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Comércio de Aparecida espera ampliar
vendas até início da Festa da Padroeira

Cidade deve receber cerca de 250 mil pessoas a cada fim de semana até outubro; Associação vê “oscila”
Foto: Marcelo A. dos Santos

Materiais relacionados a Nossa Senhora Aparecida predominam no comercio regular e ambulante
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A pouco menos de um mês
para o início da novena para
preparação do dia de Nossa
Senhora Aparecida, os números de fiéis que visitam a

Capital Católica do País crescem no segundo semestre. A
expectativa é de que 250 mil
romeiros devem passar pelo
Santuário Nacional a cada
final de semana, até o dia 12
de outubro.
Mesmo como os núme-

ros altos, comerciantes do
município relataram que as
vendas estão bem abaixo do
que é esperado. O lojista Tato
Chad Braga trabalha no ramo
a 35 anos e explicou como
é o sistema varejista que
atende os romeiros. “Hoje

em dia, as pessoas passam o
primeiro semestre às voltas
com os pagamentos do início
do ano, IPVA, IPTU, material
escolar, gastos com Natal,
viagem de férias e Carnaval.
Aí a expectativa é que no segundo semestre as pessoas se
desonerem dessas despesas e
retomem o consumo”. Ainda
segundo ele, “as vendas devem melhorar com a liberação do FGTS, e a antecipação
do décimo terceiro salário vai
aquecer substancialmente o
comércio e, consequentemente, a indústria”, projetou.
O início da temporada,
em Aparecida, tem início
em julho, devido às férias.
O presidente da Associação
Comercial e Industrial de
Aparecida, Ângelo Leite, disse que “o mês de julho deste
ano foi o melhor dos últimos
anos”.
No último final de semana,
pouco mais de trezentas mil
pessoas estiveram no Santuário. O hoteleiro Argeu Nunes,
de 50 anos, trabalha há 27
anos no ramo e há oito anos é
proprietário de um hotel, que
acomoda cerca de dois ônibus
turísticos (46 a 50 pessoas
por veículo). O empresário
avaliou o ano de 2019 como
“muito oscilante”. “Houve mês

Foto: Marcelo A. dos Santos

Comerciante à espera do aumento dos lucros na capital católica

que foi ruim ou péssimo, e
outros foram ótimos e bons,
mas sem ter uma frequência
certa”.
Ainda segundo o empreendedor, todos os finais de
semana e o dia 12 de outubro
já estão reservados, com an-

tecedência de um ano.
De acordo com os dados
divulgados pelo Santuário
Nacional, a previsão para o
dia 12 é que cerca de 170
mil peregrinos passem pela
cidade para a celebração da
Padroeira do Brasil.

Motoristas de Guará circulam com novos radares em avenidas
Prefeitura garante que equipamentos são aposta para garantir maior proteção no trânsito em áreas de maior risco
Marcelo Augusto dos Santos
Guaratinguetá

Os moradores de Guaratinguetá já convivem com novos
radares em suas principais vias
de movimento. Os locais foram
escolhidos através de um estudo realizado pela secretaria
de Segurança e Mobilidade
Urbana nos últimos meses.
Segundo a Prefeitura, as
avenidas Ariberto Pereira da
Cunha, Luiz Carlos da Fonseca
(Complexo Mario Covas) e Juscelino Kubitscheck de Oliveira
tiveram os equipamentos instalados em ambos os lados das
pistas, objetivando a redução

de velocidade por parte dos
condutores, trazendo mais segurança a todos que trafegam
pelas vias.
Para o início da operação,
a secretaria espera uma avaliação realizada pelo Inmetro
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia),
para que seja elaborado um
relatório final para liberação
da utilização.
O entregador de gás Jean
Luca, de 24 anos, acredita
que os radares instalados não
aumentam a segurança das
vias. “Os locais normalmente
não acontecem acidentes, e irá
fazer o aumento de lentidão”.

