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Pinda espera concluir reforma do 
Pronto Socorro até abril de 2019
Obras de melhoria no prédio está em sua penúltima fase; Estado garante apoio de R$ 1,5 milhão 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Iniciada há mais de um ano, a 
reforma do Pronto Socorro de 
Pindamonhangaba está pró-
xima de entrar em sua última 
fase. A obra, que contou com 
um investimento de quase R$2 
milhões, tem a previsão de ser 
concluída até o fim de abril do 
ano que vem.

Com uma média de 15 mil 
atendimentos mensais, o Pron-
to Socorro, localizado no São 
Benedito, recebe obras de me-
lhoria desde agosto de 2017. A 
reforma foi viabilizada através 
de um investimento estadual 
de quase R$ 1,5 milhão, e uma 
contrapartida municipal de 
cerca de R$ 419 mil.

Concluída no início de junho 
de 2018, a primeira etapa do 
serviço recuperou e adequou 
o primeiro andar do prédio. 
Desde então, o local passou a 
abrigar os pacientes submeti-
dos aos atendimentos médicos, 
ambulatoriais e de observação. 
Anteriormente, os procedimen-
tos eram realizados na parte 
térrea da unidade.

Já a segunda fase das obras, 
que deverá ser concluída até 

Equipe de atendimento do Pronto Socorro de Pindamonhangaba; obras para ampliar estrutura do prédio recebe apoio estadual de R$ 1,5 milhão

o fim do ano, consiste na mo-
dernização e ampliação do 
pavimento inferior do prédio.

A última etapa da reforma 
recuperará a parte de trás do 
prédio e instalação do elevador 
do Pronto Socorro Infantil.

Além de uma ala exclusi-
va para o atendimento de 
crianças, a reforma também 
resultará em uma melhor 
alocação das salas, construção 
de novas paredes, implantação 
de elevadores, nova pintura e 
a implantação de banheiros 
adaptados para portadores de 
necessidades especiais. 

A partir do próximo dia 5, 
a organização social Aceni 
(Associação das Crianças Ex-
cepcionais de Nova Iguaçu) 
assumirá a administração do 
Pronto Socorro de Pindamo-
nhangaba.

Válido por seis meses, o con-
trato garante que terceirizada 
receberá mensalmente um 
repasse do município de R$ 
1,749 milhão pelo serviço. 

A chegada da Aceni resultará 
no fim da intervenção da Pre-
feitura sobre a administração 
da unidade, que ocorre desde 
6 de junho. 

Novas melhorias – De acordo 

com o prefeito Isael Domingues 
(PR), além do Pronto Socorro e 
do CEM (Centro de Especialida-
des Médicas), serão entregues 
à população no ano que vem 
as UPA’s (Unidades de Pronto 

Atendimento) do Araretama e 
do distrito de Moreira César. 

Também estão previstas as 
reformas de diversas UBS’s 
(Unidades Básicas de Saúde) 
do município. "Em 2019 vamos 

dar um dos mais importantes 
passos no nosso planejamen-
to de restruturação da saú-
de. Vamos entregar diversos 
instrumentos da área, novos 
ou reformados. Um trabalho 

essencial para implantarmos 
uma melhor humanização no 
atendimento, que começa a 
partir de um local adequado 
para receber os pacientes", 
explicou o chefe do Executivo.
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Campanha ajuda consumidor a limpar o nome no fim do ano
De olho no poder de compra, Serasa incentiva negociações; Vale do Paraíba possui quase duzentos mil inadimplentes

Rafael Rodrigues
Região

Desde o último dia 5 de 
novembro, os consumidores 
com dívidas atrasadas têm a 
oportunidade de renegociar 
seus débitos com condições 
especiais. A edição do Feirão 
Limpa Nome do Serasa Con-
sumidor poderá ser feita pela 
internet. Na versão online an-
terior, realizada em novembro 
de 2017, mais de um milhão 
de pessoas renegociaram suas 
dívidas. 

A plataforma permite a re-
negociação diretamente com 
os credores e de qualquer 
lugar, com comodidade, se-
gurança e de forma gratuita. 

