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Fim da Zona Azul devolve flanelinhas 
às ruas do Centro de Guaratinguetá
Prefeitura deve intensificar fiscalização após rescisão de contrato do serviço com empresa contratada

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A rescisão contratual, feita 
pela Prefeitura de Guara-
tinguetá, que colocou fim 
ao estacionamento rotativo 
no município, acendeu uma 
preocupação antiga dos 
motoristas: a ação de fla-
nelinhas. O fim do contrato 
ainda não completou duas 
semanas, mas as vias, antes 
pouco esvaziadas pela co-
brança da zona azul, hoje têm 
mais carros estacionados. O 
Executivo confirmou que a 
fiscalização para conter a 
prática será ampliada. 

Suspenso desde 3 de se-
tembro, o estacionamento 
rotativo tinha começado em 
agosto de 2015. O contrato 
era válido por dez anos, e 
o objetivo do retorno da 
cobrança pelas vagas era 
dar mais rotatividade aos 
condutores que trafegam 
pelas principais ruas e ave-
nidas do município. Antes da 
implantação da zona azul, 
era comum se deparar com 
flanelinhas, em especial nas 
ruas do Centro.

Após o começo da cobran-
ça, os flanelinhas deixaram 
a região coberta pelas vagas 
rotativas e migraram para 

outros pontos da cidade. Em 
junho do ano passado o Jor-
nal Atos publicou reporta-
gem denunciando ação e até 
ameaças dos guardadores, na 
praça Brito Broca, próxima 
ao posto do Poupatempo. A 
pauta virou requerimento na 
Câmara e o documento che-
gou as polícias Civil e Militar.

Com a rescisão do contra-
to entre a Prefeitura e a AC 
Park, empresa que gerencia-
va a zona azul, o temor é que 
a prática dos guardadores 
volte a ser rotina. “Era mais 
prático, porque havia uma 
rotatividade, sem contar que 
não haviam mais flanelinhas 
como em outros anos. Mas 
agora, eu já vi guardadores 
próximos à igreja (Matriz 
de Santo Antônio)”, afirmou 
a motorista Cintia Alves 
Bernardes, moradora do 
Engenheiro Neiva.

Diferente de Cintia, que 
mora em uma região mais 
distante do Centro, Júlio Silva 
mora próximo ao Mercado 
Municipal. O morador não 
utiliza o carro para se loco-
mover pela região central, 
mas não está imune a ação 
dos guardadores. “Quan-
do vou ao Pedregulho, em 
especial ao Poupatempo, é 
sempre a mesma cena. Os 

flanelinhas sinalizam vagas, 
ajudam a estacionar e muitas 
vezes ficam irritados quando 
não recebem. Acho que é 
preciso ter mais fiscalização 
nesse ponto”.

Combate – Para evitar 
que a ação dos guardadores 
volte a ser algo cotidiano, o 
secretário de Segurança e 
Mobilidade, Marco Antônio 
Oliveira, o ‘Major Oliveira’, 
salientou que em caso de 
ameaças ou coação é fun-
damental acionar a Polícia 
Militar. 

“Qualquer tipo de ameaça, 
é preciso registrar o caso 
junto a PM. Quanto a atitude 
de permanência (dos guarda-
dores), já houve um trabalho 
da secretaria Assistência 
Social a respeito disso. A 
ideia é dar continuidade, até 
mesmo através de registro e 
verificação, para saber qual a 
situação real. Mas são casos 
daquela secretaria e da PM”, 
finalizou.

O período sem o estacio-
namento rotativo não deve 
ser longo, de acordo com o 
Executivo. Uma nova licita-
ção está sendo elaborada. 
A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá) poderá assumir o 
serviço.

