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Prefeitura de Pinda define 
pagamento de dívida de 15 
anos com servidores   
Câmara aprova parcelamento de pendência de mais de
R$ 20 milhões; Prefeitura tem até oito anos para quitar déficit

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, por unanimida-
de o projeto do Executivo que 
autoriza o pagamento de uma 
dívida de pouco mais de R$20 
milhões com os servidores 
municipais, referente ao direito 
trabalhista DSR (Descanso Se-
manal Remunerado). A pendên-
cia é alvo de uma ação coletiva 
movida há mais de 15 anos pelo 
sindicato da categoria. 

Direito somente dos servido-
res municipais que realizam 
horas extas ou atuam à noite, 
o DSR tornou-se desde 2004 
uma batalha judicial entre a 

Prefeitura e o Sindicato dos 
Servidores Municipais.

No início do processo, a dívi-
da era de apenas R$ 8 milhões, 
mas devido à falta de uma 
solução por parte das antigas 
gestões municipais, o déficit 
saltou para mais de R$ 20 mi-
lhões até o fim de 2018.

De acordo com a ação, o 
benefício deveria ser destinado 
a cerca de 2,6 mil servidores, 
entre aposentados e os que 
estão na ativa.

Para solucionar o impasse, o 
prefeito Isael Domingues (PR) 
iniciou em 2017 as tratativas 
com o sindicato da categoria.

Após diversas reuniões, um 
consenso entre as partes defi-

niu em outubro do ano passado 
que a dívida seria paga de 
forma parcelada a partir de 
2019, tendo a primeira parcela 
um valor de R$ 4 milhões. O 
acordo, detalhado no projeto 
enviado à Câmara, recebeu 
o aval legislativo na última 
segunda-feira. 

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba expli-
cou que o montante tem um 
prazo de até oito anos para 
ser quitado. O Executivo reve-
lou ainda que “prevê o início 
do pagamento ainda neste 
ano, para tanto, remeterá a 
demanda para homologação 
do TRT (Tribunal Regional do 
Trabalho)”.

Ubatuba anuncia reajuste de 
7,55% aos servidores municipais

Da Redação
Ubatuba

A Câmara de Ubatuba apro-
vou por unanimidade o pro-
jeto de autoria do Executivo 
que prevê o reajuste salarial 
dos servidores municipais 
em 7,55%. Com a autorização, 
cerca de três mil funcionários 
serão beneficiados em março.

A proposta, aprovada por 
unanimidade na última ter-
ça-feira, contempla 2.337 
servidores na ativa como 
estatutários, comissionados 
e celetistas e 503 servidores 
inativos, conforme o IPMU 
(Instituto de Previdência Mu-
nicipal de Ubatuba). 

De acordo com a Câmara, o 
Executivo tem a obrigatorieda-
de de anualmente encaminhar 
este projeto em fevereiro, 
seguindo o IGPM (Índice Geral 
de Preços de Mercado) e que 
o reajuste foi definido com o 
sindicato da categoria.

Além do reajuste, o projeto 
mantem a concessão do abono 
salarial instituído em 2003, 
pago mensalmente aos servido-
res ativos e inativos conforme 
a referência salarial. Para os 
servidores enquadrados em 
referências salariais de valor 
até R$ 1.513,18 o abono é de 
R$261,37, para os salários en-
tre R$ 1.513,19 e R$2.521,99 o 
abono é no valor de R$ 217,79, 
já os enquadrados acima de 
R$2.522 recebem R$ 174,26.

Os valores definidos tam-
bém repõem perdas salariais 
dos agentes políticos, exceto 
do prefeito e vice-prefeito. 
“Avaliamos o impacto da fo-
lha de pagamento diante da 
arrecadação sob a ótica da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
O índice de 7,55% mantém 
o poder de compra do nosso 
servidor, já que repõe perdas 
salariais resultantes da inflação 
de 2018", destacou o prefeito 
de Ubatuba, Délcio Sato (PSD).

Segundo ele, apesar de terem 
o direito, a reposição não se 
aplica às remunerações de 
prefeito e vice.

