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Reunião de apresentação do contrato para nova creche, durante o governo de Francisco Carlos, em Guará

Guará quer restituição por obras 
inacabadas de Francisco Carlos
Ação da atual administração municipal aponta má qualidade de serviços realizados em escolas 
e creche entre 2014 e 2015; valores contratados com empresa somam mais de R$ 5,3 milhões

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá confirmou que está 
movendo uma ação con-
tra uma construtora que 
foi licitada para reformar 
duas escolas e uma creche 
do município, em 2015. A 
empresa Giga é processada 
pelo município, que pede 
ressarcimento dos valores 
repassados à construtora. O 
Executivo confirmou que o 
valor total contratado ultra-
passa os R$5,3 milhões.

A empresa foi contratada 
para reformar as escolas 
Benedito Averaldo Galhardo 
e Elvira Maria Giannico, além 
da creche Rita de Cássia. 
Segundo o Executivo, houve 
descumprimento do contrato 
por parte da vencedora da li-
citação. Na ação, a Prefeitura 
pede que a empresa não par-

ticipe mais de nenhum pro-
cesso licitatório na cidade.

Segundo o Portal da Trans-
parência do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo, o 
início da reforma e ampliação 
da escola Galhardo foi em 
5 de janeiro de 2015 e o 
valor contratado foi de R$ 
3.119.864,73, com aditivo 
de R$ 115.381,00. Na escola 
Elvira, o contrato foi de R$ 
870.214,23, com aditivo de 
R$ 145.990,75 e início das 
obras em 11 de agosto de 
2014.

Na creche do Centro, re-
nomeada posteriormente 
como Rita de Cássia, as obras 
iniciadas em 28 de julho 
de 2015 foram orçadas em 
R$1.006.964,50, com termo 
aditivo de R$ 61.096,62.

Os valores publicados pelo 
TCE foram confirmados pelo 
chefe do setor de Licita-
ções da Prefeitura de Gua-

ratinguetá, Ademar Santos, 
e alcançam um montante de 
R$5.319.511,13 contratados.

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 
confirmou a abertura de 
ação. “Estamos movendo uma 
ação contra a construtora 
Giga, que pegou as reformas 
das escolas e da creche na 
gestão anterior. Foi feita a 
contratação, mas a empresa 
descumpriu o contrato, obras 
paralisadas. Então a empresa 
foi penalizada e entramos 
com pedido de ressarcimen-
to, inclusive com a proibição 
dessa empresa de participar 
em licitações em qualquer 
lugar do território nacional”, 
afirmou.

A ação, de acordo com Soli-
va, foi motivada pela má exe-
cução dos serviços prestados 
ao município. “As empresas 
que querem participar de 
serviços no setor público, 

que prestem um serviço de 
qualidade, não de má quali-
dade. Por isso essa empresa 
é uma das que foi penalizada. 
A gente pode afirmar que 
não será a primeira e nem 
a última. Qualquer empresa 

que falhar, nós vamos bus-
car penalização”, concluiu o 
prefeito.

Contato – À frente do Exe-
cutivo entre 2013 e 2016, o 
ex-prefeito Francisco Carlos 
(PSDB) foi procurado para 

responder sobre a ação, mas 
disse “desconhecer o proces-
so”. Por telefone, a Giga Cons-
trutora também foi solicitada, 
mas as ligações não foram 
atendidas ou retornadas até 
o fechamento desta edição.
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Festival da Içá agita final de semana em Silveiras
Com 12 barracas, segunda edição do evento conta com seis pratos diferentes como farofa, arroz, churros e empada

Da Redação
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
realiza neste fim de semana 
o segundo Festival da Içá, 
no Rancho do Tropeiro. O 
evento, que começou na úl-
tima sexta-feira e segue até 
domingo, conta com shows, 
comidas típicas, artesanato 
e lançamento de livros de 
escritores silveirenses. 

