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Região central de Pindamonhangaba, cidade que espera alavancar setor de construção e obras após aprovação da Lei de Incentivos
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Mudança em lei de incentivos garante 
obras gratuitas em Pindamonhangaba
Após receber área, empresa deve investir R$ 3,5 milhões; Prefeitura negocia outros empreendimentos

Roseira recebe última etapa do Desafio Natureza 2018
Prova fecha temporada de competição de ciclismo e já conta com calendário definido para o próximo ano

Da Redação
Roseira

Uma competição de ciclismo 
que promete reunir amadores 
e profissionais está com ins-
crições abertas em Roseira. O 
Desafio Natureza será realiza-
do no próximo dia 18.

O concurso, que está em 
sua quarta edição, teve sua 
última etapa realizada no 
dia 19 de agosto, em Potim.  
O desafio, que foi criado em 
2011 com provas em Lorena, 
busca reunir ciclistas em oito 
categorias para uma prova 
que se diferencia por não ter 
um trajeto definido.

Os ciclistas são divididos 
em “pró” (sub 20, 30 ou 40 
e over 40), “sport” (sub 20, 
30, 40, 50 e over 50), “sport 
feminina” (sub 35, 45 e over 
45), sport dupla mista light 
(sub 35, 45 e over 45), light 
feminine (sub 35, 45 e over 
45), iniciante open e iniciante 
feminina open.

Somente a largada da prova 
é informada com antecedência. 
Todos os participantes que 
finalizarem a prova receberão 
medalhas.

A largada da nova etapa 
será na praça Santana, nº 
201, ao lado da Prefeitura. 
As inscrições e vendas de kits 
promocionais, que começaram 
em setembro, estarão disponí-
veis até o dia 11 de novembro, 
custam R$ 120 e podem ser 
realizadas pelo site do evento 
(desafionatureza.com.br/ins-
cricoes). As vagas restantes vão 
estar à venda das 7h às 8h30 
no dia do evento.

Já programadas – Para a 
temporada 2019, o Desafio 
Natureza já tem quatro eta-
pas definidas. A primeira em 
Canas, no dia 24 de fevereiro, 
seguida da prova marcada 
para o dia 26 de maio, em 
Cachoeira Paulista, 21 de 
julho, em Potim e no dia 15 
de setembro, quando a prova 
volta para Roseira. Prova da última temporada do Desafio Natureza; competição que tem etapa em Roseira já conta com calendário definido para 2019
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Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Um decreto assinado pelo 
prefeito de Pindamonhanga-
ba, Isael Domingues (PR), no 
início de outubro estabeleceu 
que empresas que receberem 
doações de áreas deverão em 
contrapartida financiar obras 
de melhoria no município. 
A expectativa do Executivo 
é que o primeiro empreen-
dimento atingido pela lei 
invista R$ 3,5 milhões nos 
setores de infraestrutura e 
mobilidade urbana.

No último dia 26, Isael 
publicou um vídeo em sua 
página oficial no Facebook 
onde, ao lado do secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico Marcelo Martuscelli, 
apresenta o terreno de 14 
mil m² no distrito empre-
sarial Dutra que pretende 
doar a Nacional Caldeiraria. 
A concessão da área só ocor-
rerá após a aprovação da 
Câmara, que deverá colocar 
o projeto em discussão até o 
fim da primeira quinzena de 
novembro.  

Sediada em Jambeiro (SP), 
a empresa presta serviços 
de soldagem a diversas in-
dústrias instaladas em Pinda. 

De acordo com Martuscelli, 
a Nacional Caldeiraria inves-
tirá R$4,6 milhões na cons-

trução do empreendimento 
e empregará inicialmente 45 
funcionários. 

Em contrapartida ao re-

cebimento do terreno, a 
empresa comprometeu-se a 
contratar construtoras que 
realizarão simultaneamente 

diversas obras de melhorias 
pela cidade. 

Na região central, além da 
construção de um boulevard 

(via larga com decoração 
paisagística) na rua dos An-
dradas, serão realizadas 
adequações na plataforma 

de embarque e na cobertura 
do ponto de ônibus  na rua 
Senador Bueno.

