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Ação regulariza 
mil imóveis com 
quarenta núcleos 
ilegais em Pinda
Convênio da Prefeitura com a Fundação Itesp 
beneficia moradores do Goiabal e Vila São Benedito

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assinou na última 
quarta-feira um convênio 
com a Fundação Itesp (Ins-
tituto de Terras do Estado 
de São Paulo) para regula-
rização de mil unidades nos 
bairros Vila São Benedito e 
Goiabal. O trabalho faz parte 
do programa da Prefeitura 

“Meu Bairro é Legal”.
O contrato busca a regu-

larização de aproximada-
mente quinhentos imóveis 
na Vila São Benedito, e 
setecentos no Goiabal. Hoje, 
Pinda conta com cerca de 
quarenta núcleos irregula-
res. Segundo o secretário de 
Habitação, Marcelo Martus-
celli, a estimativa do Execu-
tivo é regularizar de seis a 
oito mil imóveis na cidade. 

“A diferença entre contrato e 
convênio é que quando você 
faz um convênio você entra 
na fila de espera e disputa 
com todos os municípios do 
estado. Agora, quando você 
faz na modelagem de con-
trato, você tem preferência 
com prazo de início, meio e 
fim”, explicou Martuscelli.

Os imóveis irregulares 
causam um déficit aos cofres 
municipais por não estarem 

Isael Domingues, durante entrevista ao Jornal Atos sobre convênio com Itesp para regularização de áreas

Fotos: Arquivo Atos

Justiça determina melhorias para famílias do Santa Edwiges

Rafael Rodrigues
Aparecida

Uma decisão do TJ-SP (Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo) obrigou a Prefei-
tura de Aparecida a realizar 
melhorias de infraestrutura 
no bairro Santa Edwirges. A 
medida estabelece o prazo de 
um ano para que a adminis-
tração possa realizar ações 
como a regularização do lote-
amento com apresentação de 
um projeto fundiário aprova-
do pelos órgãos competentes, 
além do registro imobiliário.

O tribunal acompanhou 
o voto da relatora do caso, 
a desembargadora Heloísa 
Martins Mimessi, negando 
o recurso impetrado pela 
Prefeitura no ano passado, 
quando já havia sido conde-
nada ao pagamento de uma 
multa de R$ 5 mil por dia 
pelo descumprimento das 
melhorias no local.

Além das ações burocráti-
cas, o município deveria ter 
realizado obras de infraestru-
tura no local, que há trinta 

anos aguarda melhorias, 
mas que nunca foram feitas 
devido à alegação de irregu-
laridade no loteamento.

No recurso apresentado à 
Justiça, a administração mu-
nicipal negou irregularidade 
e omissão, transferindo a 
responsabilidade da regu-
larização aos trâmites do 
“Programa Cidade Legal”, 
responsável pela legalização 
do loteamento.

Em seu voto, a relatora 
destacou que a inclusão da 
regularização no programa, 
desde fevereiro de 2014, não 
transfere o dever da munici-
palidade.

Em 2016, o então prefeito 
de Aparecida, Antônio Márcio 
de Siqueira (PSDB), havia 
anunciado a regularização 
do loteamento através do 
programa Cidade Legal, do 
Governo do Estado. À épo-
ca, a administração havia 
creditado a conquista como 
resultado da parceria entre 
Município e o Estado, com 
a contrapartida dos mora-
dores.

O secretário de Justiça e Ci-

Prefeitura de Aparecida perde ação e Tribunal de Justiça do Estado dá um ano para realização de obras no local

registrados no cartório e 
não pagarem IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano). 
A partir do momento que le-
galiza a situação, valoriza os 
imóveis, aquece o mercado 
imobiliário, gera riqueza não 
só no cartório, mas também 
na mão de obra. “Onde es-
ses núcleos estão constru-
ídos, eles solicitam para a 
Prefeitura creche, ônibus, 
luz, água, escola, Posto de 
Saúde. E não paga o IPTU, 
a Prefeitura injeta sendo 
recurso em um lugar que 
não tem nenhum retorno. 
No próximo pagamento de 
IPTU, sendo que nunca pa-
garam, a cidade já consegue 
cobrir o custo da parceria 
entre Prefeitura e Itesp”. A 
previsão para o início dos 
trabalhos de regularização 
do Vila São Benedito é até a 
segunda quinzena do mês.

