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Ligação entre Centro e Perpétuo Socorro tem problemas desde 2016;  obras seguem com três meses

Alegando risco de desabar, Justiça 
determina interdição de passarela

Leandro Oliveira
Rafael Rodrigues
Aparecida

Uma decisão judicial em 
Aparecida interditou a pas-
sarela de pedestres “Dom 
Geraldo Maria Morais Penido”, 
que liga o bairro Perpétuo 
Socorro ao Centro da cidade. 
A alegação da Justiça é de 
que a passagem, que fica sob 
a rodovia Presidente Dutra, 
na altura do Km 69, corre o 
risco de desabar.

Segundo a decisão liminar, a 
CCR NovaDutra, concessioná-
ria que administra a rodovia, 
entrou na Justiça contra a Pre-
feitura por problemas estrutu-
rais na passarela construída 
pela administração. A Justiça 
determinou que a concessio-
nária e o município tomem as 
medidas para recuperação da 
estrutura. Ainda cabe recurso 
da decisão.

Os problemas na estrutura 
ganharam projeção ainda em 
2016. Desde então a admi-
nistração da CCR afirma que 
notificou a Prefeitura, mas 
que nenhuma ação foi tomada.

Segundo os laudos apresen-
tados pela concessionária, a 
estrutura metálica apresenta 
corrosões e a fundação de 
concreto está exposta. Os pro-
blemas, de acordo com a em-
presa, trazem risco iminente 

à segurança dos usuários que 
utilizam a passarela e passam 
pelo trecho na rodovia.

Na decisão, o juiz determi-
nou, além da interdição, os 
reparos na estrutura em três 
meses com previsão de multa 
de R$ 20 mil em caso de des-
cumprimento.

Diante da decisão judicial, a 
Prefeitura colocou manilhas 
nas duas entradas da passa-
rela, mas ainda assim, mora-
dores insistem em passar pelo 
local. “Na verdade fizemos a 
interdição, passamos as fitas, 
e mesmo assim, a população 
fica pulando e passando por 
lá. Não pode! Eles estão colo-
cando a vida em risco”, relatou 
o agente da Defesa Civil de 
Aparecida, Jean Passos.

Mesmo interditada, a passa-
rela que dá acesso ao bairro 
do Perpétuo Socorro continua 
com movimentação normal. 
Foram colocados dois obs-
táculos, sendo um em cada 
rampa da passarela, e uma 
faixa plástica proibindo o 
acesso de pedestres ao local. A 
faixa foi retirada da passarela 
e a circulação de pedestres 
sobre a passarela continua 
acontecendo de forma normal.

A estrutura metálica tem 
boa parte de sua extensão en-
ferrujada. Carlos Soares mora 
no Perpétuo Socorro, trabalha 
no Saae e deixou de usar esse 

A Prefeitura confirmou que 
estuda medidas para conse-
guir sanar o problema, mas 
não divulgou nenhum crono-
grama de obras para o local.

A última vez que o problema 
foi relatado para administra-
ção municipal foi em agosto 
de 2018, quando a concessio-
nária mais uma vez acionou 
o município afirmando que a 
vistoria realizada no local te-
ria apontado um agravamento 
dos problemas encontrados 
em 2016.

Por não ter resposta, a 
própria empresa acionou a 
Justiça, que também a respon-
sabilizou. Na decisão, o juiz 
incluiu a empresa na obriga-
ção, alegando que ela seria, 
pelo contrato de concessão, 
responsável pela instalação 
e manutenção das passarelas.

As pessoas que residem no 
bairro do Perpétuo Socorro 
temem pela vida, já que depois 
da interdição, muitos estão 
arriscando atravessar a Via 
Dutra, em vez de dar a volta 
pelo bairro Santa Terezinha. 
“Realmente ficou muito difícil. 
Voltamos ao antigo sofri-
mento de correr o risco de 
sofrer com atropelamentos. 
Agradecemos a Justiça porque 
poderia ter sido pior”, desa-
bafou uma das moradoras 
mais antigas do bairro, Katia 
Andrade.