Apesar da aprovação unâni-
me, o vereador Ricardo Cortês 
(PSC) frisou a importância do 
Plano de Cargos e Salários 
que os vereadores devem 
cobrar da Prefeitura. “É o que 
falta no município, pois há 
achatamento salarial com tais 
reajustes. Quem ganha mais 
perde mais. O cidadão que es-
tuda mais, tem mais condições, 
tem que ganhar diferenciado 
como médicos, engenheiros 
e professores em seus dife-
rentes níveis, que devem ter 
ganhos proporcionais. Vamos 
cobrar esse Plano de Cargos e 
Salários”.

A Câmara divulgou que em 
2017 os funcionários tiveram 
reajuste de 8,79% para uma 
inflação que ficou em 6,29%, e 
em 2018 equiparou-se à infla-
ção do ano anterior, de 2,95%.

Documentos apreendidos pelo Gaeco seguem 
para o MP e TCE na busca por provas sobre 
denúncia de desvio de verba pública em Potim
Pelo menos R$ 50 mil foram retirados do Legislativo de acordo com investigação

Gaeco responsável pela operação em busca de provas sobre esquema de desvios de verbas públicas

Leandro Oliveira
Potim

O Ministério Público e o 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo seguem com as 
investigações após a operação 
que prendeu documentos e 
CPU’s na Prefeitura e a Câmara 
de Potim, na última segunda-
-feira. O Gaeco (Grupo de Atu-
ação Especial de Combate ao 
Crime Organizado) chegou ao 
município no começo da manhã 
e realizou a operação Endosso 
Final, que investiga desvio de 
verba pública para pagamento 
de contas particulares de servi-
dores do Legislativo.

Foram ao todo nove manda-
dos de busca e apreensão, sen-
do oito deles em Potim e um em 
Guaratinguetá. A investigação 
do Ministério Público apurou 
que os investigados alteravam 
beneficiários de pagamentos 
via boletos e realizavam paga-
mentos de contas particulares 
com dinheiro público. 

A apuração levantou que 
os recursos desviados faziam 
parte de fundos do Legislativo. 
O montante seria usado para 
pagamento de guias de benefí-
cios aos servidores, como INSS 
e FGTS. A busca de possíveis 
irregularidades foi aberta no 
fim de 2018, com inquérito 
da Polícia Civil e investigação 
interna na própria Câmara, de 
onde foram levadas duas CPU's 
e documentos. 

O valor total desviado não 
foi confirmado. Porém, o 
Legislativo trabalha com a 
possibilidade de pelo menos 
R$ 50 mil. No Executivo a ope-
ração foi semelhante. O Gaeco 
foi acompanhado pela Polícia 
Militar, Promotoria de Justiça 
e Tribunal de Contas, para 
obter as documentações re-
ferentes ao Legislativo. Foram 
levados documentos, guias do 
INSS, documentos referentes 

ao duodécimo repassado da 
Prefeitura à Câmara e outros 
materiais internos.

A investigação continua sob 
comando do MP e do TCE de 
São Paulo. Executivo e Legisla-
tivo se colocaram à disposição 
para auxiliar nas investigações.

Por meio de nota, a Prefeitu-
ra deu detalhes da operação. 
"Na manhã de hoje, a Prefeitura 
Municipal de Potim recebeu a 
diligência de órgãos do poder 

público entre eles: Gaeco, Tri-
bunal de Contas do Estado e 
Ministério Público. A ação se 
deu por conta das investigações 
quanto a indícios de desvio de 
recursos públicos por parte do 
ex-diretor da Câmara Municipal 
de Potim no ano de 2018 (tre-
cho da nota”.

A denúncia foi feita à Po-
lícia Civil no ano passado 
"após a própria administra-
ção municipal descobrir as 

irregularidades ocasionado 
pelo funcionário da Câmara 
em junho e outubro de 2018. 
A administração da prefeita 
Érica Soler (PR) reforça que a 
investigação em andamento 
se dá com o apoio do Poder 
Executivo que colabora com 
a explicação dos fatos".

A operação teve como única 
finalidade a apreensão de 
documentos. Não houveram 
mandados de prisão expedidos.

EDP alerta 
para ação de 
golpistas que 
se passam por 
funcionários 
no Vale

Da Redação
Região

A EDP São Paulo, concessio-
nária de energia que atende 
19 cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba) alerta os clientes 
para os cuidado com a ação de 
golpistas e pessoas que estão se 
passando por funcionários da 
concessionária.

Segundo a EDP, os golpistas 
se oferecem para executar ser-
viços que não foram solicitados 
pelo cliente. Os colaboradores 
da empresa não realizam vis-
torias internas em residências 
e não estão autorizados a 
cobrar e receber por serviços 
realizados.