Segundo gerente do Serasa 
Limpa Nome, Lucas Lopes, 
essa é a oportunidade para as 
pessoas negociarem suas dívi-
das com facilidade e seguran-
ça. “O feirão é um momento 
esperado pelos consumidores, 
e agora ficou ainda melhor na 
versão online.  Durante todo o 
mês de novembro, os parcei-
ros integrados em nossa pla-
taforma ofertarão condições 
especiais para quem quiser 
pagar suas dívidas”.

Os interessados devem 
acessar o site do órgão, e lá 
encontrarão todos os deta-
lhes do feirão, além o nome 
das empresas parceiras. Ao 
se cadastrar, o usuário será 
direcionado a uma página 

na qual estarão listadas as 
dívidas e que podem ser ne-
gociadas com as empresas 
participantes.

Inadimplentes – Segundo 
estudo desenvolvido pela 
Serasa Experian, em setembro 

Casal vai às conpras em loja de Lorena; região tem campanhas para incentivar acordos no Serasa
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de 2018, o número de con-
sumidores inadimplentes no 
País chegou a 61,4 milhões. 
O estudo também mostra que, 
em setembro de 2018, a re-
gião com maior percentual de 
inadimplentes do Brasil era a 

Sudeste, com 45,2% do total.
As cidades da região que 

lideram a lista dos inadim-
plentes são Pindamonhanga-
ba, que encabeça a lista com 
53 mil, pessoas negativadas, 
seguida de Guaratinguetá 
(33.559), Lorena (28.647), 
Cruzeiro (27.006) e Aparecida 
(13.743)

Parte desses 27 mil cruzei-
renses, o aposentado Marcilio 
Dantas se viu impedido de re-
alizar comprar a prazo no fim 
do ano passado justamente 
por não ter o nome limpo, re-
alidade que pretende mudar 
no final de 2018. “Vou tentar 
negociar as dívidas que eu 
tenho, e esse tipo de campa-
nha pode contribuir para que 
isso aconteça. Negociando, 
tirando o nome da restrição, 
o Natal de 2018 com toda 
certeza será melhor”. 

Especialistas apontam que 
o consumidor precisa fazer 
um bom planejamento antes 
de negociar uma dívida, colo-
cando na ponta do lápis todas 
as despesas fixas e as dívidas 
já assumidas ou previstas. 

O empresário cruzeiren-
se, Anderson Baboni, que 
também é presidente do 

Sincomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista de Cru-
zeiro), avalia que as lojas não 
querem o consumidor fora do 
mercado, e por isso podem 
oferecer bons descontos. “O 
primeiro passo é saber tudo 
que está devendo, estudar as 
propostas e só aceitar aquelas 
que cabem no orçamento, 
porque renegociar e depois 
não conseguir pagar pode 
não ser a melhor opção. O 
passo seguinte é manter o 
foco e não se perder no or-
çamento”. 

Para a gerente executiva 
da Associação Comercial de 
Guaratinguetá, Edluce Silva, 
os feirões “Acertando suas 
contas” ou “Limpa nome” são 
importantes não só para o 
consumidor resgatar seu po-
der de crédito, como também 
é uma grande oportunidade 
para o empresariado recu-
perar o caixa e equilibrar as 
contas. “Assim como nos úl-
timos anos os consumidores 
têm usado seu 13º salário 
para quitação de dívidas, 
em 2018 não será diferente. 
Percebemos uma grande mo-
vimentação de pessoas com 
esta intenção”.
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De forma simples, o cliente da Águas Piquete gera a conta no site da empresa

Atos e Fatos
“Um bom começo 
é a metade”

Márcio Meirelles  Aristóteles

NOVA DIREÇÃO
Os indicadores econômicos pu-

blicados pelo Banco Central, nesta 
semana, dão conta de um quadro 
extremamente positivo para o início 
de um governo.

O crescimento do PIB para o 
próximo ano atingirá 2,5% se com-
parado com o ano de 2018 é um bom 
começo; a inflação em queda – pos-
sibilidade no mês de novembro ser 
negativa – fato que ocorreu em 1998, 
pela última vez.