Faixa de interdição retirada de viaduto que fica sob a rodovia Presidente Dutra na altura no Km 69
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acesso. "Antes eu gastava 10 
minutos, para sair do bairro 
e cruzar a passarela. Agora 
gasto 25, porque vou até a 
Primeiro de Maio e desço a 
pé. Mas minha mulher mesma 
disse, que se a passarela tem 
risco de queda, é melhor dar 

essa volta todos os dias".
Situação diferente de Val-

devino Ribeiro, pedreiro, que 
cruzou à passarela carregan-
do uma bicicleta. O morador 
afirma que não pode perder 
muito tempo no trajeto para 
acessar e deixar o bairro, pois 

está sempre indo e voltando 
do local. "Para mim, não com-
pensa. Eu passo direto para lá 
(Perpétuo Socorro). Se eu for 
dar a volta e deixar de usar a 
passarela, vou perder muito 
tempo e acaba atrasando 
meu dia".

Profissionais devem auxiliar atendimentos nas unidades de saúde; Município firma parceria com instituição
Pindamonhangaba recebe médicos do programa Revalida

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba  

Para apoiar a formação de 
novos médicos e reforçar o 
setor da saúde de Pindamo-
nhangaba, o prefeito Isael 
Domingues (PR) firmou na 
última semana uma parceria 
com o Centro Universitário 
São Lucas que permitirá que 
profissionais formados no 
exterior atuem no município 
para revalidarem seus diplo-
mas. Apesar de não poderem 
comandar os atendimentos, 
os clínicos serão autoriza-
dos a auxiliarem diversos 
procedimentos nas unidades 
públicas de saúde.

Criado pelo Governo Fe-
deral em 2011, o “Revalida” 
é um exame realizado anu-
almente para legitimar os 
diplomas médicos expedidos 
por universidades interna-
cionais, averiguando se os 
formados possuem conhe-
cimento teórico e prático 
para exercerem a profissão 
em território nacional.  

Além de provas escritas em 

universidades federais, os 
candidatos são submetidos 
a um teste prático para com-
provarem suas habilidades. 
O exame consiste em situa-
ções clínicas em que o médi-
co precisa executar procedi-
mentos como interpretação 
de exames, formulação de 
diagnósticos, atendimento e 
aconselhamento a pacientes 
e familiares.

Após serem aprovados nas 
duas etapas, os profissio-
nais precisam realizar um 
curso de complementação, 
acompanhando a rotina de 
unidades públicas de saúde.

Autorizado a oferecer o 
curso de complementação, 
o Centro Universitário São 
Lucas, localizado em Caça-
pava, possui uma parceria 
com a Universidade Federal 
do Mato Grosso. Com a cele-
bração do convênio entre a 
instituição privada e Pinda-
monhangaba, 26 médicos, 
que realizaram as etapas 
preliminares em Mato Gros-
so, serão encaminhados ao 
município no próximo dia 2.

Além da Santa Casa e Pron-
to Socorro, os profissionais 
acompanharão por um ano 
as rotinas de atendimentos 
na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do distrito de 
Moreira César, CIAF (Centro 
Integrado de Assistência à 
Família) e nas UBS’s (Uni-
dades Básicas de Saúde) dos 
bairros Azeredo e Ipê 2.   

Além de revelar sua expec-
tativa positiva diante à ação 
inédita em Pinda, a secretá-
ria adjunta de Saúde, Marina 
Prado, explicou como funcio-
nará a atuação dos membros 
do ‘Revalida’. “Mesmo não 
podendo comandar os aten-
dimentos, estes profissionais 
ajudarão no acolhimento 
dos pacientes e auxílio na 
realização de exames e ou-
tros procedimentos básicos, 
sempre supervisionados 
pelos médicos titulares das 
unidades. Assim, teremos 
mais ‘braços’ para ajudarem 
nas unidades, contribuindo 
para uma maior agilidade 
e humanização dos atendi-
mentos”.Reunião entre o prefeito de Pinda, Isael Domingues, e a equipe do Revalida, para serviço de qualificação

Fotos: Divulgação PMP



31 DE JULHO DE 20192

Atos e Fatos
“Quando uma sociedade se 
corrompe, a primeira coisa que 
se decompõe é a linguagem”.