O evento conta com uma 
programação de shows e 
lançamento de livros, além 

A farofa da Içá, prato típico de Silveiras que agora ganha o acompanhamento de outras iguarias no festival; evento é mais uma aposta do município para fortalecer o turismo

Fotos: Reprodução

das comidas típicas. Neste 
sábado a festa começa às 19h 
com lançamento dos livros 
“Travessia", de Edmundo Car-
valho e “Enquanto Durmo" de 
Pedro Henrike Bueno. Às 21h 
show com Marcello Nanáh, e 
às 23h Frank Salles fica en-
carregado de animar o resto 
da noite. 

No domingo o festival co-
meça às 10h com apresen-
tação da Orquestra de Violas 
Aviba. A partir das 12h é a 
vez do Grupo Tradição do 
Vale, e finalizando a progra-

mação, às 14h, show com 
Banda 8 Segundos.

Segundo o secretário de 
Esporte, Lazer, Turismo, 
Cultura e Eventos, Leandro 
Meirinho, para a festa, a Pre-
feitura contou com a partici-
pação da Comtur (Companhia 
Municipal de Turismo de 
Ubatuba) e a Aspa (Associa-
ção Silveirense de Produtores 
de Artesanato). “Teremos 
barracas típicas, estrutura 
com tendas, mesas, cadeiras, 
banheiro químico e banheiro 
público. A Prefeitura ajuda 

na parte de estrutura, segu-
rança, tenda, atrações e, em 
conjunto, a Aspa e o Comtur 
ajudam com uma coisa, al-
guns pagam uma parte das 
atrações, outros entram com 
funcionários, tudo é feito em 
conjunto com essas institui-
ções”, explicou o secretário.

A expectativa do município 
é que passem pelo festival 
cerca de dez mil pessoas. 
Quem passar pela cidade 
encontrará 12 barracas com 
seis pratos diferentes com a 
Içá, sendo empada, farofa, 
arroz, churros, entre outros. 
“Ano passado a associação 
que trabalhou vendendo 
farofa de Içá comprou ses-
senta quilos, agora eles estão 
preparando para um número 
maior, acredito que o dobro, 
porque esse ano teve uma 
divulgação maior”, contou 
Meirinho.

Segundo Meirinho, a épo-
ca da Içá costuma ser entre 
outubro e novembro, quando 
começa a esquentar e cair as 
chuvas, e a terra fica mole e 
ela sai para formar os formi-
gueiros.

Além do Festival da Içá, 
Silveiras conta com outras 
festividades durante o ano 
como o Carnaval, Festa do 
Tropeiro, a “Tropeireta” fes-
tival de marchinhas caipira, 
Réveillon, Festa do Peão e 
Festa da Broa.
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OS carioca assume gestão do Pronto 
Socorro com investimento de quase 
R$ 1,8 milhão por mês em Pinda
Aceni assume unidade por seis meses; licitação do PS estava “emperrada” desde abril

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Depois de se arrastar por 
quase seis meses, o processo 
licitatório para a contratação 
da nova gestora do Pronto 
Socorro de Pindamonhanga-
ba foi concluído na última se-
mana. Sediada no Estado do 
Rio de Janeiro, a organização 
social Aceni (Associação 
das Crianças Excepcionais 
de Nova Iguaçu) assumirá 
o serviço a partir de 5 de 
dezembro.

Realizada em 17 de abril 
de 2018, a licitação para a 
administração do Pronto 
Socorro foi disputada por 
cinco organizações sociais. 
À época, a expectativa da 
Prefeitura era que a vence-
dora assumisse o controle 
da unidade no início do mês 
seguinte, mas o certame foi 
paralisado após parte das 
concorrentes entrarem com 
recursos.

Para evitar que o atendi-
mento aos pacientes fosse 
comprometido devido à 
ausência de uma gestora, 
em maio o prefeito Isael 
Domingues (PR) prorrogou 
por sessenta dias o contra-
to com a ABBC (Associação 
Brasileira de Beneficência 
Comunitária), que adminis-
trava o Pronto desde maio 
de 2017. 