Evidente que este crescimento 
do PIB é insuficiente para as ne-
cessidades do país, mas demonstra 
uma antecipação do previsto pelos 
economistas como uma década per-
dida – 2014 a 2023. 

As previsões são susceptíveis de 
variações como tem ocorrido nos 
últimos anos em função da crise 
política.

Os números são positivos com 
o respaldo da euforia da eleição do 
candidato Bolsonaro.

O que ronda em nuvens escuras é 
o fato de o novo governo não encarar 
a necessidade das reformas, princi-
palmente, a da Previdência Social, e 
não só esta reforma, mas o cardápio 
liberal de privatizações.

A recuperação econômica depen-
de destas reformas e a não realização 
destas premissas reformistas impedi-
rão a recuperação econômica.

Sem estas reformas, o governo 
caminhará para o estrangulamento 
orçamentário onde as despesas 
obrigatórias em sua escalada consti-
tucional absorverá todo o esforço de 
estabilização econômica.

Um bom começo é atacar estes 
problemas que sufocam, estrangulam 
a capacidade do governo de investir 
com a melhoria das condições do 
mercado nas taxas de juros, câmbio, 
índices da Bolsa de Valores que retor-
nariam a níveis amigáveis à expansão 
dos negócios.

Não esquecer que temos 27 mi-
lhões de brasileiros sem ocupação, 
talvez o maior flagelo social que o 

novo presidente receberá.
Portanto, um bom começo é tor-

nar a economia sólida com o aumento 
da taxa de investimento que, durante 
os últimos anos despencou de 21% 
para 15,5% do PIB (Produto Interno 
Bruto), a menor cifra em mais de 
duas décadas.

O país necessita do investimento 
estrangeiro pela incapacidade de 
gerar uma poupança nacional para 
manter a atividade empresarial em 
pleno emprego.

Há ainda pela frente a reforma 
tributária onde se exigirá dos Estados 
perdulários um regime de sacrifício 
extremo onde o governo federal não 
terá como socorrer estes desequilí-
brios. 

Além dos membros do Judiciário 
se auto concedendo aumento e um 
congresso perdedor atendendo a to-
das as reivindicações da classe não se 
importando com a situação fiscal do 
país. Ainda bem que estão voltando 
para casa, milionários, ricos para 

várias gerações e o povo amargando 
as consequências.

Outro bom começo é rever os 
marcos regulatórios para investimen-
to do setor privado em petróleo, ro-
dovias, ferrovias, telecomunicações 
e energia elétrica, diminuindo a ação 
estatal de atividades eminentemente 
privadas.

Não creio que o país, em momento 
nenhum de sua história republicana, 
tivesse um rol de ações necessárias 
conhecidas para o desenvolvimento 
do país, um nível excelente de eco-
nomistas e fontes de informação eco-
nômica de credibilidade. Tem tudo 
para dar certo se o poder legislativo 
recobrar o espírito de nacionalidade, 
amor à pátria e esquecer o balcão.

Entretanto, tudo dependerá da 
articulação política do futuro gover-
no junto ao legislativo onde ainda 
persiste o fisiologismo político, 
onde os anseios da sociedade e de 
crescimento do país estão atrelados 
a balcão de negócios.

Bom começo Senhor Presidente!

"Não esquecer que temos 
27 milhões de brasileiros sem 

ocupação, talvez o maior flagelo so-
cial que o novo presidente receberá"

Faltam apenas 44 dias para as 
mudanças das mesas administra-
tivas das câmara municipais, e 
algumas cidades ainda não sabem 
quem presidirá o Legislativo em 
2019; para as eleições municipais, 
contam exatamente 688 dias.

O ex-prefeito de Guará, Fran-
cisco Carlos, que para se esquivar 
da copaternidade do contrato entre 
o Saeg e a antiga CAB, nega envol-
vimento, mas não consegue anular 
a realidade do aditamento de R$ 20 
milhões pagos em seu governo.