Márcio Meirelles Otávio Paz

CARTA AO PRESIDENTE
Senhor Presidente, meus cum-

primentos,
Espero que esta o encontre no 

gozo de sua plena saúde, bem como, 
a sua família e filhos.

Admito que me entusiasmei com 
a sua vitória, pois foram dias difíceis 
e inseguros.

 O Senhor se recuperando do 
atentado e a máquina do governo nas 
ruas para uma virada no resultado.

A vitória do partido dos trabalha-
dores seria o fim do país. 

Uma nova Venezuela em curso.
Entretanto, a minha declaração 

de voto a seu favor estava mais para 
a retirada dos corruptos do governo 
do que seu estilo de político.

A postura de seus braços, a metá-
fora de uma metralhadora, era muito 
forte e definitiva.

Era muito forte, representava um 
desejo de ordem para os brasileiros.

Na verdade, uma preocupação 
rondava sobre a sua eleição e a 
minha preocupação quanto a sua 
adaptação à vida civil que é muito 
complexa, necessário competência, 
pois os valores hierárquicos não são 
claros como na vida militar.

A necessidade do exercício do di-
álogo na vida civil contra o ambiente 
militar onde se cumpre ordens. 
Caso contrário, é convidado a ser 
“desligado” e o Senhor foi afastado 
da vida militar. Para um civil o fato 
de um membro das forças armadas 
ser desligado não é motivo de inda-
gação. É compreensível! Fácil de 
entender.

Outro aspecto que me preocupa-
va é que o Senhor saiu do Exército 
e se fez político na região mais pe-
rigosa do Rio de Janeiro: a baixada 
fluminense, que não representa o 
país.

Na Câmara o Senhor se filiou ao 
baixo clero tendo à frente o deputado 
Eduardo Cunha – cumprindo pena -, 
pemedebista, deputado federal pelo 
Estado do Rio de Janeiro, que con-
quistou relevância graças ao apoio 
dos deputados desde colegiado.

Este grupo ganhou o nome de 
“centrão” atualmente composto por 
mais de 100 deputados das diversas 
siglas partidárias.

O Senhor, em 28 anos de legisla-
tivo, conviveu com estes deputados 
que não apresentam projetos, não 
contribuem para o desenvolvimento 
do discurso político, muito menos, 

para os problemas econômicos e 
fiscais do país.

Compõem o mercado da barga-
nha, transformando o legislativo em 
balcão de negócios

São estes os mesmos companhei-
ros que formavam a ala do “toma lá, 
dá cá” que o Senhor abomina, mas, 
não deixa de defender o grupo dos 
militares, pois na reforma da previ-
dência se omitiu quanto ao projeto 
como um todo e tentou excluir os 
seus apaniguados. O Senhor se viu 
como deputado e não o presidente 
de todos os brasileiros!

O Senhor conviveu com Seve-
rino Cavalcanti, aquele deputado 
que exigia cargo na Petrobras que 
“fura poço”. 

Eleito pelo baixo clero presi-
dente da Câmara dos Deputados 
em 2005, na época do “mensalão”. 
A sua passagem pela Câmara o ha-
bilitou a conhecer os meandros da 

aprovação de projetos e o Senhor 
mais atrapalhou do que ajudou na 
aprovação do projeto da previdên-
cia.

Outro fato que o Senhor tem 
insistido: não entendo de economia. 

