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Soliva garante que seguiu acordo para 
trocar horas extras por banco de horas
Sindicato e Executivo divergem sobre situação; mudança foi anunciada após decreto de corte gastos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O decreto de contingencia-
mento de gastos assinado há 
duas semanas pelo prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSB), causou polêmica. O docu-

Soliva ajusta acordo e contratados da Prefeitura de Guaratinguetá debatem proposta do governo; prefeito afirma que seguiu determinações de CLT, mas sindicato discorda
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mento determina a substituição 
do pagamento de horas extras 
aos servidores municipais 
pela implantação do sistema 
de banco de horas. O Sindicato 
dos Servidores apontou que a 
decisão não constava no acor-
do coletivo. Em contrapartida, 

o Executivo confirmou que a 
troca é legal.

Inicialmente, o Sindicato se 
posicionou de maneira compre-
ensiva quanto ao decreto, mas 
ainda não havia a confirmação 
da implantação do sistema de 
banco de horas. Presidente do 

Sindicato, José Eduardo Ayres, 
negou que houvesse essa de-
terminação no acordo assinado 
junto ao Executivo. “Na verdade, 
o prefeito fez um decreto falan-
do sobre compensação de horas 
e banco de horas. Mas banco 
de horas, no nosso acordo não 

está previsto”.
A cláusula 50 do acordo 

coletivo, assinado por repre-
sentantes da Prefeitura e do 
Sindicato neste ano, indica 
que as jornadas normais de 
trabalho poderão sofrer acrés-
cimos ou reduções, e podem 

ser compensadas na forma 
prevista no artigo 59, parágrafo 
2° da CLT (Consolidação das 
Leis Trabalhistas), que deverá 
ser regulamentada mediante 
decreto. Ainda de acordo com o 
texto, também fica determinado 
que poderá ser dispensado o 
acréscimo de salário por força 
de acordo ou convenção coleti-
va de trabalho.

Com a medida, o excesso de 
horas de trabalho em um dia 
poderá ser compensado pela 
correspondente diminuição 
em outro dia, desde que não 
ultrapasse em um ano a soma 
das jornadas semanais de tra-
balho previstas, nem que seja 
extrapolado o limite de dez 
horas de trabalho diárias. No 
decreto, o prazo máximo para 
compensação das horas traba-
lhadas é de seis meses.

O secretário de Justiça e 
Cidadania de Guaratinguetá, 
Petrônio Kalil Vilela, explicou o 
mecanismo. “O sujeito trabalha 
oito horas diárias e faz duas 
horas extras por dia. Essas duas 
horas estão dentro do limite de 
dez horas diárias. Nos termos 
da CLT, as duas horas podem in-
tegrar um banco de horas, com 
compensação feita em período 
máximo, conforme consta no 
decreto, de seis meses”.

O parágrafo 5° da CLT diz 
que o banco de horas, de que 
trata o parágrafo segundo do 
artigo, poderá ser pactuado por 
acordo individual escrito desde 
que a compensação ocorra num 
período máximo de seis meses. 
“O conteúdo do parágrafo se-
gundo é sim banco de horas. No 
acordo coletivo constou que o 
parágrafo segundo do artigo 59 
poderá haver essa compensa-
ção de horas, mediante decreto 
e assim a secretaria de Adminis-
tração procedeu”, salientou o 
secretário, ao esclarecer que a 
publicação do decreto foi feita 
conforme a legalidade da CLT 
e do acordo coletivo.

Jornada – De acordo com 
a proposta, em uma situação 
hipotética onde o servidor 
trabalha oito horas diárias, ele 
poderá fazer duas horas extras 
por dia, totalizando uma carga 
de dez horas. Essas duas horas 
extras vão para o banco de 
horas e serão compensadas em 
até seis meses. Caso o servidor 
faça quatro horas a mais em 
um dia, totalizando 12 horas 
de trabalho naquela data, as 
duas primeiras horas extras 
vão para o banco de horas e as 
duas últimas serão pagas no 
mesmo mês. Se a Prefeitura 
não compensar as jornadas 
extras registradas no banco de 
horas no período máximo de 
seis meses, ela será obrigada a 
pagar o saldo registrado como 
horas extras trabalhadas.

