idealizadores – O festival 

foi idealizado por diversos 
artistas, de movimentos que 
produzem cultura juvenil 
como o Revelia e o Coletivo 
Marlene. “Alguns não são 
de coletivo nenhum, mas se 
identificam com a causa. As 
pessoas foram se juntando 
através de eventos de antigos 
movimentos, da experiência 
de fazer cultura”, explicou 
Thayná. Ao todo são oito or-
ganizadores do evento.

Dominique Souza, poeta, 
de 19 anos, explicou porque 
decidiu se envolver com o 
evento. “O Festival Capivara 
nos comove a colaborar, pois 
ele alimenta a alma. Seja na 
produção, como artista, ou 
como espectador, vivenciar a 
arte de forma não comercial 
nos preenche de calor huma-
no, nos torna mais sensíveis 
e corajosos para a vida”, 
afirmou.
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Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
fer iado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r t os ,  sa l a , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – Tr.F: 
99600-3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGENTE 
Sítio – Lagoinha – 
c/26 alqueires – casa 
c/3 dorms., sl, coz., 
á/serv., churrasq., 
lago p/pesca, pas-
tagens, ótima loca-
lização, . Aceito pro-
posta. Tr.F: 99667-
1128/99625-5300
V E N D O  t e r r e n o 
–  C idade Jard im 
– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebas t i ão  3132 -
7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande,  200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba ,  cen t ro ,  de 
frente para o mar, 4 
quartos, 3 banheiros, 
2 salas,  garagem 
para 5 carros. Ótima 
localização. Telefo-
ne: 99726-6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv., 
garagem p/ 2 carros 
– doc.ok a vista e 
financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11)  99735-7713/
(12) 3648-5831 – 
Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima lo-
calização, c/3 salas, 

3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo a 
praia grande e tenó-
rio. Telefone: 99752-
0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 5 
quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – 
Jardim Mariana – 
plano, murado, doc.
ok. Tr.F: 99208-3712 
- Pinda
VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
–  c /p rocesso  de 
usocapião fase final. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão  automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-

8676 – Pinda
VENDO 2  casas 
– área de 500m2 
–  Cruz  Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., 
á/serv., 2 banhs., 
edic., sacada, por 
casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 
198 m2. Tr.F: 99667-
1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Aparta-
mento Guará - na 
Chaca ra  Se l l es , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Vi l lage Santana. 
Para uma pessoa. 
Fa lar  com Celso 
no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem. Tratar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
á rea de serv iço , 
quintal pequeno. R$ 
700,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 
quaros, sala, co-
z inha ,  banhe i ro , 
área de serviço, R$ 
500,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo sem fiador, 
pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352
Guará - Alugo casa 
na  Vi la  A lves ,  2 
quartos, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem R$ 180.000,00; 
Telefone: 3132-8151 
- Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Tele-
fone: 99709-0300 
- Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 
garças. Telefone:  
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Óti-
mo imóvel, 1 suí-
te, 2 quartos, sala, 
cozinha, área de 
serviço, garagem, 

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 

99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – 
azul – R$ 14.500,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  
15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 
– Pinda
FAÇO serviço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda

Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio 
– Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-
lefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 
própria. Telefone: 
98181-6076

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo r  a 
combinar. Telefone:  
99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone:  99113-
5945 ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480

Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, algodão doce, 
churros. Telefone: 
98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 
99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Temos 
1.500,00 aprovado 
para você! Ligue 
3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina de 
café expresso, over-
lock industrial. Tele-
fone: 99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e 
outro de 2. Telefone: 
98141-3468
Vende-se um título 
do Itaguará, valor 
à combinar. Telefo-
ne: 3132-7106 ou 
99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda 
a região. Telefone: 
3125-1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
V i s t a .  Te l e f o n e : 
99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 
(ETES). Falar com 
Jorge no telefone: 
3125-2896
Ve n d o  t í t u l o  d a 
Híp ica.  Valor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com porta. 
Telefone? 3132-3528 
após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-