O Paulo Guedes que entende.
O presidente da república não 

precisa ser Ph.D. em economia, 
mas um curso de fim de semana o 
Senhor entenderia com facilidade 
os problemas críticos da economia 
brasileira.

A equipe do ministro Paulo Gue-
des é excelente nos três segmentos: 
finanças, fiscal e economia. 

São altamente competentes.
O Senhor parece que não aceita 

conselhos, mas não custa orientá-lo: 
sugiro que abandone o tuíte e veja 
os dados do governo disponíveis na 
internet, pois me espanta o fato do 
Senhor não conhecer o site do INPE 
onde disponibiliza os dados sobre a 
Amazônia para o mundo.

O Tribunal de Contas da União 
produz trabalhos econômicos das 
áreas: fiscal, saúde, contas públicas, 
disponíveis na internet com alto 
nível de excelência. 

O Banco Central, IBGE, são fon-
tes de consulta de alta confiabilidade 
e disponíveis na internet.

Um pequeno esforço melhorará 
o seu entendimento sobre os proble-
mas do país.

Desejo-lhe sucesso e boa sorte.
Atenciosamente, um brasileiro 

que não perde a esperança!

"a minha preocupação quanto a sua 
adaptação à vida civil que é muito 

complexa, necessário competência, 
pois os valores hierárquicos não são 

claros como na vida militar”

Cidade avança atendimento a famílias sem saneamento básico

Pinda tenta regularizar 
núcleos do Ribeirão 
Grande em até um ano

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após quase duas décadas de es-
pera, as mais de duzentas famílias 
que moram em uma área irregular 
de Pindamonhangaba podem estar 
próximas de ter seus imóveis regu-
larizados. Avançando no processo 
de regulamentação, a Prefeitura 
realizou na última semana uma 
reunião com os moradores dos 11 
núcleos habitacionais clandestinos 
do bairro Ribeirão Grande.

Sem autorização municipal, um 
grupo ocupou o terreno em 1994 
e vendeu indevidamente lotes para 
famílias de baixa renda. Devido à 
falta de fiscalização por parte do po-
der público, o número de moradias 
cresceu durante a década seguinte.

Vivendo em um loteamento clan-
destino, as famílias não contam com 
sistema de saneamento básico, o 
que prejudica principalmente o 
cotidiano de dezenas de crianças 
e idosos.

Buscando uma solução para im-
passe, a Prefeitura realizou uma 
reunião com as famílias da região 
em maio de 2018, quando os mo-
radores apresentaram documenta-
ções e dados socioeconômicos que 
contribuíram para que a Prefeitura 
conseguisse classificar a área como 
um núcleo habitacional de interesse 
social, devido a falta de condições 
financeiras de adquirirem imóveis 
em outros pontos da cidade.

Como o Estado não contemplou a 
região em seu programa de regula-
rização fundiária, o ‘Cidade Legal’, 
o município investiu recursos para 
iniciar por conta própria o processo 
de regulamentação dos núcleos no 
segundo semestre de 2018, como a 
realização de estudos de topografia 
e demais análises técnicas sobre o 
terreno. O montante não foi divul-
gado pelo Executivo.

Dando continuidade ao processo, 
a Prefeitura realizou uma nova 
reunião com os moradores, na noite 
da última quinta-feira, no Centro 

Comunitário do Ribeirão Grande. 
Durante o encontro, os represen-
tantes do Executivo   distribuíram 
cartilhas informativas que explicam 
os próximos passos e prazos do 
trabalho de regulamentação da 
área. “Esta reunião foi importante 
para as famílias ficarem a par do 
andamento dos procedimentos de 
regularização. Estamos fazendo o 
possível para que esses 11 núcleos 
se tornem legais em até um ano, 
garantindo a emissão das escrituras 
dos imóveis e melhorias no sane-
amento básico desta região. Para 
continuarmos avançando estamos 
aguardando um aval técnico da 
Cetesb (Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo)”, explicou o 
diretor de Regularização Fundiária, 
Germano Miguel de Assis.