Parceria entre a Prefeitura e a EDP leva iluminação e segurança para mais de dez bairros da cidade

Ampliação do "Mais Luz" tem investimento 
superior a R$ 2 milhões em Guaratinguetá

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Guaratinguetá está amplian-
do o número de pontos de 
iluminação com o “Mais Luz”. 
O trabalho é uma parceria da 
Prefeitura com a EDP Bandei-
rantes. O programa, lançado 
oficialmente em março de 
2017, propõe levar mais ilu-
minação e segurança para os 
bairros da cidade. O plane-
jamento é de que 11 bairros 
sejam beneficiados.

Foram instalados 31 braços 
de luz e dois postes em um 
trecho da Estrada Tancredo 
Neves, no Jardim França 2, a 
pedido dos moradores. Até o 
momento, já foram atendidos 
os bairros Clube dos 500, Jar-
dim Vista Alegre, Centro, Vila 
São José, São Dimas, Pedrinhas 
e Jardim França 2. 

Os próximos locais a serem 
atendidos serão o Jardim Espe-
rança, Jardim do Vale 1, Vilage 
Santana e Jardim Bela Vista. 
Outros pontos ainda serão ins-
talados no Jardim Vista Alegre. 
O programa é desenvolvido 
em parceria com a EDP, e tem 
objetivo de trazer comodidade 
e segurança para os moradores 
da cidade, eliminando traje-
tos escuros que possam ser 
perigosos para moradores e 
motoristas. 

O investimento do “Mais Luz” 
é de R$ 2 milhões, arrecadados 
através da CIP (Contribuição de 
Iluminação Pública), de 2017 e 
início de 2018. No início do pro-
grama, a Prefeitura sinalizou 
cerca de 205 novos postes de 
concreto e 689 novos braços 
de luz. O morador de qualquer 
bairro pode solicitar o serviço 
em ruas, avenidas, praças ou 

áreas de lazer próximas a 
sua casa.

O pedido pode ser feito 
na Prefeitura, através de um 
protocolo geral. Em seguida, 
o pedido é repassado à secre-
taria de Segurança e Mobi-
lidade Urbana. O secretário 
da pasta, Marco Antônio de 
Oliveira, explicou que após 
receber a solicitação, é envia-
da uma equipe técnica até o 
local, que avalia e elabora um 
pré-projeto. “Esse pré-projeto 
é encaminhado para a EDP, 
que realiza sua conclusão 
e passa os dados para nós. 
Aqui, elaboramos a ordem de 
serviço para dar conclusão a 
instalação”, contou.

Oliveira reforçou que o 
projeto e instalação de novos 
pontos de luz demoram cerca 
de dois a quatro meses, depen-
dendo do local.

Fotos: Divulgação PMG

Ação da equipe da EDP e Prefeitura para ampliar Mais Luz, em Guará
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Guaratinguetá... O governo de 
Marcus Soliva, que tem levado a sério 
a proposta de reformar todos os espa-
ços de atendimento à saúde e construir 
novas unidades no município. Na 
última quinta-feira, a Prefeitura entre-
gou as novas instalações do Posto de 
Saúde do Jardim do Vale, que recebeu 
reforma geral e ganhou novos espaços 
agregados, como local para entrega de 
leite e uma área kids com brinquedos 
lúdicos que auxiliam nas consultas 
de crianças. O projeto de restauração 
contemplou novos banheiros agrega-
dos aos consultórios, reforma geral no 
telhado, laje e piso além da fachada 
externa do Posto.

Regional... A Sabesp, que não 
consegue acompanhar o ritmo de 
várias administrações públicas. Uma 
das frequentes reclamações dos pre-
feitos é que a Companhia sempre 
chega atrasada com seus serviços de 
infraestrutura (água e esgoto) em ruas 
e avenidas, que recebem revitalização 
e pavimentação pelas administrações 
municipais. Em Lorena, é possível ve-
rificar em várias ruas recém pavimen-
tadas os sinais visíveis de 'remendos' 
(executados com baixa qualidade), 
provenientes de reparos subterrâneos 
realizados por suas empresas tercei-
rizadas, sempre posterior às obras de 
benfeitorias das prefeituras.