R$ 450.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m no 
p i n g o  d e  o u r o . 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 
- Guará
Vendo terreno 10x30 
n a  v i l a  m a r i a n a 
em Aparecida. R$ 
300.000,00. Tele-
fone: 3133-5688 - 
Guará
vendo casa T, espe-
rança ou troco por 
imóvel  de menor 
valor. Preferencial-
mente terreno. Te-
lefone: 98808-2677 
- Guará
Vendo galpão no 
Jardim do Vale com 
305m², com escritu-
ra. R$ 145.000,00. 
Telefone: 2103-2599 
- Guará
Vendo Terreno no 
São Manuel 10x30. 
R$ 100.000,00. Te-
lefone: 99740-7124 
- Guará
Vende-se Pousada 
em Paraty, mobilia-
da, tudo novo. Óti-
mo Preço. Telefone: 
2103-2599 - Guará
Vendo lote Jardim 
Espe rança ,  p ró -
ximo a Fatec. R$ 
83.000,00. Telefone: 
99201-2826 - Guará
Vendo casa na Vila 
Bela, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro + 
2 cômodos quintal. 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: 2103-2599 
- Guará
Vendo área 300m², 
b a i r r o  j a r a r a c a . 
Tratar com Luciano 
no telefone: 99764-
4674 - Guará
Casa no portal, 1 
suíte, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem. R$ 470.000,00. 
Telefone:  99606-
2307 - Guará
Ve n d o  c a s a  n o 
P a r q u e  d o  S o l , 
lote 250m², 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro + edícu-
la 3 cômodos. R$ 
130.000,00. Tele-
fone: 2103-2599 - 
Guará
Fazenda 35 alquei-
res, montada para 
leite, para 1.000li-
t ros ou mais.  R$ 
1.200.000,00  Tele-
fone: 99606-2307 
- Guará
Chacara 1000M no 
Bom Jardim, toda 
murada. Escritura-
da. R$ 115.000,00. 
Telefone: 3013-1985 
- Guará
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Cruzeiro intensifica ação de segurança na Vila Loyelo
Andreah Martins
Cruzeiro

Operações da Polícia Militar 
com a Guarda Municipal e a 
Prefeitura têm intensificado 
o combate à violência em 
Cruzeiro nas últimas sema-
nas. O bairro da Vila Loyelo é 
um dos pontos principais das 
ações devido aos assassina-
tos ocorridos no último mês. 
A intervenção já conta com 
apreensões e duas prisões de 
procurados pela polícia.

A aliança das equipes de 
segurança municipal tem 
auxiliado a fiscalização de 
locais considerados chaves. A 
Guarda Municipal informou 
que, além das rondas frequen-
tes em bairros e Centro, onde 
há grande movimentação 
de moradores, houve ainda 
a retomada da supervisão 
na praça do Santo Cruzeiro. 
O local, que já contém uma 
câmera de monitoramento, é 
um ambiente conhecido pela 
comercialização de drogas.

“Temos auxiliado tanto à 
Polícia Militar como a Civil, 
no tocante a uso abusivo de 
bebidas alcóolicas, perturba-
ção do sossego e no uso de 
drogas, além de várias prisões 
de usuários de entorpecentes 
e autuações em veículos que 

Com três homicídios em julho, Polícia Militar fortalece combate ao tráfico em bairros; ação tem apoio da Prefeitura

Operação federal contra pornografia 
infantil prende dois homens em Lorena
Políciaencontra imagens envolvendo menores de idade; ação também é realizada em Cruzeiro

Da Redação 
Regional

Uma operação de com-
bate à pedofilia na região, 
comandada pela PF (Polícia 
Federal) prendeu dois ho-

mens na manhã da última 
sexta-feira, em Lorena. A 
dupla é acusada de compar-
tilhar na internet imagens 
pornográficas envolvendo 
crianças e adolescentes.

Iniciada por volta das 7h, 

a ação, batizada de “Pue-
ri”, cumpriu mandados de 
busca e apreensão em dois 
imóveis de dois municípios: 
Lorena e Cruzeiro. No pri-
meiro município, os policiais 
encontraram registros de 

Câmera, nootebook, HDs, CDs e celulares; material apreendido com pedófilo durante operação em Lorena; PF aumenta rigor em ações no Vale

Foto: Reprodução

pornografia infantil nas ca-
sas de dois homens, de 33 e 
52 anos, localizadas no Vila 
Passos e Santo Antônio.

Além de computadores 
e celulares, foram apre-
endidos durante a "Pueri" 

diversos cartões de memória 
digital que serão analisados 
pela PF.

A perícia vai apurar como 
eles obtiveram as imagens e 
com quem as compartilha-
ram. O endereço dos crimi-
nosos foi descoberto através 
um sistema de rastreamento 
virtual da Polícia Federal.

A dupla, que não pos-
suía passagem pela polícia, 
responderá pelo crime de 
pornografia infantil. Os acu-
sados poderão pegar uma 
pena de 3 a 6 anos de prisão.

Já em Cruzeiro, os policiais 
não encontraram conteúdos 
ilegais com o suspeito, que 
em julho foi detido durante 
uma operação semelhante 
realizada pela Polícia Civil. 
O homem, que é morador 
do Centro, não teve a idade 
divulgada, e responde em 
liberdade por pornografia 
infantil. 

Série de prisões – A ope-
ração em Lorena e Cruzeiro 
foi realizada quase um mês 

depois da ação que prendeu 
quatro homens acusados 
de baixarem imagens por-
nográficas de crianças e 
adolescentes na internet. 
A operação de combate à 
pedofilia foi realizada de 
forma simultânea em seis 
municípios do Vale do Para-
íba: Lorena, Guaratinguetá, 
Cruzeiro, Campos do Jor-
dão, Jacareí e São José dos 
Campos.

