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Em atrito, Pinda e ABBC 
prorrogam contrato do PS
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Apesar de seus constantes 
embates, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e a ABBC 
(Associação Brasileira de 
Beneficência Comunitária), 
na última quarta-feira, pror-
rogaram por mais um mês 

Acordo define que organização social mantenha serviço por um mês; ainda sob intervenção
o contrato para a adminis-
tração do Pronto Socorro. 
Mesmo com a extensão do 
acordo, a unidade permanece 
sob intervenção do Executivo 
por tempo indeterminado. De 
acordo com a Prefeitura, a 

prorrogação ocorreu porque, 
mesmo com a intervenção 
administrativa, a lei federal 
proíbe que os municípios 
mantenham os prontos so-
corros funcionando sem 
um contrato com uma or-

ganização social de saúde, e 
consequentemente com sua 
estrutura oferecida. O Execu-
tivo revelou ainda que pagará 
à ABBC R$ 1,75 milhão pelo 
mês de serviço. Desde o fim 
de março, os atritos entre 

a gestão do prefeito Isael 
Domingues (PR) e a gerência 
da organização social, con-
tratada para gerir o Pronto 
Socorro em maio de 2017, 
preocupam a população.
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Lorena debate 
fiscalização 
de imóveis 
irregulares

Com aproximadamente 17 
mil imóveis irregulares junto 
ao cadastro imobiliário de 
Lorena, a Prefeitura promove, 
na tarde desta quinta-feira, 
uma reunião pública para 
explicar os detalhes do traba-
lho de georreferenciamento 
realizado no início do ano. 
O mapeamento flagrou que 
54% das edificações foram 
ampliadas sem que o Execu-
tivo fosse informado, preju-
dicando a cobrança do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano).
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COBRANÇAS...  O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba criticou a solicitação da Prefeitura de 
Guaratinguetá pela urgência na votação do projeto de lei que trata da retirada gradual dos cobradores de ônibus 
das linhas municipais. A proposta foi barrada na última quinta-feira, na Câmara.

Guará e AGC 
Vidros abrem 
160 vagas 
para cursos

Uma parceria entre a Pre-
feitura de Guaratinguetá e a 
empresa AGC Vidros do Brasil 
disponibiliza à população, 
desde a última quinta-feira, 
cursos gratuitos de treina-
mento na área de produção, 
no Centro Municipal de Ensi-
no de Qualificação, o Qualifica 
Guará, por meio do programa 
“Nossa Gente”.

Inpe monitora 
áreas de focos 
de incêndio 
com cidades

Com o intuito de detectar as 
queimadas e atender as ocor-
rências com maior agilidade, 
uma parceria entre o Corpo 
de Bombeiros, prefeituras 
e o Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisa) trabalha para 
localizar focos de incêndios 
na região. A ação foi intensifi-
cada no período de estiagem, 
quando a qualidade do ar cai. 
Em Lorena, o secretário do 
Meio Ambiente Willinilton 
Portugal explicou a parceria 
com o Instituto.

Prefeitura abre inscrições gratuitas 
para programa Jepoe em Potim

Estão abertas as inscrições 
para o Jepoe (Jovens no Exer-
cício do Programa de Orien-
tação Estadual), em Potim. O 
atendimento foi iniciado nesta 
quarta-feira e segue até a pró-
xima sexta. O programa, criado 
pelo governador Márcio França 
(PSB), tem como objetivo aten-
der centenas de jovens com for-
mação profissional, atividades 
práticas, auxílio transporte e 
bolsa de R$ 500. As inscrições 
nesta quinta-feira serão reali-
zadas entre 13h e 18h. Já na 
sexta-feira, o atendimento será 
das 8h às 13h.

A prefeita Erica Soler assina convênio para programa Jepoe, em Potim

Foto: Divulgação
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É O CLIMA!!!  A voz do rock de Guaratinguetá vai se impor mais uma vez. 
Pelo terceiro ano consecutivo, em alusão ao Dia do Rock, comemorado em 13 
de julho, a cidade será palco do Festival Estação Blues e Rock. O evento que foi 
tirado do papel há três anos e era um sonho antigo de seu idealizador, Carlos 
Roberto de Oliveira, popularmente conhecido como Beto Branco, se transformou 
em algo esperado pelo público de dentro e fora da cidade. Neste ano, o festival 
será realizado no dia 14, sábado, com expectativa para a presença de até duas 
mil pessoas.

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Leandro Oliveira
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Pinda e ABBC prorrogam 
contrato no Pronto Socorro

Guaratinguetá e AGC Vidros abrem 160 
vagas para curso na área de produção

Projeto incentiva jogos de tabuleiro no Museu Major Novaes

Acordo define que organização social mantenha serviço por 
mais um mês; unidade segue sob intervenção administrativa

Pronto Socorro de Pindamonhangaba, que teve contrato prorrogado com ABBC

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Da Redação 
Guaratinguetá

Da Redação
Cruzeiro

Apesar de seus constantes emba-
tes, a Prefeitura de Pindamonhanga-
ba e a ABBC (Associação Brasileira 
de Beneficência Comunitária), na 
última quarta-feira, prorrogaram 
por mais um mês o contrato para a 
administração do Pronto Socorro. 
Mesmo com a extensão do acordo, 
a unidade permanece sob inter-
venção do Executivo por tempo 
indeterminado.

De acordo com a Prefeitura, 
a prorrogação ocorreu porque, 
mesmo com a intervenção adminis-
trativa, a lei federal proíbe que os 
municípios mantenham os prontos 
socorros funcionando sem um con-
trato com uma organização social 
de saúde, e consequentemente com 
sua estrutura oferecida. O Executivo 
revelou ainda que pagará à ABBC 
R$ 1,75 milhão pelo mês de serviço.

Desde o fim de março, os atritos 
entre a gestão do prefeito Isael 
Domingues (PR) e a gerência da 
organização social, contratada para 
gerir o Pronto Socorro em maio de 
2017, preocupam a população de 
Pindamonhangaba.

Um dos principais desentendi-
mentos ocorreu no início de 2018, 
quando a organização social, que 
recebia mensalmente R$ 1,519 
milhão pelo serviço, moveu uma 
ação judicial contra a Prefeitura 
cobrando o pagamento de quase 
R$ 7 milhões. Na época, a ABBC 
afirmou que o valor é referente ao 
aumento das demandas e serviços 

Uma parceria entre a Prefeitura 
de Guaratinguetá e a empresa 
AGC Vidros do Brasil disponibi-
liza à população, desde a última 
quinta-feira, cursos gratuitos de 
treinamento na área de produção 
no Centro Municipal de Ensino de 
Qualificação, o Qualifica Guará, 
por meio do programa “Nossa 
Gente”.