Já que o processo licita-
tório continuou “travado” e 
se agravaram os desenten-
dimentos com a direção da 
ABBC, o Executivo anunciou 
em 6 de junho a intervenção 
administrativa do Pronto So-
corro por um mês, podendo 
ser prorrogado por mais até 
meio ano. 

Na última quinta-feira, 
em nota oficial, a Prefeitura 
confirmou o fim do imbróglio 
do processo licitatório para a 
contratação da nova gestora 
da unidade de saúde. 

Válido por seis meses, o 
contrato garante pagamento 
mensal de R$ 1,749 milhão à 
Aceni, sediada em Nova Igua-
çu-RJ. O valor é R$ 230 mil 
superior ao que era pago a 
ABBC, que recebia R$ 1,519 
milhão. 

Além de revelar que a 
unidade possui uma média 
de 500 a 700 atendimentos 
diários, o Executivo ressaltou 
que espera que a contratação 
da nova organização social 
contribua para o oferecimen-
to de um atendimento ainda 
melhor e mais humanizado 
aos pacientes.O Pronto Socorro de Pinda, que passa a ser gerido por nova administradora contratada pela Prefeitura; atendimento é foco de polêmica

Fotos: Arquivo Atos

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

Jovem é internado no Frei Galvão
com suspeita de meningite bacteriana 

Da Redação 
Cruzeiro

A secretaria da Saúde de 
Guaratinguetá informou que 
um jovem de 24 anos, mora-
dor da zona rural do municí-
pio, está internado no hospi-
tal Frei Galvão com suspeita 
de meningite bacteriana.

De acordo com o boletim 
médico mais recente passado, 

divulgado pelo hospital na 
última quinta-feira, o quadro 
do paciente é estável.

As pessoas que tiveram con-
tato com o paciente já foram 
medicadas pela secretaria, e 
seguem em monitoramento 
constante. O jovem passa 
por todos os cuidados neces-
sários. 

A secretaria ressaltou ainda 
que os repasses da vacina 

contra meningite, de res-
ponsabilidade do Governo 
Federal, tem sido feita de 
forma descontinuada, e na 
próxima semana a Prefeitura 
estará em uma nova reunião 
em São Paulo junto ao Cosems 
(Conselho Estadual de Secre-
tários Municipais da Saúde) 
apresentando novamente as 
necessidades aos governos 
estadual e federal.

Cruzeiro recebe retroescavadeira para 
obras em estradas rurais e urbanas

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
recebeu na última segun-
da-feira, após dez anos, um 
novo maquinário para incor-
porar à frota do município. 
O veículo chegou através 
de emenda parlamentar 
no valor de R$158 mil, do 
deputado federal Eduardo 

Cury (PSDB).
“A importância de termos 

a CND (Certidão Negativa 
de Débitos) no município é 
essa, poder receber recursos 
e equipamentos. Já estamos 
com mais uma retroescava-
deira para chegar em Cru-
zeiro e um trator agrícola”, 
contou o prefeito Thales 
Gabriel (SD).

Segundo o secretário de 

Serviços Urbanos e Obras, 
José Kleber Silveira Júnior, 
os equipamentos serão 
usados para melhorias nas 
estradas rurais e urbanas 
do munícipio. “Queremos 
realizar os trabalhos antes 
do período de chuva, para 
atender o maior número de 
locais para amenizar as con-
dições no período chuvoso e 
adequar as estradas rurais”.
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Projeto pede divulgação de medicamentos da rede
pública para auxiliar atendimentos em Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

A saúde voltou a ser assunto 
em Lorena. A Câmara aprovou 
um projeto para auxiliar os 
atendimentos à população, 
com destaque para a prescri-
ção de receitas médicas. Com 
a divulgação dos remédios 
disponíveis na rede pública, 
funcionários e moradores 
terão ciência de qual medica-
mento é ofertado na cidade. O 
projeto segue para a sanção 
do prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido).