A cobrança é feita na fatura 
de energia elétrica e deve ser 
paga somente pela internet, 
em bancos, correspondentes 
credenciados ou casas lotéricas.

O morador deve solicitar 
identificação do funcionário 
por meio de crachá, e verificar 
se está devidamente uniformi-
zado. Em São José dos Campos 
tiveram dois casos registrados 
de golpes em clientes. Os gol-
pistas sempre usam a mesma 
tática. Eles se identificam como 
funcionários de empresas que 
fornecem energia elétrica, 
água, telefone, internet e gás. 
As vítimas geralmente são 
idosas.

Outras informações ou de-
núncias podem ser atendidas 
na Central de Atendimento da 
EDP pelo telefone 0800 721 
0123.
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Homem é preso com 17 quilos 
de cocaína em Lavrinhas 

A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) flagrou um moto-
rista em posse de 17 quilos 
de cocaína na última quarta-
-feira no trecho de Lavrinhas 
da rodovia Presidente Dutra.

De acordo com a PRF, uma 
equipe realizava abordagens 
de rotina pela estrada, quan-
do deu ordem de parada a 
um carro. Após desconfia-
rem do nervosismo do mo-

torista, os agentes iniciaram 
uma vistoria no interior do 
veículo. 

Ao verificarem o tanque 
de combustível, os policiais 
encontraram o entorpecente. 

O condutor foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas e 
encaminhado a sede da PRF 
em Cruzeiro, onde aguarda 
transferência para algum 
presídio da região.

Motorista é condenado por 
morte de irmãs em Aparecida 

Após atropelar fatalmente 
duas irmãs em 2011, um 
homem foi condenado pela 
Justiça a 19 anos de prisão, 
na última quarta-feira, em 
Aparecida. O motorista, que 
na época do crime tinha 25 
anos e estava embriagado, 
responderá por duplo homi-
cídio qualificado. 

Em 20 de dezembro de 
2011, as pequenas Maria 
Clara e Maria Eduarda, que 
tinham respectivamente 5 e 

9 anos, brincavam na calça-
da de uma via no Itaguaçu, 
quando foram atingidas pelo 
carro.

O condutor, que fugiu sem 
prestar socorro, foi detido 
pela Polícia Militar poucos 
minutos depois do atropela-
mento em um bar do bairro.

O criminoso, que respondia 
pelo crime em liberdade, foi 
recolhido ao CDP (Centro 
de Detenção Provisória) de 
Taubaté.

Dupla é flagrada pela PM com 
cocaína e maconha, em Lorena

Durante uma operação 
em Lorena, a Polícia Militar 
apreendeu quase meio quilo 
de entorpecentes, na noite 
da última terça-feira, no 
Brisas do Campo. 

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava o bairro 
quando desconfiou da ati-
tude de um homem e de um 
menor de idade. 

Na abordagem, foram loca-

lizadas 401 gramas de maco-
nha e 36 gramas de cocaína. 

Já na casa do menor infra-
tor foram apreendidos uma 
balança digital e uma quantia 
de R$ 2,7 mil, proveniente da 
comercialização de entorpe-
centes.

A dupla foi encaminhada 
ao Distrito Policial de Lorena, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Condenado a 59 anos por 
triplo homicídio em Pinda

Acusado da autoria de um 
triplo homicídio no início de 
2016, um homem de 24 anos 
foi condenado pela Justiça a 
59 anos de prisão, na última 
quinta-feira, em Pindamo-
nhangaba.

Apontado pela sentença 
judicial como um criminoso 
de alta periculosidade, o jo-
vem é acusado de assassinar 
dois homens e uma mulher 
durante uma discussão em 23 
de maio, na avenida Princesa 
Isabel, localizada no Cidade 
Nova. Na ocasião, as vítimas 

foram executadas com disparos 
de arma de fogo. 

O jovem, que já possuía ante-
cedentes criminais por tráfico 
de drogas, foi preso menos de 
uma semana depois do crime. 

De acordo com a Polícia Civil, 
o assassino foi identificado 
através das imagens de câme-
ras de videomonitoramento 
instaladas na avenida. Apesar 
de ser condenado a quase 
sessenta anos de prisão, o cri-
minoso ficará preso no máximo 
trinta anos, respeitando o limite 
exigido pelo Código Penal.