O Executivo está dando 

andamento em outros pro-
cessos de regularização, 
como o Cidade Legal. Para o 
Mossoró está-se programan-
do uma titulação no cartório 
para serem entregues, entre 
sessenta a noventa dias, os 
certificados a 105 famílias. 
“Pegamos os processos de 
outros programas sociais, 
que foram feitos em outras 
gestões, e estamos dando 
andamento na documen-
tação. Existe um momento 
que essas doações têm que 
ser transmitidas definitiva-
mente aos titulares, então 
estamos fazendo um apa-
nhado de alguns projetos 
que foram realizados no 
passado e acelerando para 
que essas famílias sejam 
contempladas”.

Há cerca de quarenta dias 
foram entregues títulos a fa-
mílias do Maricá e Castolira. 
Neste sábado, será a vez do 

Nova Esperança, com cerca 
de 150 títulos, os próximos 
bairros a receber são o Li-
berdade e Bem Viver.

Além do Cidade Legal e 
“Meu Bairro é Legal”, a Pre-
feitura realiza o “Top Five”, 
que atinge cinco bairros 
(Campinas, Feital, Campi-
ninha, Paulino de Jesus e 
Mandú). “Cada bairro tem 
uma determinada fase, por-
que a regularização vai e 
15 a 20 fases, tem uns que 
estão na fase oito, outros na 
fase 12 e assim sucessiva-
mente. Elegemos algumas 
prioridades nesses núcleos, 
como tempo de existência  e 
parceria com o Ministério 
Público e com o cartório, 
porque uma vez que esses 
núcleos não foram fiscaliza-
dos no passado  pelo poder 
público, sofremos ação civil, 
multa diária para o municí-
pio”, finalizou Martuscelli.

dadania, Marco Aurélio Piza, 
confirmou que a Prefeitura 
já foi notificada da decisão, e 
que já está chegando ao fim 

o impasse para regularização 
do bairro.

“O município está em con-
tato direto com o Programa 

Cidade Legal. Estamos deba-
tendo essa decisão judicial. 
Como estamos em fase de 
cadastros das famílias que 

moram lá, acreditamos que 
muito antes desse prazo a 
regularização estará concre-
tizada”, avaliou Piza.

Rua no bairro Santa Edwiges, que aguarda asfaltamentro prometido há anos; Prefeitura tem prazo de um ano para atender comunidade
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Ricardo Piorino

Vito Ardito

Paulo Vieira

Soliva, Celão e Bolsonaro 

Bastidores da Política
De onde não se espera...

Quem diria que depois de vários 
mutirões em busca de novas filia-
ções, sob o sol escaldante na Praça 
Conselheiro de Guará, o PSL cai-
ria nas mãos de 
Rodrigo Roma, 
made-in-Eneas 
Pasin. Isso mes-
mo; nem Cel. 
Salomão, nem 
Moura Brasil, 
muito menos 
Fabrício da Ae-
ronáutica ga-
nharam o comando do partido do 
presidente Jair Bolsonaro, tido como 
colega de farda. Mineiramente, 
Eneas agiu direto e reto e mostrou 
melhor performance que os aposen-
tados das Forças Armadas, e ‘papou 
a sigla’ mais cobiçada para 2020.

Em dois toques
Com a possibilidade de definir 

um novo endereço partidário para 
disputar a reeleição em Guará, o 
prefeito Marcus Soliva convive com 
o assédio dos tucanos do Palácio 
dos Bandeirantes (sob protesto do 

diretório local), o convite do Demo-
cratas (leia-se Rodrigo Garcia), e a 
possiblidade de voltar ao seu partido 
de origem, o PSL. Mesmo com a 
festa dos Romas e Eneas em ganhar 
a nominata do partido, disseram que 
tudo não passa de provisória, já que 
entre as idas e vindas de Bolsonaro 
à Terra de Frei Galvão, ele andou 
conversando ‘de pé de orelha’ com 
o Soliva sobre eleição. Perguntem ao 
Marcio Almeida, que pode embarcar 
junto com Celão e o prefeito no PSL 
até abril de 2020... 

