
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

VALE DO PARAÍBA, QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2018 N.º 3.060R$ 1,50ANO 24

Cachoeira Paulista disponibiliza 
capacitação para hoteleiros
Inscrições seguem até a próxima segunda-feira; custo de R$ 582 para hoteleiros

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Em parceria com o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas), Comtur (Conselho Muni-
cipal de Turismo de Cachoei-
ra Paulista) e Fundação João 
Paulo 2º (a Canção Nova), 
a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista promove um projeto 
de capacitação para empre-
sários do ramo de hotelaria. 
A proposta tenta alimentar 
o turismo religioso, carro 
chefe da economia local.

A medida faz parte das 
ações que a cidade promove 
após receber o título de MIT 
(Município de Interesse Tu-
rístico), em abril, em visita do 
governador do Estado Már-
cio França (PSB) à região. O 
título garante um aporte de 
até R$ 600 mil para investi-
mentos no turismo. 

Além de Cachoeira, tam-

bém receberam o título na 
região Paraibuna, Queluz, 
Monteiro Lobato e Jacareí, 
além de Igaratá, que fica na 
Região Bragantina.

O curso segue com inscri-
ções abertas até a próxima 
segunda-feira, e as ativida-
des iniciam na terça-feira. A 
capacitação será realizada 
no período noturno, na sede 
da Canção Nova.

A programação vai até 
o dia 23 de outubro. En-
tre os assuntos que serão 
apresentados estão ten-
dências setoriais, diagnós-
tico inicial, consultoria na 
empresa, gestão financeira 
e Marketing Digital para 
Pequena Hotelaria e Pro-
cessos: ajustando a qualida-
de e os custos na pequena 
hotelaria.  

O projeto já conta com 
vinte pessoas inscritas, 
com um máximo de trinta 
pessoas para participar. 
A capacitação tem como 
benefício o conteúdo cus-
tomizado, requisito para o 
selo de qualidade, troca de 
experiência e potenciais 
parcerias.

O curso tem um custo de 
R$ 582, valor que pode ser 
parcelado em até dez vezes. 
Mais informações sobre a 
programação ou inscrições 
podem ser obtidas pelo te-
lefone 3128-9600.
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Pousadas de Cachoeira Paulista, em área próxima à Comunidade Canção Nova; cidade aposta na qualificação com parceria do Sebrae

Depois de longa espera, famílias do Residencial 
Flamboyant recebem chaves de casas em Guará
Residencial em Guaratinguetá tem 528 unidades ainda sem data confirmada para entrega das chaves

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Depois de um atraso de sete 
anos, os futuros moradores 
do Residencial Flamboyant 
enfim participaram do evento 
de assinatura dos contratos 
no Recinto de Exposições, em 
Guaratinguetá.  O evento orga-
nizou as 528 famílias contem-
pladas em dois dias, quarta e 
quinta-feira, com três horários, 
referentes às unidades 1, 2 e 3 
do residencial.  

Por meio do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, foram 
investidos R$ 16,8 milhões no 
Flamboyant 1, R$ 15,4 milhões 
no Flamboyant 2 e R$ 16,4 
milhões no Flamboyant 3. As 
obras, que foram abandona-
das na gestão do ex-prefeito 
Júnior Filippo (PSD), foram 
retomadas no início de 2017, 

com previsão de entrega em 
outubro do mesmo ano. Após 
atrasos, a Caixa Econômica 
Federal passou para o Minis-
tério das Cidades a finalização 
do projeto.

O secretário de Assistência 
Social, Graciano Arilson dos 
Santos (MDB), afirmou que 
com a assinatura dos contratos, 
o poder municipal e a Caixa 
terminam sua parte, mas que 
o estudo para receber os 1.615 
novos moradores no bairro 
está sendo feito com demais 
secretarias e órgãos públicos. 
“Tivemos uma reunião há vinte 
dias com a rede municipal toda, 
no Senac, informando quantos 
vão se deslocar, a idade, condi-
ção financeira e escolaridade”, 
explicou.

Estrutura – Em 2017 foi 
discutida a necessidade de 
melhorias de infraestrutura 

no bairro, que contava apenas 
com uma escola e um posto de 
saúde. Apesar do levantamen-
to, as obras ainda estão sendo 
discutidas. Santos afirmou 
que o Cras da Vila Paulista 
terá ampliação de quadro de 
funcionários e espaço, mas 
o posto de saúde do bairro 

Engenheiro Neiva continuará 
funcionando do mesmo modo.