Corpo de moradora de Cruzeiro 
é encontrado no Rio Paraíba

A Polícia Civil de Cruzeiro 
abriu um inquérito para 
investigar a morte de uma 
mulher de 39 anos, que 
teve seu corpo localizado 
na manhã da última quar-
ta-feira no Rio Paraíba, em 
Lavrinhas. 

Segundo a Polícia Militar, 
a corporação foi acionada 
por moradores de Lavrinhas 

que se depararam com o ca-
dáver boiando no rio. 

O corpo foi identificado 
como sendo de uma morado-
ra do bairro Lagoa Dourada, 
em Cruzeiro.

Até o fechamento desta 
edição a causa da morte não 
havia sido revelada pele equi-
pe do IML (Instituto Médico 
Legal) de Cruzeiro.

Estado emite alerta e Pinda entra na 
lista de risco sobre dengue tipo 2

Da Redação
Região

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entrou em alerta 
sobre dengue tipo 2. Uma 
pesquisa sobre a infestação 
do Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, da zika e da 
chikungunya mostrou que a 
cidade tem risco de epidemia 
da doença. 

O resultado da ADL (Aná-
lise de Densidade Larvária) 
apontou o município com 6,5 
pontos no IB (Índice de Brete-
au). Segundo o Ministério da 
Saúde, acima de 1,5 já há risco 
de epidemia. O considerado 
aceitável é que o número seja 
inferior a um.

O IB encontrado representa 
que a cada cem imóveis visto-
riados pelos agentes de saúde, 
em seis ou sete foram encon-
tradas larvas do Aedes aegypti. 

A ADL mostrou que os vasos 
de plantas foram os locais em 
que os agentes mais encontra-
ram larvas do mosquito. Na 
sequência, os materiais inser-
víveis, ralos, reservatórios de 
água e bromélias.

Em 2014, a cidade teve uma 
epidemia da doença e chegou 
a decretar calamidade pública, 
com mais de três mil casos. Em 

2016, a cidade teve 405 casos 
de dengue. No ano passado, 
foram trinta.

A secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo emitiu na 
última semana um alerta sobre 
dengue tipo 2. Segundo infor-
mações, só circulava o vírus 
tipo 1 no Estado. A dengue tipo 
2, que antes era considerada 
hemorrágica, atualmente é 
identificada como dengue 
grave pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde). Não é mais 
utilizada a nomenclatura de 
dengue hemorrágica, pois 
nem todos os casos graves de 
dengue envolvem hemorragia. 

As pessoas que já tiveram 
dengue 1 devem ter um cuida-
do maior com o tipo 2, já que a 
segunda infecção pode ter uma 
evolução de maior gravidade.

Em Pindamonhangaba os 
agentes de controle de veto-
res continuam fazendo visita 

casa a casa nos bairros para 
conversar com os moradores e 
alertar sobre possíveis focos de 
criadouro do mosquito.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, os principais sin-
tomas da dengue são febre 
alta (superior a 38,5°C), dores 
musculares intensas, dor ao 
movimentar os olhos, mal-
-estar, falta de apetite, dor de 
cabeça e manchas vermelhas 
no corpo.

Agentes da equipe de Vigilância Epidemiológica de Pinda, em trabalho que busca criadouros da dengue

Foto: Divulgação PMP

Iniciativa busca evitar contaminações tóxicas; materiais recolhidos 
passam a ser encaminhados por fabricantes e cooperativas da cidade

Prefeitura de Ubatuba amplia 
serviço de descarte de resíduos 
eletrônicos para moradores

Foto: Divulgação PMU
Lucas Barbosa
Ubatuba

Para conter o aumento 
do descarte irregular de 
resíduos eletrônicos nos 
rios e praias de Ubatuba, a 
Prefeitura ampliará na pró-
xima segunda-feira o serviço 
destinado ao recebimento 
destes materiais. Além de 
prejudicar o meio ambien-
te, o despejo dos aparelhos 
oferece risco a turistas e 
moradores.

Durante o ano passado, 
mutirões de limpeza consta-
taram um crescimento do nú-
mero de resíduos eletrônicos 
recolhidos dos rios e praias 
da cidade. Para amenizar a 
situação, desde 3 dezembro 
a sede da secretaria de Meio 
Ambiente conta com um 
espaço para o descarte de 
pilhas, baterias e lâmpadas 
fluorescentes.