Atos e Fatos
“Os políticos em qualquer parte 
são os mesmos. Eles prometem 
construir pontes mesmo 
quando não há rios”

Márcio Meirelles Nikita Krushev

O PÂNICO CONTRA 
O MEDO!

Na realidade este é o resultado das 
eleições do 1ª turno para à presidência 
da República.

De um lado o pânico e de outro 
o medo.

A sociedade terá que friamente 
escolher entre o pânico e o medo.

Pânico é o que assusta, que susci-
ta também o medo e que foge a um 
controle racional.

O medo, um sentimento de in-
quietação, de apreensão em face de 
um perigo real ou imaginário que 
causa apreensão, receio, temor e 
sobressalto.

Apresentados os candidatos, facil-
mente identificados: Haddad repre-
senta o pânico e Bolsonaro o medo.

O candidato Haddad, advogado, 
professor, doutor, ex-ministro da Edu-
cação (na sua gestão todas as provas 
do Enen foram fraudadas), um emé-
rito colaborador, como Ministro da 
Educação, para retirar através da edu-
cação metade do potencial produtivo 
do brasileiro, ex-prefeito da maior 
cidade da América Latina, derrotado 
fragorosamente na última eleição na 
Prefeitura de São Paulo por um des-

conhecido politicamente, frequenta 
a carceragem de Curitiba para pedir 
conselhos ao presidente-presidiário 
(?). Quem será o presidente de fato?

Caro leitor/eleitor, não é assusta-
dor assistir um candidato que pretende 
governar o país com uma quantidade 
enorme de problemas que necessita do 
conselho de um presidiário condena-
do em 11 tribunais diferentes?

Não é assustador o candidato 
receber conselho de um presidiário 
que, segundo a imprensa é um gênio 
político, mas que escolheu sua suces-
sora uma pessoa que tem dificuldades 
de coordenar ideias, raciocinar, e ser 
o orientador de um professor, doutor 
em direito, que foi rechaçado pela 
população de São Paulo?

Diante dos problemas e a falta de 
postura do candidato ao cargo e suas 
ideias “populistas”(o comunismo foi 
substituído pelo populismo), onde 
uma quadrilha organizada, tem que ter 
um partido político, utiliza-se da boa 
fé dos incautos, analfabetos, iletrados, 
como massa de manobra, e recursos 
financeiros do Estado, para assumir o 
poder e não o governo!

A importância de resolver a ques-
tão da previdência (o mundo, repito, 
o mundo, teve o mesmo problema do 
Brasil e fez suas reformas); a reforma 
tributária e a reforma trabalhista (a 

economia está destruindo os em-
pregos) e a preocupação é imposto 
sindical.

Estas não são as preocupações do 
candidato. A sua preocupação é abai-
xar os juros dos bancos (juros altos é 
consequência da política econômica) 
como a representante de seu partido, 
quando presidente, achou que os juros 
são controlados pela caneta!

O candidato mostrou, até agora, 
como deve ser a postura de um mem-
bro do partido diante das orientações 
do Foro de São Paulo. Cumpridor de 
ordens de um falso regime político 
transvertido em quadrilha organizada.

O outro candidato, vindo do legis-
lativo, mais enojado do que diligente, 
para equacionar os problemas que 
atrasam o desenvolvimento do país 
e que os mesmos são fáceis de serem 
resolvidos na sua opinião. 

Estudos recentes da OCDE (Or-
ganização e Cooperação para o De-
senvolvimento Econômico) os alunos 
brasileiros vão levar 270 anos, compa-
rados aos países desenvolvidos, para 
ler, compreender um texto e 75 anos 
para dominar os cálculos matemáti-
cos. Estamos falando em gerações e 
não em quatro anos.

O grande risco de um presidente 
autoritário (formação militar) é in-
sistir em modificar situações cujas 
raízes não são perceptíveis a este tipo 
de formação profissional. Por outro 
lado, situações que dependem de au-
toridade são resolvidas. O desastroso 
presidente Collor colocou o país no 
mundo globalizado, fez alterações 
macroeconômicas necessárias para 
o desenvolvimento dos negócios no 
país; o presidente-presidiário no seu 
primeiro mandato seguiu o Plano 
Real e promoveu também alterações 
microeconômicas importantes para o 
desenvolvimento do país.