Foto: Arquivo

Flanelinhas atuam nas ruas de Guaratinguetá, após o cancelamento do contrato com empresa do Zona Azul

Dia da Árvore mobiliza a Guaratinguetá Saneamento
Data que chegou junto à chegada da Primavera conta com palestra e plantio de mudas nas comemorações na cidade

Da Assessoria
Guaratinguetá

No dia 21 de setembro 
foi comemorado em todo 
o Brasil o Dia da Árvore, 
juntamente com a chegada 
da Primavera. Dentro desse 
contexto e entendendo a 
importância das árvores 
para a sustentabilidade 
ambiental, a Guaratinguetá 
Saneamento realizou uma 
programação especial para 
estudantes, em parceria 
com a Secretaria do Meio 
Ambiente do município. 
Tudo isso, com o intuito de 
conscientizar a população 
sobre a responsabilidade 
que todos devem ter para 
com a natureza.

Durante o período da 
manhã de quinta-feira 
(20/09), os alunos do Co-

légio Focus receberam 
colaboradores da empre-
sa que ministraram uma 
palestra sobre o ciclo da 
água e a importância da 
preservação das árvores. 
Com olhares curiosos, cer-
ca de 100 crianças do 1º 
ao 5º ano do Ensino Fun-
damental participaram da 
atividade, na qual puderam 
aprender de forma lúdica 
e criativa como cuidar do 
nosso planeta.

Já na sexta-feira, dia 
21/09, foi realizado o plan-
tio de aproximadamente 
200 mudas de árvores nati-
vas na extensão da Avenida 
Mário Covas. Mais uma 
vez, os alunos do Colégio 
Focus fizeram parte dessa 
ação ecológica, orientados 
por representantes da Se-
cretaria do Meio Ambiente.

Alunos do ensino fundamental da rede pública assistem a palestra ministrada por representantes do Guaratinguetá Saneamento no último dia 21

Foto: Da  Assessoria
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Parceria entre moradores e Polícia Militar 
fortalece para reforçar segurança em Guará
Vizinhança Solidária ganha força com parceria e informações na tentativa de reduzir índices criminais

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma alternativa para es-
treitar os laços entre a co-
munidade e a Polícia Militar 
é a expansão do programa 
Vizinhança Solidária. Em 
Guaratinguetá, novos bairros 
aderiram à iniciativa que 
tem como objetivo reforçar 
a segurança nas regiões do 
município através de contato 
constante de grupos de mo-
radores e a PM. 

A Polícia tem se reunido 
com famílias de diversos bair-
ros da cidade, afim de conhe-
cer as reais necessidades de 
cada região. A participação 
dos moradores é crescente a 
cada encontro. Em um perío-
do de um mês, entre agosto 
e setembro, foram realizadas 
duas reuniões. A primeira no 
Parque do Sol e a segunda no 
Parque das Árvores.

No Parque do Sol, a pre-
sidente da associação de 
moradores do bairro, Maria 
Helena de Barros, a ‘Leni-
nha’, contou que conhecia o 
projeto de nome, mas só se 
interessou em fazer parte do 
Vizinhança Solidária devido a 
reaproximação da PM junto 
a comunidade, neste ano. 
Apesar de ter encontrado 
resistência em alguns vizi-
nhos, Leninha ressaltou que 

a iniciativa é importante para 
a comunidade.

“Depois de ter feito um ca-
dastro de todos os vizinhos, 
montamos um grupo no 
WhatsApp para assuntos es-
pecíficos de segurança, algo 
estranho que vemos na rua, 
carro parado por muito tem-

po observando o movimento, 
enfim, estamos unidos”, deta-
lhou a moradora.

Quem faz parte do progra-
ma tem ou terá uma placa 
fixada nos muros das casas. O 
cadastro do morador é envia-
do por e-mail ao comandante 
da PM de Guaratinguetá, o 

capitão Wagner Guimarães. 
“Nossa meta é fazermos todas 
as ruas do bairro”, destacou 
Leninha.