Evento tem veículos que são artigos de luxo e de colecionadores

Clube do Fusca faz visita 
ao passado em Aparecida

Rafael Rodrigues
Aparecida

Os fãs de carros antigos terão 
uma chance e tanto de curtir veí-
culos, que hoje são considerados 
artigos de luxo. Aparecida será 
palco no próximo dia 25 da pri-
meira edição do Encontro Clube 
do Fusca Filhos da Mãe. Reunindo 
dezenas de clubes de fuscas e 
de carros antigos, o evento tem 
como objetivo resgatar a cultura 
histórica do automobilismo nas 
cidades da região.

O encontro será realizado no 
centro de eventos “Noé Siqueira”, à 
praça Kennedy, na avenida Padro-
eira do Brasil, entre às 8h e 17h.

Um dos organizadores, Willian 
Nunes, é também um aficionado 

por carros antigos e levará até o en-
contro, um de seus grandes amores, 
um Fusca 1980, 1.600 cilindradas, 
com ignição eletrônica, freio a dis-
co, câmera de ré e muita história. 
“Eu comprei esse Fusca para o meu 
casamento. Minha esposa chegou 
na igreja nele e fui para praia na lua 
de mel nesse mesmo carro, ou seja, 
faz parte da minha família”, contou.

Nunes comprou o carro há cinco 
anos, e desde então, já gastou o 
equivalente a outro veículo popular 
para deixá-lo do jeito que está atual-
mente. “Eu comprei um motor novo, 
fiz todas as mudanças que deixasse 
o fusca do jeito que eu queria. Não 
tenho no papel exatamente, mas já 
investi mais de R$ 20 mil nesses 
cinco anos”.

Assim como ele, serão vários os 

Encontro de Fuscas realizado no último final de semana; Aparecida terá primeira edição neste mês com modelos antigos

expositores que promoverão inter-
câmbio e confraternização entre os 
colecionadores e apreciadores de 
carros antigos da cidade de Apa-
recida e região do Vale do Paraíba.

Além da exposição dos veículos, o 
Encontro de Carros Antigos, Clube 
do Fusca Filhos da Mãe contará 
com barracas de alimentação, food 
trucks, distribuição de adesivos e 
sorteio de brindes para expositores, 
espaço para crianças, e shows com 
DJs convidados.

Os organizadores lembram que 
o evento também terá cunho soli-
dário. Os participantes e visitantes 
serão convidados a doarem um 
quilo de alimento não perecível 
(exceto sal), que serão doados para 
o Fundo Social de Solidariedade de 
Aparecida.

Fotos: Reprodução CMC

Sistema digital facilita a emissão 
de 2ª via da fatura de água

Assessoria
Piquete

Para que você, consumidor, 
usufrua dos serviços prestados 
pela Águas Piquete sem possí-
veis interrupções, é necessário 
realizar o pagamento da conta 
de água que é entregue, mensal-
mente, nas residências e estabe-
lecimentos comerciais.

Mas, como pagar caso tenha 
perdido a primeira via da fatura 

ou quando há pendências por 
quaisquer outros motivos?

Se esse é o caso, é possível 
resolver o problema sem maio-
res transtornos, basta acessar a 
segunda via da fatura no site da 
empresa. Esse acesso é um direito 
do cliente e, em função das novas 
ferramentas tecnológicas, como 
a internet, pode ser adquirido de 
forma rápida, fácil e sem sair de 
casa. Confira os procedimentos:

1 - Entre no site http://www.

iguasa.com.br/aguas-piquete/
2 - Clique no link 2ª via fatu-

ra, coloque os dados exigidos e 
pronto!

3 - Agora, é só imprimir e efetuar 
o pagamento.

Ressaltamos que, a emissão 
da 2ª via também pode ser feita 
através 0800 2020 120, pelo 
WhatsApp (12)99630-4064, ou 
no escritório comercial localizado 
na Rua Coronel José Mariano, 42 
– Centro, Piquete.