Aprovado na última sessão, 
o projeto de autoria do ve-
reador Elcio Vieira Junior, o 
Elcinho(PV), pede à Prefeitura 
a divulgação da lista de medi-
camentos disponíveis na rede 
pública através do site oficial 
lorena.sp.gov.br aos médicos 
e dentistas, e a fixação dos 

dados em todos os postos de 
saúde para que a população 
também tenha conhecimento.

Segundo o autor da propos-
ta, que recebeu 14 votos favo-
ráveis, a atitude foi tomada de-
vido à procura de moradores 
pelo seu gabinete relatando a 
falta do remédio prescrito na 
rede pública. “Nossa intenção 
é que a Prefeitura forneça 
uma relação dos remédios, 
dando ciência a todos os 
médicos, dentistas e demais 
da área pública para que eles 
possam saber da medicação 
na hora do atendimento, po-
dendo adequar a prescrição 
para o morador de acordo 
com o que é disponibilizado, 
se possível”, frisou.

A cidade conta com uma 
nova e própria farmácia de 
manipulação, entregue em 
julho, após aproximadamente 
dois anos de obras, com um in-

vestimento superior a R$ 542 
mil. A unidade, com área de 
cerca de 400m², produz quase 
cinquenta tipos de medica-
mentos que são distribuídos 
pelas UBS’s (Unidades Básicas 
de Saúde) e ESF’s (Estratégias 
de Saúde da Família) do muni-
cípio. O serviço anteriormente 
era realizado em um imóvel 
alugado na avenida Peixoto de 
Castro, no Vila Zélia, gerando 
um gasto anual de aproxima-
damente R$ 32 mil. 

Para o parlamentar, seria 
interessante que os médicos 
da rede pública fossem ou-
vidos para que a farmácia 
produzisse medicamentos de 
acordo com a demanda que 
eles vivenciam no dia a dia. 

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, o Executivo 
não se manifestou sobre a 
proposta, já que ainda não 
havia recebido o projeto para 

análise da secretária de Saúde, 
Imaculada Conceição.

Outro projeto que está em 
tramitação na Câmara é o da 
possível abertura das UBS’s e 
ESF’s aos sábados. A proposta, 
também de Elcinho, ainda não 
tem previsão para ser discuti-
da e votada.

De acordo com o vereador, 
este é apenas um projeto au-
torizativo dando permissão 
a Marcondes em analisar as 
possibilidades de serem aber-
tas as unidades aos sábados, 
como um auxílio à demanda 
de exames e consultas do 
município.

Segundo a chefe da Atenção 
Básica de Saúde de Lorena, 
Carolina Codelo, a cidade 
conta com 11 equipes de 
ESF’s, quatro UBS’ na zona 
urbana e três na zona rural, 
todas com atendimento de 
segunda à sexta-feira, das 

7h às 17h, exceto na área 
rural, que pode ter horários 
diferenciados. Eles possuem 
um planejamento estratégico 
para a prevenção e promoção 
da saúde, também seguindo 
as diretrizes do Ministério 
da Saúde e da secretaria de 
Saúde do Estado. “Abrimos 
as unidades em dias estraté-
gicos para fazer algum tipo 
de ação de prevenção aos 
sábados, mas é uma agenda 
estratégica. Esta (o segundo 
projeto citado) é uma ques-
tão que compete ao gestor 
público, até porque hoje não 
vemos um apoio financeiro 
do Ministério Público para 
este fim, mas cabe ao prefeito 

ver a possibilidade”, destacou 
Carolina.

Atualmente, todos os postos 
de saúde possuem equipe 
médica para o atendimento, 
agendamento de consultas e 
realização de exames. Em caso 
de urgência e emergência, 
o paciente é encaminhando 
para o Pronto Socorro.

Investimento – O muni-
cípio já investiu cerca de 
R$400 mil na informatização 
da Saúde, o que inclui a rees-
truturação de equipamentos 
eletrônicos, a aquisição de 
cinquenta notebooks e 18 
novos computadores, além 
da instalação de internet via 
fibra ótica e a implantação 
do Sisreg (Sistema Nacional 
de Regulação).