Serão 160 vagas disponíveis na 
área de formação de operadores 
de produção, com o objetivo de 
contratação de cem funcionários 
até abril de 2019. O curso terá 
aproximadamente 240 horas e 
será de segunda à sexta-feira, no 

Os jovens de Cruzeiro contarão, 
a partir do próximo sábado, com 
uma nova opção de diversão. O 
Museu Major Novaes recebe o 
projeto “Vem jogar no Museu”. O 
objetivo do programa é realizar 
um encontro de RPG, jogos de 
tabuleiro e card games.

que não estavam inclusos no contra-
to como exames, procedimentos e 
medicamentos.

Com a aproximação do prazo de 
vencimento do contrato entre as 
partes, em abril, o município reali-
zou um processo licitatório para a 
contratação da organização social 
que assumiria o comando do Pronto 
Socorro a partir do mês seguinte. 
Para a surpresa da população, além 
da ABBC não participar, o certame 
acabou “emperrado”, após parte das 
concorrentes entrarem com recursos.

Apesar do impasse, no início de 
maio o contrato com a instituição foi 
prorrogado por mais sessenta dias. 
A ação foi tomada para evitar que a 
unidade ficasse “à deriva”, enquanto 
o processo licitatório não é concluído. 

período noturno das 19h às 23h.
O conteúdo do curso será com-

posto por segurança do trabalho, 
saúde e meio ambiente (prevenção 
de acidente), ferramenta de qua-
lidade, controlador estatístico do 
processo, controlador de produção, 
logística e almoxarifado, inspeção 
da qualidade, informática e plane-
jamento e controle da produção.

O interessado em se inscrever 
deve ter idade mínima de 18 anos, 
apresentar cópia do comprovante 
de escolaridade (segundo grau 
completo), RG, CPF, comprovante 
de residência e declaração de 
experiência do emprego anterior. 

Para concorrer à vaga, o partici-
pante deve morar em Guaratingue-
tá ou nas cidades vizinhas Lorena, 

O evento será realizado das 14h 
as 18h. “Vem Jogar no Museu” 
conta com uma forma diferencia-
da de entretenimento com jogos 
de tabuleiro que estimulam a 
criatividade, o raciocínio lógico, 
tomada de decisão, socialização, 
resolução de problemas, espírito 
de cooperação, além de criar e 
fortalecer laços apresentando 
os jogos de tabuleiro para novos 

Em 6 de junho, a Prefeitura anun-
ciou intervenção administrativa 
no PS por um mês, alegando que a 
decisão foi motivada porque “a ABBC 
estava perdendo contratos regionais 
de fornecedores, indícios de que a 
entidade enfrenta problemas financei-
ros”. A atual gestão municipal alegou 
ainda que a organização social não 
apresentou a prestação de contas e 
comprovantes de pagamentos de 
seus funcionários e fornecedores. Na 
ocasião, a contratada classificou como 
“inverdades” as acusações. Após pror-
rogar por mais um mês o contrato, 
na última quarta-feira, a Prefeitura 
revelou que espera nos próximos dias 
concluir o processo licitatório para a 
contratação da empresa que assumirá 
o Pronto Socorro a partir de agosto.

Aparecida, Piquete, Cruzeiro, Potim 
e Roseira. O cargo exige conheci-
mento em informática, experiência 
mínima de dois anos em área de 
produção, disponibilidade para 
viagens e treinamentos.

O processo de seleção e admissão 
pela AGC ocorrerá no final do curso. 
Serão contratados operadores de 
produção para atuarem no projeto 
de expansão da empresa. De acordo 
com a Prefeitura, a participação no 
programa não garante contratação 
pela empresa.

As aulas terão início no dia 8 
de agosto, no Qualifica Guará, à 
rua Santa Clara nº 301, no bairro 
Campinho. As matrículas podem 
ser feitas a partir do próximo dia 
31, às 16h, no mesmo local.

jogadores que compartilharão 
conhecimentos, movimentação do 
cenário dos board games (jogos de 
tabuleiro) e incentivo ao hobby no 
município e na região.

O projeto, promovido pelo grupo 
Crônicas de Mesa, será realizado 
no primeiro sábado de cada mês, 
com entrada gratuita no Museu 
Major, à rua Doná Titã, nº 180, no 
Vila Canevari.

Bastidores da Política

Marcus Soliva

Ditadura descarada
Quem apostou que o presidente 

da Câmara de Lorena, Tão (irmão do 
Vaguinho), usaria mais uma vez sua 
prerrogativa de ditadura – disfarça-

da de decreto – 
para resolver o 
impasse levan-
tado pela ‘trinca 
das tretas’, para 
decidir sobre 
a cassação do 
mandato do ve-
reador Luizão, 
ganhou. Nesta 

quarta-feira, com o título de ‘ato ad-
ministrativo’, ‘ele’ assinou pela ex-
tinção de Luiz Francisco de Lima do 
quadro de vereador, para satisfazer 
uma perseguição suprema de quem 
preside a Casa de Leis de fato... 

Dissimulando
Para quem esperava direito a 

ampla defesa ao vereador Luiz Fran-
cisco de Lima, o Luizão (que caiu 
na ‘malha fina’ 
da ‘trinca das tre-
tas’), na Câmara 
de Lorena, para 
sustentar de seu 
mandato, teve que 
se conformar com 
a realidade do de-
creto do Tão do 
Vaguinho, contrariando a maioria 
absoluta dos vereadores. Luizão teve 
seus direitos políticos suspensos e 
administra embargos no Superior 
Tribunal de Justiça.

Filme repetido
A especulação política espera 

pela sessão ‘vale à pena ver de 
novo’, versão Lorena, protagoniza-
da pelo ex-prefeito Paulo Neme, e 
agora nesta nova versão, pelo ainda 
presidente da Câmara, Tão do Vagui-
nho. Trata-se de uma avalanche de 
ações de improbidade, com indícios 
de criminalidade, vivida pelo ex-pre-
feito, por conta de atos e atitudes a 
que foi induzido pelo comando para-
lelo de sua administração. Segundo 
o pessoal da esquina, o vereador em 
questão não perde por esperar, para 
estrelar como o próximo ‘passageiro 
da agonia’ pelos trâmites da Justiça. 

Um passo atrás
O prefeito Marcus Soliva pre-

tende retirar o projeto enviado à 
Câmara, que previa a extinção da 
função dos cobradores nos coletivos 
que operam o TUG – Transporte 
Urbano de Guaratinguetá, a valer 

a partir da pró-
xima licitação. 
A tentativa de 
alterar o artigo 
da lei, recente-
mente aprovada 
pelo Legislati-
vo, visava a ga-
rantia de menor 
valor da tarifa 

aos usuários dos ônibus. Como a 
oposição mais uma vez promoveu 
seu ‘minuto de fama’ em cima da 
propositura, reprovando o regime 
de urgência para não ‘sangrar’ na 
boca pequena da Praça, o Executivo 
está programando voltar atrás e pos-
teriormente cobrar dos vereadores 
opostos o ‘ônus’ pelo preço da pas-
sagem. Com a palavra, o ‘Sapiente’ 
que segue a linha na base dos ‘versos 
e prosas’...

