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Silveiras recebe nova ESF para duzentos 
atendimentos mensais no Vila Esperança
Melhoria atende antiga reivindicação da população; posto é entregue no aniversário da cidade

Lucas Barbosa
Silveiras

Na comemoração de 176 
anos de Silveiras, a população 
foi presenteada na manhã 
da última quarta-feira com 
a entrega do novo prédio do 
ESF (Estratégia de Saúde da 
Família) do Vila Esperança. A 
expectativa é que a  unidade 
realize aproximadamente du-
zentos atendimentos mensais. 

Com a presença de diver-
sas autoridades municipais, 
a cerimônia de inauguração 
foi acompanhada por cerca 
de cem moradores do Vila 
Esperança.

De acordo com o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB), a 
melhoria atende a uma antiga 
reivindicação dos pacientes 
já que o imóvel que abrigava 
o ESF do bairro, na gestão do 
ex-prefeito Edson Mota (PR), 
estava em estado precário, 
prejudicando a atuação da 
equipe médica. “A unidade 
antiga, que na verdade era 
apenas uma sala, estava to-
talmente inadequada. Já que 
desde o início da minha gestão 
buscávamos uma solução para 
esse caso, esta entrega é um 
momento de muita alegria. O 

novo ESF possui um espaço 
amplo, moderno e com todos 
os equipamentos necessários 

para atendermos a população 
da melhor maneira possível”, 
explicou o chefe do Execu-

tivo, que também revelou 
que investirá mensalmente o 
valor de um salário mínimo, 

R$ 954, no aluguel do imóvel.
Para a coordenadora de 

Atenção Básica de Silveiras, 

Talita Ferreira, a entrega da 
nova unidade é um marco 
para o setor da saúde do mu-
nicípio. “Não tem comparação 
este prédio com o outro, já 
que o novo conta com uma 
ótima estrutura, com diversas 
salas de atendimento. Além 
do Nova Esperança também 
atenderemos famílias do Vila 
Marina e Rodovia dos Tropei-
ros. Nossa equipe está ainda 
mais motivada, já que agora 
temos um local de trabalho 
adequado”.

A dona de casa Maria Clau-
dia dos Santos, 43 anos, elo-
giou a atitude da Prefeitura 
e as novas instalações da 
unidade. “Uma vez fui com a 
minha sobrinha no posto de 
saúde antigo e tive que ficar 
esperando ela na rua, de tão 
pequeno que era lá. Agora o 
povo vai ter um lugar decente 
para se consultar, coisa que 
antigamente não acontecia”.

Prioridades – De acordo 
com Guilherme Carvalho, 
além de um maior apoio go-
vernamental, durante o ano 
o Município buscará evoluir 
no setor da saúde através 
da renovação da frota e a 
aquisição de equipamentos 
oftalmológicos.

Moradores participam de comemorações de aniversário do município, com inauguração de posto do  Estratégia Saúde da Família
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Pinda inaugura pista Pump Track e quadras de areia
Da Redação
Pindamonhangaba

O Parque na Cidade, em 
Pindamonhangaba, inaugurou 
a maior pista pública de Pump 
Track do Brasil e duas quadras 
de areia. A solenidade contou 
com demonstrações esportivas 
e show com a banda Bellator.

Pump Track é um tipo de 
pista que consiste em percurso 
com “lombadas” ou “rollers”, 
que possibilitam a aceleração 
da bicicleta sem o uso dos pe-
dais. A técnica de Pump ajuda 
na consciência corporal para 
se adaptar às condições do 
terreno, absorvendo impactos 

e promovendo aceleração com 
menor energia nas trilhas.

As quadras de areia de volei-
bol e futebol foram batizadas 
em homenagem ao professor 
Alfredo de Andrade e à pro-
fessora Maria Helena Gíudice 
de Andrade. Elas possuem as 
medidas de vinte por trinta 
metros e poderão ser utili-
zadas tanto para atividades 
desenvolvidas pela Semelp 
(secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer) quanto para o 
lazer da população.

O Pump Track pode ser 
chamado como “Pista” Po-
liesportiva, que promove a 
prática dos esportes urbanos Atividades esportivas acontecem na inauguração de pista no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba

Foto: Divulgação
de rodas como bike, skate, 
patins e patinete, assim como 
“Quadras” Poliesportivas, que 
são exclusivas dos esportes 
com bola.