Se partido ganhar...
...eleição em Pinda – Rafael 

Goffi está com a ‘faca e o queijo nas 
mãos’ para acertar o alvo em 2020. 
Se não bastasse o PSDB de Doria, 
o vereador e prefeiturável declarado 
ganhou também com o apoio do 
DEM - do vice governador Rodrigo 
Garcia. Fontes ligadas ao tucano re-
velaram que ele, sem perder tempo, 
já acertou a nominata dos partidos, 
podendo receber apoio de um ter-
ceiro grupo de ‘porteira fechada’.

Procura-se
Embora a referência do ex-pre-

feito Vito Ardito esteja forte para 
a próxima temporada de caça aos 
votos em Pinda, sua ausência física 
tem sido notada 
pelas esquinas 
da cidade. De 
acordo com a 
patuleia, quem 
está torcendo 
para que ele de-
sista da disputa 
eleitoral é Ra-
fael Goffi, que 
sem perder tempo, segue assediando 
os principais apoiadores do ex-pre-
feito, com exceção de Norbertinho, 
é claro...

Com a palavra...

Frase do prefeito Fábio Marcondes, proferida ao 
presidente da Câmara Municipal, Mauro Fradique, 
em um encontro em que se apresentava a viabili-

dade do financiamento de R$ 10 milhões 
para obras de infraestrutura em Lorena.

"...Diga sempre a verdade 
para não esquecer 
o que você falou..."

Bola cheia
Com aplausos dos esportistas do 

populoso bairro do Vila Passos, o 
prefeito de Lorena, Fábio Marcon-
des, viabilizou a reforma do tradi-
cional ‘Campo do Rodovia’. Com 
um investimento de quase R$ 300 
mil, a obra consiste na implantação 
de novos alambrados, sistema de 
iluminação e nas construções de 
banheiros com acessibilidade, como 
também vestiários e lanchonete. A 
reforma foi comemorada pelos mo-
radores que passam contar com uma 
estruturada opção de lazer e de prá-
tica esportiva. Tem gente sugerindo 
a promoção de um campeonato com 
o nome do prefeito, que segundo a 
liderança do bairro, já vem deixando 
saudades em muitos lorenenses, que 
nos últimos anos presenciaram a re-
alização de um consistente pacote de 
obras de melhorias na infraestrutura 
do município.

Novo capítulo
Para incentivar a prática da lei-

tura em crianças e adultos de Uba-
tuba, o prefeito Délcio Sato (PSD) 
determinou a facilitação do processo 
de cadastramento de usuários da Bi-
blioteca Municipal. Com a mudan-
ça, os moradores não necessitarão 
mais apresentar fotos 3x4, cópias 
de documentos e de comprovantes 
de residências para o empréstimo 
dos livros do espaço público, basta 
aos leitores apenas mostrar o RG e 
informar o endereço. A iniciativa 
de Sato deverá aproximar ainda 
mais a população do vasto acervo 
da Biblioteca Municipal.

Ameaça velada
Apesar das prévias eleitorais 

de Ubatuba revelarem intenção de 
votos até para os ex-prefeitos Paulo 
Ramos e Eduardo Cesar, analistas 
da política litorânea acreditam que 
a prefeiturável Flávia Pascoal po-
derá se revelar a concorrente mais 
saliente à reeleição de Délcio Sato. 
Pelo que se ouve nas mais variadas 
rodas, com os investimentos da 
administração pública em pavimen-
tação - abrangendo praticamente 
todos os bairros da cidade e muitas 
outras obras que estão surgindo nos 
próximos meses, a tendência de Sato 
é crescer ainda mais no conceito da 
população, principalmente quando 
apresentar o projeto de construção 
de um novo e moderno hospital mu-
nicipal. Ai, será covardia...

Patinando
 Praticamente há 20 dias da aber-

tura de uma CPI na Câmara de Apa-
recida, para investigar os fatos que 
levaram o afastamento do prefeito 
Ernaldo Cesar do cargo – por obra 
de graça da Justiça, o presidente da 
Casa, Wadê Pedroso, ainda não de-
liberou entre os vereadores, os inte-
grantes da Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Há quem diga que o jogo 
de cena, já conhecido da maioria 
dos eleitores da Capital Mariana de 
Fé, é para transformar em ‘pizza da 
casa’, o que deveria ter um posicio-
namento definitivo sobre a situação 
do prefeito: fora definitivamente do 
cargo, ou...