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos

Motoristas trafegam pela avenida Juscelino Kubitschek no fim da tarde, um dos pontos com radares já em funcionamento em Guaratinguetá
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Atos e Fatos
“Enquanto o homem não souber
para que porto quer ir, nenhum
vento será o vento certo”

Márcio Meirelles

O MELHOR DO BRASIL
É O BRASILEIRO?
A Finlândia tem a oitava extensão
territorial da União Europeia e a região
menos densa populacional, 5 milhões
de habitantes.
Possui um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,920, um dos
mais altos do mundo e uma economia
superior a Grã-Bretanha, França e Itália, apesar de ter um dos climas mais
inóspitos da Europa.
Não possui recursos naturais.
Entretanto, em seu hino pátrio reconhece a falta de recursos naturais, mas
afirma que tem um povo que vale ouro!
Durante anos cultuamos a ideia de
que o brasileiro é um povo cordial,
conceito desenvolvido pelo historiador
Sergio Buarque de Holanda, em seu
livro “Raízes do Brasil”, publicado
em 1936.
Na verdade, quem identificava esta
característica eram os estrangeiros pela
nossa hospitalidade e generosidade.

Sêneca
tendem destruir, pois é um possível
candidato a uma vaga do Supremo
Tribunal Federal. Não seria o caso de
rever os excessos da Lava Jato (será
que houve mesmo?) e aprimorar as leis
para que o país não sofra mais a chaga
da corrupção?
No início da década de 1990, no
governo Itamar, seguido por Fernando Henrique Cardoso, as reformas
financeira e fiscal, para o controle dos
gastos públicos e por fim, a Lei de Reponsabilidade Fiscal. Um lembrete: os
oito anos do governo FHC o aumento
do funcionalismo público foi zero!
Entrega o governo ao seu sucessor com
uma dívida pública de 50% do PIB.
Vinte anos após este esforço o país
destrói o que foi feito com sacrifício
para a sociedade e prejuízo político
para os idealizadores.
A dívida pública alcança 80% do
PIB após um ajuste com o Teto dos
Gastos (estão querendo rever o teto que
está no seu primeiro ano. Faltam 9 anos

Prefeitura de Cruzeiro
aposta em R$ 600 mil
do MIT para novas ações
com foco no turismo
Parque de aventura e mirante no Santo Cruzeiro compõe
projetos Prefeitura planeja sistema de monitoramento
Fotos: Reprodução PMC

"A Finlândia ... em seu hino pátrio
reconhece a falta de recursos
naturais, mas afirma que tem
um povo que vale ouro!”
A sociedade generalizou este conceito, mas o próprio historiador ressaltava que essas virtudes equivalem
a um disfarce que permite que cada
um preserve a sua sensibilidade e suas
emoções como uma máscara para
manter a supremacia social.
O historiador afirma que o aspecto
de cordialidade do brasileiro é uma
forma de manter a intimidade e o horror a qualquer convencionalismo ou
formalismo social, daí a dificuldade de
os indivíduos distinguirem as instâncias públicas das privadas, da função
do Estado e governo, Estado e família.
A segunda parte do estudo da
cordialidade explica, em parte, a perseguição dos políticos e juristas em
destruir a instituição Lava Jato e os
seus operadores.
Será que no disfarce da informalidade adquirimos o horror em fazer
a coisa certa. A Lava Jato indiciou,
julgou e prendeu políticos, empresários
corruptos e trouxe o dinheiro de volta
para os cofres públicos. O que falta?
Falta aos juristas, aos operadores da
lei, magistrados, entender que o mundo
está se modificando.
O exemplo mais cabal deste desastre foi a aposentadoria prematura de
Joaquim Barbosa, que não suportou a
pressão de seus pares que confundem
a instituição Estado e seus acórdãos.
Agora, é o Sergio Moro que pre-

para o prazo final do ajuste).
Em 1994, o lançamento do Plano
Real, a segunda maior engenharia financeira aplicada no mundo (primeira
foi em Israel) para a estabilização da
moeda, é destruída pela presidente
Dilma, trazendo a inflação de volta e
o descontrole da dívida fiscal.
Em vinte e cinco anos destruímos
o que construímos com sacrifício da
sociedade, de empresas e instituições
nacionais.
Por outro lado, não houve nenhuma manifestação da sociedade, das
organizações de classe. Assistimos a
tudo tranquilamente e hoje estamos
tentando reorganizar a economia nas
condições de incerteza de uma recuperação em um mundo em ruptura.
A reforma da Previdência cantada
em versos na sua ruptura levou 25
anos para ser aprovada e apesar de
todos os detalhes já estarem discutidos
pela sociedade o Congresso Nacional
leva dez meses para redigir e aprovar
o texto final.
O que dirá da Reforma Tributária,
que sufoca os Estados financeiramente, com três propostas para análise no
Congresso Nacional.
Com certeza terá um caminho mais
longo que a reforma da Previdência.
Brasil, pátria amada, país do passado!