Balanço geral
Fontes ligadas ao Executivo de 

Pinda avaliaram como positiva a 
resposta do Legislativo aos interes-
ses da governabilidade, que pese as 
inúmeras tentativas da oposição em 
denegrir o conceito do prefeito Isael 
Domingues, junto à população. Num 
balanço geral do mercado político, 
a Câmara não aprovou tudo o que 

o gabinete queria, mas tudo que foi 
necessário. Perguntem ao presidente 
Carlos de Moura, o Magrão!!!

Portas abertas
Em plena temporada de caça 

aos votos, o prefeito de Pinda 
tem posado na 
foto com muitos 
pré-candidatos 
(em especial os 
buscam a ree-
leição) como um 
bom anfitrião, 
principalmente 
quando se trata 
dos parceiros e 
amigos de Pinda. O compromisso 
de corresponder com apoio aos de-
putados que carimbaram verbas para 
a administração, tem alterado até a 
agenda de encontros e eventos de 
Isael e também de seu vice, Ricardo 
Piorino.

Social 100%
A prefeita Erica Soler fechou 

seu primeiro semestre do ano aci-
ma da média em vários quesitos da 
administração 
pública. Além 
do investimento 
de R$ 600 mil 
em pavimenta-
ção e inúmeras 
emendas parla-
mentares, o pro-
jeto JEPOE, que 
prevê bolsa de 
R$ 500,00 - acrescido vale trans-
portes e capacitação profissional 
à jovens acima de 16 anos fechou 
com ‘chave de ouro’ os seis pri-
meiros meses. Sua aproximação 
com o governo Márcio França tem 
permitido vários projetos a serem 
confirmados ainda este ano, inclu-
sive na área social. 

Porta dos fundos
Nem todos políticos de Potim 

arriscam apostar na continuidade 
do mandato do 
vereador Juarez 
do Nascimento, 
do PP, por N mo-
tivos. Comenta-
-se que ele pode 
encerrar sua car-
reira de duas for-
mas: pelo peso 
de sua ‘condi-
ção’ no Judiciário ou pela frustração 
de conchavos com algumas lideran-
ças que perderam as últimas eleições, 
e dificilmente sobreviverão ao crivo 
das urnas em 2020.

E por falar em Potim...
...segue o trabalho de articulação 

pelo comando do PSDB na cidade. 
Ventos do palanque do Dória Junior 
dão conta que após 7 de outubro o 
partido terá outro endereço, prova-
velmente com anuência do pessoal 
ligado ao gabinete da prefeita Erica 
Soler, que inclusive, recebeu propos-
ta para assumir o comando tucano 
local. Tadinho do Juarez, achando 
que pode...

Reviravoltas do 2º tempo
Tem gente apostando em nova 

configuração entre os vereadores de 
Câmara em Guará, para o segundo 
semestre deste ano. O pessoal que 
faz ponto no Ponto Chique adianta 
que oposição poderá receber um 
novo aliado, mas deve perder um 
voto cativo pela mesma via. O go-
vernistas, na tentativa de reeleger o 
Celão, correm o sério risco de sofrer 
uma ruptura a julgar pela última vo-
tação do transporte público. Falam 
ainda que o PMDB pode trocar de 
candidato a presidente num estalar 
de dedos de um governista, que não 
se trata de Pedro Sannini, que quer, 
mas... Perguntem ao João Pita!!!

Luizão

Tão do Vaguinho

Erica Soler

Isael Domingues

Juarez Nascimento

Foto: Arquivo Atos
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Casas entre os bairros Vila Geny e Jardim Margarida, em Lorena

Queimada em Lorena; ocorrências seguem mesmo com maior rigor

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Sindicato dos Condutores 
do Vale do Paraíba criticou a 
solicitação da Prefeitura de 
Guaratinguetá pela urgência 
na votação do projeto de lei 
que trata da retirada gradual 
dos cobradores de ônibus das 
linhas municipais. A proposta 
foi barrada na última quinta-
-feira, na Câmara.

O pedido deixou a própria 
categoria preocupada, já 
que o PL chegou à Câmara 
dois meses após a Casa ter 
aprovado a obrigatoriedade 
dos cobradores nos ônibus 
de forma unânime.

Em abril, os parlamentares 
votaram as emendas do pro-
jeto de lei do transporte cole-
tivo de Guaratinguetá. Entre 
as emendas estava a que asse-
gurava a obrigatoriedade dos 
cobradores nos ônibus. Em 
comum acordo, todos os 11 
vereadores se posicionaram 
a favor da obrigatoriedade.

Dois meses depois, um pe-
dido de votação em regime 
de urgência para retirada 
gradual dos empregados re-
colocou o tema em pauta, mas 
acabou barrado. Foram dois 
votos favoráveis, de Marcelo 

da Santa Casa (PSD) e João 
Pita (PSB) contra seis votos 
de Márcio Almeida (PPS), 
Luizão (PR), Décio Pereira, Nei 
Carteiro, Tia Cleusa e Fabrício 
Dias, todos do MDB. Já Pedro 
Sanini (PTB) e Marcos Evan-
gelista (PSDB) não estiveram 
presentes na sessão.

“Esse pedido de urgência é 
normal, porque o projeto pede 
urgência, até porque para que 
se lance o processo licitatório, 
é preciso saber se haverá ou 
não cobrador. O que enten-
demos é que o prefeito quer 
acabar com essa situação de 
incerteza e ter tudo definido”, 
destacou João Pita, voto ven-
cido na última quinta-feira. 

Mesmo com a rejeição pela 
urgência, a proposta preocu-
pa os cobradores. “Me preo-
cupa muito. Não é a primeira 
vez que fazem isso. Estão 
tentando tirar os cobradores. 
Está difícil conseguir emprego 
e são quase cem famílias, é 
preciso se preocupar”, res-
pondeu um funcionário, que 
trabalha como cobrador há 
dois anos e preferiu não se 
identificar.

O pedido não agradou o sin-
dicato da categoria. Manoel 
Galvão é vice-presidente do 
Sindicato dos Condutores do 

Vale do Paraíba afirmou que 
a intenção vai contra o que 
foi assegurado pelos próprios 
vereadores há dois meses. “Na 
época fizemos um movimento, 
os vereadores viram que iam 
perder e mantiveram o posto 
de cobrador. Agora, para nos-
sa surpresa, o prefeito man-
dou esse projeto em regime 
de urgência, pedindo que na 
última sessão antes do reces-
so fosse votado para retirar os 
cobradores. Ficamos sabendo 
em cima da hora, mas acabou 
rejeitado. Só que nós estamos 
de olho, porque voltando do 
recesso o projeto pode voltar”, 
salientou Galvão.

