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Fiscalização fica mais rigorosa para 
inibir irregularidade em Aparecida
Administração aponta que alinhamento de bancas é a infração mais comum nos últimos meses

Rafael Rodrigues
Aparecida

O setor de fiscalização 
da Prefeitura de Apareci-
da iniciou, há dois meses, 
operações constantes de 
fiscalização no comércio e 
na Feira Livre da cidade. O 
trabalho tem o objetivo de 
coibir as práticas ilegais e o 
descumprimento de normas 
estabelecidas pela adminis-
tração, como alinhamento 
de bancas,  mercadorias e 
o horário de montagem das 
barracas.

Um levantamento da secre-
taria de Indústria, Comércio 
e Ambulantes, responsável 
pelo setor de fiscalização, 
apontou que o alinhamento 
das bancas na avenida da fei-
ra continua sendo a infração 
mais cometida. De acordo 
com Marcelo Pereira Ran-
gel, responsável pela pasta, 
foram aplicadas no período, 
quarenta multas no valor de 
R$ 280.

“Sem dúvida a maior quan-
tidade e as mais polêmicas 
multas que a gente tem 
aplicado nesses últimos 
dois meses é com relação ao 
alinhamento das bancas. Por 
isso a gente pede para que os 
ambulantes mantenham suas 
bancas alinhadas, porque 
vamos continuar com essas 
operações”, destacou Rangel.

O secretário contou que 

existem dias específicos em 
que o setor realiza o trabalho 
de fiscalização.

Pela lei, o trabalho só pode 
começar a ser feito às 5h 
de sexta-feira, mas muitas 
pessoas iniciavam um dia 
antes, causando transtorno 
no trânsito. A Um fiscal da 
Prefeitura faz o trabalho de 
averiguação da feira desde 
a noite da quinta-feira para 
cumprir a determinação. De 
acordo com o secretário, na 
última segunda-feira foram 
aplicadas multas para mon-
tadores que deixam os carri-
nhos com ferragens ao longo 
da avenida. “Esses carrinhos 
são recolhidos e eles tem que 
pagar um valor para retirar”, 
revelou Rangel.

Para o presidente da Asso-
ciação dos Ambulantes, Val-
deci da Silva, o João Major, 
a fiscalização é necessária 
para manter a ordem dentro 
da Feira Livre da cidade. Se-
gundo ele a única queixa de 
parte da categoria é com re-
lação ao tratamento de parte 
dos fiscais. “Fiscalização é 
positiva, mas tem que ter um 
pouco mais de respeito com 
o ambulante, porque temos 
um ou dois elementos que 
não sabem atuar e chegam 
com falta de respeito”. 

Sobre a crítica, Rangel 
frisou que é necessário que 
o ambulante que se sentir 
prejudicado, ou que tenha 

alguma queixa contra o tra-
tamento dos fiscais, procure 
a ouvidoria da Prefeitura. 
“A secretaria vai apurar a 
situação, mas desde que se 
tenha feito todo procedimen-
to corretamente, para que 
possamos apurar a conduta 
de cada um dentro da nossa 
pasta”, explicou 

Sobre outra reclamação 

do setor, referente à falta 
de diálogo entre fiscais e 
ambulantes, o secretário 
garantiu que o serviço man-
tém comunicação com os 
comerciantes. “Não estamos 
interessados na multa, mas 
sim na organização da feira”. 

Comércio – Uma das pri-
meiras ações da atual ad-
ministração foi a aplicação 

A feira livre de Aparecida, um dos principais alvos do trabalho que fiscaliza irregularidades no comércio
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da lei quanto a colocação 
de mercadoria nas calçadas 
feitas pelos comerciantes da 
região central. Até então, as 
mercadorias eram pendu-
radas e não se respeitava 
o espaço da calçada para 
o trânsito de pessoas. Após 
endurecer o cerco, Rangel 
garantiu que o comércio cen-
tral também passa por inten-

sa fiscalização. “Estamos com 
várias operações nos últimos 
dois meses, inclusive com a 
que aplicamos nas lojas da 
região central. A fiscaliza-
ção passa constantemente 
pedindo para os lojistas, que 
ainda insistem em manter as 
mercadorias fora de alinha-
mento, tomem providências 
para regularizar a situação”.