Outros problemas foram 
levantados. “Ali tem a questão 
do transporte público, que terá 
que ser estudado para aumen-
tar uma linha, e a educação, 
que receberá novos alunos nas 
escolas vizinhas ao residencial. 

Tem a questão da coleta de lixo 
e segurança pública. Depois 
dessa reunião, a rede está se 
mobilizando”.

A previsão é que, na próxima 
semana, o secretário se reúna 
novamente com o poder públi-
co para saber quais providên-
cias foram tomadas.

Estão envolvidos na melho-
ria da infraestrutura os órgãos 
Saeg e Codesg, as polícias Civil 
e Militar e as secretarias da 
Educação, Saúde e Assistência 
Social. Há também a participa-
ção de vereadores e diretoras 
das escolas que receberão os 
alunos na região.

Atendimento para recebimento de chaves de unidades do Flamboyant
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato de locação nº 51/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADO: SRA. ELIZABETH ROSE 
ELUANI BRASIL VIANA, SR. PAULO SÉRGIO VIANA, SRA. MARGARETH ROSE ELUANI 
BRASIL.  PEREIRA MAROTA E SR. MARTINHO AUGUSTO MAROTA. CPF: 019.109.618-
09; 263.618.927-00; 831.579.488-49; 910.949.688-20. OBJETO: cláusula primeira- Fica 
prorrogado o contrato de locação do imóvel situado na Rua Nossa Senhora da Piedade, 
nº 112, Centro, Lorena/SP, CEP 12600-190, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 
21/06/2018, conforme estabelecido no parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato 
original nº 51/2017 e no artigo 57 da Lei 8666/93. cláusula segunda- O valor global do 
presente termo aditivo é de R$ 23.212,26 (vinte e três mil duzentos e doze reais e vinte 
e seis centavos), pagos em 12 parcelas iguais mensais e consecutivas no valor de R$ 
1.934,35 (um mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 20/06/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018 – PROC. 230/2018.

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de material 
odontológico para o Centro de Especialidades Odontológicas I e II e Estratégias da Saúde 
da Família, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos as empresas: EMPRESA: DENTAL PRIME – PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI.  CNPJ: 21.504.525/0001-34
Itens: 137, 247, 265, 267, 291, 355, 427, 437, 479, 487, 491, 493, 495, 497, 499, 507, 525, 
527, 613, 639, 695, 875, 877. Valor total de: R$ 49.077,36 (quarenta e nove mil setenta e 
sete reais e trinta e seis centavos) Data da assinatura: 29/06/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 76/2018 PROC Nº 361/2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA. CONTRATADO: HELENA 
MARIA NASCIMENTO DOS ANJOS-MEI. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em manutenção de Raio X, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
CNPJ: 29.870.494/0001-47. VALOR TOTAL: R$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa 
reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 28/06/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 77/2018 PROC Nº 362/2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA. CONTRATADO: HELENA 
MARIA NASCIMENTO DOS ANJOS-MEI. OBJETO: contratação de empresa especializada 
em manutenção de Autoclave, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. CNPJ: 29.870.494/0001-47. VALOR TOTAL: R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos 
e noventa reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 28/06/2018.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PP Nº 45/2018 – PROC. 308/2018.

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento da Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de camisetas 
para uniforme dos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Anexo I - Termo de Referência, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa: 
EMPRESA: VICTORS UNIFORMES EIRELI-ME. CNPJ: 22.529.255/0001-89. Valor total 
de: R$ 76.413,87 (setenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e sete centavos).

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018 – PROC. 232/2018.

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento da Tomada de Preço acima referido, cujo objeto contratação de empresa 
especializada em serviços de infraestrutura para revitalização para pavimentação asfáltica 
de ruas do Bairro Cabelinha em especifico as Ruas Hepacaré, Luiz Salomão e Coronel 
Bráulio Moreira Lima, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme 
Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo 
e anexos, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP. CNPJ: 03.750.447/0001-76.
Valor total de: R$ 155.188,93 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais 
e noventa e três centavos).

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018 – PROC. 288/2018.