Ele afirmou que o sindicato 

não vai aceitar a retirada de 
nenhum cobrador e, caso o PL 
volte à discussão, os sindica-
listas vão protestar.

Prefeitura – Em entrevista 
ao Jornal Atos, o prefeito 
Marcus Soliva destacou que 
a proposta apenas seguiu a 
tendência daquilo que o servi-
ço pede. “Já está mais do que 
mastigado que cobrador já é 
uma profissão em extinção, 
porque com a modernidade 
da bilhetagem eletrônica, essa 
função perde a necessidade 
no serviço. Isso diminui o 
custo da passagem. Hoje, o 
peso dos cobradores no preço 
dos bilhetes chega a 10% do 
preço de uma passagem, ou 

seja, de R$ 3,50 cobrados, 
pelo menos 35 centavos é 
referente ao custo do salário 
dos cobradores”.

Sobre a retomada do debate, 
menos de três meses após a 
aprovação da emenda que 
assegurava os cargos, Soliva 
destacou que a Prefeitura já 
buscava alternativas diferentes 
no projeto de lei enviado em 
novembro para a Câmara, que, 
segundo o Executivo, deixava 
flexível a obrigatoriedade ou 
não de cobrador, de acordo 
com linhas deficitárias, com 
sistema colocado de acor-
do com as normas a EMTU 
(Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 

Paulo) na licitação. “O objeti-
vo seria fazer o bilhete com 
menos pressão de aumento 
em cima do que já é cobra-
do hoje. Temos visto todas 
cidades aumentando o preço 
de bilhete, mas aqui em Gua-
ratinguetá é o mais baixo do 
Vale. Estamos tentando uma 
licitação para manter o preço 
baixo, seguindo normas que 
abram essa possibilidade de 
que as empresas que vierem 
participar aceitem aquilo que 
estamos pensando em fazer, 
que é colocar o preço máximo 
R$ 3,50. Daí pra baixo, quem 
der o menor preço e atender as 
exigências da licitação é o ven-
cedor do certame”, explicou.

O prefeito garantiu que vai 
retirar o projeto. “Vou esta-
belecer um novo formato de 
licitação, diminuindo linhas, 
passando linhas deficitárias 
para complementar, alguma 
coisa. Temos que bolar um 
meio de não ter pressão de 
aumento tarifário”. 

Entre as possíveis medidas, 
a colocação de transporte 
complementar em linhas 
consideradas deficitárias, ou 
seja, com baixo fluxo de pas-
sageiros. “Não há necessidade 
de um baita ônibus (sic), com 
motorista e cobrador, para 
oitenta pessoas, sendo que 
andam oito passageiros e 
desses, 5 ou 6 passam cartão 
de transporte, nem pagam 
em dinheiro. Aguardamos 
agora um posicionamento 
do edital que vamos soltar 
nos próximos 20, 30 dias”, 
contou Soliva.

Inpe monitora focos de incêndio na região

Com 54% dos imóveis irregulares, 
Lorena debate georreferenciamento

Parceria entre instituto, Corpo de Bombeiros e prefeituras tenta reduzir número 
de queimadas; Lorena intensifica campanha de fiscalização e conscientização

Mapeamento aponta que edificações foram ampliadas mesmo sem 
aval municipal; Prefeitura organiza reunião pública para debater estudo

Passageiros embarca em ônibus do TUG; Guará debate trabalho de cobradores no transporte público

Foto: Arquivo Atos

Pedido para retirada de cobradores deixa 
categoria e sindicato preocupados em Guará
Urgência é rejeitada na Câmara 
dois meses depois de vereadores 
aprovarem emenda sobre 
obrigatoriedade de profissionais

Lucas Barbosa
Lorena

Com aproximadamente 
17 mil imóveis irregulares 
junto ao cadastro imobiliário 
de Lorena, a Prefeitura pro-
move, na tarde desta quinta-
-feira, uma reunião pública 
para explicar os detalhes do 
trabalho de georreferencia-
mento realizado no início do 
ano. O mapeamento flagrou 
que 54% das edificações 
foram ampliadas sem que o 
Executivo fosse informado, 
prejudicando a cobrança 
do IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano).
Marcada para as 18h30, 

na Casa de Cultura, a reunião 
será ministrada pelo repre-
sentante da Mitra Sistemas, 
Vanderlei Evangelista Júnior, 
responsável pelo trabalho 
de georreferenciamento 
realizado no município. De 
janeiro a maio, a empresa 
utilizou um avião, autorizado 
pela Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil), para foto-
grafar todos os imóveis da 
cidade. Através dos registros, 
uma equipe técnica realizou 
a medição das propriedades, 
na sequência confrontando 

os dados com as medidas 
descritas na documentação 
dos imóveis. Após a compa-
ração, a empresa descobriu 
que mais da metade das 
edificações foram ampliadas 
sem o aval da Prefeitura, 
consequentemente afetando 
a arrecadação do IPTU. “O 
georreferenciamento é uma 
importante ferramenta na 
busca pela regularização e 
justiça tributária de Lore-
na. Esse processo de mo-
dernização no cadastro de 
imóveis, que também ocorre 
em outras cidades paulistas, 
atende uma recomendação 

do Tribunal de Contas do 
Estado”, explicou o secretá-
rio de Administração, Daniel 
Malerba.

O chefe da pasta ressal-
tou ainda a importância 
da participação popular 
na reunião que detalhará o 
georreferenciamento e seus 
efeitos. “Essa explanação 
do representante da Mitra 
possibilitará que a popula-
ção   conheça cada etapa do 
levantamento. Além disso, 
o encontro será uma ótima 
oportunidade para que a 
população tire todas suas 
dúvidas”.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Caroline Meyer
Região

Com o intuito de detectar 
as queimadas e atender as 
ocorrências com maior agi-
lidade, uma parceria entre 
o Corpo de Bombeiros, pre-
feituras e o Inpe (Instituto 
Nacional de Pesquisa) tra-
balha para localizar focos de 
incêndios na região. A ação 
foi intensificada no período 
de estiagem, quando a qua-
lidade do ar cai.

Em Lorena, o secretário do 
Meio Ambiente Willinilton 
Portugal explicou a parceria 
com o instituto, destacando o 
acidente que devastou gran-
de parte da Serra da Bocaína, 
em Bananal, em setembro do 
ano passado.

“O Inpe consegue localizar 
rapidamente grandes focos 
de incêndio e avisar aos bom-

beiros ou ao município para 
que ele tome as providências 
cabíveis e assim evitar que 
tome grandes proporções, 
como o acidente que acon-
teceu em Bananal”.