“Esporte é saúde, por isso 
realizamos parcerias com a 
iniciativa privada, garantindo 
que todas as pessoas tenham 
acesso às atividades esporti-
vas”, exaltou o prefeito Isael 
Domingues (PR). “Realizações 
como esta foram possíveis 
graças ao apoio da iniciativa 
privada, e irão proporcionar 
mais opções de lazer e es-
portes para as famílias que 
visitam o Parque da Cidade”, 
completou.
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Frutas e legumes em edição anterior da Feira do Agricultor; Lorena tem vagas para evento que volta à cidade

Inscrições abertas para segunda turma 
do programa Feira do Produtor Rural
Lorena, Piquete e Canas fazem parte do grupo de cidades com 25 vagas para produtores rurais

Jéssica Dias
Lorena

Produtores rurais de Lo-
rena, Piquete e Canas já po-
dem se inscrever para a se-
gunda turma do programa 
“Feira do Produtor Rural”. 
São 25 vagas para serem 
preenchidas, totalmente 
gratuitas. As inscrições 
devem ser feitas na sede do 
Sindicato Rural de Lorena.

O programa, implantado 
por um convênio com o 
Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), tem 
como finalidade criar opção 
de renda para o produtor 

vagas ficarão em aberto 
até completar o número 
necessário. A previsão para 
o inicio do curso é março, 
finalizando em novembro. 
As datas ainda não foram 
definidas. 

Além das aulas, os pro-
dutores farão parte da 
Feira do Produtor Rural de 
Lorena, que acontece todas 
as sextas-feiras na Praça da 
Estação. Após a finalização 
do curso, o produtor terá 
seu estande próprio para 
expor seus produtos à ven-
da da fazenda, chácara ou 
sitio, na feira.

O interessado deve com-
parecer ao Sindicato Rural 
de Lorena à rua Dom Bosco, 
nº 78, no Centro, apresen-
tando cópia do RG, CPF e 
comprovante de endereço.

Mais informações so-
bre o programa “Feira do 
Produtor Rural” pelo te-
lefone (12) 3153-1743 ou 
pelo whatsapp (12) 99232-
9207.

rural, por meio da comer-
cialização direta do que é 
produzido em sua terra.

Serão abordados oito mó-
dulos no curso: integração 
e sensibilização; normas e 
procedimentos da feira do 
produtor; boas práticas de 
manipulação de alimentos; 
produtos rurais para co-
mercialização; construções 
do estande em bambu; 
comercialização; gestão do 
negócio; feira do produtor 
rural e consolidação do 
programa.

O participante deve ter 
idade mínima de 18 anos 
e ser produtor rural. As 

Foto: Reprodução

Bastidores da Política
O ‘pagador de         
promessas’

As promessas de campa-
nha do prefeito Edson Nota 
ao povo de Cachoeira Paulista 
começaram a ser cobradas 
agora pela população. Afinal 
já se passou um ano de admi-
nistração e até agora, nada. 
Esta semana a TV Cidade 
(made-in-Rodrigo Paulino) 
postou um vídeo que relem-
bra a promessa da creche 
do CDHU e que não passou 
de palanque na eleição. Ah! 
Disseram que se ele (o pre-
feito) resolver cumprir o que 
prometeu quando disputou a 
prefeitura, a cidade terá o fil-
me O Pagador de Promessas 
versão local…

Na hora de dizer o 
sim

Ventos da bancada gover-
nista na Câmara de Lorena 
dão conta que nos debates 
mais importantes e nas vota-
ções polêmicas, o vereador 
Fábio Matos tem ‘sempre 
algo’ para resolver fora do 
plenário. Perguntem ao Bru-
ninho Ribeiro, que também 
já ‘sofreu deste distúrbio’…

Falta de assunto
Comenta-se pelos cafe-

zinhos mais acalorados de 
Guará que o vereador Marcos 
Evangelista (PSDB), apesar 
de aparentemente não se en-
volver no Carnaval, não para 
de pensar na folia deste ano. 