No Parque das Árvores, 
quem está à frente do progra-
ma é Janaína Galvão Faria, 
moradora do bairro há dez 
anos. Janaína conheceu o Vi-

zinhança Solidária através de 
Leninha. No início do mês, os 
moradores receberam o co-
mando da Polícia Militar para 
uma reunião para discutir a 
implantação do programa. 
“Todos se mostraram moti-
vados a implantar em nosso 
bairro”, destacou a moradora, 

que reforçou que através 
do encontro, os moradores 
decidiram se unir.

Apresentado no início de 
julho, o comandante da Polí-
cia Militar de Guaratinguetá, 
logo em sua chegada, ressal-
tou que o trabalho da PM não 
depende apenas do efetivo 
policial, mas principalmente 
da parceria junto aos mora-
dores. Na primeira coletiva 
de impressa, Guimarães já 
tinha salientado a expansão 
do Vizinhança Solidária.

Atualmente, o Vale do Pa-
raíba continua como uma 
das regiões mais violentas 
do Estado de São Paulo. A 
região registrou um aumen-
to de vítimas de homicídios 
dolosos (quando existe a in-
tenção de matar) no primeiro 
semestre do ano, comparado 
ao mesmo período de 2017. 
Líder em violência, a área 
é a única do interior que 
possui uma taxa de mais de 
10 homicídios por 100 mil 
habitantes. De acordo com 
o levantamento da secretaria 
de Segurança Pública do Es-
tado, de janeiro a junho 173 
moradores da RMVale tive-
ram as vidas interrompidas 
pela violência. O número é 
6% superior ao dos primeiros 
seis meses de 2017, quando 
foram contabilizados 163 
assassinatos.

Foto: Arquivo
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Viatura da Polícia Militar, em Guaratinguetá, durante ronda em bairro da cidade; parceria com comunidade tenta ampliar a atenção contra o crime

Novo link amplia atendimento no georreferenciamento 
para contribuintes em situação irregular em Lorena
Empresa responsável pelo sistema emite 15.280 notificações para moradores; mais de 400 já foram atendidos

Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena dis-
ponibiliza para a população 
um novo endereço eletrônico 
para o atendimento no traba-
lho de georreferenciamento 
de imóveis referente ao com-
plemento do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano). 
Com o sistema, a administra-
ção espera agilizar agenda-
mento e tirar cada vez mais 
dúvidas sobre as notificações 
no processo.

De acordo com a Prefeitura, 
mais de 17 mil imóveis com 
área edificada superior a 20% 
ou 50 m² da planta original 
estão sendo notificados. Se-
gundo o representante comer-
cial da empresa Mitra (vence-
dora do processo licitatório), 
Junior Mitra, foram emitidas 
15.280 notificações e 422 
atendimentos entre os dias 
30 de julho e 14 de setembro. 
“O sistema de consulta de 
imóvel e agendamento está 
disponível desde o começo 
das operações, sendo que 
através dele foram feitos 262 

agendamentos/reagendamen-
tos”, explicou.

O agendamento é uma for-
ma de garantir ao contribuin-
te um atendimento mais ágil, 
mas não é obrigatório. Mesmo 
sem agendamento prévio o 
contribuinte pode ir ao posto 
de atendimento da Mitra. 

O georreferenciamento ga-
rante regularização tributária 
da cidade, tornando igualitá-
ria e democrática a cobrança 
de tributos, já que segundo a 
Prefeitura, os contribuintes 
aumentam a área construída 
dos imóveis, mas não infor-
mam a Prefeitura e acabam 
pagando menos impostos.

Os contribuintes de Lorena 
devem entrar em contato com 
a central da empresa Mitra 
pelo link smartcities.net.br/
lorena/noticacao. O posto de 
atendimento da empresa fica 
no Mercado Municipal, à rua 
Capitão Messias Ribeiro, nº 
211, Olaria, das 9h às 17h, de 
segunda a sexta-feira.