Além do Ribeirão Grande, estão 
em andamento as regularizações 
dos núcleos habitacionais Campi-
nas, Campininhas, Goibal, Feital, 
Manduba, Mossoró, Karina Ramos 
e Queiroz.

Área no Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba, que passa por processo de regularização; cidade tenta expandir atendimento

Fotos: reprodução PMP
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Pinda – Alugo quar-
to p/rapazes, inclu-
so água e luz. Tr.F: 
98876-2142
Pinda – Alugo galpão 
c/200m2 no Arareta-
ma. Tr.F: 99181-1112
Pinda – Alugo Kitnet 
no Araretama prox. 
Escola Caique. Tr.F: 
99155-6413
Pinda – Alugo casa 
no Vale das Acácias 
– ótimo estado. Tr.F: 
99638-3675
Pinda – Alugo Apar-
tamento no Edif. Pe-
dra Bonita – incluso 
cond/IPTU/Sabesp/
gas. Tr.F: 99208-7558
Pinda – Vendo Casa 
no Laerte Assunção/
Moreira Cesar, c/
2dorms.  e demais 
dep., aceita financia-
mento. Tr.F: 99135-
0129
Pinda – Vendo casa 
no Araretama. Tr.F: 
99244-2154
Pinda – Vendo casa 
no Araretama. Tr.F: 
99134-0999
Pinda – Vendo Casa 
no Maricá –c/2dor-
ms., e demais dep., 
aceita financiamento. 
Tr.F: 98207-2275
Pinda – Vendo casa 
no Beta c/2 dorms 
e demais dep. Tr.F: 
98116-7651
Pinda – Vendo chá-
cara Bom Sucesso – 
casa c/2 dorms. e de-
mais dep. Tr.F:99100-
2962
Pinda – Vendo Casa 
no Sta Cecilia. Tr.F: 
99639-9019/99620-
5014
Pinda – Vendo casa 
no  Araretama c/2dor-
ms. s/1 ste, excelente 
acabamento R$ 165 
mil. Tr.F: 98149-5216
Pinda – Vendo casa 
no Cidade Jardim 
R$ 165 mil. Aceita 
financiamento. Tr.F: 
99143-3196
Pinda -  Vendo casa 
no Campo Belo. Acei-
to imóvel de menor 
valor como parte de 
pagamento. Tr. F: 
99115-3066
Pinda – Vendo casa 
no Pque S.Domingos 
– excelente acaba-
mento. Aceita finan-
ciamento. R$ 270 mil. 
Tr.F: 99143-3196 / 
98893-0078
Pinda – Vendo chá-
cara no Bom Suces-
so –c/2dorms., AT 
700m2. R$ 265 mil. 

Tr.F: 99143-3196

VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
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 Santa 
Clara, para casal sem 
fi lhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 

Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595
Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 
nova. Tr.F: 99763-
1562
Pinda – Vendo trailer 
3x2 preto semi novo, 
documentado, em-
placado, parcela no 
cartão em 5x. Tr.F: 
99118-7788 
Pinda – Vendo bici-
cleta elétrica – c/nota 
fiscal. Tr.F: 98299-
1607
Pinda – Alugo mesas 
e cadeiras p/festas e 
eventos. Tr.F: 99740-
2944
Pinda – Vendo máqui-
na de café expresso 
Tres corações. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo free-
zer Consul – em per-
feito funcionamento 
R$ 850,00, parcelo no 
cartão até 12 x. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo mesa 
de madeira c/6 ca-
deiras super reforça-
da. R$ 650,00. Tr.F: 
99110-3753 

Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem ga-
ragem. Tr.F: 99254-
3702 – Pinda
ALUGO Kitnet – próx. 
a Esc. João Pedro 
C a r d o s o .  Tr.  F : 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. Tr.: 
99225-9227 - Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19 )  98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F : 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-4101 
– Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. Tr. 
F: 99105-0792 – Pin-
da
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– ótimo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda

Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 

Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível 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 encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 

3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Montador. Monto e 
desmonto e conser-
to móveis em geral. 
Atendo todo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar 
com Jean
Jardineiro Waldir, ma-
nutenção de jardins, 
roça se terrenos. Te-
lefone: 98143-4298 
ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máqui-
nas de lavar e gela-
deiras, freezer. Visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões. Telefone: 
3108-2606
Negócios e Oportu-
nidades
Oficina mecânica 
c o m  f a t u r a m e n -
to mensal acima e 
16.000,00. Motivo: 

Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Monza 
Classic 2.0 ano 96 – 
G – Tr.F: 99150-5037
Pinda – Vendo mini 
moto. Tr.F: 99209-
7098
Pinda – Vendo Logus 
1.8 ano 93 – A – doc.
ok. Tr.F: 99150-2759
Pinda – Vendo Escort 
ano 96 – G – Doc.ok. 
Tr.F: 99217-6665
Pinda – Vendo Uno 
ano 91 – 4 pneus 
novos, suspensão 
nova. R$ 2.000,00. 
Tr.F: 99772-7601
Pinda – Vendo moto 
Titan mix 150, partida 
elétrica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Bros 
ES 150 partida elé-
trica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Titan 
Sport 150 completa 
ano 2006 – R$ 4.600.
Tr.F: 99192-4002
Pinda – Vendo Linea 
ano 2010 completo – 
prata – doc. Ok. Tr.F: 
97410-7752
Pinda – Vendo Strada 
Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 
Tr.F: 99192-4002

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda

VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda

VENDO Classic LS 11 
completo – 4 pneus 
novos/óleo/filtro. Tr.F: 
97403-1609 – Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL 
ano 99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo 
– doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda

PUBLICAÇÃO DE EXTRAVIO

A empresa: J. F. DE TOLEDO GUARATINGUETÁ – ME, 
inscrita no CNPJ: 03.274.588/0001-60 e IE: 332.077.127.112, 
estabelecida à Avenida Brasil, nº. 77 – Vila Paulista – 
Guaratinguetá – SP – CEP: 12.521-000, comunica o extravio do 
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Após entrega de nova sede, Lorena expande 
atendimento social com nova com o Creas 
Inaugurada há nove dias, estrutura gera economia de R$ 24 mil por ano e promete facilitar acesso

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
ampliou os atendimentos do 
Creas (Centro de Referência 
Especializado em Assistência 
Social) com a inauguração 
do prédio próprio, na última 
quinta-feira. O local conta 
com espações específicos 
para cada atendimento, num 
investimento que chegou a 
aproximadamente R$ 383 
mil.

Com o novo prédio “Maria 
Luiza Lopes Moreira Pinto 
Antunes”, além de mais 
conforto para os trabalhos, a 
Prefeitura economizará cer-
ca de R$ 24 mil anualmente, 
valor que era gasto com o 
aluguel da antiga unidade.

O espaço conta com uma 
área construída de 216,60 
m² e recebeu R$ 250 mil 
provenientes do Ministé-
rio de Assistência Social 
e Combate à Fome, atual 
secretaria Especial do De-
senvolvimento Social, e R$ 
132.871,51 de contraparti-
da municipal. “A média nor-
mal de uma contrapartida é 

de 20% nos convênios. Aqui 
nós chegamos a 50% para 
poder entregar um espaço 
melhor, seguro e que faça 
sua função de atender me-
lhor”, frisou o prefeito Fábio 
Marcondes.

A obra, que teve atrasos de 
repasses, levou cerca de dois 
anos para ser concluída. 
Ainda segundo Marcondes, 
a localidade e o melhor 
planejamento do espaço são 
destaques para a qualidade 
de trabalho aos servidores 
e melhor atendimento à 
população. A equipe com-
posta por oito profissionais 
conta com espaços para 
atendimento como uma sala 
multiuso, duas salas de aten-
dimento familiar, duas de 
atendimento individual, dois 
vestiários e dois banheiros 
(feminino e masculino).