Parece que desde os prepara-
tivos que envolveu processo 
de licitação para terceiriza-
ção, o parlamentar não tem 
outro assunto, que pese os 
requerimentos que só de leitu-
ra para saber o óbvio, levaram 
quase o tempo de uma sessão 
inteira. Ah! Falaram ainda 
que ele só não questionou o 
resultado da escolha da escola 
de samba campeã porque o 
prefeito Marcos Soliva não 
desfilou em nenhuma delas…

Expectativas
Rola entre os bem infor-

mados de Cruzeiro que a 
expectativa do prefeito Thales 
Gabriel com a mudança de 
nomenclaturas de alguns car-
gos comissionados e a criação 
de uma secretaria de Seguran-
ça é apenas para aumentar o 
salário dos beneficiados, mas 
para exigir mais empenho e 
produtividade no atendimento 
a máquina pública. Disse-
ram que o questionamento 
da oposição centrou mais 
na escolha do ex-vereador 
Sergio Antonio para o cargo 
de segurança, na verdade, 
o segundo ex-concorrente a 
virar secretário no governo 
de Gabriel! Enquanto isso, o 
‘tiozão’ se morde de raiva…

Reclamação da      
temporada

Segundo o dito popular, 
com a passagem do carnaval 
o ano de fato começou e os 

assuntos da temporada idem. 
Já se ouviu sobre IPVA, ma-
tricula e materiais escolares,e 
agora chega a vez do IPTU, 
coisa que está pegando fogo 
pelas esquinas de Canas de-
vido o valor exorbitante. 
Embora o prefeito, que não 
se comunica, tenha justifi-
cado numa ‘roda fechada’ 
que há cinco anos os valores 
não eram reajustados, muitos 
compraram os valores

Perseguição
…em Lorena – esta sema-

na viralizou nas redes sociais 
uma critica por encomenda 
contra o empresário Renato 
Marton, que divide suas atri-
buições com a presidência do 
Clube Comercial. O ‘canal da 
ofensa’, ou seja, os ‘modus 
operandis’ já conhecidos 
de todos não empolgaram 
o público, talvez pela falta 
de credibilidade, porém os 
mandantes, que mamaram 
nas tetas do Clube na gestão 
passada, que promoveram o 
endividamento da instituição, 
estes sim causaram repúdio. 
Quanto ao Renato, o que se 
ouviu pelas esquinas é que 
os fracassados não conse-
guem admitir o sucesso de 
seu trabalho, a exemplo do 
dinamismo que o Comercial 
ganhou sob sua direção. Per-
guntem àquele matusquelo 
que afundou uma ex-prefeita 
no passado, que não conse-
guiu se manter empresário 

e ajudou quebrar a tiazona 
amiga do Jhonny Walker…

Univesp
A inauguração do polo 

da Univesp em Lorena nesta 
quarta-feira levou ao pódio o 
prefeito Fábio Marcondes e o 
vereador Maurinho Fradique. 
O prefeito, porque investiu 
no projeto mais de R$350 
mil na montagem do espaço 
e na compra de 50 computa-
dores de última geração. O 
vereador, por ter utilizado de 
sua acessão ao PSB do vice-
-governador Marcio França e 
também secretário do Estado 
de Ciência e Tecnologia, para 
reivindicar os cursos univer-
sitários gratuitos em várias 
áreas.

Edital de praça
O ninho tucano de Guará 

expediu edital desfavorável 
ao suplente de vereador Van-
tuir Faria de Carvalho. Pelo 
teor do documento, Farias, 
que contrariou a direção do 
PSDB ao votar favorável ao 
projeto do prefeito Marcus 
Soliva que visava a contra-
tação de uma OS para admi-
nistrar o Pronto Socorro, e 
por isso, deverá levar cartão 
vermelho do Partido.

E agora!              
Quem poderá…

…nos defender? Corre na 
boca pequena de Guará que a 
expectativa do suplente Van-

tuir Farias em permanecer no 
PSDB, é sua devoção e fé em 
‘São Francisco’. Em resumo, 
enquanto Marcelo Pazzini 
e Carlinhos Goulart mexem 
os pauzinhos para cassar sua 
suplência, Vantuir deve estar 
apelando para ‘autoridade 
franciscana’, a favor de quem 
doou seu mandato anterior, 
quando abandonou seu par-
tido original, o PT, atraído 
pelos ‘belos e acajuzados’ 
cabelos de Chico Hair…

Novos tempos
A iniciativa da prefeita 

Erica Soler em elevar o ní-
vel das diretorias da admi-
nistração pública de Potim 
em secretarias movimentou 
a circulação de currículos 
na Prefeitura. Comenta-se 
pelas esquinas e balcões da 
praça que até aquele pessoal 
que ‘solaparam’ o erário nos 
governos passados, melhor 
dizendo, períodos de Gilberto 
do Carmo, Benito e Nenê, 
estão querendo relembrar os 
tempos em que se assinavam 
vales em papel de embrulhar 
pão, na boca do caixa.