A sorte está lançada
O processo seletivo para escolha 

do próximo vice do prefeito Marcus 
Soliva tem provocado desconforto 

dentro e fora da base governista. 
Internamente, até quem é ‘míope’ 
em política percebe que entre o vice 
Regis Yasumura e o presidente da 
Câmara Marcelo Coutinho – o Ce-
lão, as coisas não andam amistosas. 
No campo aberto das candidaturas, 
não será surpreendente à ninguém 
se viralizar as mensagens ‘secretas’ 
entre as lideranças daquele partido 
que já governou a cidade, acertando 
um plano B para oferecer um nome a 
vice, caso Soliva continue crescendo 
na preferência eleitoral. Perguntem 
àquele médico que já foi vice!!!

Saia justa
Enquanto a administração públi-

ca busca a rubrica da Câmara para 
viabilizar o financiamento junto à 
Caixa Federal de R$ 10 milhões 
(com juros inferiores a 1% do orça-
mento) para execução de obras de 
vital importância para população 
de Lorena, alguns vereadores se 
preocupam em acertar seus futuros 
salários. Ventos dos corredores 
do Legislativo dão conta que tem 
vereador buscando reajustar seus 
subsídios para no mínimo de R$ 11 
mil. Perguntem no banco do Carre-
rinha, na Praça Arnolfo Azevedo...

Que 'rei sou eu?'
O vereador Mário Notharangeli 

pode e continua sendo o presidente 
de direito da Câmara de Cruzei-
ro, porém, é inegavel que Paulo 
Vieira constantemente demonstra 

ser 'o presidente 
de direito', pela 
força do poder 
e c o n ô m i c o . 
Contrariado por 
não ser atendido 
em seus últimos 
interesses, esta 
semana, con-
forme já havia 

ameaçado anteriormente, Vieira re-
solveu terminar com a sessão antes 
do previsto. Em menos de quinze 
minutos, retirou nove de dez proje-
tos da pauta para vistas e dispersou 
os vereadores, sem que Notharange-
li tivesse tempo de reagir...

O que muitos querem saber
Após o grampo telefônico que 

supostamente revelou 'verdades se-
cretas' do prefeito de Guará, alguém 
providenciou pelo menos uma varre-
dura geral nos telefones do gabinete 
para disfarçar?

Agenda do governador
Quem passa pela região do Vale 

na próxima quinta-feira, com des-
taque na cidade de Cunha, é o pre-
sidente da Assembleia Legislativa, 
Cauê Macris, porém, na condição de 
govenador em exercício. Segundo 
o gabinete do vereador de Guara-
tinguetá, João Pita (encarregado do 
protocolo político da visita) Cauê 
vai entregar oficialmente um recurso 
de R$ 300 mil ao prefeito Rolien 
Garcia, destinado a Santa Casa. Na 
oportunidade, deverá atender outros 
prefeitos de lideranças locais.

Afinando as parcerias
Quem presenciou o vice-prefeito 

de Pinda, Ricardo Piorino, saindo 
em campo para uma sequência de 
visitas às lideranças, pode sentir o 

clima de eleição 
no ar. Segundo 
os bem infor-
mados, Piorino 
está acelerando a 
possibilidade de 
novas alianças 
para adiantar ao 
máximo este tra-
balho de apoio, 

para que no auge da campanha à 
reeleição, Isael Domingues se pre-
ocupe apenas as apresentações de 
suas obras e projetos, como forma 
de prestação de contas.

Coronel Salomão

Vereadora da base se prepara para 
assumir Casa, marcada por polêmicas 
e racha sobre propostas no município

Eleita, Mariza 
Hummel assume 
Câmara a partir 
de 1 de janeiro

Rafael Rodrigues
Cachoeira Paulista

Os vereadores de Cachoeira Paulis-
ta elegeram, na última segunda-feira, 
a nova mesa diretora da Câmara para 
2020, último ano da atual legislatura. 
A vereadora Mariza Hummel (PP) foi 
eleita com nove votos a próxima pre-
sidente do Legislativo cachoeirense.

Com maioria compondo a base 
governista, a presidência da Câmara 
foi disputada por dois vereadores que 
já demonstraram mais afinidade com 
a atual administração.