Segundo Carolina, todas as 
ESF’s atuam com o prontuário 
eletrônico, e que após o pro-
cesso licitatório, também será 
inserido nas UBS’s.

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta

CNPJ: 02.998.611/0001-04
Edital de Compartilhamento de Disponibilização de Infraestrutura
A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA CTEEP), 
concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, consoante o 
disposto pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 001, de 24 de novembro 
de 1999 e na Resolução Normativa 797, de 12 dezembro de 2017, comunica que tem 
a intenção de COMPARTILHAR infraestrutura,  na Subestação Santa Cabeça, área 
não energizada de 8 m², cuja subestação está localizada no Município de  
Cachoeira Paulista. Quaisquer adequações necessárias na área compartilhada 
(infraestrutura, elétrica, comunicação, etc.) serão de responsabilidade da contratante.
As empresas que manifestarem interesse no compartilhamento da referida 
infraestrutura deverão apresentar interesse no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir da publicação deste Edital, o qual deverá ser apresentado 
formalmente, por escrito na sede da Companhia, com os seguintes requisitos:  
(i) a aceitação expressa e incondicional dos termos do Contrato de Compartilhamento, 
cuja minuta será disponibilizada aos interessados e (ii) que não há exclusividade 
sobre o compartilhamento da Subestação Santa Cabeça. 
A ISA CTEEP somente considerará as propostas de compartilhamento que cumprirem 
com todos os requisitos citados acima. A ISA CTEEP decidirá em até 30 (trinta) dias, 
contados do fim do prazo para apresentação de propostas, o resultado deste Edital de 
compartilhamento, ressalvando-se o direito de desistir da formalização final do 
Contrato de Compartilhamento, caso as propostas recebidas não atendam às suas 
expectativas técnicas e econômicas. 
Mais informações, poderão ser obtidas com a ISA CTEEP, em até 5 (cinco)  
dias corridos, contados a partir da publicação deste Edital, através dos  
telefones: (11) 3138-7383, (11) 3138-7008 e (11) 3138-7636, ou pelos e-mails: 
gjunqueira@isacteep.com.br, abarquete@isacteep.com.br ou rbpereira@isacteep.com.br.

ALUGA-SE
Aluga-se quartos no 
Jardim Primavera. Va-
lores 400,00 300,00 
ou 250,00. Tratar no 
telefone 98152-7920, 
falar com Lila
Alugo apartamento 
em Ubatuba, tempo-
rada, feriado, natal, 
Reveillon. Faço par-
celamento. Falar com 
Isabel, no telefone: 
99607-4653
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO 2 Cômodos 
– Mombaça.  Tr. f : 
98299-1607 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
centro. Com mobí-
l ia ou sem. Agua/
luz/ IPTU inclusos 
no aluguel. Tr. F: 
99173-5058/99707-
4226/3642-7176 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Casa – Mo-
reira César – Tr.F: 
99724-1011 - Pinda
ALUGO 2 cômodos 
nos fundos – Santana 
-  p/casal sem filhos. 
Tr.F: 99223-2448 – 
Pinda
TROCO Casa c/6 cô-
modos – garagem e 
edícula nos fundos 
por casa área rural 
de Pinda, doc.ok. Tr.F: 
3642-3994/98152-
6615 – Pinda
ALUGO Apto – Cris-
pim – Pedra Bonita 
– incuso água/gás/
cond.Tr.F: 99628-
1853/99168-2500 – 
Pinda
ALUGO ou VENDO 
Chácara de 1.000m2 
com casa e plantas. 
Tr.F: 3645-3802 – 
Pinda
ALUGO Casa c/4 cô-
modos, água e luz 
separado – Cidade 
Jardim – prox. Ao 
colégio Angelo Paz. 
Tr. F: 99196-4791/ 