Consultoria 
A passagem do conhecido 

homem do trânsito na região, 
Marcelo Pazzini, pela pre-
feitura de Potim, dias atrás, 
deu margem a imaginação 
de muitos, que tratava-se de 
pedido de emprego. Mas foi 
alarme falso. Pazzini, embora 
poderia até ter sido convidado 
anteriormente, sua frequência 
no gabinete da prefeita tem 
sido pautada em colaboração 
em algumas consultorias. O 
que passar disso, não passa 
de imaginação.

Perguntar não ofende
Será que dentro das 137 

semanas que faltam para as 
próximas eleições, a vere-
adora Malu vai conseguir 
apresentar algum projeto para 
‘chamar de seu’ na Câmara de 
Piquete e que seja relevante?

Reflexo para 2020
Seguindo a tendência po-

lítica de que a eleição de 
deputado serve de termô-
metro para as municipais, 
duas figuras conhecidas em 
Piquete devem subir no pa-
lanque este ano, com vistas a 
2020: Carlos da Saúde (SD) 
e Mario Silva (PSC), ambos 

em partido com legenda leve, 
ou seja, com baixa quanti-
dade de votos para eleger. 
Levando em conta a sucessão 
da prefeita Teca Gouvea, os 
dois, embora em palanques 
opostos, devem concorrer 
com o atual vice, Xeroso 
do Supermercado, a cadeira 
do Executivo. Em tempo: o 
ex-vereador Fernando Mota 
ficou sem parceiro para uma 
eventual candidatura majori-
tária, uma vez que segundo 
comentários forenses, Joa-
quim Alves (o homem forte 
do governo passado de Ota-
cílio Rodrigues) deverá estar 
impossibilitado de disputar 
a eleição. Perguntem ao Dr 
Jocimar!!!

Ponte área 
Circulou pela Praça Con-

selheiro, nesta quarta-feira, 
em plena visita do governa-
dor Geraldo Alckmim, que 
veio a Guara com o pretexto 
de entregar os títulos de pro-
priedades dos moradores São 
Sebastião - dentro do progra-
ma Cidade Legal - mas tam-
bém para esquentar seu nome 
para corrida presidencial, que 
o prefeito Marcus Soliva teve 
que interromper sua agenda 
em Brasília para estar presen-
te. Segundo a crítica, tudo pra 
não deixar seu vice a ‘com a 
corda’ toda para recepcionar 
o governador na sua ausência. 
Será que realmente a experi-
ência das férias no início do 
ano não foi boa?

Presente de            
aniversário

O discurso do prefeito de 
Silveiras, Guilherme Car-
valho (PSDB), durante a 
inauguração do ESF do Vila 
Esperança, na manhã da 
última quarta-feira, data em 
que a cidade completou 176 
anos, emocionou os presentes 
e também alfinetou alguns 
adeptos da “velha política”. 
Além de ressaltar a satisfação 
em entregar uma unidade de 
saúde no bairro em que teve 
familiares criados, Carvalho 
afirmou que ao contrário de 
quem passou antes dele pela 
Prefeitura, o seu objetivo 
é “servir Silveiras” e não 
“se servir de Silveiras”. A 
indireta, quase que direta 
ao ex-prefeito Edson Mota,  
rendeu uma salva de palmas 
ao tucano.   



2 DE MARÇO DE 2018 3

Pinda reativa programa 
esportivo para aumentar 
rendimento dos alunos
Ação atende setenta alunos de escola estadual do Parque São 
Domingos; projeto tem retorno após cinco anos interrompido

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após quase cinco anos 
de paralisação, o programa 
“Escola de Excelência Espor-
tiva” foi reativado na última 
segunda-feira, em Pindamo-
nhangaba. O projeto atende 
setenta crianças e busca 
contribuir para que elas 
melhorem seu rendimento 
escolar.