Ampliando a medida de 
preservação ambiental, a 
cidade anunciou na última 
semana que passará tam-
bém a receber os seguintes 
tipos de lixos eletrônicos: 
aparelhos celulares, apare-
lhos de DVD e CD, câmeras 
fotográficas, computadores, 
televisões, rádios, impresso-
ras e notebooks. 

O secretário de Meio Am-
biente, Guilherme Adolpho 
Penteado, explicou que além 
de causar danos à natureza, o 
descarte irregular represen-
ta um alto risco aos turistas 
e moradores do município. 
“Os resíduos eletrônicos 
possuem componentes quí-
micos altamente tóxicos, que 
oferecem um grande perigo 
de contaminação. A nossa 
expectativa é que este novo 
serviço contribua para uma 

Lixos eletrônicos recuperados em área da orla de Ubatuba; cidade mantém preocupação com resíduos

redução considerável de apa-
relhos eletrônicos lançados 
ao mar”. 

O chefe da pasta revelou 
ainda qual será a destinação 
dos objetos recolhidos. “Se-
guindo a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, enca-
minharemos parte deste 
material para os próprios 

fabricantes dos aparelhos 
eletrônicos que deverão dar 
uma finalidade a ele. Já o 
restante será levado para 
cooperativas de reciclagem. 
É importante ressaltar que 
estamos estudando em bre-
ve implantar novos pontos 
de recolhimento pelo mu-
nicípio”. 

Local – Os interessados em 
descartarem os lixos eletrôni-
cos deverão comparecer à sede 
da secretaria do Meio Ambien-
te, localizada à rua Dona Maria 
Alves, 926, no Centro. 

Caso tenham dúvidas, os mo-
radores devem entrar em con-
tato com a Prefeitura através 
do telefone (12) 3833-2439.
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 99614-2077
Vendo casa no 

Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 
piscina, churras-
queira, garagem 
para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 
no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: 98149-1112
Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 
garagem. Valor R$ 
160.000,00. Tele-
fone: 98811-1252 
ou 99703-3852 ou 
3133-5688
Ve n d o  t e r r e n o 
no pingo de ouro 
05x50, entrada de 
5.000,00 + parce-
las de 1.000,00 ou 
90.000,00 à vista. 
Telefone: 99742-
9122

ALUGA-SE
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bairro 
Santa Luzia, todo mu-
rado. Valor R$ 300.00. 
Telefone: 3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748

Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r in -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00. Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da 
Híp ica.  Telefone: 
99785-10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de 
salgados. Empadão, 
torta de franco, riso-
les. Telefone: 98187-
3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carca-
ças de baterias. Te-
lefone: 3132-4765 ou 
3133-9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 
loja de automóveis, 
continuação da JK, 
próximo ao IML. Te-
lefone: 3132-7171 ou 

98175-0186

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadei ras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  Tr. 
F: 99721-0533 - Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garnises, viveiro gran-
de telado, carrocinha 
de mão, churrasquei-
ra grande chapea-
da. Bom preço. Tr.F: 
3645-5783 – Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. R$  
1.500,00. Tr.F: 98819-
9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca de 
jornal, ótima localiza-
ção em Guaratingue-
tá. Falar direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
funcionando. Em Apa-
recida e sem luvas. 
Telefone: 99783-1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
VENDO máquina de 
fazer sorvete e picolé, 
freezer gde 2 tampas, 
1 carrinho e 1 selado-
ra. Tr. c/Gilberto – F: 
99149-0245/98111-
8665 – Pinda
VENDO Geladeira 
– ótimo estado de 
conservação. Tr.F: 
99193-9475/98824-
6677 – Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. R$  
1.500,00. Tr.F: 98819-
9617 – Pinda
VENDO jg de quarto 
infantil – neutro – Tr. 
F: 99145-4820 – Pin-
da
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 1 
galoneira, 1 overlo-
que. Todas semi no-
vas e revisadas. Te-
lefones: 99630-0220 
ou 3125-2544
Aluga-se um merca-
dinho, todo montado. 
Só chegar e traba-
lhar, no bairro Jardim 
do Vale 2. Telefo-
nes: 99769-9536 ou 
99269-1950
Vendo ou troco escola 
de natação, piscina 
de 9125m², pedregu-
lho. Telefone: 99626-
2767. Falar com Jorge
Passo ponto cafete-
ria, completa, galeria 
best center, pedregu-
lho. Ao lado da Loja 
Americanas. Exce-
lente clientela, motivo: 
mudança de cidade. 
Tratar no telefone: 

Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. Sil-
via, telefone: 99184-3805
Carreto Murilo, a partir de 
40.00, caminhão 3/4. Tra-
balho qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Tele-
fone: 3133-4452 ou 99160-
1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e 
faço curativos. Mais infor-
mações entrar em contato. 
Raquel, telefone: 98199-
2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima 
e 16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 

que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713

Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 

Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-

sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 

– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – completa 
– R$ 30.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  a r /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, mode-
lo 2013, attractive, 
completo, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo  Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 02/19 PROC. Nº 137/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO, 
do tipo menor preço global, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços comuns de engenharia para a obra de 
revitalização da Praça Rosendo Pereira Leite, com 
fornecimento de material equipamentos e mão de 
obra, a realizar-se às 09h30min do dia 14 de Março 
de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Guaratinguetá, 13 de 
março de 2019  – A ocor-
rência de alagamentos em 
muitas cidades brasileiras, 
principalmente no verão 
em função das chuvas 
abundantes, é uma triste 
realidade vivenciada por 
muitos cidadãos do nosso 
país. As possíveis causas 
deste problema são de co-
nhecimento de boa parte 
da população: excesso 
de impermeabilização dos 
solos, canalização de rios, 
ausência de áreas verdes 
principalmente nas gran-
des cidades e a presença 
de lixo nas ruas, estão 
entre as mais comuns. 

Felipe Parente, Coorde-
nador da Guaratinguetá 
Saneamento, esclarece 
que a ligação clandestina 
do escoamento de água 
da chuva diretamente à 

rede de esgoto pode contri-
buir para a contaminação de 
rios e córregos. “Isso acon-
tece porque a tubulação da 
rede esgoto é projetada para 
receber efluentes apenas 

Ligações clandestinas de água da chuva 
provocam o aumento de enchente

Guaratinguetá Saneamento alerta sobre os riscos desta irregularidade

de pias, vasos sanitários, 
chuveiros e tanques de la-
vagem de roupa, ou seja, um 
volume muito menor do que 
o recebido quando a água 
da chuva é interligada a essa 

rede”, explica. 
A rede coletora de esgoto 

e de águas pluviais (pro-
venientes de chuvas) são 
independentes, ou seja, pos-
suem tubulações separadas. 

Quando essa distinção é 
realizada adequadamen-
te, evita-se o acúmulo de 
areia ou outros sedimentos 
trazidos pela chuva nas 
tubulações e que provocam 
o transbordamento da água 
e risco de enchentes. 

O destino da água da 
chuva é diferente do es-
goto. Enquanto as águas 
pluviais vão reabastecer 
córregos, rios e lençóis fre-
áticos, o esgoto é coletado 
e destinado ao tratamento, 
a fim de ser devolvido ao 
meio ambiente. Assim, fica 
evidente que destinar de 
forma adequada a água 
da chuva nas residências, 
é uma medida que não 
apenas evita sérios proble-
mas para os cidadãos, mas 
que contribui, ainda, com a 
sustentabilidade do meio 
ambiente.

Fundo Social 
de Ubatuba 
abre vagas 
para cursos 
gratuitos

Da Redação
Ubatuba

Novos cursos foram dis-
ponibilizados esse ano pelo 
Fundo Social de Ubatuba. 
O novo cronograma inclui 
aulas em áreas como bele-
za, culinária e fotografia. 
As inscrições serão abertas 
no próximo mês.

Com apoio da secretaria 
de Assistência Social e uma 
carga total de sessenta 
horas, os cursos oferecidos 
nesse ano são de beleza, 
manicure, pedicure, cos-
tura criativa, culinária e 
fotografia. Os interessados 
em participar dos cursos 
em Ubatuba poderão se 
inscrever a partir do pró-
ximo dia 1.

Para efetuar a inscrição 
é necessário apresentar os 
originais e uma cópia do 
RG e do CPF, cópia de um 
comprovante de residência 
recente, uma foto 3x4 e o 
número do NIS (Número de 
Identificação Social) para 
os registrados no CadÚnico 
(Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais).

As inscrições para os cur-
sos poderão ser realizadas 
das 9h às 12h, ou das 14h 
às 17h na sede do Centro 
de Capacitação, localizado 
ao lado do Terminal Tu-
rístico da Comtur, à rua 
Madame Janina, nº 28, no 
bairro Perequê-Açu.