Vista de trecho residencial da Vila Nunes, em Lorena; cidade lança novo link para agendar atendimento sobre o georreferenciamento municipal
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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
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 
no telefone: 99107-
2365

Vendo 11 Hectares 
lindos: 15km da cida-
de. Casa, mangueiro, 
pastos, ótimo local. 
R$ 1.1milhão. Tele-
fone: 3132-3132 ou 
99133-5898
Vende-se casa no 
Jardim Santa Luzia, 
2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, óti-
mo local, próximo à 
escola. Apenas R$ 
168.000,00. Acento 
financiamento. Telef-
ne: 99614-2077
Vendo casa no Pe-
dregulho, próximo 
ao Itaguará. Casa 
com 3 quartos (suí-
te), garagem, quintal, 
área de serviço. R$ 
380.000,00. Telefone: 
3132-3132 ou 99133-
5898
Vendo ou troco chá-
cara, próximo ao tre-
vo, com casa, salão, 
piscina. Falar com o 
proprietário. Telefone: 
3125-3774 ou 99150-
3154
Vendo terreno de 
125M, todo mura-
do, no asfalto, com 
ponto de ônibus em 
frente, em avenida 
principal. Somente R$ 
68.000,00. Telefone: 
99618-4100
Vende casa no Cam-
po do Galvão, com 5 
quartos, sala enorme, 
suíte, documento ok, 
perto do Shopping, 
tratar no telefone: 
99725-8611
Vendo chácara Gua-
ráxCunha. Telefone: 
99638-9798
Vende-se Cháca-
ra, com 3 quartos 
(1suíte), sala com 2 
ambientes, 2 cozi-
nhas, copa, banhei-
ro, varanda. Telefo-
ne: 99201-0730 ou 
99786-1123
Vendo uma casa no 
Parque São Francis-
co, com 3 quartos, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, quinta, óti-
mo local. Telefone: 
99741-4397 ou 3133-
5175
Vendo ou troco uma 
chácara com casa, 
na Colônia do Piagui, 
asfalto, muito boa. 
Telefone: 99103-0850
Vende-se uma casa 
próximo ao curso 
JV, 1 suíte, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, valor R$ 
380.000,00. Telefone: 
99189-8945
Aluga-se uma casa no 
santa luzia, 3 quartos, 
sala, copa, cozinha, 
garagem, quintal. Va-
lor R$ 800,00. Tele-
fone: 3133-5688 ou 
99703-3852
Alugo casa em Ubatu-

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

Vendo Palio Fire 1.0, 
2 portas, ano 2014, 

ba,varanda de frente 
para o mar, centro, 
garagem para 4 car-
ros. Telefone: 99726-
6410
Aluga-se apar ta-
mento no Village, 2 
quartos, suíte, área 
de lazer privativa de 
110m², ducha, chur-
rasqueira. Telefone: 
2103-2599
Vendo casa no beira 
rio, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
piscina, garagem co-
berta, ótimo local. R$ 
93.000,00 + dívida. 
Telefone: 2103-2599 
ou 99614-2077
Vendo apartamento 
no parque do sol, tér-
reo, 2 quartos, sala, 
sala, cozinha, banhei-
ro. R$ 39.000,00 + 
dívida. Desocupado. 
Telefone: 98106-6670
Vende-se no Santa 
Bárbara, 3 quartos, 
suíte, sala de jantar, 
lavado, varanda, co-
zinha, área de ser-
viço, baixo amplo. 
Telefone: 99778-5608