Guará tem arte e debate político com Festival Capivara
Evento na Praça da Estação conta com apresentações de música, dança, poesia e pequenos produtores da região

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Guaratinguetá recebe no 
próximo dia 18 a segunda 
edição do Festival Capivara. 
O evento promoverá expres-
sões artísticas como música, 
dança, poesia e teatro, além 
de convidar o público para 
um debate político e prati-
car compostagem na praça 
Condessa de Frontin.

As atividades serão re-
alizadas das 12h às 22h. 
Haverá venda de produtos 
artesanais de produtores da 
região, comida e espaço para 
crianças. O evento é gratuito.

Com apoio de instituições 
privadas e da secretaria 
da Cultura, o tema deste 
ano é “Arte como Política”, 
com o intuito de discutir a 
importância de despertar o 
protagonismo no meio social 
e político. A sustentabilidade 
também será destaque no 
evento.

Entre as atrações, apresen-
tações de música, com Lucas 
Rosa, A Casa Jah, 1lum3, Caê 
Mancini e Banda, de dança 
com o Espaço Expressão e 
a peça de teatro Sábia In-
decisão. Haverá poesia com 
Joyce e Rafa e o debate “Qual 
nosso papel na democracia?”, 
capoeira e os brechós Tô de 
Volta e Brechó da Biá. As 
crianças serão bem recebi-
das no Espaço para Brincar. 
Lojas de produtos artesanais 
e barracas de comida tam-
bém integram o festival.

Segundo uma das organi-
zadoras do evento, Thayná 
de Castro, 21 anos, estudante 
de jornalismo da Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D’Ávila), participarão artis-
tas da região e de outros 
estados. “Eles são de Guará, 
Lorena, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Os expositores são 
desde Itajubá até Guará. 
Focamos em artistas que 
começaram sua carreira no 

Vale”.
Idealizadores – O festival 

foi idealizado por diversos 
artistas, de movimentos que 
produzem cultura juvenil 
como o Revelia e o Coletivo 
Marlene. “Alguns não são 
de coletivo nenhum, mas 
se identificam com a causa. 
As pessoas foram se jun-
tando através de eventos 
de antigos movimentos, da 
experiência de fazer cultura”, 
explicou Thayná. Ao todo 
são oito organizadores do 
evento.

Dominique Souza, poeta, 
de 19 anos, explicou porque 
decidiu se envolver com o 
evento. “O Festival Capivara 
nos comove a colaborar, pois 
ele alimenta a alma. Seja na 
produção, como artista, ou 
como espectador, vivenciar 
a arte de forma não comer-
cial nos preenche de calor 
humano, nos torna mais 
sensíveis e corajosos para a 
vida”, afirmou.

Artistas se apresentam na Praça da Estação; festival Capivara envolve dança, música, poesia e teatro
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Vale tem altos índices de estupro em 2018
Pindamonhangaba tem maior número; Guaratinguetá teve redução de 58% na comparação com 2017

Andreah Martins
Cruzeiro

Uma publicação em uma 
rede social evidenciou um 
problema sério no Centro de 
Saúde de Guaratinguetá: a 
falta de medicamentos, apon-
tada por moradores como 
algo frequente. A distribui-
ção, segundo a secretaria de 
Saúde, está sendo realizada. 
O setor não soube informar o 
motivo pela falha apontada.

O Centro de Saúde é 
uma das maiores e mais 
importantes unidades de 
assistência desse setor em 
Guaratinguetá. Localizado 
próximo ao bairro da Pe-
dreira, Tamandaré e região 

central, é muito procurado 
por moradores que necessi-
tam de medicamentos. Esse 
é o caso de Antônio Carlos 
da Silva, morador do Campo 
do Galvão. “Eu precisava de 
um remédio para o estôma-
go, mas no Centro de Saúde 
não tinha. Acabei ficando 
sem. Voltei nessa semana 
e consegui, depois de uns 
nove dias”.