Não dá medo atitudes autoritá-
rias, mas isto é um perigo quando 
se governa um país, que necessita 
urgente de diálogo, medidas gerais e 
estruturais, são dirigidas por pessoas 
que dependem do conhecimento de 
outros especialistas. 

Segundo a imprensa, o seu minis-
tério terá muitos membros das forças 
armadas, seu vice-presidente um 
oficial aposentado e qual será a pos-
tura do governo quando encontrarem 
dificuldades. Simples, tomam o poder. 
Na Venezuela foi assim. Hugo Chávez 
montou um governo de militares e deu 
no que deu. 

Não será que eles estão querendo 
uma segunda chance? Dá medo!

"...Não é assustador o candidato 
receber conselho de um 

presidiário... Não dá medo atitudes 
autoritárias, mas isto é um perigo 

quando se governa um país"

IBGE aponta má qualidade 
do saneamento básico nas 
cidades do Vale do Paraíba
Municípios registram doenças relacionadas à falta do serviço 
público; região tem ação para a recuperação do Rio Paraíba

Juliana Aguilera
Região

O IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas) divulgou 
o Munic (Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais), com dados re-
ferentes a 2017. O levantamento 
apontou a deficiência de políticas 
de saneamento básico em diversos 
municípios da RMVale. A pesquisa 
também apurou as consequências 
da má qualidade da água, que 
resultou em diversos casos de 
doenças endêmicas ou epidêmicas.

O levantamento avaliou planos 
que englobam serviços de abas-
tecimento de água, esgotamento 
sanitário, manejo de águas plu-
viais e manejo de resíduos sólidos. 
Realizada entre abril e setembro 
de 2017, por meio de consulta às 
prefeituras da região, a pesquisa 
traz dados referentes apenas à 

existências dos serviços prestados, 
e não contemplam a qualidade ou 
efetividade dos mesmos. 

Os número divulgados apontaram 
que metade da RMVale não tem 
políticas de saneamento básico, que 
estruturam áreas e definem metas 
de unificação do serviço. Apenas 17 
municípios possuem planos, sendo, 
na sub-região 3, apenas Guaratin-
guetá. Outros seis da lista estão em 
processo de elaboração dos planos, 
como Cruzeiro. Os demais 16 muni-
cípios não possuem políticas para 
o serviço público, como é o caso de 
Aparecida.

Outro levantamento feito pelo 
instituto aponta as falhas no con-
trole social do serviço. Apenas as 
cidades de Taubaté, São José dos 
Campos e Caraguatatuba têm um 
Conselho Municipal de Saneamento 
implantado.

Areias – A cidade foi a única 

contemplada na sub-região 3, com 
o investimento de R$ 6,1 milhões 
do Ceivap (Comitê de Integração da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul) para o projeto de estação de 
tratamento de esgoto. O Comitê, em 
conjunto com outras prefeituras, 
investirá R$ 25 milhões em cidades 
em torno da bacia do Rio Paraíba 
para melhoria do saneamento 
básico. A previsão é que as obras 
comecem no final do ano e durem 
18 meses.

Doenças – A falta de saneamento 
básico acarretou na proliferação de 
doenças em 10 das 39 cidades do 
Vale do Paraíba. Foram relatados 
casos de endemia ou epidemia de 
doenças relacionadas a má qualida-
de da água, como diarreias, dengue 
e verminoses, doenças do aparelho 
respiratório, hepatite e zika virus. 
Entre as cidades da sub-região 3, 
apenas Potim entrou na lista.

Moradores de casas no Santa Edwirges, em Aparecida, um dos exemplos de falhas de saneamento nos municípios do Vale

Fotos: Arquivo Atos

Objeto é vilão no descarte irregular na rede de esgoto da cidade

Atenção com o descarte 
da haste de pedra sanitária

Miriam Macedo
REgional

A rede coletora de esgoto serve para 
escoar a água usada no banho, da esco-
vação dos dentes, da lavagem de louça 
e roupas e da descarga no sanitário. 
No entanto, a equipe operacional da 
Guaratinguetá Saneamento, empresa 
responsável pela coleta e tratamento 
de esgoto no município, constatou 
que muitos resíduos sólidos, jogados 
indevidamente nas tubulações, chegam 
freqüentemente até a ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto) e causam grandes 
transtornos.