99233-7616 – Pinda 
ALUGO Ponto co-
mercial (6x25). Tr.F: 
99230-4931 – Pinda
ALUGO Suite – Ouro 
Verde. Tr.F:99204-
5626 - Pinda
ALUGO Casa c/2 dor-
ms., sem garagem 
– Alto do Tabaú.Tr. F: 
98129-6387
ALUGO Casa – Vista 
Alegre – moradia se-
gura. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
ALUGO Ponto co-
mercial – Vista  Ale-
gre. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
Ótimo ponto comer-
cial, situado no bairro 
Beira Rio, com 100m². 
Valor R$ 2.500,00. 
Telefone: 3132-7105 
ou 99748-8343
Alugo casa no Pedre-
gulho com, 3 quartos, 
garagem. Casa no 
bairro Santa Rita, com 
2 quartos. Casa no 
Copemi com 2 quar-
tos, garagem. Tele-
fone: 99731-9281 ou 
99193-5073
Aluga-se casa no pe-
dregulho, 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, garagem. Valor 
R$ 600,00. Telefone: 
3133-5688 ou 99740-
7124
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
que, 100metros da 
praia, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
99660-1490 ou 3122-
3616. Falar com João
Aluga-se uma edí-
cula, fundos, com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, sem 
garagem, no bairro 
Beira Rio 1, tratar nos 
telefone: 3125-2992 
ou 99154-7051
Aluga-se uma casa 
no vale da serra, 2 
quartos, sala, cozi-

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – bran-
co – mecânica ok, 
pneus e bateria no-
vos.òtimo estado de 
conservação. Tr. F: 
99123-3935 - Pinda
VENDO Onix  1 .0 
LS  prata – direção 
hidráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
20.400,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Fiesta 1.6 
– hatch – ano 2011 -  
completo – preto. R$ 
23 mil. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Gol Cuty 
1.6 ano 2003 – cin-
za – menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
20.800,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
Branco – básico.
R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda

VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 24.500. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.500,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana LS 
1.4 ano 2013 - bege 
– completa – R$ 26 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 
2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

Vendo Honda Fit , 
2013, em ótimo es-
tado, cor prata, flex, 
super econômico. Te-
lefone: 99734-5933
Vende um Santana, 
ano 1995, ótimo, fu-
nilaria e motor ok, cor 
azul marinho, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3133-4480.
Vendo um Gol, ano 
2014, flex, cor cinza, 
2 portas, básico, abai-
xo da tabela. Tratar 
com Isabel, telefone: 
99607-4653
Palio Way, 15BCO. 
Telefone: 99119-0305
Vende-se um Golf, 
1.6, ano 2002, com-
pleto. Gol, ano 2008 
4 portas, Palio, ano 
2007, flex, 4 portas, 
corsa, ano 1998, 1.6 
Aceito troca. Telefone: 
3132-2103 ou 99782-
3060
Vendo Uno, 4 portas 
R$ 6.000,00. Gol R$ 
4.000,00. Brasília R$ 
2.000,00. Chevet R$ 
4.000,00. Monza R$ 
4.000,00. Telefone: 
99608-6002

nha, banheiro, gara-
gem, com condomí-
nio. Valor R$ 850,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124
Locação em Ubatu-
ba, apartamentos, 
casas, chalés, acei-
tamos excursões. Te-
lefone: 99789-1357 
ou 3633-1808. Falar 
direto com o proprie-
tário. 
Alugo casa sala, 2 
quartos, cozinha. Rua 
Tomé de Souza, 321. 
Fundos , com entrada 
independente. Tratar 
no telefone: 99107-
2365
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Bonsuces-
so – c/2 stes, sala, 
coz., varanda grande 
– 1 banh.fora. Tr.F: 
99182-3375/99732-
0492 – Pinda
VENDO á rea  de 
18.500m2 – Reden-
ção da Serra – Tr.F: 
98260-1357 - Pinda
VENDO te r ren  o 
Pque das Palmei-
ras – c/200m2. Doc. 
Ok. Tr..F: 97424-
6954/99736-7713 – 
Pinda 
V E N D O  Te r r e -
no 5x25. Ent. De 
1.100,00. Presta-
ções a partir de R$ 
450,00.Tr.F: 3522-
0050/9869-0969 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
Ubatuba – Tr.F: 3637-
5872/99761-2042 – 
Pinda
VENDO Casa CDHU 
- Araretama. Tr.F: 
99605-8579 – Pinda
VENDO ou troco por 
casa menor/sítios/
outros, 1 sobrado 
c/214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão a le-