ALUGO Edícula – 
Andrade – c/2dor-
ms., . Tr;F: 99152-
1015/98896-7331 
- Pinda
ALUGO Casa – Sta 
Cecilia. Tr.F: 99620-
5014/99639-9019 – 
Pinda 
ALUGO 1 cômodo – 
Santana – Rua João 
Antonio da Costa 
Bueno 211 – prox. 
Ao Pdre Vita. Tr.F: 
99253-1266/99207-
9732 – Pinda
ALUGO Apto –Cond.
Morumbi/Pinda -  c/2 
dorms., sala, coz., 
banh., 1 vg gara-
gem. c/piscina e sa-
lão de festas. Tr.F: 
(11) 3392-3310/(11) 
96521-6680 – Pinda
ALUGO Apto – prox. 
Ao centro - agua e luz 
incluso .Tr.direto c/
proprietário F: 99740-
5779 – Pinda
Alugo casa no pedre-
gulho, praça caetes, 2 
suíte, sala, cozinha, 
banheiro, sem gara-
gem. Valor R$ 750,00 
Telefone: 3122-2960 
ou 98866-5901
Aluga-se edícula mo-
biliada para 1 pessoa. 
Telefone: 3013-0565
Aluga casa em Uba-
tuba, varanda de 
frente para o mar, 
centro, garagem para 
4 carros. Telefone: 
99726-6410

ALUGO Casa – cen-
tro – c/1 dorm., sala, 
coz., banh., gara-
gem. Tr.F: 99775-
1668/99603-9613 
– Pinda
ALUGO Casa – An-
drade – Rua Ignacio 
Cabral Moreira 129. 
Tr:F: 3642-3641 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Te n ó r i o / U b a t u b a 
– Tr.F: 3642-3302-
99119-3754 – Pinda
ALUGO Edícula –
centro. c/quarto/sl/
coz.; varanda, quin-
tal. Incluso luz/agua/ 
IPTU. Tr.F: 99792-
1069 – Pinda
ALUGO quarto c/ba-
nheiro – Ouro Verde. 
Tr.F 99204-5626 – 
Pinda 
ALUGO Casa (fun-
dos) c/quarto, sala, 
coz, banh., quintal, 
á/serv. Rua Marins 
de Barros 247 – Boa 
Vista. Tr.F: 99105-
0958 – Pinda 
ALUGO ou VENDO 
Chácara c/1000m2 
com casa e plan-
tas –  Bai r ro  das 

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 mer-
cadinho, todo mon-
tado. Só chegar e 
trabalhar, no bairro 
Jardim do Vale 2. Te-
lefones: 99769-9536 
ou 99269-1950
Vendo ou troco es-
cola de natação, 
piscina de 9125m², 
pedregulho. Telefone: 
99626-2767. Falar 
com Jorge
Passo ponto cafe-
teria, completa, ga-
ler ia best center, 
pedregulho. Ao lado 
da Loja Americanas. 
Excelente clientela, 
motivo: mudança de 
cidade. Tratar no te-
lefone: 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 
árvores, serviço pro-
fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa lar  com Si lv 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
Ve n d o  u m a  H D 
80GB, segate, bar-
racuda 700.9, usa-
da, em bom estado, 
R$ 50,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo estande de 
mogno com espaço 
para tv de 50 polega-
das, R$280,00. Falar 
com Josiane. Telefo-
ne: 99715-7811
Vende-se título fa-
miliar do Itaguará. 
Valor R$ 4.500,00 à 
negociar. Telefone: 
98807-5687 ou 2103-
1556
Vendo freezer ho-
rizontal 350l i tros, 
microondas, máqui-
na de lavar 15kg e 
9kg, bebedouro re-
frigerado. Telefone: 
997776288 
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. 
Rua Sete de Setem-
bro, 121
Vendo jazigo com 3 
gavetas, no parque 
das ol iveiras. R$ 
8.000,00. Telefone: 
3122-0996 ou 99602-
5118