Situação semelhante a de 
Aparecida Franco, moradora 
da região central. “Sempre 
que precisava, corria até lá. 
Às vezes acontece de não ter 
(medicamento), mas na se-
mana seguinte, tem. Quando 
eu preciso e não encontro no 
Centro de Saúde, eu tento em 

outro posto”, declarou.
O chefe de Gabinete da se-

cretaria de Saúde, Alexandre 
Rocha, confirmou que houve 
um problema na distribuição 
de antibióticos e anti-infla-
matórios no Centro de Saúde, 
mas que os medicamentos 
deixaram a secretaria de 
Saúde com destino à unida-
de. Até o fechamento dessa 
matéria, o setor não havia 
apurado o que gerou a falha.

Rocha garantiu que um 
xarope não faz mais parte 
da distribuição do municí-
pio, pois ele foi retirado da 
Rename (Relação Nacional 
de Medicamentos), que é 
feita a cada dois anos pelo 
Ministério da Saúde. Artistas se apresentam na Praça da Estação; festival Capivara envolve dança, música, poesia e teatro
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Conseg retoma reuniões para debater segurança em Cruzeiro
Após regularização, de trabalhos, órgão pretende trabalhar em conjunto com polícias Civil e Militar na cidade

Rafael Rodrigues
Aparecida

Cruzeiro ganhou mais um 
aliado na luta pela redução 
dos índices da violência e na 
busca pelo aumento da sen-
sação de segurança dos mo-
radores. A partir do próximo 
dia 31, o Conseg (Conselho 

Viatura da Polícia Civill próxima à Santa Casa de Cruzeiro; em planejamento para combater a criminalidade, município volta a contar com reuniões realizadas pelo Conseg

Municipal de Segurança) vol-
tará a se reunir abertamente 
com a população.

Apesar do órgão ter rea-
lizado atividades ao longo 
dos últimos anos, faltava a 
regularização oficial através 
da documentação na Corre-
gedoria do Estado. “O Conseg 
não estava parado, ele sim-

plesmente não estava regu-
lamentado. Os documentos 
necessários para oficializar o 
órgão extraviavam, mas com 
a ajuda do capitão da PM 
William Vieira, conseguimos 
passar por todo esse proces-
so burocrático”, contou o 
presidente do órgão, Fabio 
Eugenio Ezequiel Teixeira.

Segundo ele, mesmo sem 
regularização, havia sempre 
a participação do Conseg 
em ações na cidade, com 
as polícias Militar e Civil, 
além da Guarda Municipal, 
Departamento de Trânsito, 
Conselho Tutelar, setores 
de Fiscalização e Vigilância 
Sanitária. 

De acordo com Teixeira, 
a intenção é que o plano de 
ação do Conseg conte com 
a parceria dos órgãos no 
segundo semestre.

As reuniões do Conseg 
serão realizadas sempre na 
última quinta-feira de cada 
mês, na sede da Casa dos 
Conselhos, a partir das 9h. 

“A população pode partici-
par das reuniões levando 
qualquer tipo de denúncia 
e sugestão. Todo tipo de 
problema que tenha a ver 
com a segurança pública a 
população poderá acionar 
o Conselho”, contou o presi-
dente do órgão. 

Para a delegada seccional 
de Cruzeiro, Sandra Vergal, 
a criação do Conselho de Se-
gurança trará mais diálogo 
entre população e autori-
dades policiais. “O Conseg 
é um canal aberto entre o 
povo e o policial. Vamos ob-
ter mais informações, mais 
diretas e com maior fran-
queza dos moradores. Com 
toda certeza a colaboração 
com sugestões e informa-
ções poderão nos auxiliar 
melhor no enfrentamento 
dos problemas”.

A segurança pública é pau-
ta de uma série de debates 
em Cruzeiro. Na Prefeitura, a 
busca por soluções que mini-
mizem os casos de violência 
tem tomado conta das ações. 
Recentemente, a adminis-
tração municipal mostrou 
interesse na criação do GGIM 
(Gabinete de Gestão Integra-
da Municipal), para auxiliar 
na elaboração e execução 
de projetos de segurança. 
O grupo seria formado por 
representantes da Polícia 
Rodoviária Estadual e Fede-
ral, delegados, conselheiras 
tutelares, representantes do 
Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, Projeto Coalizão, Tiro 
de Guerra, Departamento 
de Trânsito e secretários 
municipais que estiveram no 
evento e terão participação 
efetiva na criação do Gabi-
nete de Gestão Integrada 
Municipal.