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição 
de medicamentos da Atenção Básica e do Programa DST/AIDS, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: DROGACENTRO CRUZEIRO - ME CNPJ: 45.651.775/0002-46. Itens: 16, 28, 
90, 104, 142, 164, 176, 204, 216, 220, 222, 254, 276, 282, 292, 294, 318, 320. Valor total 
de: R$ 40.435,50 (quarenta mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)
Data da assinatura: 27/06/2018.
EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. CNPJ: 11.260.846/0001-87. Item: 89
Valor total de: R$ 12.600,00 (doze mil seiscentos reais). Data da assinatura: 27/06/2018.
EMPRESA: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI. CNPJ: 53.611.125/0001-14
Item: 87. Valor total de: R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais). Data da assinatura: 
27/06/2018.
EMPRESA: NDS DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA.  CNPJ: 11.034.934/0001-60
Itens: 1, 15, 19, 29, 39, 41, 45, 81, 129, 143, 175, 189, 203, 221, 233, 237, 245, 265, 267, 
275, 289, 309. Valor total de: R$ 135.837,00 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e trinta 
e sete reais). Data da assinatura: 28/06/2018. EMPRESA: MED CENTER COMERCIAL 
LTDA. CNPJ: 00.874.929/0001-40. Itens: 35, 177, 201, 239, 251, 301, 311, 379. Valor total 
de: R$ 30.354,30 (trinta mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos). Data 
da assinatura: 02/07/2018.
EMPRESA: COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. CNPJ: 
23.306.124/0001-03. Itens: 6, 18, 26, 30, 32, 36, 40, 42, 49, 50, 66, 68, 70, 72, 74, 82, 
83, 84, 86, 88, 128, 132, 149, 150, 160, 202, 218, 240, 258, 266, 268, 304, 316. Valor 
total de: R$ 186.637,00 (cento e oitenta e seis mil seiscentos e trina e sete reais). Data 
da assinatura: 02/07/2018.
EMPRESA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA. CNPJ: 12.889.035/0001-
02. Itens: 5, 25, 55, 91, 111, 121, 187, 219, 227, 243, 253, 259, 293, 297, 303, 317, 367. 
Valor total de: R$ 88.626,00 (oitenta e oito mil seiscentos e vinte e seis reais). Data da 
assinatura: 02/07/2018.
EMPRESA: ALFALAGOS LTDA. CNPJ: 05.194.502/0001-14. Itens: 3, 23, 107, 125, 133, 
191, 273, 335, 341, 353, 375, 381, 383. Valor total de: R$ 24.711,00 (vinte e quatro mil 
setecentos e onze reais). Data da assinatura: 02/07/2018.
EMPRESA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 04.027.894/0001-64. Itens: 171, 173, 255. Valor total de: R$ 8.553,00 (oito mil 
quinhentos e cinquenta e três reais). Data da assinatura: 02/07/2018.
EMPRESA: MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 
94.894.169/0001-86. Itens: 115, 117, 157, 183, 257, 263, 287, 365. Valor total de: R$ 
61.450,50 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Data 
da assinatura: 02/07/2018.
EMPRESA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 
02.520.829/0001-40. Itens: 37, 235, 291. Valor total de: R$ 42.000,00 (quarenta e dois 
mil reais). Data da assinatura: 02/07/2018.
EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (POÇOS DE CALDAS – MG)
CNPJ: 67.729.178/0004-91. Itens: 7, 31, 33, 105, 113, 135, 141, 159, 209, 211, 213, 285, 
295, 315, 377. Valor total de: R$ 164.004,00 (cento e sessenta e quatro mil e quatro reais)
Data da assinatura: 03/07/2018.
EMPRESA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. CNPJ: 
81.706.251/0001-98. Itens: 43, 79, 119, 127, 169, 271. Valor total de: R$ 46.284,00 
(quarenta e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais). Data da assinatura: 03/07/2018.
EMPRESA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ: 
49.228.695/0001-52. Itens: 67, 215, 231, 281, 343. Valor total de: R$ 4.762,50 (quatro mil 
setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Data da assinatura: 03/07/2018..

Jéssica Dias
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá ampliou o investimento 
de obras de melhorias em 
vias na cidade, com verba 
do Estado. No último dia 
20, foram liberados, com a 
passagem do governador do 
Estado Márcio França (PSB), 
R$ 38 milhões para 34 mu-
nicípios do Vale do Paraíba. 
Em outra frente, a cidade deu 
início ao o trabalho de patro-
lamento e cascalhamento em 
pontos críticos na estrada do 
Gomeral.