No Jardim Residencial Dou-
tor Lessa, será reformado o 
imóvel que abriga a sede do 
Fundo Social da Solidarieda-
de Municipal. Já na entrada 
da cidade será construído um 
portal. “Essa alteração na lei 
de incentivos garantiu que 
além da geração de empre-
gos, Pinda seja beneficiada 
com diversas obras em que a 
Prefeitura não terá que arcar 
com nenhum gasto. Com esta 
economia, o Município conta-
rá com mais recursos para in-
vestir em outras demandas”, 
afirmou  Martuscelli.

Além de revelar que os 
serviços de melhorias estão 
previstos para começarem no 
primeiro semestre de 2019, 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico afirmou 
que a pasta esta buscando 
atrair a chegada de diversos 
outros empreendimentos ao 
município. “Assim que    ini-
ciadas, nossa expectativa é 
que as obras financiadas pela 
Nacional Caldeiraria sejam 
concluídas entre 18 e 24 
meses. Estamos com negocia-
ções avançadas com algumas 
empresas, que reconheceram 
que Pinda possui um grande 
potencial industrial, infraes-
trutural e de gestão pública”.  
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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 

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 
moto, Gol Special 
1000,  c inza,  ano 
2002, modelo 2003, 
ótimo estado. Telefo-
ne: 99755-6735
Pajero Sport 10, saia 
da gasolina, vem para 
diesel, 4x4km 190, 
prata, R$ 47.000,00. 
Telefone: 99734-8482
Vende-se um Voya-
ge, ano 2011 2012, 
completo, trend, R$ 
23 .000 ,00 .  Fa la r 
com David. Telefone: 
98842-4026
Vendo fox,  2014, 
branco, completo, úni-
co dono, 40.000Km, 
abaixo da tabela. Só 
R$ 31.000,00. Telefo-
ne: 98131-3824
Vendo uma moto fan 
150, mix, ano 2009 
R$ 4.000,00. Telefo-
ne: 99783-8392 ou 
3133-8087
Vendo moto,  ano 
1998, azul, xlx, 350, 
único dono. Telefone: 
99710-0140
Vendo Ford Ka, ano 
2010/2011, 1.0, vidro 
e trava, pneus novos, 
69700km, ótimo es-
tado. R$ 17.200,00. 
Telefone: 98157-0164
Vendo Palio Weeke-
nd, branca, 4 portas, 
2001, documentação 
ok, R$ 10.000,00. Fa-
lar com Wellington no 
telefone: 99191-5938
Vende 1 brasília por 
R$ 1.600,00. Licen-
ciada, 4 pneus novos, 
periciado, motor novo, 
tudo funcionando. Te-
lefone: 98161-7759

vale da serra, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
com condomínio. Va-
lor R$ 850,00. Tele-
fone: 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-
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 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 over-
loque. Todas semi 
novas e revisadas. 
Telefones: 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-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. Rua 
Sete de Setembro, 
121
Vendo jazigo com 3 
gavetas, no parque 
das o l ive i ras.  R$ 
8.000,00. Telefone: 
3122-0996 ou 99602-
5118
Vende-se uma máqui-
na fotográfica digital, 

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: 
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Principal acesso à cidade de Potim; contribuintes contam com isenção de até 95% para reduzir dívidas

Fotos: Arquivo Atos

Serra Dourada amplia mapa universitário em 
Lorena com lançamento de anexo ao Eco Valle
Faculdade anuncia 13 cursos para áreas de exatas e humanas em nova unidade às magens da Dutra

Apresentação da unidade da faculdade Serra Dourada, às margens da Via Dutra, em Lorena; município reforça campo para atender estudantes

Fotos: Rafaela Lourenço

Rafaela Lourenço
Lorena

Cidade universitária, Lorena 
ganhou um novo polo de en-
sino superior nesta semana: 
a Faculdade Serra Dourada, 
em parceria com o Centro 
Universitário Ítalo Brasileiro. 
A unidade inicia as atividades 
no município com 13 cursos, 
a partir de fevereiro. Uma 
das bases da instituição é a 
inovação com os métodos de 
ensino.