A intenção do projeto é 
realizar ações com crianças, 
jovens e adultos. As reuniões 
com as autoridades serão 
realizadas mensalmente, 
com o objetivo de elaborar 
e desenvolver programas de 
segurança pública.
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Vendo uma casa no 
Parque São Francis-
co, com 3 quartos, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, quinta, óti-
mo local. Telefone: 
99741-4397 ou 3133-
5175
Vendo ou troco uma 
chácara com casa, 
na Colônia do Piagui, 
asfalto, muito boa. 
Telefone: 99103-0850
Vende-se uma casa 
próximo ao curso 
JV, 1 suíte, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, valor R$ 
380.000,00. Telefone: 
99189-8945
Aluga-se uma casa no 
santa luzia, 3 quartos, 
sala, copa, cozinha, 
garagem, quintal. Va-
lor R$ 800,00. Tele-
fone: 3133-5688 ou 
99703-3852
Alugo casa em Ubatu-
ba,varanda de frente 
para o mar, centro, 
garagem para 4 car-
ros. Telefone: 99726-
6410
Aluga-se apartamento 
no Village, 2 quartos, 
suíte, área de lazer 
privativa de 110m², 
ducha, churrasqueira. 
Telefone: 2103-2599
Vendo casa no beira 
rio, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
piscina, garagem co-
berta, ótimo local. R$ 
93.000,00 + dívida. 
Telefone: 2103-2599 
ou 99614-2077
Vendo apartamento 
no parque do sol, tér-
reo, 2 quartos, sala, 
sala, cozinha, banhei-
ro. R$ 39.000,00 + 
dívida. Desocupado. 
Telefone: 98106-6670
Vende-se no Santa 
Bárbara, 3 quartos, 
suíte, sala de jantar, 
lavado, varanda, 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 – cen-
tro – c/1 dorm., sala, 
coz., banh., gara-
gem. Tr.F: 99775-
1668/99603-9613 – 
Pinda
ALUGO Casa – An-
drade – Rua Ignacio 
Cabral Moreira 129. 
Tr:F: 3642-3641 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Te n ó r i o / U b a t u b a 
– Tr.F: 3642-3302-
99119-3754 – Pinda
ALUGO Edícula –
centro. c/quarto/sl/

Vendo ou troco por 
moto, Gol Special 
1000,  c inza,  ano 
2002, modelo 2003, 
ótimo estado. Telefo-
ne: 99755-6735
Pajero Sport 10, saia 
da gasolina, vem para 
diesel, 4x4km 190, 
prata, R$ 47.000,00. 
Telefone: 99734-8482
Vende-se um Voya-
ge, ano 2011 2012, 
completo, trend, R$ 
23 .000 ,00 .  Fa la r 
com David. Telefone: 
98842-4026
Vendo fox,  2014, 
branco, completo, úni-
co dono, 40.000Km, 
abaixo da tabela. Só 
R$ 31.000,00. Telefo-
ne: 98131-3824
Vendo uma moto fan 
150, mix, ano 2009 
R$ 4.000,00. Telefo-
ne: 99783-8392 ou 
3133-8087
Vendo moto,  ano 
1998, azul, xlx, 350, 
único dono. Telefone: 
99710-0140

Vendo Ford Ka, ano 
2010/2011, 1.0, vidro 
e trava, pneus novos, 
69700km, ótimo es-
tado. R$ 17.200,00. 
Telefone: 98157-0164
Vendo Palio Weeke-
nd, branca, 4 portas, 
2001, documentação 
ok, R$ 10.000,00. Fa-
lar com Wellington no 
telefone: 99191-5938
Vende 1 brasília por 
R$ 1.600,00. Licen-
ciada, 4 pneus novos, 
periciado, motor novo, 
tudo funcionando. Te-
lefone: 98161-7759