21 DE NOVEMBRO DE 2018 3

 
 

EDITAL N.º 037/2018-ICC/CA 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL 

TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO 
 

O Conselho de Administração biênio 2018/2020 do ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, 
FAZ SABER que, nos termos do Artigo 45 do Estatuto Social, o Egrégio Conselho 
Deliberativo, em Reunião Extraordinária, realizada no dia 12 de novembro de 
2018, homologou, a eliminação compulsória do quadro social, dos TÍTULOS DE 
ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS, de associados inadimplentes, conforme ANEXO I. 
 
Findado o prazo constante do EDITAL N.º 033/2018-ICC/DE ELIMINAÇÃO 
COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO, de 
30/07/2018, FICA ELIMINADO COMPULSÓRIAMENTE DO QUADRO SOCIAL, os 
10(DEZ) TÍTULOS DE ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS constante do ANEXO I, nos 
termos do Artigo 45 do Estatuto Social do Itaguará Country Clube. 
 
O Conselho de Administração disponibilizar-se-á em EDITAL a ser publicado, a 
venda dos referidos TÍTULOS DE ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS, nos termos do 
§ 1o, do Artigo 21 do Estatuto Social do ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE. 

Guaratinguetá, 13 de novembro de 2018. 

 
 
 
 

ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE 
FRANCISCO SANNINI NETO 

Presidente do Conselho de Administração 
 

ANEXO I | TÍTULOS PROPRIETÁRIOS 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA CONSELHO DELIBERATIVO: 12/09/2018 |  

ÚLTIMO PRAZO: 27/11/2018 
RELAÇÃO INADIMPLENTES ATÉ 05/07/2018 

000060, 00085, 000385, 000464, 000713 
000937, 000958,001102,01113,01125. 

 

 
 

EDITAL N.º 038/2018-ICC/CA 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL 

TÍTULO ASSOCIADO JÚNIOR 
 

O Conselho de Administração biênio 2018/2020 do ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, 
FAZ SABER que, nos termos do Artigo 45 do Estatuto Social, o Egrégio Conselho 
Deliberativo, em Reunião Extraordinária, realizada no dia 12 de novembro de 
2018, homologou, a eliminação compulsória do quadro social, dos TÍTULOS DE 
ASSOCIADOS JUNIORES, de associados inadimplentes, conforme ANEXO I. 
 
Findado o prazo constante do EDITAL N.º 034/2018-ICC/DE ELIMINAÇÃO 
COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO, de 
30/07/2018, FICA ELIMINADO COMPULSÓRIAMENTE DO QUADRO SOCIAL, os 
27(VINTE E SETE) TÍTULOS DE ASSOCIADOS JUNIORES constante do ANEXO I, nos 
termos do Artigo 45 do Estatuto Social do Itaguará Country Clube. 
 
O Conselho de Administração disponibilizar-se-á em EDITAL a ser publicado, a 
venda dos referidos TÍTULOS DE ASSOCIADOS JUNIORES, nos termos do § 1o, do 
Artigo 21 do Estatuto Social do ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE. 

Guaratinguetá, 13 de novembro de 2018. 

 
 
 

ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE 
FRANCISCO SANNINI NETO 

Presidente do Conselho de Administração 
 

ANEXO I | TÍTULOS JUNIORES 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA CONSELHO DELIBERATIVO: 12/11/2018 |  

ÚLTIMO PRAZO: 27/11/2018 
RELAÇÃO INADIMPLENTES ATÉ 05/07/2018 

001550, 001784, 001789, 001865, 001891, 001939, 
002040,002113,002342, 002403, 002652, 002686, 002710, 

002743, 002934, 003032, 003202, 003314, 003456, 003515, 
003675, 003769, 003794, 003882, 003889, 003890,020236. 