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadeiras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  
Tr. F: 99721-0533 - 
Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garn ises ,  v ive i ro 
grande telado, carro-
cinha de mão, chur-
rasqueira grande 
chapeada. Bom pre-
ço. Tr.F: 3645-5783 
– Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. 
R$  1.500,00. Tr.F: 
98819-9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornal, ótima lo-
calização em Guara-
tinguetá. Falar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
func ionando.  Em 

Aparecida e sem lu-
vas. Telefone: 99783-
1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 1 
galoneira, 1 overlo-
que. Todas semi no-
vas e revisadas. Te-
lefones: 99630-0220 
ou 3125-2544
Aluga-se um merca-
dinho, todo montado. 
Só chegar e traba-
lhar, no bairro Jardim 
do Vale 2. Telefo-
nes: 99769-9536 ou 
99269-1950
Vendo ou troco escola 
de natação, piscina 
de 9125m², pedregu-
lho. Telefone: 99626-
2767. Falar com Jorge
Passo ponto cafete-
ria, completa, galeria 
best center, pedregu-
lho. Ao lado da Loja 
Americanas. Exce-
lente clientela, motivo: 
mudança de cidade. 
Tratar no telefone: 
98196-8336
Vendo excelente ban-
da de jornais, ótima 
localização em Gua-
ratinguetá. Falar dire-
to com o proprietário 
no telefone:  99737-
6838
Corte e podas de ár-
vores, serviço pro-
fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa la r  com S i l v io 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074
Contrata-se costurei-
ra para trabalhar em 
confecção em Gua-
rá.  Salário Bruto R$ 
1.100,00. Telefone: 
98157-0164
Vendo uma HD 80GB, 
segate, barracuda 
700.9, usada, em bom 

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-3574 
– Pinda
EDSON Pintor – residen-
cial/comercial. Tr.F: 99229-
8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Falar 
com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149 ou 99160-
1713
Pedreiro, pintor! Serviço 

de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151
Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula

Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

Diversos
Alugo chácara com pis-
cina, 5 quartos, salão 
de jogos, churrasqueira, 
campo de futebol, televi-
são à cabo, wifi. Telefone: 
3127-1161
Auto peças Brasil. Com-
pramos crcaça de bate-
rias. Vila Brasil Guara-
tinguetá. Melhor preço. 
Telefones: 3132-4765 ou 
3133-9274
Vende-se uma cadeira de 
rodas, semi nova, valor 
à combinar. Telefones: 
3013-4064 ou 98176-4485
Faço carretos e fretes para 
Guaratinguetá e região. 
Telefone: 98120-6454 ou 
99734-5426
Vendo móveis de cozinha, 
sala, quarto. De qualidade 
e em bom estado. Fa-
lar com Marco. Telefone: 
99728-7670 ou 3126-6065
Fazemos carretos de até 
900kg, toda a região, inclu-
sive, São Paulo, litoral nor-
te e sul de Minas. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Vendo uma máquina com-
pacta print, sem uso. Falar 
no telefone: 3133-4455
Vende-se uma sepultura, 
com 3 gavetas, cemitério 
Senhor dos Passos. Falar 
com Geraldo. Telefone: 
3132-4847 ou 99703-1419
Vendo celular iphone 5, 
ótimo estado. Valor R$ 
450,00. Telefone: 99783-
1170
Limpa-se terrenos, sítios, 
fazendas, mata formiga, 
cortadeiras. Telefone: 
99638-9798
Motorista particular, no seu 
carro ou no meu. Viagens 
para São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais etc, 
contato: 99793-7619
Vendo geladeira de bolos, 
semi nova, modeladora, 
batedeira, cilindro e ro-
çadeiras, gasolina, mesa 
de vidro. Telefone: 99778-
3377
Vendo máquina de larvar, 
R$ 150,00. Parabólica R$ 
120,00, ar condicionado 
na caixa R$ 500,00. Tele-
fone: 2103-0605
Vendo duas máquinas de 
costureira, novas, galo-
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Recente, estação sofre problemas elétricos; mau cheiro e despejo de esgoto preocupam mpopulação