O vilão mais conhecido no descarte 
domiciliar é a haste de pedra sanitária. 
Esse objeto, aparentemente inofensivo, 
quando descartado em local inadequado 
ou por descuido, torna-se um grande 
causador de entupimento nas vias das 
residências, nas vias públicas, e ainda 
causar problemas nos maquinários da 
estação que fará o tratamento do seu 
esgoto.

Colabore no seu dia-a-dia com o 
descarte correto dessa haste de pedra 

sanitária. Confira algumas dicas:
Verifique se a haste da pedra sanitária 

está bem presa na borda do vaso, se 
necessário leia as instruções ao colocá-la;

Quando a pedra sanitária chegar ao 
fim, retire a haste e

Prefira aromatizadores de ambiente 
ou itens sem haste. Eles possuem uma 
durabilidade maior e evitam problemas 
com o descarte inadequado de resíduos 
sólidos na rede de esgoto.

Importante lembrar que, esgoto não 
é lixo. Então, opte sempre pelo descarte 
adequado de cada material
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação, zumba,mix, gap, stilleto
dance - F: 99669-2921 - Av. Ilha
Bela 102 ( próx. a Caixa) - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai, Jiu-
Jtsu, MMA - F: 98116-4858 - Av.
Ilha Bela 105 - próx. a Lotérica -
Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga 177  - F:  3527-5767  -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física - Av.
das  Margaridas,  545  -  V.  das
Acácias - F: (12)3637-1126/ wats
99649-1193 - M.Cesar
Academia Moviment: Tel: 3637-
2557  Musculação,  Zum-ba  ,
Jump  ,  Aero-box,  Ritmo.  Av:
Dr.José  Ademir César Ribeiro,
650 Próx. Av. Zito - M. César

AGUA/GELO
H2O PURIFICADOR DE ÁGUA
SOFT e MAQUINA DE GELO
EVEREST - Venda  -  locação  -
Assit  técnica de fabrica  -  refil
soft  original  -  F:  3645-4005/
98887-1220 - Av. Jadir Figueira
204 - Pinda

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia  - pedra  -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro - F: 99716-1106/99160-
7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica -
F: 98207-6701/99170-7919 - Rua
Dr. Gonzaga 170  - ao  lado  da
biblioteca - Moreira César

AUTO MECÂNICA E ELÉTRICO
PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmissão
automática e direção hidráulica
- F: (12) 3642-4104/3643-4234 -
www.pacificauto center.com.br
R.Luiza Marcondes de Oliveira
160 - Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA JA-
GUAR  -  F:  99773-9876  - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº 4753
- Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F: (12)
99161-0972/98151-6214 - Rua
Alcides ótio Ferreira dos Santos
545 - Mantiqueira
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780 - Av. Prof. Manoel C.

Ribeiro, 4950 - Cidade Nova

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo  - Serv.
e  Peças. Av:  Prof  Manoel
C.Ribeiro,  4485  –  wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com  -
F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARBEARIA
BARBEARIAMEXICANO - Barber
shopp - F: 99651-4568 - Rua Dr.
José Teberga 774 - próx. Recinto
- Moreira Cesar
BARÃO BARBEARIA - F:98701-
7393/99123-7982  -  Av.  das
Hortências 156 - V.das Acácias -
Moreira César
ROTA 97 BARBEARIA - F: 98808-
3440  - RuaLuiz  Vendramini  98
(ant. Rua 2) CDHU - M. César

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Servimos almoço e
caldinhos  -  Frango  assado  no
sábado e domingo - Rua Alci-des
Timotéo Ferreira dos Santos (ant.
R.40) nº 662 - Mantiqueira