Além de Mariza, concorria ao 
posto o vereador Aldeci Baianinho 
(PSC), que além do seu próprio voto, 
recebeu o apoio de Nenê do São João 
(PSB). Carlinhos da Saúde (PSD), com 
problemas de saúde, não pode votar, 
e os demais parlamentares optaram 
pela vereadora para assumir a ca-
deira.

Mesmo compondo a oposição, os 
vereadores Professor Danilo, Dadá 
Diogo e Thales Satim também esco-
lheram o nome de Mariza Hummel. 
“Pretendo continuar com os projetos 
voltados para sociedade, principal-
mente para as mulheres, fazendo uma 
administração amigável, pautada na 
transparência, moralidade, impes-
soalidade e na eficiência”, contou a 
parlamentar. 

Para a mesa foram eleitos os vere-
adores Max Barros (DEM), escolhido 
como vice-presidente, Dimas Barbosa, 
e Vica Ligabo (PTB), respectivamente 
primeiro e segundo secretários.

Mariza Hummel fez questão de 
ressaltar que apesar de existirem os 
vereadores da base e oposicionista, 
ela se encontra em uma posição de 
conforto devido à sua experiência e 
bom relacionamento na Casa. “Tenho 
um bom relacionamento, inclusive 

da oposição, de quem também tive 
voto, e por isso acredito que tere-
mos uma administração tranquila, 
pelo respeito que temos um pelo 
outro”. 

Em seu sexto mandato, a verea-
dora tenta manter a neutralidade, 
estendendo os elogios ao prefeito 
Edson Motta (PR). “Tenho um bom 
relacionamento com o senhor 
prefeito, e mesmo votando alguns 
requerimentos para fiscalização, 
não sou de briga. E pelo que venho 
acompanhando, o senhor prefeito 
vem realizando um bom trabalho”, 
finalizou.

Casa polêmica – O último ano 
de mandato deve ser desafio para 
Mariza Hummel. Ela assumirá a 
direção da Câmara em meio às 
polêmicas entre a base governista 
e a oposição, amplificadas em 2019 
após votações que salvaram o pre-
feito de cassação, como na acusação 
de contrato ilegal com empresas de 
advocacia (com vitória da base), e 
a reprovação por 7 votos a 6 do 
projeto de lei encaminhado pelo 
prefeito, que tinha como proposta 
a promoção de referência aos ser-
vidores municipais com tempo para 
aposentadoria pela Previdência 
Social (vitória da oposição).

Outra polêmica na Casa: um pro-
jeto que pede redução dos salários 
dos vereadores, para a legislatura 
2021 a 2024, está sendo analisado. 
A cidade conta com 13 parlamen-
tares, que têm salário de R$ 4,2 
mil. A alternativa dos vereadores é 
reduzir o valor para R$1.310, e do 
presidente da Casa de R$ 5.961,35 
para R$ 1.713. A folha mensal de 
pagamento dos parlamentares 
chega a R$ 59 mil. A ideia inicial do 
projeto era de reduzir para um salá-
rio mínimo (atualmente de R$998), 
mas acabou sendo reavaliado.

A vereadora Mariza Hummel, que assume a Câmara de Cachoeira a partir de janeiro

Fotos: Reprodução
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Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, 
c/2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 
de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-
tesiano, cabine de 
força, duas entra-
das de frente para 
a dura, amplo escri-
tório e grande área 
de estacionamento. 
Telefone:3157-3416 
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma 
casa no Jardim Santa 
Luzia. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal e garagem 
coberta para 2 carros. 
Valor: R$ 700,00. Te-
lefone: 99614-2077
Ubatuba- Vendo óti-
ma casa no Itagua. 
Três quartos, sala 