Famílias do Flamboyant voltam a protestar 
contra novas falhas na estação de esgoto

Acúmulo de água é resultado de vazamento de encanamento do esgoto em Estação de Tratamento; sistema apresenta falhas em seis meses

Fotos: Juliana Aguilera

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Moradores do bairro Jardim 
Primavera, em Guaratinguetá, 
reclamam do forte odor de es-
goto emitido pela ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto) do 
conjunto Flamboyant. A estação 
ainda está na garantia, mas já 
passou duas vezes por proble-
ma elétricos que resultaram no 
despejo de esgoto no córrego 
ao lado, que serve de valeta de 
drenagem de águas pluviais.

Apesar da Torres Engenharia, 
responsável neste período de 
garantia, já ter tomado as me-
didas necessárias, moradores 
alegam que um cano em mal 
funcionamento está escorren-
do o esgoto, liberando o forte 
cheiro.

Paula Santos, 26 anos, é téc-
nica de enfermagem e mora na 
rua Adelino Sávio, próximo do 
córrego que recebeu os dejetos. 
“O odor vem para dentro de 
casa. Agora, com as chuvas e sol 
forte, fica ainda pior”, reclamou.

Segundo Paula, a população 
da região sofre com a situação 
desde o início das obras do 
condomínio Flamboyant. Ela 
se preocupa com o vazamento 
do esgoto nas ruas. “Eu tenho 
uma filha de oito anos e tem 

várias crianças que moram 
aqui, tem idoso acamado. Algu-
mas pessoas da comunidade já 
falaram com a Prefeitura, mas 
a equipe só vem aqui quando 
acontece um estrago no esgoto 
do condomínio”, contou.

Em resposta, o diretor de 
Abastecimento da Saeg, Marcos 
Guimarães, garantiu que o cór-
rego recebeu o esgoto “apenas” 
nos dois dias que a estação 
sofreu problemas técnicos. “No 
feriado do dia 12 de outubro 
houve um problema na parte 
elétrica. Uma placa na caixa de 
comando queimou e também 
deu problema no gerador. Foi 
aí que transbordou e o esgoto 
caiu na valeta. Mas isso foi arru-
mado e no dia 14 já funcionava 
normalmente”.

Sobre o outro caso, na manhã 
do último dia 25, também na 
parte elétrica, Guimarães ex-
plicou que o problema estava 
solucionado a tarde. “Essa ETE 
tem um emissário que joga o es-
goto, depois de tratado, dentro 
do Rio Paraíba”. O período de 
garantia da estação é de qua-
tro meses. Após este período, 
o serviço deve ser repassado 
para a Saeg (Companhia de 
Águas, Esgoto e Resíduos de 
Guaratinguetá), que assumirá a 
manutenção total da estrutura.

Prazo de inscrição para castração de 
cães e gatos em Pinda segue até sexta

Da Redação
Pindamonhangaba

Os moradores de Moreira 
César, distrito de Pinda-
monhnagaba, tem até a 

próxima sexta-feira para 
a inscrição para castração 
gratuita de cães e gatos. O 
cadastro deve ser feito na 
Subprefeitura de Moreira 
César.

Para realizar a inscrição 
é necessário que o proprie-
tário do animal apresente 
comprovante de endereço, 
cópia do documento pessoal 
com foto, além de preencher 

a ficha de inscrição e termo 
de autorização cirúrgica.

De acordo com a Prefeitu-
ra, devem ser castrados 240 
cães e 120 gatos. As cirur-
gias serão realizadas entre 
os próximos dias 17 e 18. 

A Subprefeitura fica à 
avenida José Augusto Mes-
quita, nº 170, no Centro de 
Moreira César.