Para a secretária de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social, Zeila Pozzati, a uni-
dade vem de encontro com a 
necessidade e aprimoramen-
to do trabalho realizado no 
município, que atualmente 
orienta cerca de noventa 
casos de violência sexual 
e física, negligência contra 
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Com receio sobre avanço do sarampo, municípios 
intensificam vacinação contra nos postos da região
Pinda, Caçapava, Taubaté e São José dos Campos tiveram casos confirmados; Ubatuba também amplia atendimento

Da Redação 
Região

A vacinação de rotina contra 
o sarampo continua sendo 
realizada dentro do calendário 
anual em todo o estado de São 
Paulo. No interior, o vírus já 
circula na maioria das regiões. 
Na RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba), foram 
confirmados casos em Taubaté, 

Caçapava, Pindamonhangaba e 
São José dos Campos.

A orientação da Vigilância 
em Saúde é que a população 
fique atenta para o calendário 
anual e caderneta de vacinação. 
De acordo com o Programa 
Nacional e Estadual de Vacina-
ção, atualmente estão dispo-
níveis as vacinas que contêm 
os componentes do sarampo 
e da rubéola: a vacina Tríplice 

Viral - SCR, que protege para o 
Sarampo, Caxumba e Rubéola; 
e a Tetra Viral - SCR - Varicela, 
que protege para o Sarampo, 
Caxumba, Rubéola e Varicela.

Casos em Paraty, no Rio de 
Janeiro, levaram a Prefeitura 
de Ubatuba reforçar medidas 
contra a doença. 

No último dia 11, Pindamo-
nhangaba subiu de um para 
três o total de pacientes com 

diagnóstico de sarampo. Com 
isso, o número de pacientes que 
contraíram a doença em 2019 
na região subiu para cinco, 
sendo três em Pinda, um em 
São José dos Campos e um em 
Caçapava.

Segundo a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, as vítimas 
são um bebê atendido na Santa 
Casa em maio, morador do 
Crispim; e duas mulheres, sendo 

uma do Mombaça, de 53 anos; 
e outra do São Benedito, de 
31 anos. 

Também há pacientes atendi-
dos com sintomas suspeitos de 
sarampo em Taubaté e Jacareí. 
Ao todo, são três casos em 
averiguação. 

As cidades onde há casos 
confirmados ou suspeitos da 
doença orientam a população a 
procurar vacinação nos postos 

de saúde. A primeira vacina 
deve ser aplicada aos 12 meses, 
com reforço aos 15 meses com 
a tetraviral (sarampo, rubéola, 
caxumba e varicela). Até os 29 
anos, a recomendação é tomar 
duas doses do imunizante. Entre 
30 e 59 anos, a pessoa deve ser 
vacinada uma vez. Quem já teve 
sarampo não precisa se vacinar, 
pois já possui os anticorpos 
para que a doença seja evitada.

criança, adolescência, idoso 
e jovens submetidos a me-
didas socioeducativas de LA 
(Liberdade Assistida).

“Adquirir esse prédio vai 
dar uma força maior ao 

trabalho, que é muito difícil 
de alta complexidade, e que 
necessita acolher bem, ter 
espaço para trabalhar com 
as pessoas. Essa unidade vai 
alavancar o nosso trabalho”, 

destacou Zeila.
Na cidade, a assistência 

é realizada de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
à rua Padre João Renaudin, 
ao lado da Farmácia de 

Manipulação e do Corpo de 
Bombeiros. Também pode-se 
denunciar na delegacia dos 
Direitos da Mulher, Conse-
lho Tutelar, telefone 190 ou 
ir pessoalmente no Creas.

A nova sede do Creas, entregue há duas semanas em Lorena; Prefeitura amplia atendimento às famílias necessitadas do município
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