 

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-
nha, banheiro, gara-
gem, com condomí-
nio. Valor R$ 850,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124
Locação em Ubatuba, 
apartamentos, casas, 
chalés, aceitamos 
excursões. Telefone: 
99789-1357 ou 3633-
1808. Falar direto 
com o proprietário. 
Alugo casa sala, 2 
quartos, cozinha. Rua 
Tomé de Souza, 321. 
Fundos , com entrada 
independente. Tratar 

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
Vendo Monza, ano 
1985, rodas, vidro 
elétr ico. Valor R$ 
2.500,00. Telefone: 
98157-7180
Vendo Gol, ano 2014, 
completo, cor prata, 
4 portas, único dono, 
tabela. Vendo Suzuki, 
ano 2008. Telefone: 
98837-9322 ou 3125-
8837
Vende-se uma Monta-
na, ano 2013, comple-
ta, abaixo da tabela, 
ou troco por moto. 
Telefone: 99739-7154
Vendo um car ro , 
Cross foz, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3133-4455
Vendo ou troco por 

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-
nha – no Mantiqueira. 
Escritura registrada. 
Tr.F: 99620-8676 – 
Pinda
VENDO Casa – Cam-
po Belo – c/3 dor-
ms., s/1 ste, 2 banhs, 
sala 2 ambs.,1 hall 
entrada, coz.ampla, 
garagem p /5 car-
ros. Rancho c/chur-
rasq., á/serv. Tr.F: 
98856-1276/99130-
5758/98837-2554 - 
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-

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 
estado, R$ 50,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vendo estande de 
mogno com espaço 
para tv de 50 polega-
das, R$280,00. Falar 
com Josiane. Telefo-
ne: 99715-7811
Vende-se título fami-
liar do Itaguará. Valor 
R$ 4.500,00 à nego-
ciar. Telefone: 98807-
5687 ou 2103-1556
Vendo freezer hori-
zontal 350litros, mi-
croondas, máquina de 
lavar 15kg e 9kg, be-
bedouro refrigerado. 
Telefone: 997776288 
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo 
discos, moedas, en-

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-

PREFEITURA DE LORENA
 Alteração de data: Pregão Presencial Nº 123/18 PROC. Nº 680/18.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, 
cujo objeto é o registro de preços para aquisição de produtos de higiene pessoal 
para atender necessidades de crianças matriculadas nas creches (Berçário I e 
II, Maternal I e II e 1ª e 2ª fase) e alunos com necessidades especiais do ensino 
fundamental da rede municipal de ensino. A nova data da sessão será dia 06 de 
Dezembro de 2018 ás 9h30min, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação – Alteração de Data

Pregão Presencial Nº 122/18PROC. Nº 679/18
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado, cujo objeto é a 
Ata de Registro de preços para a aquisição de fraldas geriátricas para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde. A alteração no edital consta: na data 
de abertura, sendo que a nova data para abertura de licitação será dia 05 de 
Dezembro de 2018 às 09h30min, no prédio da prefeitura municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. O restante permanecerá 
inalterado. Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Alteração de data: PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/18 - PROC. Nº 658/18.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração da data para abertura da 
sessão pública referente ao processo licitatório acima mencionado, cujo objeto é a 
aquisição de materiais de iluminação e enfeites natalinos para o Natal, a realizar-se 
às 09h30min no dia 04 de dezembro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Chuva interdita biblioteca 
de Guará e funcionários 
cobram obras de melhorias

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Biblioteca Municipal de 
Guaratinguetá amanheceu 
na última segunda-feira com 
parte do segundo andar ala-
gado devido às fortes chuvas 
do último final de semana. O 
prédio está interditado para 
limpeza de livros e retirada 
da água.

O problema aconteceu 
devido ao acúmulo excessivo 
de folhas na calha do prédio, 
que impossibilitou o escoa-
mento da água. A infiltração 
entrou pela laje do edifício.

O prédio, construído em 
1964, foi reformado pela 
última vez em 2003 e, desde 

Prédio teve paredes, iluminação e livros danificados; 
Cultura já toma medidas para impedir novos estragos

Fotos: Juliana Aguilera

Funcionária da biblioteca separa livros danificados pela chuva; Prefeitura recebe pedido para reforma 

então, passou apenas por 
pequenas manutenções. A 
secretária de Cultura, Aline 
Damásio, afirmou que um 
pedido de reforma já havia 
sido enviado ao gabinete 
do prefeito Marcus Soliva 
(PSB), em agosto. Com a 
nova situação, a biblioteca 
deve ser priorizada agora. 
“Estamos na fila de serviço. 
Vamos precisar de uma re-
forma mesmo, desentupir 
uma calha daquelas não é 
tão simples assim”.