Vendo Palio Fire 1.0, 
2 portas, ano 2014, 
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

coz.; varanda, quin-
tal. Incluso luz/agua/ 
IPTU. Tr.F: 99792-
1069 – Pinda
ALUGO quarto c/ba-
nheiro – Ouro Verde. 
Tr.F 99204-5626 – 
Pinda 
ALUGO Casa (fun-
dos) c/quarto, sala, 
coz, banh., quintal, 
á/serv. Rua Marins 
de Barros 247 – Boa 
Vista. Tr.F: 99105-
0958 – Pinda 
ALUGO ou VENDO 
Chácara c/1000m2 
com casa e plan-
tas –  Bai r ro  das 
C a m p i n a s .  Tr. F : 
3645-3802/99199-
0166/99196-4791 – 
Pinda
A L U G O  C a s a  – 
Mombaça – parte 
alta – c/2dorms., sl, 
coz., banh., á/serv., 
garagem p/2 carros, 
quintal, ótimo acaba-
mento. 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
VENDO á rea  de 
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 – 

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 

Vendo ou troco es-
cola de natação, 
piscina de 9125m², 
pedregulho. Telefone: 
99626-2767. Falar 
com Jorge
Passo ponto cafe-
teria, completa, ga-
ler ia best center, 
pedregulho. Ao lado 
da Loja Americanas. 
Excelente clientela, 
motivo: mudança de 
cidade. Tratar no te-
lefone: 98196-8336
Vendo excelente ban-
da de jornais, ótima 
localização em Gua-
ratinguetá. Falar dire-
to com o proprietário 
no telefone:  99737-
6838
Corte e podas de 
árvores, serviço pro-
fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa lar  com Si lv io 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074
Contrata-se costurei-
ra para trabalhar em 
confecção em Gua-
rá.  Salário Bruto R$ 
1.100,00. Telefone: 
98157-0164
Ve n d o  u m a  H D 
80GB, segate, bar-
racuda 700.9, usa-
da, em bom estado, 
R$ 50,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo estande de 
mogno com espaço 
para tv de 50 polega-
das, R$280,00. Falar 
com Josiane. Telefo-
ne: 99715-7811
Vende-se título fa-
miliar do Itaguará. 
Valor R$ 4.500,00 à 
negociar. Telefone: 
98807-5687 ou 2103-
1556
Vendo freezer ho-
rizontal 350l i tros, 
microondas, máqui-
na de lavar 15kg e 
9kg, bebedouro re-
frigerado. Telefone: 
997776288 
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. 
Rua Sete de Setem-
bro, 121
Vendo jazigo com 3 
gavetas, no parque 
das ol iveiras. R$ 
8.000,00. Telefone: 
3122-0996 ou 99602-
5118
Vende-se uma 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: 

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

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas com 
capricho. Serviço de 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 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

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 - Servimos almoço e
caldinhos  -  Frango assado no
sábado e domingo  - Rua Alci-
des Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. R.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.
3637-3074/97403-6524 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

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 031/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
tiras reagentes para a determinação de glicemia capilar, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A 
ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO 
QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
30/08/2018, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da 
Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 15 de agosto de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal.
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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

Santa Casa aguarda 
laudo sobre queda de 
elevador em Guará
Corpo de Bombeiros atendeu dois médicos e um 
paciente estavam no aparelho durante acidente

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Santa Casa de Guara-
tinguetá informou que está 
aguardando laudo sobre o 
caso do elevador que caiu três 
andares, no último domingo, 
por volta das 22h. No momen-
to do acidente, dois médicos e 
um paciente, que ocupavam o 
aparelho, sofreram o impacto 
da parada brusca. Segundo a 
administração do hospital, as 
vítimas já foram liberadas.

Logo após o acidente, o Cor-
po de Bombeiros foi acionado. 
O elevador ficou parado por 
cerca de uma hora entre o 
primeiro andar e o térreo até 
o socorro chegar. Os médicos 

transportavam um paciente 
acamado para a UTI (Unida-
de de Tratamento Intensivo). 
O paciente chegou a cair da 
maca, mas não apresentou 
mudanças no quadro clínico.

A Santa Casa explicou que 
apesar das falhas, a trava 
de segurança foi acionada e 
impediu o elevador de atingir 
o solo.