BEBIDAS
JS BEBIDAS 24hs - F: 3641-2377
/ 98805-3719 -  Av. Nova Pinda 37
- Setor Norte Ipe I Moreira César
ADEGA J.P. MARINE - ROCK BAR
24 hs - F: 3522-2219 / 99109-0502
- Av. das Margaridas 53  - V.das
Acácias - Moreira César
Souza Bebidas - Av.  Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade Nova
F: 99705-9041/99754-9439 - Pinda

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José  Monteiro  César  600  -
Moreira César - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX  -
watts 98155-6436 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade Nova -
F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-

lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -Rod.
Ver. Abel Fabricio Dias nº 452/B
- V.S.Benedito - M.César

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R. José
S. Cardoso, 84  (Atrás Bradesco)
Moreira César

GARÇON
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE -
Serviços de garçon p/ festas de
bodas,  casamento,  banquete,
formatura, etc.,  agendamento
c/1  semana  de  antecedência,
atendemos  Pinda/Moreira
César  e  Vale  do  Paraiba  -    F:
99140-9585/98119-2261- Pinda

GAS
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F:  3641-3601/98223-
4154 - Av. Fco Carlos de Oliveira
676 - César Park - Moreira César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e Gas
- 3645-4000/3642-6921  - Av. Dr.
Fontes  Junior  692  - M.Aurea  -
Pinda

LANCHES
Sol Lanches especiais -  trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-6886/
99118-9175/98868-3218  -
Moreira César  - Pinda

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A. Mesquita
114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL  -  Rua
Caçapava nº 290 - Cidade Nova -
F : 3 6 4 5 - 4 0 2 2 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço F:
99171-9975/99244-8811 - Av. Ilha
Bela -  Ipê  II  - em frente a Caixa
Econ. Federal
Lavacar JAPA - Tel.  3637-3074/
97403-6524 45*16*100 473 – Av.
José  Augusto  Mesquita,  251 –
Moreira César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr.
Fontes Junior nº 880 - PINDA - F:
3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F:
98248-0334 - Ipê II - Moreira Cesar
- Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica,  suspensão,  freio,  ali-
nhamento, cambagem, mecânica
em geral, borracharia. Rua Willian
Oscar P.Neto nº 103 - F: 3642-8774
- Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica - Rua
Takao Domoto 94 - Ipê I  - M. César
- Tel: (12) 3641-1957 - Cel: 7819-
2542 - ID 113*14471

MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-6737
- M.César - Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
3522-9003  /  3641-1670  -  Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito - Moreira César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva  - Rua Guilherme Nico-letti
783  - V.S.Benedito  -  FAZE-MOS
CARRETO - F: 3641-1651/99127-
9140 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, C.
Nova, loja 1 - 3642-4207 - Cidade
Nova.  Loja  2  -  3645-7351  B.
Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/constr.
e madeiras - Tel 3641-1929, 3637-
5620 - Av. Dr. José Adhemar César
Ribeiro, 1910. Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê
I - Moreira César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -   Rua
Oswaldo Oliveira  Cornetti  271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
- Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA  –  Tel
3641-1400  Rua  Carlos  A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-9719
R.Cruzeiro, 82 – Cidade Nova

MOTOCICLETAS
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz:  3645-7286  - Av.  Rio  de
Janeiro, 502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca  de  óleo  especia-
lizada, higienização de ar  con-
dicionado - F: (12) 3525-1630 /
watts  98856-5432  -  Rua  Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito - Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinquedos e
embalagem em geral.  F:  3637-
3280/99103-0375  - Rua Bulgária
nº 623 - Pasin - M. Cesar

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al. das
Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R. José
Benedito Alves dos Santos, 197 -
Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
SOFISTICAR AUTO CENTER - F:
watts 99615-7828 / 3525-1801
email:  sofisticars@gnail.com  -
Rod.  Abel  Fabricio  Dias  753  -
V.S.Benedito - Moreira César
JS PNEUS ALEMÃO - F: 99731-
4477/98864-1024  - martelinho
de ouro polimeto e cristalização
-  retoque em geral  - F:  98845-
0113 - Rua José Milton Monteiro
63 - (ant. Rua 1) - Mantiqueira -
Moreira César
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus,  freios,  alinhamento,
balanceamento, escapamentos,
troca de óleo e suspensão - F: 3648-
6784/7813-6529 - Rua Luiza M. de
Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 -
Rua Dr. Fontes Junior - Alto do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS -  Disk  esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -3648-
4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h – R:

(12) 99104-0182
José Teberga, 650 – próx. Cisas –
Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos  cartão  VISA  e  MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII F:
3522-5034 /watss 99215-5270/
99748-2111
Casa de Ração da Márcia -  F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra Bom
Sucesso, 1510 Alto Cardoso  -
Pinda  -  F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante e Lanchonete
Barbosa -  Av.  Rio  de  Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK 3645-
3986
Lanchonete 2 Irmãos -  Tel:
3637-2298  -  Av:  João  Fco  da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod. Pres
Dutra  km  92  -  Cidade  Nova  -
Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel 3637-
1616 Av. José M. Machado César,
206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles
Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 -
F: 3641-1216 - V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-te
de  funcionários  de  fabri-cas/
fa c u l d a d e s/a e ro p o r to s /
excurções em geral  - F: 3641-
1297/7817-4501/99739-1570/
99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
Villa Vidros -  Tel  99722-6066
wats/98897-4288  - Av. Abel  F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076
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Trabalho deve recuperar cerca de 15 quilômetros de ruas e avenidas do 
município, que não recebia  apoio para serviço semelhante desde 2012

Guaratinguetá abre 
sessenta vagas para 
três cursos gratuitos 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Buscando garantir mais 
fluidez ao tráfego e seguran-
ça aos motoristas de Pinda-
monhangaba, a Prefeitura 
iniciou na última semana 
as obras de recapeamento 
asfáltico de diversos trechos 
do município. O serviço, que 
deve recuperar 37 vias, con-
tará com um investimento 
de aproximadamente R$ 10 
milhões.

Atendendo uma antiga rei-
vindicação dos moradores 

do Santana, a avenida   São 
João Bosco foi o primeiro 
local a receber as obras 
de recuperação, no último 
dia 4. A próxima etapa da 
melhoria será realizada no 
Vila Suíça e Centro. Já no 
distrito de Moreira César se-
rão contempladas as vias do 
Mantiqueira, Pasin e Centro. 
Ao todo serão recapeados 
cerca de 15 quilômetros de 
ruas e avenidas da cidade.

Segundo a secretaria de 
Serviços Públicos, além de 
um investimento municipal 
de R$ 1 milhão, a obra foi 

viabilizada através de uma 
verba estadual de R$ 4 
milhões, e de R$ 5 milhões 
provenientes do programa 
de financiamento Desenvol-
ve São Paulo.

De acordo com o prefeito 
Isael Domingues (PR), há 
cerca de seis anos o muni-
cípio não recebia um servi-
ço de recapeamento desta 
proporção. “Importante 
ressaltar que estes investi-
mentos em asfalto estão sen-
do realizados com recursos 
do Estado. Todo este apoio 
foi possível graças ao bom 

Projeto que foca no fomento do setor e melhorias na 
infraestrutura urbana tramita na Câmara da cidade

Com aval do Dade, 
Aparecida espera 
votação para o Plano 
Diretor de Turismo

Leandro Oliveira
Aparecida

O Plano Diretor de Turismo 
foi apresentado aos vereado-
res na última semana. Con-
cluído há dez dias, o projeto 
tem como objetivo propor 
melhorias para alavancar 
o setor. Entre as principais 
medidas estão o reforço na 
segurança, melhoria na ilu-
minação pública e fomento 
do turismo através de novos 
investimentos. 

A proposta entrou para aná-

lise na Câmara, e vai tramitar 
pelos próximos trinta dias, 
antes de entrar em votação. O 
documento foi feito sob o co-
mando do Executivo e contou 
com o apoio do Dade (Depar-
tamento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias), que 
já aprovou a inciativa. O plano 
foi elaborado pela empresa 
KS Consultoria, de Varginha, 
Minas Gerais.

Ainda sem poder dar deta-
lhes dos principais projetos 
da proposta, a secretária de 
Turismo de Aparecida, Márcia 

Filippo, afirmou que através 
do plano será possível traçar 
novas diretrizes. “Eu acho 
muito importante atender bem 
o turista. São diversas ações 
que colocaremos em prática 
a respeito disso. Há parte 
de obras, mas não podemos 
detalhar ainda, pois entrará 
em votação”.