O atendimento do segundo 
andar foi interrompido pelas 
condições do espaço. “É um 
espaço de leitura, então as 
pessoas precisam estar um 
pouco mais bem cuidadas. 

Nós temos aguardado, mas a 
chuva não aguarda nada”, ex-
plicou Aline, que contou ain-
da que os livros danificados 
não são o maior problema 
da biblioteca no momento, 
já que existe uma reserva 
técnica de obras. “Nossa pre-
ocupação é melhorar cada 
vez mais o atendimento”, 
afirmou.

A secretaria de Cultura 
fez uma reunião com a se-
cretaria de Obras e a de 
Planejamento no gabinete 
do prefeito Marcus Soliva 
(PSB), na manhã da última 
terça-feira.

Foram retiradas as folhas 
da calha para o escoamento 
da água do local afetado. O 
segundo andar permaneceu 
fechado ao longo da semana 
e está previsto para voltar a 
funcionar normalmente na 
próxima segunda-feira. Já 
a exposição “Fazendo nós 
surgem as Bonecas Abayomi 
– símbolo da cultura negra”, 
programada para a próxima 
terça-feira, deve prosseguir 
sem alterações.

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

Fotos: Reprodução CMA

Presidente garante devolução de valores pagos à empresa responsável por provas

Concurso da Câmara de Aparecida é 
cancelado após determinação do MP

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Câmara de Aparecida 
oficializou nesta semana o 
cancelamento do concurso 
público que estava tempora-
riamente suspenso a pedido 
do Ministério Público. As 
provas estavam marcadas 
para o dia 21 de outubro, 
mas com a suspensão, os 
mais de 2,4 mil inscritos es-
peravam uma decisão oficial 
do Legislativo.

O presidente da Câmara, 
vereador Marcelo Marcon-
des (PV), reiterou que a Casa 
não tem nenhuma respon-
sabilidade sobre a decisão, 
já que seguiu o que foi reco-
mendado pela Justiça. 

Ele disse ainda que tomou 
todos os trâmites necessários 
desde a primeira recomen-
dação do MP. “Primeiro 
suspendemos, notificamos 
a empresa, ela respondeu al-
guns questionamentos, mas 
decidimos seguir as orien-
tações do MP e definimos o 
cancelamento da empresa”. Vereadores de Aparecida participam de sessão ordinária; Câmara anunciou cancelamento de concurso público atendendo decisão do MP 

Com a decisão, os inscritos 
cobram agora a devolução 
da taxa de inscrição paga. 
Com aproximadamente 2,4 
mil inscritos, a empresa 
teria arrecadado, cerca de 
R$ 48 mil com a cobrança 
da inscrição. 

Marcondes não soube pre-
cisar os procedimentos, mas 
garantiu que a empresa 
Didática Concursos terá a 
responsabilidade de devolver 
os valores. “Já notificamos a 
empresa, e agora eles terão 
dois dias para nos comunicar 
como será o procedimento 
de devolução”, avaliou. 

A reportagem do Jornal 
Atos tentou contato com a 
empresa, mas até o fecha-
mento dessa edição não 
obteve resposta.

As provas preencheriam 
nove cargos na Câmara como 
agente de comunicação e 
imprensa, atendente de re-
cepção, atendente de secre-
taria, contador, motorista, 
supervisor de tecnologia 
de informação, tradutor e 
interprete e zelador, com 
salários variando de R$ 1,5 
mil a R$ 4,3 mil, dependendo 
do cargo.

A Promotoria citou que a 
gerência da Didática, res-
ponsável pela aplicação do 
exame, é composta por ex-só-
cios de uma outra empresa 
que responde por ações civis 
públicas por irregularidades 
em concursos de outras cida-
des do Estado de São Paulo.