A Prefeitura iniciou a cam-
panha de conscientização 
com ações nas redes sociais 
com medidas e explicações 
sobre os riscos de queimadas 
para toda comunidade. “O 
município fica atento, orien-
ta, faz divulgação na mídia 
impressa e digital, coloca 
foto e explica, mas é muito 
da consciência de cada um”, 
afirmou Portugal.

O apoio do instituto garan-
te um controle mais pontual 
que as cidades da região 
exercem sobre as queimadas. 
Essa é a única ferramenta de 
estatísticas a respeito das 
ocorrências.

Mesmo com a divulgação, 

os focos de incêndio aumen-
taram devido a fatores como 
a falta de chuvas, o que deixa 
a umidade do ar ainda mais 
baixa, além do período de 
festas juninas, quando é 
maior a utilização de fogos 
e balões. “Soltar balões tam-
bém é outro crime ambiental 
e pode causar acidentes. 
Então, qualquer terreno com 
esse clima quente e a noite 
fria, a vegetação sente e está 
propício a queimar. Uma 
bituca de cigarro é capaz de 
causar sérios problemas”, 
avisou o secretário, frisando 
o motivo das ocorrências 
aumentarem nessa época 
do ano.

Portugal, que é engenheiro 
químico industrial, destacou 
a responsabilidade comum 
a todos no que diz respeito 
ao recolhimento do lixo. “A 
nova Lei 12.305 de 2010 da 

Política de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos institui 
a responsabilidade, claro, ao 
poder público, mas também 
a sociedade civil e as em-
presas. Não simplesmente a 
prefeitura é responsável pela 
limpeza. Você gera resíduos, 
você tem que dar destino 
ambientalmente correto aos 
mesmos”, salientou.

Para diminuir o problema, 
capaz de causar danos não 
somente a fauna e a flora, 
como também ao próprio 
homem (por piorar a quali-
dade do ar causando casos 
de alergias e bronquites), 
a população deve além de 
fazer a coleta do lixo que 
produz, denunciar novas 
queimadas. “Denuncie, se 
há a comprovação de que a 
pessoa realmente cometeu 
esse ato, com fotos, ela será 
punida”, pediu o secretário.
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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, cozi-
nha, área de serviço, 
baixo amplo. Telefo-
ne: 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 Ubatu-
ba, varanda de frente 
para o mar, centro, 
garagem para 4 car-
ros. Telefone: 99726-
6410

ALUGO Casa – centro 
– c/1 dorm., sala, coz., 
banh., garagem. 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 –cen-
tro. c/quarto/sl/coz.; 
varanda, quintal. In-
cluso 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  –  Ba i r ro  das 
C a m p i n a s .  Tr. F : 
3645-3802/99199-
0166/99196-4791 – 
Pinda
ALUGO Casa – Mom-

baça – parte alta – 
c/2dorms., sl, coz., 
banh., á/serv., gara-
gem p/2 carros, quin-
tal, ótimo acabamen-
to. Tr. F: 99701-1208 
– Pinda
ALUGO Casa – San-
tana - c/1dorm., sala, 
coz.,  banh.,  Tr.F: 
3645-7880/99223-
2448 – Pinda
ALUGO 3  cômo-
dos. Tr.F: 99196-
9475/98824-6677 – 
Pinda
ALUGO Kitnet – Alto 
do Cardoso. Tr.F: 
99765-4400/98878-
9937 – Pinda
V E N D O  á r e a  d e 
18.500m2 – Reden-
ção da Serra – Tr.F: 
98260-1357 - Pinda
V E N D O  S o b r a -
do – Jdim Mariana 
– c/3dorms., 1 ste, 
sala, coz. E demais 
dep. TR.F: 99104-
7757/98216-5029 – 
Pinda 
VENDO te r ren  o 
Pque das Palmei-
ras – c/200m2. Doc. 
Ok. Tr. .F:  97424-
6954/99736-7713 – 
Pinda 
VENDO Casa – Ca-
rangola – Rua Nas-
sif Cobaz n.46. Tr.F: 
3642-9355/99202-
5022 – Pinda
TROCO Casa no 
Castolira por casa 
no Araretama. Tr. F: 
99239-2933 - Pinda
VENDO Terreno – 
Sangrilá – c/125m2 
– c /escr i tura.  R$ 
25 mil. Tr.F: 98157-
8555/99153-4726 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
otima localização – 
Rod. Dr. Caio Gomes 
Figueiredo  13010 
– Bom Sucesso/Pinda 
prox. entrada Pes-
queiro Vila Rica – c/
sauna, piscina pes-
queiro e rio. Tr.c/ Josi-
mar – F: 99170-7058 
– Pinda
Vende-se duas casas 
na rua Joaquim Maria, 
152. R$ 320.000,00. 
Telefone: 3127-3783
Vendo ou troco casa 
no pedregulho.  4 
quartos, quintal am-
plo,  t ratar  com o 
proprietário. Docu-
mentação ok. Tele-
fone: 99772-6100 ou 
98888-4180
Vendo lote no Jar-
dim do Vale, área de 
300m² com escritura. 
R$ 95.000,00, aceito 
carro. Telefone: 2103-
2599 ou 99614-2077
Vendo chácara no 
Bom Jardim, área 
de 1000m², murada, 
local ótimo, escri-
tura no cartório. R$ 
100.000,00. Aceito 
proposta. Telefone:  
99606-2307
Vendo casa no Portal 
das Colinas, próxi-
mo ao Colégio Fênix, 
3 quartos, sendo 2 
suítes, 3 salas, ga-
ragem para 4 carros 
+ 1 quarto com suíte 
no quintal. Telefone: 
2102-3259 ou 99614-
2077
Vendo chácara, Co-
lônia do Piagui, lo-
cal belissímo, área 
3.900m. Telefone: 
99140-2051
Vendo chácara no 
paio l .  5 .000m de 
casa, água, pomar 
no terreno. Troco com 
casa em Ubatuba. R$ 
230.000,00 Telefone: 

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, 
documentação ok, 
pneu, motor, branco, 
pintura impecáveis. 
Abaixo da tabela. Te-
lefone: 98196-5253
Vendo fiat 147, ano 
1980, modelo Europa, 
excelente carro, para 
restaurar inteiro. R$ 
8.000,00. Telefone: 
99755-1297
Vendo Fox, 1.6, ano 
2008, plus, 4 portas, 
flex, entrada de R$ 
1.000,00+ R$509,00 
parcelas. Telefone: 
98862-0849
Vendo Kadett, 1.8, 
prata, à alcool, com 
injeção. Telefone: 
99746-4174
Vendo ou troco Cou-
rier, ano 2013, vidro 
elétrico, trava, pneus 
novos, documento ok, 
abaixo da tabela. R# 
23.000,00. Telefone: 
99720-8989