Para que o turista se sinta 
mais seguro na cidade, o plano 
conta com propostas para me-
lhorias na iluminação pública 
e troca das lâmpadas conven-
cionais por luzes de LED. A 

Fotos: Arquivo Atos

Rua do Centro de Aparecida, com vista para a Basílica; Prefeitura prepara Plano Diretor do Turismo

Da Redação 
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá, em parceria com o 
Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial), 
abriu inscrições para sessen-
ta vagas de cursos gratuitos 
de design de sobrancelhas, 
cuidador de idosos e jardi-
nagem.

As aulas têm o objetivo de 
oferecer qualificação pro-
fissional aos moradores. As 
inscrições para o curso de 
design de sobrancelhas de-
vem ser feitas no Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) do Parque do Sol. Com 
vinte vagas disponíveis, as 
aulas terão início no próxi-

mo dia 22, realizadas toda 
segunda e quarta-feira, das 
9h às 12h.

O curso de jardinagem, 
também com vinte vagas 
disponíveis, será realizado 
as segundas e quartas-feiras 
ou terças e quintas-feiras, 
das 13h às 17h. As inscri-
ções devem ser feitas no 
Cras do São Francisco e 
Vila Paulista. Para o curso 
de cuidador de idosos, as 
inscrições podem ser feitas 
em qualquer unidade do 
Cras. O curso terá início no 
próximo dia 9, com aulas as 
terças e quintas-feiras, das 
9h às 12h. Os interessados 
devem levar cópia do RG de 
segunda à sexta-feira das 
8h às 17h.

Bazar em prol da 
Santa Casa tem novo 
endereço em Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

Os moradores de Cruzeiro 
interessados em doar roupas 
para o bazar em prol da Santa 
Casa de Misericórdia, contam 
com novo endereço para 
deposição das peças.

Todos os recursos são re-
vertidos para a compra de 
equipamentos e atendimento 
a pacientes necessitados.

De acordo com a Prefeitu-
ra, as roupas seminovas de 
boa qualidade são comer-
cializadas com preços aces-
síveis para a comunidade.

O bazar funcionava junto 
ao antigo velório da Santa 
Casa, e agora atende de 
segunda à sexta-feira, das 
8h às 15h, à avenida Major 
Novaes, n° 597 (antiga Casa 
das Irmãs de Caridade), no 
Centro.

Pinda investe R$ 10 milhões em 
recapeamento com apoio do Estado

Pavimentação de rua no bairro do São João, em Pindamonhangaba; Prefeitura amplia plano de recuperação de ruas e avenidas na cidade

Fotos: Divulgação PMP

verba para o investimento já 
está garantida. “Isso vai gerar 
uma economia muito gran-
de para o município, e dará 
maior segurança”, garantiu a 
secretária.

Estão incluídas no projeto 
duas melhorias e recapea-
mentos das avenidas Aristides 
de Andrade e Solon Pereira. 

Segundo a secretária, as obras 
terão início após a festa de 
Nossa Senhora Aparecida, 
que é celebrada no dia 12 de 
outubro. Após as festividades, 
os trabalhos serão iniciados. 

Outra medida proposta no 
projeto é a criação de um 
mapa turístico da cidade, que 
será acessado online e dis-

tribuído para os turistas que 
chegam ao município. Atual-
mente, Aparecida recebe em 
média 13 milhões de visitantes 
por ano. O Plano Diretor de Tu-
rismo segue em análise pelos 
vereadores, e só será votado 
após tramitação na Casa. Se 
houver tempo hábil, o projeto 
será votado ainda neste ano.

relacionamento nosso com 
o atual governador, Márcio 
França (PSB), que está in-
vestindo em diversas obras 
de infraestrutura no Vale do 
Paraíba”.

Além de revelar que a ex-
pectativa é as obras sejam 
concluídas até o fim do pri-
meiro semestre de 2019, o 
chefe do Executivo destacou 
ainda que além desta ação, 
simultaneamente estão sen-
do realizadas novas etapas 
da “Operação Tapa Buraco” 
em diversos outros pontos 
da cidade.