Vende-se uma máqui-
na fotográfica digital, 
samsung, cor preta,-
na caixa nova, 14,2 
megapixels, com bol-
sinha para carregar. 
R$ 180,00. Falar com 
Fátima no telefone: 
3105-2783 ou 98137-
2542.
VENDO Mini acade-
mia – Tr.F: 99109-
4259 - Pinda
VENDO Máquina de 
moer carne, balança 
e 1 seladora. Tr.F: 
98155-4355 - Pinda
VENDO guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador meteo-
ro. R$ 1.000,00.Tr.F: 
99160-9193 – Pinda
VENDO Frango e ga-
linha caipira. Tr. F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Carrinho de 
pipoca R$ 1.200,00. 
Tr.F: 99158-3515 – 
Pinda
VENDO Carrinho de 
Pastel/lanche. Tr. F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça, 
ótimo estado. Tr. F: 
3527-8496/99174-
8286 - Pinda
Vendo HD 250Gb 
western digital sata 
2 R$ 70,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo geladeira R$ 
150.00, fogão R$ 
50.00, máquina de 
lavar R$ 150,00, sofá 
R$ 100,00, poltro-
na 50,00. Telefone: 
99777-6505
Aluga-se uma sala 
comercial no centro, 
próximo a santa casa, 
sala de recepção + 
banheiro. R$ 750,00. 
Telefone: 2103-2599 
ou 99614-2077
Passa-se mercearia 
montada na pedreira. 
Falar com Cláudia no 
telefone: 99788-6525
F o r m a t a ç ã o  d e 
computadores e no-
tebooks, R$ 40.00. 
Falar com Ygor. Tele-
fone: 99162-4870
Vende-se filhores de 
shih tzu, vacinados 
e vermifugados, e 
fêmes disponíveis. 
Telefone: 3125-6863 
ou 98869-3819
Vendo uma TV, tela 
plana, panasonic, 40 
polegadas. R$ 800,00 
Telefone: 3133-7721 
ou 98829-2027
Vende-se uma ca-
saco de pele animal 
em perfeito estado, 
forrado original. Te-
lefone: 3125-4670 ou 
99781-1036
Compro a sucata 
do seu quintal. R$ 
4.00kg.  Telefone: 
3125-2979
Vendo freezer hori-
zontal, 350litros, mi-
croondas, máquina de 
lavar 15kg e 9kg, be-
bedouro refrigerado. 
Telefone: 99777-6288
Fazemos carreto até 
900kg, toda a região, 
inclusive litoral norte, 
sul de minas. Tele-
fone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Alugo sim e luz profis-
sional para eventos e 
festas em geral. Falar 
com Dj Rogério Reis. 
Telefone: 3105-9090 
ou 99769-7121
Limpa-se terrenos, 

Aatenção: Hidropoços contrata
Sondador de rotativa. Experiência em poços 
artesianos, piezômetros pelo sistema TUBEX.
Contato: 0800.703.6877 Edson.
rh@hidropocos.com.br

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
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-

PREFEITURA DE LORENA
Alteração de data: PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/18 - PROC. Nº 494/18.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, 
referente ao Processo Licitatório em epigrafe, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada em realização de exames de radiografia panorâmica 
para intervenções cirúrgicas buco maxilo facial para suprir demanda do serviço 
de odontologia, pelo período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min no dia 22 
de outubro 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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EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc., 

Em virtude de estarem em local incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: 

ELTON GARCIA DOS REIS, brasileiro, proprietário de micro empresa, CNH. 02494375730, 

expedida pelo Detran SP, válida até 08.11.2017, CPF. 331.312.438-05; e sua mulher 

JULIANA ZIMMERMANN GARCIA DOS REIS, brasileira, professora, RG. 597555916-SSP-

SP, CPF. 014.932.069-82, casados no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da 

Lei 6.515/77 (qualificação constante na Matrícula 29.706, do livro 2). Os intimados deverão 

comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo 

do Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, horário de expediente, para efetuar o pagamento 
da importância, posicionada em 25 de junho de 2018, de R$ 32.416,18, sujeita à 
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às 
despesas de cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) 

encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; da qual são devedores em decorrência de 

atraso no pagamento de prestações relativas ao Contrato por Instrumento Particular de 

Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária – 

Programa Carta de Crédito Individual – FGTS, com caráter de escritura pública, na forma do 

artigo 61 e seus parágrafos, da Lei 4.380 de 21.08.64, alterada pela Lei 5.049, de 29.06.66, 

assinado aos 27.08.2015 (registro R-9, na Matrícula 29.706, do livro 2), que tem por 
objeto o prédio residencial emplacado sob nº 468 (quatrocentos e sessenta e oito) com frente 

para a RUA PROFESSORA CONCEIÇÃO APARECIDA VEIGA SOARES MONTEIRO e seu 
respectivo terreno, constituído pelo LOTE TRINTA E UM (31) da QUADRA G do 

loteamento denominado RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA. O prazo para pagamento da 

dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de 

consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora, requerente da intimação, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nos termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 10 de setembro de 2018. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 
 

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

Lorena apura invasão e vandalismo em escolas
Vândalos invadem prédios e furtam material de creche; Polícia Civil analisa imagens do videomonitoramento

Lucas Barbosa
Lorena

A Polícia Civil iniciou uma 
investigação na última segun-
da-feira para tentar identificar 
os autores dos furtos e atos de 
vandalismo contra uma creche 
e duas escolas municipais, no 
último final de semana, em Lo-
rena. As ações dos criminosos 
foram flagradas pelo sistema 
de videomonitoramento de 
segurança das unidades.

De acordo com o secretário 
de Educação, Júlio César Bre-
bal, a escola municipal Padre 
João Renaudin, no Ponte Nova, 
foi invadida por dois jovens 
na madrugada do último dia 
14. Com os rostos cobertos 
por plásticos, os vândalos 
depredaram uma das salas 
de aula, que teve suas corti-
nas, ventiladores, e lâmpadas 
destruídas. Já no pátio, a dupla 
arrancou um dos bebedouros 
e danificou outro.

No dia seguinte foi a vez da 
escola Professora Leda Maria 
Bilard de Carvalho, localizada 
no Parque das Rodovias, ser 
alvo de ataques durante a 
noite.

As imagens das câmeras de 
segurança flagraram dois jo-

Fotos: Colaboração

Sala de aula invadida e vandalizada no último final de semana em Lorena; cidade reforça segurança de prédios para evitar novas ocorrências

vens, possivelmente menores 
de idade, invadindo o local. 
Apesar de não furtar nada, a 
dupla destruiu diversos livros 
e espalhou mesas e cadeiras 
pelo chão da unidade.

Inaugurada no início de 
fevereiro, a creche Professor 
Paulo Pereira dos Reis, no 
Cidade Industrial, foi vanda-
lizada durante a madrugada 
do último dia 16. 

O prédio, erguido através de 
um investimento municipal de 
R$ 1,5 milhão,  foi invadido 
por homens que arreben-
taram a porta da cozinha, e 
na sequência furtaram duas 
panelas industriais de pressão. 
“Os sistemas de alarme foram 
acionados, mas os infrato-
res conseguiram fugir antes 
da chegada da Guarda Civil 
Municipal. É muito triste ver 
locais destinados ao ensino 
serem tratados desta forma. 
Fornecemos todas as imagens 
das câmeras à Polícia Civil, que 
está buscando identificar os 
vândalos”, lamentou o secretá-
rio de Educação, que explicou 
que os prejuízos financeiros 
estão sendo avaliados.  

Segundo a Prefeitura, a 
partir desta semana será 
reforçado o patrulhamento 
da Guarda Civil Municipal 
nas proximidades de todas as 
unidades escolares públicas 
da cidade. A reportagem do 
Jornal Atos entrou em contato 
com a Polícia Civil, mas foi 
informada que a investiga-
ção será realizada de forma 
sigilosa.

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 24/09/2018 às 17h48 até 25/09/2018 às 00h21. Assim que houve 
a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico 
danificado foi recuperado.

Comunicado