Vendo carreta, rebo-
que para 3 motos, 
roda liga, estepe, com 
rampa, documenta-
ção ok, elétrica. Tele-
fone: 99129-5137
VENDO Fox 1.0 ano 
2004 – perfeito es-
tado. Tr.F: 99197-
7976/99253-0304 - 
Pinda
V E N D O  S a n d e i -
r o  1 . 6  E X P a n o 
2012 /2013 .  Tr.F : 
3642-7021/99149-
5478 – Pinda
VENDO Fiesta ano 
2000 – 4 pts – motor 
rocan 1.0 – manu-
al/chave reserva/ 4 
pneus novos. Tr. F: 
99618-8822 – Pinda
VENDO Corrie ano 
98 mod 99 – G – ca-
minhonete. Doc. Ok. 
Tr.F: 99193-3520 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
por terreno em Pinda, 
caminhão MB 708 
baú, reformado, bom-
ba injetora e bico, 
alternador, direção 
hidroláulica, etc. Tr.F: 
99147-7219 – Pinda
VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 23.800. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.400,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.400,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

99608-6002
Vendo uma casa 
no clube dos 500. 
Ótima. Apenas R$ 
170.000,00. Telefone: 
3133-5688 ou 99703-
3852 ou 99740-7124
VENDO ou TROCO 
Sobrado por terrenos 
– Alto Tabaú – c/4dor-
ms., 2 banhs., gara-
gem, rua pequena 
com pouco movimen-
to. Tr.F: 3102-2645 
– Pinda
VENDO ou troco por 
casa menor/sítios/
outros, 1 sobrado 
c/214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão a le-
nha – no Mantiqueira. 
Escritura registrada. 
Tr.F: 99620-8676 – 
Pinda
V E N D O  Te r r e -
no 5x25. Ent. De 
1.100,00. Presta-
ções a partir de R$ 
450,00.Tr.F: 3522-
0050/9869-0969 - 
Pinda
VENDO ½ lote – próx. 
ao centro esportivo 
João do Pulo. R$ 50 
mil. Tr.F: 99261-8666 
– Pinda
V E N D O  1  l o t e 
c/300ms2 – Goiabal 
– processo de usu-
capião em andamen-
to fase final. R$ 35 
mil.Aceito veículos c/
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
VENDO á rea  de 
1 .000m2 –  Lago 
Azul. R$ 95 mil. Tr.F: 
98157-8555/99153-
4726 – Pinda
VENDO Apto – Ita-
gua/Ubatuba – R$ 
150 mil. Aceito car-
ro c/parte de paga-
mento. Tr. F: 98856-
1276/98837-2554 
- Pinda 
V E N D O  Te r r e n o 
5x25 – Mombaça – 
ótima localização, 
doc.ok. Tr.F: 98117-
8679/98218-9249 - 
Pinda
VENDO Chácara –
Goiabal – 15x70, c/ár-
vores frutíferas, casa 
c/4cômodos, preci-
sando acabamento. 
Aceito carro c/parte 
de pagamento. Tr.F: 
99773-3267 – Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa no Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Chácara – 
Goiabal – 1.000m2 
– c/árvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos, 
falara acabamento.  
R$ 80 mil. Valor ne-
gociável. Aceito car-
ro/moto como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99773-3267 – Pinda
VENDO Terreno – 
Ubatuba. Tr.F: 3637-
5872/99761-2042 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
(por casa menor/sitio/
outros) sobrado de 
214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão lenha, 
janelas e portas blin-
dex, portão automáti-

VENDO Montana 
LS 1.4 ano 2013 - 
bege – completa – 
R$ 25.900,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 
2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda NX 
400 Falcon ano 2013. 
R$ 7.950,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Yamaha YBR 
Factor 125 ED ano 
2011. R$ 4.500,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda Faz 
125 ED ano 2009. 
R$ 4.800,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Voyage 1.0 
ano 2013 – completo 
– prata. R$ 27.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
21.500,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
19.900,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Uno Eco-
nomy 1.0 ano 2013 
– básico. R$ 16.300. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Pálio WD 
Atrac 1.4 ano 2012 
–  c o m p l e t o .  R $ 
28.600,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Strada Adv 
ano 206 – completa – 
prata. R$ 21.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Pálio Fire 
ano 2006 – prata – 
básico. R$ 12.300,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Uno Vivace 
Atrative ano 2011 – 
completo. R$ 23 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Peygeout 
206 1.6 ano 2003 R$ 
12 mil. Tr. F: 99115-
2326 – Pinda
V E N D O   To y o t a 
Corolla XLi 1.8 ano 
2009 –  comple to 
R$ 39.300,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Civic XLS 1.8 ano 
2010  –comp le to . 

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 má-
quina fotográfica di-
gital, samsung, cor 
preta,na caixa nova, 
14,2 megapixels, 
com bolsinha 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, 
sítios, fazendas, mata 
formigas. Telefone: 
99638-9798
Auto peças Brasil. 
Compramos sua car-
caça. Telefone: 3132-
4765 ou 3133-9274
O mercador! Oficina 
do celular. Praça Pi-
ratininga, 6 Campo 
do Galvão. Telefone: 
99777-5102 ou 3133-
2520
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo, 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. Rua 
7 de setembro, 121
Vendo jazigo com 03 
gavetas, parque das 
oliveiras. R$ 8.000,00. 
Telefone: 99602-5118 
ou 3122-0996
Precisa-se de costu-
reira que tenha over-
loque e galoneira, 
para prestar serviços 
de produção. Telefo-

ne: 98168-6931 ou 
98165-9222
Balcões, painéis para 
TV, aparador, armá-
rios, sofás, camas, 
mesas, banquetas, 
etc. Telefone: 98168-
9795
Vendo estaciona-
mento no centro de 
Guaratinguetá. Para 
40 carros. Telefone: 
9145-3109
Passa-se mercearia 
montada na Pedreira. 
Falar com Ana Clau-
dia. Telefone: 99788-
6525
Vendo  banca  de 
jornais, ótima locali-
zação em Guaratin-
guetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Aluga-se 1 sala co-
mercial no centro, pró-
ximo a santa casa, 
sala de recepção e 
banheiro. R$ 750,00. 
Telefone: 2103-2599 
ou 99614-2077 ou 
98106-6670
VENDO galinha e 
frango caipira. Tr.F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Portão c/
entrada social. Tr.F; 
98197-4919/99208-
6404 – Pinda
VENDO Car r inho 

pastel/lanche. Tr.F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Vitraux sala. 
TR.F: 99156-4131 – 
Pinda
VENDO pequena 
máquina de sorvete 
italiana mod. NTGA/
AT ano 2010 – 3 bi-
cos,  2 motores sendo 
1 para cada lado, 2 
cubas de 20lts, con-
servação noturna, 
trifásica 380v, acom-
panha transformador 
trifásico 220v/trifásico 
380v. Aceito proposta, 
divido no cartão. Tr.F: 
99773-2042 – Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock Sup Special 
– semi nova – Tr.F: 
98856-1276/98817-
9617 – Pinda
VENDO filhotes de 
gato persa.  Tr.F: 
3522-9921/99198-
9804 – Pinda 
VENDO Guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador Meteoro.
Tr.F: 99160-9193 – 
Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça 
– ótimo estado. Tr.F: 
99174-8286/3527-
8496 - Pinda
Negócio de ocasião: 
Vendo Drogaria/Pin-