Outros detalhes como 
o dia e horário das aulas 
serão divulgados nos pró-
ximos dias pela Prefeitura.

Prefeitura 
de Lorena 
constrói praça 
no São Roque

Da Redação
Lorena

A população de Lorena 
terá mais uma opção de 
lazer gratuito. O bairro 
São Roque vai ganhar 
uma nova praça. O espaço 
era um pedido antigo dos 
moradores.

Com um investimento de 
R$ 112.044,56, a obra será 
executada pela R. Nhon-
case Junior Eirelli – EPP, 
vencedora do processo 
licitatório e que tem uma 
previsão de entrega de 
dois meses.

A praça ficará à rua Pro-
fessor Adolfo Rios e será 
equipada com 15 bancos, 
mais de 100m² de grama-
do, além de quatro lixeiras 
e um novo sistema de 
iluminação. O projeto de 
construção também conta 
com piso intertravado (tipo 
de pavimento em que o re-
vestimento é formado por 
blocos de concreto com 
intertravamento por areia 
de selagem) e pavimento 
em lajota de concreto. A 
Prefeitura garante que irá 
cumprir com os requisitos 
de acessibilidade na área.

Da Redação
Caraguaratuba

A Prefeitura de Caragua-
tatuba está investindo mais 
de R$ 22 milhões em obras 
de drenagem em 11 bairros 
da cidade. As obras tem o 
objetivo de minimizar os 
problemas com alagamentos 
e enchentes, principalmente 
nos períodos de chuva forte 
e maré alta.

As obras já começaram 
no bairro Massaguaçu, com 
o revestimento de canal de 
drenagem. O investimento 
foi feito nos canais 10 A e 10 
B. Os recursos são frutos de 
uma parceria com o Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos) e superam os R$ 

Na esperança de minimizar alagamentos, 
Prefeitura de Caraguá investe 
R$ 22 milhões em obras de drenagem
Recursos vem de uma parceria com o Fehidro; segunda fase tem investimento de e R$ 2 milhões

800 mil. Na segunda fase, 
estão previstas interven-
ções na região do Jetuba, 
com um investimento de 
cerca de R$ 2 milhões.

Nos bairros Perequê-Mi-
rim, Travessão e Barranco 
Alto as obras iniciaram no 
final do ano passado com 
investimento de R$ 6 mi-
lhões. Foi feito um canal 
de drenagem no entron-
camento do rio Perequê-
-Mirim até o rio Juqueri-
querê, no bairro Barranco 
Alto. Nesse mesmo trecho 
haverá mudança do leito 
do rio Perequê-Mirim e 
do córrego Felício. Os 
trabalhos passaram por 
licenciamento ambiental 
e as obras vão durar cerca 

de dez meses. 
De acordo com a Prefeitura, 

serão licitadas outras inter-
venções no bairro Barranco 
Alto, como segunda fase do 
empreendimento.

Já na região central foi 
iniciada a drenagem e revi-
talização da avenida Brasília, 
no trecho entre a rodoviária 
e o Rio da Paca. A obra teve 
um investimento de R$ 10,2 
milhões.

Serão beneficiados também 
os bairros Jardim Jaqueira, 
Tinga e Poiares. Entre as 
intervenções previstas estão 
o alargamento e aprofunda-
mento do canal, a revitaliza-
ção de calçadas, paisagismo, 
bocas de lobos em todas as 

esquinas e novas tubula-
ções, além de nova ilumina-
ção e ciclovia. O trecho que 
receberá a obra chega a 2,5 
quilômetros.

Para os bairros Pontal 
Santamarina e Golfinhos, na 
região central, já foram as-
sinados a ordem de serviço 
das obras de drenagem, com 
investimento que chega a 
R$ 3 milhões com recursos 
do Fehidro. Serão execu-
tados diques de contenção 

e canal extravasador das 
águas.

Segundo a Prefeitura, se-
rão licitadas ainda este ano 
as obras de drenagem do 
Jetuba e Casa Branca para 
dar mais vazão às águas que 
escoam na Lagoa Azul. Está 
em fase final de estudos o 
projeto de drenagem no 
centro que compreende os 
bairros entre as bacias dos 
Rios Guaxinduba e Santo 
Antônio.