O diretor administrativo da 
Santa Casa, João Marcos Ro-
main, rejeitou a possibilidade 
de rompimento dos cabos e 
explicou que as manutenções 
do elevador são rotineiras. “A 
última manutenção preventiva 
foi em 3 de agosto. Segundo 
a avaliação da empresa, o 
elevador não apresentava 

nenhuma situação de risco. 
Estamos identificando todos os 
danos e aguardando a perícia 
do seguro, para ver possíveis 
reembolsos de danos”.

Vítimas – Um médico e um 
paciente sofreram escoriações 
leves, já outro médico teve 
uma fratura no tornozelo. 
As vítimas foram socorridas 
e realizaram exames, como 
radiografia, na mesma noite. 
O paciente, apesar de não ter 
apresentado complicações 
clínicas, passou a noite na 
UTI e já foi transferido para o 
quarto e os médicos liberados.

O médico que sofreu com-
plicações no tornozelo passou 
por cirurgia e foi liberado na 
manhã da última terça-feira. Artistas se apresentam na Praça da Estação; festival Capivara envolve dança, música, poesia e teatro

Foto: Arquivo Atos

Guaratinguetá discute melhorias na estrada turística do Gomeral
Com extensão de vinte quilômetros, estrada cênica faz ligação entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão

Juliana Aguilera
Região

A secretaria do Meio Am-
biente de Guaratinguetá rea-
lizou, na última quarta-feira, 
uma reunião com moradores 
do Gomeral para debater as 
futuras melhorias na estrada 
que liga o bairro à Campos 
do Jordão. Esse foi o segundo 
encontro realizado com a po-

pulação para entender suas 
necessidades de locomoção 
no local. A melhoria da es-
trada visa atender tanto ao 
turismo regional quanto os 
moradores da região.

O encontro, realizado no 
restaurante Gomeral, seguiu 
as mesmas discussões já 
apresentadas em 6 de junho, 
no primeiro encontro com 
os moradores. Segundo a se-

cretaria, as mudanças ainda 
estão sendo estudadas e o 
projeto está em fase embrio-
nária. As verbas necessárias 
não foram calculadas.

O encontro debateu ainda 
os projetos para a via que 
passa por Guaratinguetá, Pin-
damonhangaba e Campos do 
Jordão será considerada uma 
estrada cênica - definição de 
rodovias que cruzam regiões 

de beleza natural, história, 
arquitetônica e/ou cultura. A 
estrada atual apresenta com-
plicações, dificultando passa-
gens de ônibus escolares e 
carro sem tração, devido ao 
terreno irregular. Moradores 
confirmam a dificuldade em 
chegar até a parte urbana de 
Guaratinguetá.

A discussão em torno da 
estrada se limita ainda em 
como desenvolver o projeto 
com o mínimo de impacto 
ambiental, a possibilidade 
de se tornar uma estrada-
-parque, qual o limite legal 
das ações e a definição da 
estrutura física necessária. 

Estão envolvidos no pla-
nejamento o Governo do 
Estado, secretaria munici-
pais, o Conapam (Conselho 
Consultivo da Área de Pro-
teção Ambiental da Serra da 
Mantiqueira), prefeituras de 
outras cidades (Pinda e Cam-
pos) e moradores da região.

Morador – O coordenador 
do Grupo de Trabalho da 
Estada Parque do Parque 
Estadual de Campos do Jor-
dão, Rogério Rabelo, conhece 
os problemas da estrada de 
longa data. Com familiares 
residindo na área, Rabelo 
explicou como as chuvas 
atrapalham o dia a dia da 
população: “Existe um trecho 
da estrada que dá acesso à 
Igreja de São Lázaro, que 
opera com meia pista desde 
2009, por causa de uma 
forte chuva que fez a estrada 
ceder”. 

Rabelo acredita que é ne-
cessário uma intervenção de 
forma imediata. “Uma série 
de pontos críticos precisam 
ser arrumados para deixar 

A estrada do Gomeral, em Guará, que liga Pinda a Campos do Jordão

Foto: Arquivo Atos

a estrada com mobilidade 
o ano inteiro, independente 
da chuva”.

O coordenador reforçou 
também que, todo ano, a 
Prefeitura faz uma ação de 

manutenção na estrada por 
causa do Festival da Truta, 
mas que é necessário pavi-
mentar a via com bloquetes 
e não só pereniza-la, como 
medida paliativa.