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

Lavo e passo roupas com 
capricho. Serviço de qua-
lidade. Telefone: 99184-
3805
Montador de móveis, mon-
to e desmonto, faço peque-
nos consertos e também 
pequenos fretes. Falar 
com Marcos. Telefone: 
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 

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação: Tomada de 

Preço n°. 11/18 - Proc. Nº. 359/18
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento 
de Habilitação da Tomada de Preço 11/2018 cujo 
objeto é Contratação de empresa especializada 
em execução de serviços de drenagem urbana a 
ser realizada no Bairro Vila Zélia, Lorena/SP, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de 
obra. A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio 
técnico e após análise dos documentos apresentados 
pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de 
habilitação do Edital, decide que a empresa: LUQUIP 
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP foi HABILITADA 
e as empresas: PLENAPLAN CONSTRUTORA 
EIRELI - EPP, ANTONIO AUGUSTO CONSTRUÇÕES 
EIRELI – EPP e ESKELSEN ARTEFATOS DE 
CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foram 
INABILITADAS. Fica aberto o prazo de recurso. O 
Processo encontra-se à disposição para vistas dos 
interessados no Prédio da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.
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Festival Estação Blues Rock chega à terceira 
edição com sábado de muita música em Guará
Seis bandas se apresentam gratuitamente na Praça da Estação no dia 14, em comemoração ao “Dia do Rock”

ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba  e  mix  -  F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai, Jiu-
Jtsu, MMA  -  F: 98116-4858  -
Av. Ilha Bela 105 - próx. a Lo-
térica -   Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av.  das Margaridas,  545  -  V.
das  Acácias  -  F:  (12)3637-
1126/  wats  99649-1193  -
M.Cesar
Academia Moviment:  Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba  ,  Jump  , Aero-box, Ritmo.
Av:  Dr.José  Ademir  César
Ribeiro,  650 Próx.  Av.  Zito  -
M. César

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro  -  F:  99716-1106/
99160-7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. Gonzaga 170 - ao lado
da biblioteca - Moreira César

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro  técnico de  transmis-
são  automática  e  direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234  - www.pacificauto
center.com.br  R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA
JA-GUAR  -  F:  99773-9876  -
Rod. Manoel  César Ribeiro  -
Nº 4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151-6214 -
Rua Alcides ótio Ferreira dos
Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA  –
Serviços Alternador - motor de
partida,  instalações em geral.
Trabalhamos  com  bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.

Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780  - Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4950 - Cidade Nova

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e  Peças. Av:  Prof  Manoel
C.Ribeiro,  4485  –  wolf.cen
troautomotivo@  gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Rua Alcides Timo-
téo  Ferreira  dos  Santos  (ant.
Rua 40) nº 662 - Mantiqueira

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar  Ribeiro  4745  -  Cidade
Nova  -  F:  99705-9041/99754-
9439 - Pinda

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José Monteiro  César  600  -
Moreira César  - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX  -
watts 98155-6436 - R. José B.
Dos Santos, 190 - Mantiqueira
- Moreira César

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br  -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50  -F:  (12)  3648-4981  -  Jd.
Eloina  - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 -  foto p/documentos - R.
José  S.  Cardoso,  84  (Atrás

Bradesco) Moreira César

GAS
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F:  3641-3601/98223-
4154  -  Av.  Fco  Carlos  de
Oliveira  676  - César  Park  -
Moreira  César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 - Av.
Dr. Fontes Junior 692 - M.Aurea
- Pinda

LANCHES
Sol Lanches especiais -  trailler
frente  ao  CIZA  -  DISK  3527-
6886/99118-9175/98868-3218  -
Moreira César  - Pinda

LAN HOUSE
Home Video - Av.  José  A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL  -  Rua
Caçapava nº 290 - Cidade Nova
-  F:  3645-4022  -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
JM Limpeza automotiva - lava
rápido  leva e traz  - F: 99678-
6208  /  3637-4399  -  Pça  São
João 39  - (ao  lado da Honda)
Moreira  César
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso  serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela  -  Ipê  II  -  em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3 6 37 - 3 0 74/9 74 03 - 6 52 4
45*16*100  473  –  Av.  José
Augusto  Mesquita,  251  –
Moreira César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr.
Fontes Junior nº 880 - PINDA -
F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F:
98248-0334  -  Ipê  II  - Moreira
Cesar - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica,  suspensão,  freio,  ali-

nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774  -  Res.  Andrade  -
Pinda
M.J Manutenção Mecânica  -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I   -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-6737
- M.César - Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
3522-9003 / 3641-1670 - Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito  - Moreira  César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva - Rua Guilherme Nico-letti
783 - V.S.Benedito - FAZE-MOS
CARRETO - F: 3641-1651/99127-
9140 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO  -  R. Caçapava,  31,
C. Nova,  loja 1  - 3642-4207  -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat.  p/
constr. e madeiras  - Tel 3641-
1929, 3637-5620  - Av. Dr.  José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160  -
Ipê I - Moreira César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo  Oliveira  Cornetti
271    Lot.  Padre  Rodolfo  -  F:
3637-5305 - Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA  –  Tel
3641-1400  Rua  Carlos  A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – Cidade
Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS -  Disk  serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.

peças  e  acessórios  -  Pque
S.Domingos  -  Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz:  3645-7286  - Av. Rio de
Janeiro, 502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca  de óleo  especia-
lizada, higienização de ar con-
dicionado - F: (12) 3525-1630
/watts  98856-5432  - Rua Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito  -  Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar,  cosméticos,  brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375  -  Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - M.Cesar

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão-  Tel:3648-3578
Av. Rio de janeiro, 616- Cidade
Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães  -  Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos  San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
JS pneus Alemão - F:  99731-
4477/98864-1024 - martelinho
de ouro polimeto e cristaliza-
ção  -  retoque  em  geral  -  F:
98845-0113 - Rua José Milton
Monteiro  63  -  (ant.  Rua  1)  -
Mantiqueira  - Moreira César
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus,  freios,  alinhamento,
balanceamento,  escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 -
Rua Dr. Fontes Junior - Alto do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541  -  V.S.  Benedito  -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R:  José  Teberga,  650  –  próx.
Cisas – Moreira César