Foram cerca de cinco meses 
de obras para finalizar o pré-
dio, construído no estaciona-
mento do Eco Valle Shopping. 
A unidade oferecerá inicial-
mente 13 cursos: Administra-
ção, Arquitetura e Urbanismo, 
Ciências Contábeis, Educação 
Física (bacharelado), engenha-
rias Civil, Mecânica, Produção 
e Elétrica, Fisioterapia, Farmá-
cia, Nutrição, Biomedicina e 
Medicina Veterinária.

O coquetel de lançamento, 
realizado na última terça-fei-
ra, contou com a presença de 
educadores, empresários e 
políticos da região. Durante 
o evento foi apresentado o 
projeto de metodologia de en-
sino e a estrutura do polo, que 
é o terceiro do Grupo Serra 
Dourada. Os outros dois estão 
localizados em Altamira-PA e 
Itabirito-MG.

O projeto para o Vale do 
Paraíba vem em parceria com 
o Centro Universitário Ítalo 
Brasileiro, que possui setenta 
anos de tradição. 

De acordo com a diretora 
acadêmica da faculdade em 

Lorena, Ana Valéria Reis, a 
localização do município foi 
primordial para a definição 
do investimento. “A locali-
zação é privilegiada no Vale 
do Paraíba em relação aos 
polos industriais. Temos tam-
bém as cidades ao redor, Sul 
de Minas, algumas cidades 
fluminenses e sabemos que 
essa região traz estudantes 
de longe quando confiam na 
qualidade do ensino. As op-
ções estão para todos e temos 
cursos diferenciados. Estamos 
otimistas”, frisou.

Ana Valéria enfatizou o 
propósito da faculdade, que 
faz parte do Consórcio Sthem 
Brasil (sigla em inglês para 
Ciência, Tecnologia, Huma-
nidades, Engenharia e Mate-
mática Brasil), que promove a 
inovação acadêmica por meio 
de uma rede de cooperação 
de IES (Instituições de Ensino 
Superior) brasileiras para 
formar professores e gestores. 
“Temos um modelo híbrido 
de ensino onde o aluno tem 
todo o seu material disponível 
online, e no momento presen-
cial com os professores em 
laboratórios, mão na massa. 
O foco é o aprendizado, e a 
inovação não pode desprezar 
isso. O aluno se torna prota-
gonista do seu processo de 
aprendizagem, sem desprezar 
a presença mediadora muito 
importante do professor."

O prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (sem partido), 
salientou que o investimento 
vem para consagrar Lorena, 
que já conta com unidades 
da USP, Unisal, Unifatea e Uni-

vesp, como um polo educacio-
nal universitário, e que o pró-
prio Plano Diretor apresenta 
a expansão urbana para este 
lado da cidade. “Recebemos o 
shopping, toda essa estrutura, 
e contemplando com essa 
faculdade, que é uma alavan-
ca para o desenvolvimento 
urbano, novos loteamentos e 

empreendimentos para esse 
lado alto da cidade. Pessoas 
de fora, vendo a pesquisa de 
mercado, já perceberam isso 

e estão investindo”.
As inscrições para o vesti-

bular devem ser feitas no site 
da instituição, a partir desta 

segunda-feira. A prova será re-
alizada no dia 9 de dezembro, 
e o início das aulas previsto 
para fevereiro.

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

Potim implanta isenção de até 95% 
para atrair contribuintes em dívida 

Da Redação
Potim

Os contribuintes que estão 
em dívida com a Prefeitura 
de Potim podem aderir à 
anistia de juros e multas 
até o dia 28 de fevereiro 
de 2019. O atendimento 
é aberto para quem tem 
pendências inscritas até 31 
de dezembro de 2017, com 
descontos que variam de 
55% a 95%.

Quem optar por paga-
mento em cota única até 21 
de dezembro terá 95% de 

desconto. Para acerto até 
28 de fevereiro de 2019, o 
desconto será de 85%. Em 
seis parcelas, a redução será 
de 75%. Para pagamento em 
12 parcelas, o desconto será 
de 65%.