Em abril, o setor de in-
vestigação de crimes ciber-
néticos da Polícia Civil de 
Jacareí rastreou registros de 
endereços eletrônicos que 
apontavam que um grupo 
de internautas realizavam 
downloads de fotos e vídeos 
de pornografia infantil.

O conteúdo ilegal foi bai-
xado na “Deep Web” (inter-
net profunda), que é uma 
zona da rede virtual não 
encontrada diretamente 
por sites de busca, e que 
não utiliza servidores con-
vencionais.

insistem em estacionar no 
entorno da praça, sinalizada 
com a proibição”, informou o 
comandante da Guarda Muni-
cipal, Sebastião Silva.

As operações da PM reali-
zadas na Vila Loyelo também 
já garantiram resultados. De 
acordo com o comandante 
da 4ª Cia da PM, o capitão 

William Vieira, dois procura-
dos já foram presos em oito 
dias de ação. “Embora o foco 
nosso maior seja a extinção do 
tráfico, conseguimos efetuar 

duas prisões. Nosso direcio-
namento não são as prisões, é 
saturar os bairros para que os 
traficantes, que ali estão, saiam 
para que deixem o bairro tran-

quilo para o cidadão de bem”.
Vieira ressaltou ainda o tra-

balho que já tem sido realizado 
anteriormente quanto ao blo-
queio das entradas da cidade. 
“Identificamos que os veículos 
roubados eram abandonados 
em cidades próximas. Então, fi-
zemos operações em entradas 
e saídas da cidade para inibir 
a locomoção dos meliantes”. 

Para auxiliar as ações, a 
Prefeitura de Cruzeiro tem 
realizado a troca de lâmpadas, 
tanto danificadas quanto o 
tipo de iluminação, para maior 
controle dos bairros em foco. 
O trabalho de patrulhamento 
também tem atuado na Vila 
Romana, Vila Batista e, com 
menor intensidade, no Itaga-
çaba.

Foco – Nos últimos dias, 
o bairro da Vila Loyelo tem 
sido alvo de boletins policiais. 
Um procurado pela Justiça foi 
preso na última segunda-feira. 
A PM encontrou com o crimi-
noso na rua Dário Antunes de 
Oliveira, e foi encaminhado à 
DIG (Delegacia de Investiga-
ções Gerais). Outra situação 
que alarmou a população foi 
o assassinato de três pessoas, 
no mesmo local, nas semanas 
anteriores. O crime vitimou 
uma mulher de 47 anos e dois 
homens de 27 e 18 anos.

Homem é morto com oito tiros 
a queima roupa na Pedreira

A Polícia Civil de Guaratin-
guetá apura o assassinato de 
um homem de 47 anos na 
última quinta-feira.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima ca-
minhava por uma via do 
Bairro da Pedreira quando foi 
surpreendida pelo atirador, 
que efetuou oito disparos de 

arma de fogo. Os tiros atingi-
ram o tórax, braços, pernas e 
nádegas do pedestre.  

O homem, que possuía an-
tecedentes criminais, foi so-
corrido pelo Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência), mas não resistiu 
aos ferimentos. O autor do 
homicídio não foi identificado

Criminosos levam R$50 mil em 
mercadorias de loja em Pinda 

Uma loja no Centro de Pin-
damonhangaba registrou um 
prejuízo de mais de R$50 mil, 
após ser alvo de ladrões na 
madrugada da última quar-
ta-feira. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, três criminosos en-
capuzados invadiram o esta-
belecimento comercial após 

arrombarem uma das portas. 
Os bandidos fugiram levando 
diversas peças de roupas e 
acessórios de alto padrão. A 
ação foi flagrada pelo sistema 
de câmeras de videomonitora-
mento de segurança da loja. 

As imagens foram disponi-
bilizadas à Polícia Civil, que 
tenta identificar o trio.

Cachorro ataca idosa de 65 
anos no Santa Rita, em Guará

Uma senhora de 65 anos 
ficou ferida após ser ataca-
da por um cão na tarde da 
última quarta-feira, no San-
ta Rita, em Guaratinguetá.  

De acordo com testemu-
nhas, a idosa caminhava 
pela avenida Rui Barbosa 
quando o animal, de mé-
dio porte, correu em sua 

direção. Assustada, a vítima 
tentou segurar o cão, mas 
acabou mordida nos braços.  

Após espantarem o ani-
mal, um grupo de pedestres 
encaminhou a idosa ao 
Pronto Socorro Municipal. 
Ela foi liberada após ter os 
membros superiores enfai-
xados.

Polícia Militar durante ação nas ruas da Vila Loyelo; parceria em Cruzeiro tenta reduzir ação da criminalidade após indices alarmantes em 2017
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