No pacote de França, Gua-

ratinguetá foi contemplada 
com R$ 4 milhões para pa-
vimentação no bairro Jardim 
do Vale 1. O bairro já rece-
be serviços desde a última 
quinta-feira com drenagem 
e pavimentação, orçados em 
R$3 milhões. São 17 ruas 
atendidas: Expedicionário Le-
onel Luiz de Souza, Sargento 
Fábio Moura Carvalho, Anto-
nio Novaes Guimarães, Helio 
Benetti, Anunciata Nami, rua 
Jorge do Prado, rua doutor 
José R. Alves Sobrinho, Maria 
Antonieta Barros Bindão, 
Judith Limongi Lacaz, José 
Meirelles, Francisco José 
de Andrade, rua professora 

Jardim do Vale 1 e Gomeral 
recebem trabalho para 
recuperar ruas e estradas
O município de Guaratinguetá conta com maior aporte de verbas 
após passagem do governador Márcio França pela região

Estrada vicinal que passa por trabalho de patrolamento, no Gomeral, em preparação para a Festa da Truta; Prefeitura amplia pavimentação

Foto: Divulgação

Dinah Mota Runha, Gino 
Criscuolo, Heloisa Helan R 
A Sanches, Octávio Machado, 
Benedito Fernandes Porto e 
Raulino França Cipolli.

Já no Gomeral, ao todo, 
foram seis quilômetros de 
estrada patrolados (repa-
rações com maquinário) 
para receber os turistas e 
moradores da cidade no 
período do 15º “Festival da 
Truta”, na próxima semana, 
entre os dias 6 e 9 de julho, 
no pátio da pousada Dona 
Ana, onde será montada uma 
infraestrutura com tendas 
e barracas. O evento conta-
rá com uma programação 

artística-cultural com foco 
em jazz, rock e blues. A ex-
pectativa de público é dez 
mil pessoas. Segundo o Exe-
cutivo, a obra será realizada 
pela Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento). O prazo 
de execução é de seis meses.

A cidade conta ainda com 
outros trabalhos de manu-
tenção na zona rural. As pon-
tes dos bairros do Mandu, 
Capituba e Lemes recebem 
reparos e trocas de madeiras, 
além de reforço no assoalho. 
No começo de junho a Pre-
feitura finalizou a reforma 
nas pontes da Estrada do 
Pirutinga.

Nova operação da PM apreende mais 
de dois quilos de cocaína em Lorena
Ações tentam “sufocar” tráfico de drogas; jovem de 26 anos é preso em flagrante

Da Redação
Lorena

Quatro dias após a reali-
zação de uma operação da 
Polícia Federal, o tráfico de 
drogas de Lorena sofreu 
nova baixa na manhã da 
última segunda-feira. Uma 
ação da Polícia Militar apre-
endeu mais de dois quilos de 
cocaína no      Vila Hepacaré.

De acordo com a PM, uma 
denúncia anônima apontou 
que criminosos estavam 
traficando entorpecentes em 
um ponto da rua Goitacazes.

Ao chegarem no local, os 
policiais flagraram um jovem 
de 26 anos em atitude sus-
peita. Na abordagem, foram 
localizadas 2.427 cápsulas de 

cocaína, totalizando 2,207 kg 
da substância. O criminoso 
foi preso em flagrante por 
tráfico de drogas e recolhido 
à Cadeia Pública de Lorena. 

A ação é mais uma que bus-
ca desarticular a modalidade 
criminal, que de acordo com 
a Polícia Civil, é a principal 
motivação de casos de assas-
sinatos no município.  

No último dia 21, a Polícia 
Federal deflagrou a “Opera-
ção Hepacaré”, que prendeu 
uma quadrilha que comprava 
entorpecentes em Itaqua-

quecetuba (na microrregião 
de Mogi das Cruzes) e as 
distribuía em vinte pontos de 
venda em Lorena. A gestão 
financeira do esquema era 
comandada por uma mora-
dora de Pindamonhangaba, 
que também foi presa. 

A operação ocorreu dois 
dias depois de quatro cri-
minosos serem flagrados 
transportando 48 quilos de 
maconha em dois carros pelo 
trecho de Roseira da rodovia 
Presidente Dutra. Durante os 
depoimentos da quadrilha, 

os policiais descobriram ela 
trazia a droga de Itaquaque-
cetuba para Lorena.