Criado em 2012 na gestão 
do ex-prefeito João Ribei-
ro (sem partido), o projeto 
oferece aulas de diversas 
modalidades esportivas para 

estudantes de 11 e 12 anos, 
durante o contraturno esco-
lar. Como na administração 
municipal seguinte, coman-
dada pelo ex-prefeito Vito 
Ardito (PSDB), nenhuma nova 
turma foi contemplada, o 
programa foi interrompido.  

No último dia 19 a ação 
foi retomada, passando a 
atender os alunos do sexto 
ano do ensino fundamental 
da escola estadual Dirce Apa-
recida Pereira Marcondes, no 
Parque São Domingos. 

Com a supervisão de seis 
professores de educação 
física, as crianças aprendem 

os fundamentos técnicos do 
futsal, basquete, vôlei e atle-
tismo. As aulas são realizadas 
cinco vezes por semana no 
Centro Esportivo João do 
Pulo, Ginásio Luiz Caloi e 
Ginásio de Esportes Alto do 
Tabau. “Neste primeiro ano 
de retomada, o programa 
funcionará de forma piloto. 
Caso alcance os objetivos 
traçados, como o aumento 
do rendimento escolar, o 
Executivo estudará se ele será 
ampliado a partir de 2019. 
Antigamente, esta ação reve-
lou grandes talentos esporti-
vos que chegaram a disputar 

competições internacionais”, 
revelou a gestora de Esportes, 
Priscila da Rocha.

A gestora apontou ainda 
qual o principal objetivo do 
“Escola de Excelência Esporti-
va”. “Alguns acham que o pro-
grama busca somente ensinar 
esporte para as crianças, mas 
na verdade ele vai muito 
além disso. Nosso objetivo 
é que através da disciplina 
e conhecimentos transmiti-
dos durante as atividades, 
as crianças entendam a im-
portância de se dedicarem 
na escola, buscando sempre 
evoluírem intelectualmente”.

Crianças participam de atividade de programa esportivo que voltou a Pindamonhangaba; projeto incentiva alunos da rede pública na cidade

Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Carro utilizado por acusado e que virou prova em inquérito por assédio

Foto: Divulgação Polícia Civil

Assediador de mulheres 
é identificado em Pinda

A Polícia Civil identificou 
na última semana um ho-
mem de quarenta anos acu-
sado de perseguir e realizar 
atos obscenos contra mulhe-
res em Pindamonhangaba. 
O acusado, que utilizou um 
carro verde nas ações, fez 
pelo menos três vitimas nos 
últimos cinco meses.

De acordo com o delegado 
titular do 1º Distrito Policial, 
Vicente Lagioto, uma das 
vítimas relatou que na tarde 
do último dia 14 caminhava 
pela rua Dom Bosco, no San-
tana, quando foi abordada 
pelo motorista de um veícu-
lo, modelo Pálio Weekend, 
por volta das 18h. Após pedir 
orientações de qual rota 
deveria seguir para chegar 
ao distrito de Moreira César, 

2018, e uma das vítimas 
relatou que foi perseguida 
pelo criminoso mais de uma 
vez. “Em seu interrogatório, 
o indivíduo, que não possui 
antecedentes criminais, afir-
mou que estava embriagado 
quando abordou as moças. 
Foi muito importante o 
identificarmos, pois assim 
evitaremos que ele come-
ta crimes de ainda maior 
gravidade contra outras 
mulheres”, explicou Lagioto.

Além de explicar que o 
assediador deverá respon-
der pelos crimes de ato 
obsceno e importunação 
ofensiva ao pudor, que acar-
retam em multa ou até seis 
meses de prisão, o delega-
do frisou ainda que caso 
alguém tenha sido vítima 
de crime semelhante, com-
pareça à Delegacia para 
reconhecimento fotográfico 
do criminoso. “O caso foi 
encaminhado à Delegacia 
de Defesa da Mulher para 
final de processamento e 
encaminhamento à Justiça. 
Enquanto isso continuare-
mos monitorando a situação 
deste individuo, que tem 
uma tatuagem no braço e 
um porte físico forte, com 
o objetivo de garantir que 
ele não faça nenhuma outra 
vítima”.

o indivíduo tirou seu órgão 
genital da calça. Assustada, 
a pedestre fugiu do local e 
buscou ajuda. 