de tv/jantar, cozinha 
americana, banheiro 
social, lavandeira, 
piscina e garagem. 
Agende sua visita. 
Telefone: 99144-0630
U b a t u d a -  Ve n d o 
Apartamento com 2 
quartos (1 suíte), sala 
2 ambientes, varanda 
Gourmet, cozinha, 
1 banheiro social, 1 
vaga garagem, armá-
rio nautico, zeladoria. 
Telefone: 12 3833-
7475
Ubatuba- Vendo casa 
em condominio fe-
chado de Ubatuba. 
Fechado, com cacho-
eira e rio. 3 qauatos, 
sauíte, aceita casa 
em Guará. Valor R$ 
350.000,00. Telefone: 
99614-2077
Ubatuba- Vende ou 
troca casa em Ubatu-
ba Ipiranguinha, com 
3 quartos, 2 banhei-
ros, edícula, garagem 
para 3 carros.Escritu-
ra ok. Telefone: 3132-
1325 ou 99158-8447
Lorena- Vendo ótima 
casa, com 2 quar-
tos, sala, copa, 2 ba-
nheiros, 2 cozinhas, 
garagem para 2 car-
ros, área de serviço. 
Bairro Santo Antonio. 
Telefone: 99181-2603
Guará- Vendo ou 
troco um terreno no 
monte verde 20x50. 
Valor: 40.000,00. Te-
lefone: 98120-2518
Guará- Vendo casa 
no Portal, 4 quartos, 
2 suítes, 3 salas, 
varandas, área la-
zer, garagem para 4 
carros, fase 1. Valor: 
590.000,00. Telefone: 
3122-6780 ou 98106-
6670
Guará- Vendo Aparta-
mento no Village San-
tana, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e 
varanda com chur-
rasqueira. 1° andar. 
Valor: 205.000,00. 
Telefone: 99614-2077
Guará- Casa para 
alugar no bairro São 
Dimas. 1 quarto, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço. Tele-
fone: 3125-3748
Guará- Alugamos 
sítio nas pedrinhas 
para finais de sema-
na e eventos. Tele-
fone: 98125-0646 ou 
99162-1055
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

ALUGUEL
Pinda – Alugo casa 
– Morumbi – c/2dor-
ms. s/1ste e demais 
dependências. Tr.F: 
99204-3114
Pinda – Alugo casa 
– Mantiqueira – c/1 
dorm. ,  sa la ,  cz . , 
banh., garagem co-
berta. Tr.F: 99664-
4728 
Pinda – Alugo Casa 
Ipê 2 – próx. Caixa 
Econômica – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem.Tr.F: 98179-
0152/99647-4378
Pinda – Alugo casa – 
Vila Rica – c/2dorms., 
sala, coz., banh., á/
serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo Casa 
– Cidade Jardim – 
c/4cômodos. Tr.F: 
99233-7616/99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo quarto 
mobiliado para rapa-
zes – incluso água/
luz – prox. Pça da 
Cascata. Tr.F: 98876-
2142

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 
lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 
Telefone: 99621-1228 
ou 3133-6768
Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751
Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 
el 1.1 digital, medidas 
internas (lxaxp) 31,0 
x32,0 x 29,5cm. Vol-
tagem 127 ou 220v. 
Capacidade 30 litros 
potencia: 550 watts. 
Telefone: 3152-4744
Lorena- Vendo um 
forno industrial da 
m a r c a  Te d e s c o 
FB900 refratário a 
gás, em ótimo esta-
do de conservação. 
Telefone: 3157-8408
Guará- Vendo Sofá 
cama novo e um fri-
gobar novo. Tratar 

com Carlos no tele-
fone: 99776-9390 ou 
98197-2422
Guará- Smartphone 
zenfone 3 max 32gb 
em ótimo estado, 
com carregador, cor 
dourado. Telefone: 
99676-2284
Guará- Vendo uma 
rack, uma cadeira de 
escritório e um apa-
relho de som antigo, 
disco vinil. Falar com 
Ana. Telefone: 3133-
4455
Guará- Vendo uma 
HD 250gb segaba-
te barracuda 7200. 
R$ 100.00. Telefone: 
99676-2177
Guará- Telhas de 
aço com 3metros, 
ótimo preço. Telefo-
ne: 3132-1571
Guará- Doces ca-
seiros. Canudos re-
cheados 8unidades 
R$ 6.00, bala baiana 
6unidades R$ 4.00, 
queijadinha 20unida-
des R$ 5.00. Telefo-
ne: 98840-9123
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: 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
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
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-

deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135

Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
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
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-
1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
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

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Ci-
troen Xsara Picasso 
2.0 - 16v – Aut.- ano 
2005 – G – preto 
– completo. Tr.F: 
99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – verme-
lho. Aceito t roca. 
Tr.F: 99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 

Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pá-
lio EX 1.0 fire ano 
2002 – G – 2pts. Tr.F: 
3912-3522
Pinda – Vendo Fiat 
Strada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-
saki 2300 ano 2016 
– revisada – c/ma-
nual – 300cc. Tr.F: 
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 
150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
PPinda – Vendo Biz 
125 ES ano 2012 – 
Flex - partida elétri-
ca. Tr.F: 97404-1140
Pinda – Vendo Fazer 
250 – ano 2014 – 
Flex – branca. Tr. F: 
99724-9808
Pinda – Vendo Fan 
125 ES ano 2009 – 
Preta – perfeito esta-
do. Tr.F: 99140-4260

Pinda – Vendo Titan 
125 KS ano 2003 – 
doc.ok – verde. Tr.F: 
99727-8710
Pinda – CG Titan 
150 ESD ano 2008 – 
cinza – doc.ok. Tr.F: 
99158-1806
Pinda – Vendo Bros 
150 ESD ano 2008 
– vermelha. Tr.F: 
99775-8088
Pinda – Vendo Suzuki 
GSR 150 – ano 2016 
– prata. Aceito troca. 
Tr.F: 99665-4632
Pinda – Vendo Twis-
ter 250 ano 2018 – 
doc.ok, único dono. 
Tr.F: 98862-4206
Pinda – Vendo Titan 
150 ESD ano 2008 – 
doc.ok – revisão em 
dia. 3º dono. Tr.F: 
99771-9345
Pinda – Vendo Fal-
con NX ano 2007 – 
preta. Tudo original. 
Tr.F: 98136-9224
Pinda – Vendo CG 
160 Flex ano 2016- 
p e r i c i a d a .  Tr . F : 
98898-1312
Pinda – Vendo Biz 
110 ano 2016 – ver-
melha – Doc.ok – 
pneus novos. Tr.F: 
98702-0730
Pinda – Vendo Fan 
150 ESD Flex ano 
2013 – Doc.ok ate 
jul/2020 – preta. Tr.F: 
99210-7842
P i n d a  –  V e n d o 
Fan 150 ESD ano 
2014/2015 – preta 
– 63.000km. Tr.F: 
99666-9614
Pinda – Vendo Ti-
tan 150 ES ano 2004 
– vermelha. Tr.F: 
99124-1708
Pinda – Vendo Bros 
125 E ano 2013 – 
48.000km. Doc.ok. 
Tr.F: 98169-5350
Pinda – Vendo Fan 
125 ano 2008 – ótimo 
estado. Doc.ok. Tr.F: 
98843-0727
Pinda – Vendo Ca-
minhão baú  Accelo 
935C ano 2010, úni-
co dono, em ótimo 
estado de conser-
vação. Tr.F: 98201-
6767
Guará- Vendo F4000, 
ano 2004. Valor R$ 
25.000,00. Carroce-
ria de madeira. Te-
lefone: 99613-8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 
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Consórcio regional debate saúde, segurança e mobilidade com governo estadual; presidente Sato 
destaca compromisso por implantação de novos hospitais entre Litoral Norte, Aparecida ou Cruzeiro

Codivap cobra Governo Doria por recursos
após corte de verbas no início de janeiro

Leandro Oliveira
Da Região

Antes criticado pela falta de resultados, o Codivap 
(Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira) trabalha 
para reforçar o coro de cobranças das cidades da região 
frente aos governos estadual e federal. Principal bloco 
político da região, o grupo de prefeitos tem estreitado 
as relações com o Governo do Estado de São Paulo para 
viabilizar novos recursos, como destacou o prefeito de 
Ubatuba e presidente do Consórcio, Délcio José Sato 
(PSD), em entrevista ao Jornal Atos.

Sato confirmou que há negociações abertas para 
investimentos na saúde e segurança pública. Entre as 
medidas, a possível cessão de prédios para instalação de 
um hospital regional entre Cruzeiro e Aparecida.

A mobilidade também preocupa o consórcio, que co-
bra melhorias no transporte de veículos e passageiros 
por meio de balsas entre as cidades de São Sebastião e 
Ilhabela. A relação mais próxima com o secretário de 
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, rendeu ao 
Codivap mais dinâmica para captação de recursos e 
liberação de verbas, em especial para o setor de turismo.