Mortes – As operações 
de repressão ao tráfico de 
drogas se intensificaram 
após o “Instituto Sou da Paz” 
divulgar no fim de abril um 
estudo que aponta Lorena 
como a cidade mais violenta 
do Estado em 2017, com uma 
taxa de 31,8 mortes por cem 
mil habitantes. 

Em 2018, o município 
registrou 14 homicídios 
dolosos (quando existe a 
intenção de matar) nos pri-
meiros cinco meses do ano.  
O índice é 75% maior do que 
o do mesmo período do ano 
passado, quando oito mora-
dores foram assassinados.
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Capitão Wagner Guimarães assumiu posto nesta 
semana; experiência em tropas como a Rota pode 
contribuir para redução de crimes no município

Comandante da PM pede colaboração e 
confirma ações em bairros críticos de Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O novo comandante da 
Polícia Militar de Guaratin-
guetá reforçou que a segu-
rança pública depende não 
somente de patrulhamento 
policial e aumento do contin-
gente, mas principalmente 
de incentivos à educação e 
colaboração da comunidade. 
Capitão Wagner Guimarães 
chega ao município após 
deixar o comando do poli-
ciamento da região sul de 
São José dos Campos, tem 24 
anos de carreira e uma traje-
tória marcada por ações em 
tropas especializadas como 
a Rota (Rondas Ostensivas 
Tobias Aguiar).

Durante entrevista coletiva 
concedida nesta semana, 
capitão Wagner apresentou 
números de pesquisas e 
ações feitas pela PM na zona 
sul de São José dos Campos. 

Para entender a situação 
de Guaratinguetá, a Polícia 
Militar também vai trabalhar 
no mapeamento de pontos 
considerados críticos quanto 
à criminalidade. 

“Costumo trabalhar com o 
policial certo, no local certo”, 
declarou o capitão. “Não 
adianta termos quantidade 
e estarmos empenhados 
em locais que não são ne-
cessários, então eu otimizo 
bastante a qualidade do 
trabalho e não quantidade”, 
concluiu o comandante, que 
declarou ainda que está 
trabalhando a aproximação 
comunitária.

A aproximação citada pelo 
capitão será feita através 
de reuniões e expansão do 
programa “Vizinha Solidá-
ria”. O patrulhamento será 
feito normalmente, porém, 
de acordo com o número 
de chamadas e ocorrências 
registradas em cada região. 

Capitão Wagner assegu-
rou que o policiamento de 
bicicletas, no Centro de 
Guaratinguetá, também será 
contínuo, em especial nas 
áreas de praças e comércios.

O trabalho no combate 
ao tráfico de drogas será 
feito de maneira mais in-
tensa. Paralelo a ele haverá 
conscientização sobre as 
consequências do uso de 
entorpecentes. Quanto aos 
crimes de homicídios e la-
trocínios, o capitão enfatizou 
que é difícil prever ações 
dessa naturalidade, mas 
que a PM atuará de maneira 
mais intensa onde houver 
registros dessas ocorrências.

“Se existe algum cunho 
criminal por trás, tráfico en-
volvido, existem instituições 
específicas para delinear 
uma investigação própria 
para alcançar e identificar, 
envolver o Judiciário para 
que apliquemos uma sanção 

específica. E a parte opera-
cional, (cabe) tentar iden-
tificar onde são os pontos 
que mais acontecem e tentar 
preveni-los”, salientou.

Capitão Wagner substitui 
o ex-comandante da 2ª Cia 

do 23º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior de São 
Paulo. De acordo com a 
secretaria de Segurança 
Pública do Estado, através 
de números publicados refe-
rentes aos primeiros quatro 

meses deste ano, o municí-
pio se mantém como um dos 
mais violentos do Vale do 
Paraíba. A região, por sua 
vez, é a que mais registra 
assassinatos entre as regiões 
do interior paulista.

O novo comandante da Polícia Militar de Guaratinguetá, Wagner Guimarães, que quer apoio da população

Foto: Leandro Oliveira

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

Escorpiões preocupa 
População de Pinda
Despejo irregular de entulhos agrava problema; 
criança é picada no distrito de Moreira César

Escorpião encontrado por moradora; famílias cobram ação na cidade

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Preocupados com o aumen-
to da aparição de escorpiões 
em Pindamonhangaba, fa-
mílias de diversos bairros e 
do distrito de Moreira César 
cobram uma solução da Pre-
feitura. Além da aplicação 
de inseticidas, a população 
reivindica maior rigor na 
fiscalização contra o despejo 
irregular de lixos e entulhos 
em terrenos baldios, o que 
contribui para a proliferação 
do animal peçonhento.