Depois de receber as in-
formações sobre as caracte-
rísticas do automóvel e do 
homem, os policiais da SIG 
(Setor de Investigação Ge-
ral) conseguiram descobrir 

a identidade do criminoso.
Ao ser interrogado na 

última semana, o homem 
confessou que também abor-
dou e mostrou seu pênis para 
outras duas mulheres, abor-
dadas nas regiões do Santana 
e Jardim Boa Vista. Os casos 
ocorreram entre outubro do 
ano passado e fevereiro de 

Criminoso persegue e mostra órgão genital para vítimas; 
Justiça deve definir sentença dentro dos próximos dias

Atirador tenta matar 
dois jovens em Guará

“Chefão” do tráfico 
de drogas de Potim é 
capturado na Capital

Assaltantes rendem 
atendentes em Guará

A madrugada do último 
domingo foi de terror para 
dois jovens de Guaratinguetá. 
Os rapazes foram alvo de uma 
dupla tentativa de homicídio 
no bairro da Nova Guará. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, as vítimas, de 18 
e 23 anos, conversavam na 
calçada da rua Maria Isabel 
Conceição Freire Nicolau, 
quando foram surpreendidas 
por um atirador que efetuou 
diversos disparos de arma de 

Em cumprimento a um 
mandado judicial de busca 
em São Paulo, a Polícia Civil 
capturou na última segunda-
-feira um criminoso acusado 
de ordenar homicídios e co-
mandar o tráfico de drogas 
em Potim. 

A operação, que contou com 
a participação de policiais de 
Potim, Aparecida e Guaratin-
guetá, foi realizada no bairro 
da Liberdade, na região cen-

Duas funcionárias de uma 
padaria tiveram sua rotina 
de trabalho interrompida 
na noite da última segunda-
-feira, em Guaratinguetá. O 
estabelecimento comercial, 
localizado no Parque Santa 
Clara, foi alvo de assaltantes.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a padaria, que fica na 
rua Dona Duilla Scottini, foi 
invadida por dois criminosos 
armados, por volta das 21h.

fogo. 
Enquanto o rapaz mais 

velho foi ferido apenas de 
raspão, o mais jovem foi ba-
leado no braço e nas costas. 
A dupla foi socorrida e enca-
minhada a Santa Casa, onde 
o jovem de 18 anos segue 
internado em observação.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para apurar o caso, 
mas o atirador não havia sido 
identificado até o fechamen-
to desta edição.

tral da capital paulista.
Ao invadir o apartamento, 

além de prender T.D.V.C.S, a 
equipe apreendeu munições 
e duas armas de fogo, sendo 
uma calibre 40 e outra cali-
bre 9 milímetros.

O criminoso é acusado 
de envolvimento em um 
duplo homicídio em Potim 
e também de comandar o 
tráfico de entorpecentes no 
município. 

Após ameaçarem as aten-
dentes, os bandidos fugiram 
levando todo o dinheiro do 
caixa, que não teve a quan-
tia revelada, e produtos 
alimentícios.  

A ação foi flagrada pelas 
imagens das câmeras de 
videomonitoramento do 
local, que serão utilizadas 
pela Polícia Civil na tenta-
tiva de identificação dos 
assaltantes.

Trio é preso em 
Lorena acusado de 
assaltar joalheria

Uma operação da Polícia 
Militar prendeu na manhã 
da última segunda-feira, em 
Lorena, três homens acusa-
dos de participarem de um 
assalto a uma joalheria de 
Guaratinguetá, no último dia 
19. Além de joias, na casa dos 
indivíduos foram apreendidas 
munições e drogas.

Após descobrir a localização 
do carro utilizado no assalto, 
que havia sido roubado em 
Roseira, os PM's iniciaram 
uma vistoria em uma casa no 
Santa  Edwiges, em Lorena. 
Além do veículo, no local fo-
ram apreendidas cinco pedras 
de crack.

O proprietário da residência 
foi preso e identificado como 
um dos autores do assalto à 
joalheria de Guará.

Durante a operação, outro 

homem foi preso após ser 
flagrado em sua casa com 
29 munições, 116 joias, 
51 pinos de cocaína e 812 
gramas de crack.

Já na residência do tercei-
ro criminoso foram encon-
trados 39 pinos de cocaína, 
três munições calibre 38 e 
44 joias.

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá investiga ainda se 
a ação contou com a parti-
cipação de outros elementos.