(12) 99104-0182
RAÇÃO

Casa de ração Oliveira - aceita-
mos  cartão  VISA  e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F:  3522-5034  /watss  99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N.  Sra
Bom  Sucesso,  1510  Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de  Janeiro
1045  -  Cidade  Nova  -  DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos -  Tel:
3637-2298 - Av:  João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS
TA-DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres  Dutra  km  92  -  Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES –  Tel
3637-1616  Av.  José  M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria
Salles Rua  Pedro  J.O.S.  da
Amaral  91  -  F:  3641-1216  -
V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-
te  de  funcionários  de  fabri-
cas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 3641-
1297/7817-4501/99739-1570/
99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê
I - Moreira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

O empresário Beto Branco, criador do Festival Estação Blues e Rock, que prepara mais uma edição com série de shows; organização destaca horários diferentes em 2018

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A voz do rock de Guaratin-
guetá vai se impor mais uma 
vez. Pelo terceiro ano consecu-
tivo, em alusão ao Dia do Rock, 
comemorado em 13 de julho, 
a cidade será palco do Festival 
Estação Blues e Rock. O evento 
que foi tirado do papel há três 
anos e era um sonho antigo de 
seu idealizador, Carlos Roberto 
de Oliveira, popularmente 
conhecido como Beto Branco, 
se transformou em algo espe-
rado pelo público de dentro 
e fora da cidade. Neste ano, o 
festival será realizado no dia 
14, sábado, com expectativa 
para a presença de até duas 
mil pessoas.

Crescente a cada ano, o even-
to atrai um público variado, 
com entrada franca e mais de 
seis horas de duração.

O festival tem como palco 
um dos pontos turísticos de 
Guaratinguetá, a praça Con-
dessa de Frontin, a Praça da 
Estação. É em frente a antiga 
Estação Ferroviária que as 
bandas se alternam e se apre-
sentam de forma gratuita, sem 
custo para quem assiste, nem 

para quem organiza o evento. 
O Estação Blues e Rock é um 

evento colaborativo desde o 
seu início. Sem recursos para 
contratar as bandas, o jeito é 
contar com a boa intenção dos 
músicos. “Tem banda que me 
procura dizendo que quer to-
car no festival, mas quando eu 
falo que não estamos pagando 
cachê, eles (integrantes da ban-
da) respondem ‘nós estamos 
querendo ir aí tocar de graça, 
porque o seu festival está 
sendo falado em São José e em 

São Paulo. Arruma uma vaga 
que nós vamos tocar aí’. Isso 
mostra os músicos entendem 
o intuito do evento”, destacou 
Beto Branco.

Com o crescimento do even-
to, bandas de fora da região 
demonstraram interesse em 
participar da agenda de shows. 
Um exemplo disso é a Arcpéla-
go, que vem do Rio de Janeiro 
para abrir o festival.

A paulistana Crom vai tocar 
o melhor do metal. A The Old 
Machine Band será a responsá-

vel por representar Guaratin-
guetá no festival. O blues está 
garantido com a banda Jhonny 
West, de São José dos Campos. 
Revivendo Woodstock, marco 
na história da música mundial 
no fim dos anos 60, Paulo 
Mayer and Thunderheads 
farão um tributo ao antigo 
festival. A Tropa de Shock, com 
nove CD’s lançados, fecha o 
evento desse ano.

Nesse ano o evento começa e 
termina um pouco mais cedo. 
O início está previsto para às 

15h e o término para às 22h. 
“O pessoal que espera escure-
cer, como sempre, para vir ao 
festival, vai perder três bandas. 
Porque se chegarem aqui às 
18h30, 19h, a terceira banda 
já vai estar saindo do palco”, 
salientou Beto Branco, já que 
para esse ano foi pedido que 
a organização respeitasse o 
limite de 22h para os shows.

Solidariedade – O evento 
é totalmente gratuito, mas a 
organização pede para quem 
for assistir aos shows levar 

um quilo de alimento não 
perecível, que serão doados 
para instituições de assis-
tência social para idosos de 
Guaratinguetá.

Apesar de ser organizado de 
forma independente, o evento 
conta com apoio da Secretaria 
de Cultura de Guaratinguetá, 
assim como aconteceu nos 
dois anos anteriores. A praça 
Condessa de Frontin fica no 
centro da cidade e é popular-
mente conhecida como Praça 
da Estação.

Foto: Leandro Oliveira Foto: Reprodução
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JOVENS EM EXERCÍCIO DO 
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO 

ESTADUAL - JEPOE

Potim abre inscrições para programa Jepoe
Cidade é a primeira no Vale a participar do projeto; vagas para até cem participantes no município

Da Redação
Potim

Estão abertas as inscrições 
para o Jepoe (Jovens no Exer-
cício do Programa de Orien-
tação Estadual), em Potim. O 
atendimento foi iniciado nesta 
quarta-feira e seguem até a 
próxima sexta-feira.

O programa, criado pelo go-
vernador Márcio França (PSB), 
tem como objetivo atender 
centenas de jovens com for-
mação profissional, atividades 
práticas, auxílio transporte e 
bolsa de R$ 500.

As inscrições nesta quinta-fei-
ra serão realizadas entre 13h e 

18h. Já na sexta-feira, o atendi-
mento será das 8h as 13h. “É 
uma grande conquista para 
os nossos jovens aprenderem 
uma profissão, e ainda serem 
beneficiados financeiramente. 
Nós estamos em busca de me-
lhoria para a nossa cidade, e 
temos certeza que vamos ter 
muitas outras conquistas ao 
longo desse ano”, enfatizou a 
prefeita Erica Soler (PR).

Devido ao empenho junto ao 
Estado em busca de reforço no 
atendimento e a característica, 
Potim foi a primeira cidade da 
Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba a ser contemplada 
pelo programa. Além dela, 

apenas Lorena será incluída 
em próximas ações.

Para participar é necessário 
comparecer à Prefeitura de 
Potim, que fica à praça Miguel 
Correa dos Ouros, nº 101, no 
Centro, com cópia do compro-
vante de residência, RG, CPF e 
histórico escolar.

O programa exige que o jo-
vem tenha entre 16 e 18 anos, 
seja morador da cidade, esteja 
matriculado na rede escolar, 
seja considerado jovem em 
situação de vulnerabilidade 
social, e não ser beneficiário 
dos programas de previdência 
e seguro desemprego. Após 
a inscrição, a diretoria de 

Promoção Social fará a investi-
gação e entrevista, para poder 
selecionar os cem jovens que 
serão beneficiados.

Nos cursos oferecidos esta-
riam opções como atendimen-
to ao público, orientações de 
trânsito e primeiros socorros. 
A previsão de início do pro-
jeto é agosto, com duração 
de seis meses. No programa, 
os jovens farão um curso 
profissionalizante de até 120 
horas. Aprenderão noções 
de ética e civismo, direitos 
humanos, primeiros-socorros, 
higiene e saúde, com direito a 
bolsa mensal de R$ 500 e vale 
transporte.A prefeita Erica Soler assina convênio para programa Jepoe, em Potim

Foto: Divulgação