Desde o último final de se-
mana, a rotina da família da 
dona de casa Michelle Bonk, 
35 anos, que mora há seis 
meses no Bairro Mantiqueira, 
localizado em Moreira César, 
é marcada por preocupação 
e medo.

No último dia 22, sua filha 
de 11 anos foi surpreendida 
por um escorpião enquanto 
tomava banho. Socorrida pela 
mãe, a criança, picada na mão, 
foi encaminhada às pressas ao 
Pronto Atendimento Médico 
do distrito, sendo atendida e 
liberada na sequência.

Inconformada com o inci-
dente, além de uma solução 
por parte do poder público, 
Michelle cobrou uma maior 
conscientização dos morado-
res do bairro. “A Prefeitura 
tem que dar mais atenção 
para a população e principal-
mente na limpeza dos terrenos 
baldios. Sei que o prefeito 
Isael Domingues (PR) não tem 
culpa do pessoal jogar esses 
entulhos, mas tem muita gente 
inocente pagando pelo erro 
deles. Nosso bairro tem muitas 
crianças que estão em perigo 
por causa de escorpiões, ara-
nhas e até cobras”, desabafou 
a dona de casa, que revelou 

que desde que mora no local 
nunca presenciou agentes mu-
nicipais realizando trabalhos 
preventivos na região.

O aumento da aparição de 
escorpiões não é exclusividade 
do Bairro Mantiqueira.

A vendedora, Regina Cristi-
na de Oliveira, 34 anos, atribui 
a proliferação de animais 
peçonhentos no Araretama 
ao despejo de lixo e entulhos 
em diversos terrenos baldios 
do bairro. “Os fiscais da Pre-
feitura têm que multar essas 
pessoas de outros bairros que 
jogam essa porcaria aqui. Eu e 
minhas vizinhas já perdemos 
as contas de quantos escorpi-
ões achamos nos últimos dois 
meses. Uma delas foi picada na 
perna”, contou Regina, que faz 
coro ao lembrar da responsa-
bilidade dos moradores. “Além 
de mais fiscalização e limpeza, 
também está faltando consci-
ência do povo. Só quem passou 
por um susto desses sabe o 
quanto estamos preocupadas”. 

Desde o último dia 23, o 
aparecimento de escorpiões 
é um dos assuntos mais dis-
cutidos no principal grupo de 
debates de Pindamonhangaba 
na rede social Facebook, o 
“Pinda Cidadã – Mobilização 
Já”, que possui mais de 52 mil 
integrantes.

Em uma das postagens, que 

Foto: Colaboração Michelle Bonk

conta com quase duzentos co-
mentários, além do Araretama 
e Mantiqueira, moradores do 
Vista Alegre, Vila Rica e Cidade 
Jardim relatam que desde o 
início de junho convivem com 
os constantes aparecimentos 
de escorpiões em suas resi-
dências.

Providências – Em nota 
oficial, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba informou 
que apesar de não realizar 
a aplicação de inseticidas, 
regularmente atua na limpe-
za de todas as regiões. Além 
disso, os bairros Mantiqueira, 
Cidade Jardim, Araretama e 
Vila Rica já receberam ações 
do Pega-Tudo (operação de 
recolhimento de entulhos), 
e na próxima semana o ser-
viço será executado no Vista 
Alegre.

A nota ressalta ainda que 
a “equipe de fiscalização é 
pequena diante da demanda 
da cidade, por este motivo é 
necessária a participação dos 
moradores para a fiscalização 
e manutenção do local”.

A população de Pindamo-
nhangaba pode solicitar o 
serviço de limpeza municipal 
através do contato (12) 3644-
5206. Já os moradores do dis-
trito de Moreira César devem 
solicitar a melhoria através do 
(12) 3641-1116.
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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 URGEN-
TE Sítio – Lagoinha 
– c/26 alqueires – 
casa c/3 dorms., sl, 
coz., á/serv., chur-
rasq., lago p/pesca, 
pastagens, ót ima 
localização, . Acei-
to proposta. 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
A l u g o  c a s a  e m 
Ubatuba, centro, 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 TRO-
CO Casa com óti-
m a  l o c a l i z a ç ã o , 
c/3 salas,  3 dor-
ms.,s/1 ste,banh.
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

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  

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-

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

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-