Crime – Localizada na 
rua Comendador Rodrigues 
Alves, no Centro de Guará, 
a joalheria foi assaltada por 
volta das 12h do último dia 
19. Dois criminosos armados 
renderam os funcionários, 
os obrigando a entregar 
diversas joias que estavam 
expostas na vitrine.
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Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
fer iado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r t os ,  sa l a , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – Tr.F: 
99600-3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGENTE 
Sítio – Lagoinha – 
c/26 alqueires – casa 
c/3 dorms., sl, coz., 
á/serv., churrasq., 
lago p/pesca, pas-
tagens, ótima loca-
lização, . Aceito pro-
posta. Tr.F: 99667-
1128/99625-5300
V E N D O  t e r r e n o 
–  C idade Jard im 

– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebas t ião  3132-
7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande, 200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba ,  cen t ro ,  de 
frente para o mar, 
4 quartos, 3 banhei-
ros, 2 salas,  gara-
gem para 5 carros. 
Ótima localização. 
Telefone:  99726-
6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv., 
garagem p/ 2 carros 
– doc.ok a vista e 
financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/
(12) 3648-5831 – 
Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima lo-
calização, c/3 salas, 
3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo a 
praia grande e tenó-
rio. Telefone: 99752-
0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 5 
quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – 
Jardim Mariana – 
plano, murado, doc.
ok. Tr.F: 99208-3712 
- Pinda

VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase f inal. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia I taguá 
– R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-
8676 – Pinda
VENDO 2  casas 
– área de 500m2 
–  Cruz  Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., 
á/serv., 2 banhs., 
edic., sacada, por 
casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 
198 m2. Tr.F: 99667-
1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Aparta-
mento Guará - na 
Chaca ra  Se l l es , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Vi l lage Santana. 
Para uma pessoa. 
Fa lar  com Celso 

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 
99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – 
azul – R$ 14.500,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  

15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 
prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
Vendo Gol, ano 1998, 
4 portas, cor preto, 
motor 1.6, 8 valvulas, 
com rodas liga leve 
por R$ 10.300,00. Te-
lefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0, 
flex 15, branco, en-
trada + parcela R$ 
559,00. Telefone: 
3133-9201
Fusion Ti tan ium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 
2004 – 2 pts – prata. 
R$ 14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS 
1.0 ano 2011 – preta. 
R$ 20 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Peugeot 307 
Hatch Feline ano 
2010  R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0 
fire ano 2012 – preto 
R$ 24 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 
– Pinda
FAÇO serviço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda
Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio 
– Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-
lefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 

própria. Telefone: 
98181-6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116
Precisa-se de moo-
queiro para traba-
lhar sábado e do-
mingo em pizzaria. 
R$ 40,00 + 0,50 por 
entrega. Telefone: 
98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com
Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, 
no telefone: 99734-
7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Telefone:  99177-
0950
Eletricista residen-
c ia l ,  30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 ou 
98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de mó-
ve is .  Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 3122-6121 ou 
99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo r  a 
combinar. Telefone:  
99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone:  99113-
5945 ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-

ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, algodão doce, 
churros. Telefone: 
98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 
99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Temos 
1.500,00 aprovado 
para você! Ligue 
3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina de 
café expresso, over-
lock industrial. Tele-
fone: 99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e 
outro de 2. Telefone: 
98141-3468
Vende-se um título 
do Itaguará, valor 
à combinar. Telefo-
ne: 3132-7106 ou 
99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda 
a região. Telefone: 
3125-1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
V i s t a .  Te l e f o n e : 
99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 
(ETES). Falar com 
Jorge no telefone: 
3125-2896
Ve n d o  t í t u l o  d a 
Híp ica.  Valor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com porta. 
Telefone? 3132-3528 
após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-
2309
Conserta-se maqui-

no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem.  Tra tar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
á rea de serv iço , 
quintal pequeno. R$ 
700,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 
quaros, sala,  co-
z inha ,  banhe i ro , 
área de serviço, R$ 
500,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo sem fiador, 
pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352
Guará - Alugo casa 
na  Vi la  A lves ,  2 
quartos, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem R$ 180.000,00; 
Telefone: 3132-8151 
- Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Tele-
fone: 99709-0300 
- Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 
garças. Telefone:  
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Óti-
mo imóvel, 1 suí-
te, 2 quartos, sala, 
cozinha,  área de 
serviço, garagem, 
R$ 450.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m no 
p i n g o  d e  o u r o . 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 
- Guará
Vendo terreno 10x30 
n a  v i l a  m a r i a n a 