O morador também pode 
quitar a dívida em 18 vezes, 
com desconto de 55%. Cada 
parcela não deve ser inferior 
a uma Ufesp (Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo), que 
corresponde a R$ 25,70.

De acordo com a chefe dos 
tributos da Prefeitura, Ale-
xandra Duarte, a dívida ativa 

Débito chega a R$ 8 milhões; morador tem prazo de quatro 
meses para aderir à anistia de juros e multas no município

da Prefeitura hoje chega a 
R$ 8 milhões entre IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano), água, alvará, ISS 
(Imposto Sobre Serviços De 
Qualquer Natureza) e dívida 
ativa não tributária. “Não es-
tamos tendo muita procura 
ainda, mas acredito que a 
partir da próxima semana 
será maior. Vamos fazer a 
notificação de casa em casa”.

Para obter o benefício 
é necessário que o contri-
buinte esteja em dia ou em 
acordo com os débitos do 
exercício 2018.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora., 

alguns telefones fixos da localidade de Bananal tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 29/10/2018 das 14h04 às 15h14. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 27/10/2018 das 11h49 às 12h20. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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Avenidas de Aparecida perto de receber 
recuperação após espera de mais de um ano
Investimento de R$ 1,5 milhão na Sólon Pereira e Totó Barbosa tem previsão somente para o pós-eleição

Rafael Rodrigues
Aparecida

Com mais de um ano de 
atraso, a Prefeitura de Apare-
cida começa enfim a revitali-
zação das avenidas Sólon Pe-
reira e Totó Barbosa. O prazo 
para que a obra estivesse 
pronta terminou em agosto 
desse ano, mas a ordem de 
serviço para começar os 
trabalhos deve sair somente 
depois do período eleitoral.

Dessa vez o contrato as-
sinado com a empresa ven-
cedora da licitação será de 
mais de R$1,5 milhão, valor 
acima do que foi anunciado 
em 2017, quando foram 
anunciados R$ 1,3 milhão. 
O recurso foi liberado pelo 
Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias). 

O projeto continua o mes-
mo, mas administração con-
firmou, através da secretária 
de Obras, que poderá sofrer 
alterações. A princípio, as 
obras contemplarão a re-
locação de postes, nova 
iluminação na extensão das 
avenidas, implantação de 
ciclovias e melhorias na in-
fraestrutura na drenagem de 
água e esgoto das vias.

O atraso para o início das 
obras foi motivado pela 
desistência da primeira em-
presa vencedora do certame 
passado. De acordo com as 
informações da secretaria, 
a então contratada iniciou 
os trabalhos, mas somente 
levantamento topográfico e 

fixação da placa.
Após notificações, a em-

presa desistiu do serviço 
alegando problemas finan-
ceiros, obrigando então que 
a administração refizesse 
todo processo licitatório. 

Ao justificar os valores 
apresentados no projeto, o 
prefeito Ernaldo César Mar-
condes (MDB) comentou à 
época que “o projeto inclui 
muita coisa, principalmente 
arborização, remoção de 
postes que estão fora do eixo 
da via, então é um projeto 
caro mesmo”.

Saae – Antes que seja efe-
tuada a ordem de serviço, o 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) iniciou na 
semana passada um trabalho 
de preparação para obra de 
revitalização. De acordo com 
o diretor da autarquia, João 
Marcos Guimarães, antes 
mesmo de iniciar o projeto, 
foi acertado que a rede de 
água fosse substituída. 

As obras do Saae foram 
licitadas paralelamente, e 
os valores empenhados, 
aproximadamente R$ 600 
mil, são provenientes de 
recursos próprios do órgão. 
“Nós ficamos com a primei-
ra etapa porque quando a 
Prefeitura elaborou esse 
projeto, conversamos e fize-
mos o levantamento da rede 
de água, e foi constatada a 
necessidade de troca, e por 
isso aproveitamos que vai 
iniciar a revitalização e pro-
videnciamos essa mudança”, 
explicou.A avenida Sólon Pereira, um dos focos de obras custeadas com verbas liberadas pelo Dade; investimento para restauração de acesso a Potim

Fotos: Arquivo Atos