Jornal Atos – Qual análise 
o senhor das atuações do 
Codivap neste ano de 2019?

Sato – O Codivap vem em 
um novo formato. É sem dú-
vida nenhuma uma represen-
tatividade muito importante 
para os prefeitos da região. 
Nós temos tratado com os 
prefeitos constantemente. 
Trouxemos o ministro da 
Ciência e Tecnologia, Marcos 
Pontes, o secretário de Segu-
rança Pública e de Saúde do 
Estado. Estivemos no Palácio 
dos Bandeirantes discutindo 
pautas importantes para a 
nossa região, fomos ao STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
para discutir os royalties. 
Nós temos obtido sucesso, 
tanto que na questão do 
Dade (Departamento de 

O presidente do Codivap e prefeito de Ubatuba, Délcio José Sato, durante encontro do grupo com o ministro Marcos Pontes; desafio regional

Fotos: Reprodução

Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias), dos recursos 
que foram contingenciados 
logo que o governo entrou, 
a gente conseguiu junto ao 
Estado para reverter essa 
situação. Nós estamos con-
seguindo pelo menos pagar 
as obras que já iniciaram, e 
estamos buscando mais re-
passes para cumprir com as 
despesas de obras e serviços.

Jornal Atos – Como tem 
sido a relação com o grupo 
de governo de João Doria?

Sato – Muito positiva. 

Mantemos um bom diálogo 
com o Marco Vinholi, com 
a secretaria de Turismo e 
da Casa Civil. O governador 
tem anunciado liberação de 
recursos. Mesmo que sejam 
aqueles que já estavam con-
quistados, mas dependem de 
orçamento, o outro governo 
deixou algumas pendências e 
não é fácil para quem entra 
agora tomar pé de toda a 
situação para fazer a libe-
ração dos recursos. Mas há 
um diálogo.

Jornal Atos – Atualmente, 
quais as principais neces-
sidades dos municípios do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte?

Sato – Em termos de re-
gião, a questão da saúde tem 
sido prioridade para nós. 

Cada região precisa ter seu 
hospital regional, para que 
não acarrete em outras cida-
des vizinhas. O Litoral Norte, 
com certeza, seremos con-
templados com um hospital 
regional. A questão de Apa-
recida e Cruzeiro tem sido 
muito debatida, sobre essa 
possibilidade. Não dá tempo 
de construir um hospital, 
mas dá tempo de otimizar 
prédios públicos, do Estado 
ou da própria Santa Casa, 
para que se torne referência 
na região. A gente vê uma 

grande defasagem nisso.
Jornal Atos – E quanto à 

segurança pública?
Sato – A gente tem visto a 

Polícia Militar e as demais 
polícias integradas, lutando 
contra os crimes na região, 
mas ainda somos uma das 
regiões que tem um dos 
mais altos índices de crimi-
nalidade. O monitoramento 
de câmeras foi discutido em 
outros governos e não vimos 
ainda efetivado. Esperamos 
que nesse governo isso seja 
implantado e tenhamos a 
diminuição da criminalidade 
na região.

Jornal Atos – Sobre mo-
bilidade, te preocupa, e 
também preocupa os mo-
radores do Litoral Norte, a 
questão que envolve a tra-
vessia de balsas de Ilhabela 
para São Sebastião? Essa 
também é uma discussão 
que o Codivap pode tomar 
à frente?

Sato – Sem dúvida, mas os 
prefeitos, tanto de Ilhabela 
como São Sebastião, têm 
tomado essa precaução. 
A secretaria de Estado já 
esteve no local. Houveram 
mudanças na questão das 
balsas, horários, mas sabe-
mos que ainda falta uma de-
finição. Os prefeitos têm se 
empenhado. Nós do Codivap 
temos trabalhado de forma 
regionalizada, embora tra-
temos como um todo. As 
particularidades do Litoral 
Norte são outras diferentes 
do Vale Histórico, então 
estamos separando por 
regiões para termos mais 
efetividade nas execuções 
de demandas nessas regiões, 
e uma delas é a travessia 
de turistas, carros e mora-
dores de Ilhabela para São 
Sebastião.

Ao lado de Marcos Pontes, Delcio Sato fala durante reunião do Codivap

Fotos: Reprodução Codivap

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