O Bosque Municipal de Cruzeiro, um dos focos de nova ação da Prefeitura, que contará com novo investimento pelo MIT

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Próximo de completar dois anos
de MIT (Município de Interesse
Turístico), Cruzeiro aprovou novos
projetos e aguarda assinatura de
convênio para restaurar uma praça
e investir no turismo de aventura no
Bosque Municipal. Somadas, obras
ultrapassam os R$ 600 mil.
Após a secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo aprovar através
do COC (Conselho de Orientação e
Controle) a primeira etapa do projeto
de restauração do Santo Cruzeiro, o
município enviou na última semana o
pré-projeto da segunda fase da obra e
a implementação de esportes radicais
no Bosque Municipal.
A primeira etapa da ação no Santo
Cruzeiro (ponto turístico da cidade,
com visão privilegiada), que aguarda apenas a assinatura do convênio
de R$395.930,91 através do MIT
2019, inclui a reforma da cruz com
iluminação, reparos estruturais e
pintura, a instalação de câmeras de
monitoramento, reforma das calçadas
com acessibilidade, substituição da
pavimentação da rua, nova iluminação, instalação de bancos, lixeiras e
paisagismo.
A segunda etapa foi aprovada na
última segunda-feira, durante reunião
com o Comtur (Conselho Municipal
de Turismo). A proposta foi enviada

ao Estado e contará com um investimento de R$ 200 mil para construir
um mirante, instalar binóculos para
apreciação da paisagem, fechar um
espaço para utilizá-lo como área
gastronômica e/ou artesanato, preparo da área para estacionamento e
instalar um painel com informações
turísticas da cidade.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Diego
Miranda, outro pré-projeto aprovado
pelo Comtur e enviado ao Estado,
mas para 2020, é o de um parque
de aventura no Bosque Municipal.
Com investimento de R$ 465 mil,
provenientes do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento
dos Municípios Turísticos), o parque
contará com atrações como rapel,
escalada, tirolesa e arvorismo.
De acordo com o Estado, só receberão recursos do Dadetur os municípios que atenderem seis critérios,
entre eles, demonstrar capacidade
para manter, incrementar ou requalificar o fluxo turístico, e contribuir
para o processo de desenvolvimento
regional.
Para Miranda, a expectativa é de
que as obras do Santo Cruzeiro iniciem até fevereiro, já que a previsão
de chegada do recurso é para este
ano. “Estamos aguardando para assinar o convênio da primeira etapa,
que provavelmente será feito semana
que vem. Depois que assinarmos, eles
permitem que façamos o processo

licitatório, que demora aproximadamente uns três meses”, explicou.
Em paralelo aos projetos, Miranda
destacou a criação da Associação Picos da Mantiqueira, uma associação
da sociedade civil composta por membros de Cruzeiro e Lavrinhas. “Ela
tem por finalidade administrar tudo
isso que a Prefeitura está fazendo
para o turismo, por exemplo, no serviço de arvorismo no bosque, nossa
ideia é entregar e depois terceirizar
para que uma associação sem fins
lucrativos possa administrar e fazer
a manutenção”.
Miranda ressaltou que se a terceirização for realizada para uma associação, o procedimento será realizado
seguindo o marco regulatório de
convênios que prevê um chamamento
público. “Aí a gente promove e as associações podem se inscrever desde
que tenham esse objeto. Eles entram,
fazem as melhorias, cobram um ‘ingressinho’ (sic) e exploram o local”.
Videomonitoramento – Segundo
o secretário, há uma empresa concluindo um estudo de viabilidade
do município para definir, além do
Santo Cruzeiro, os pontos que receberão câmeras de monitoramento.
“A instalação de câmeras será feita
pela Prefeitura, e o MIT vai comprar
os equipamentos. Será um trabalho
único que vai englobar toda a cidade, entradas, saídas, Centro, praças.
Provavelmente virá uma emenda só
para esse fim”.

Obra de extensão na rede de esgoto
é realizada no bairro São Manoel
Serviço traz ações de melhorias e evita futuras intervenções no local
Da Assessoria
Guaratinguetá

A fim de elevar o índice do saneamento básico, melhorar a saúde
pública e promover o crescimento
social e econômico no município, a
Guaratinguetá Saneamento, empresa responsável pelo esgotamento
sanitário na cidade, está realizando
em parceria com a Prefeitura de

Guaratinguetá e a SAEG uma obra
de extensão de rede no bairro São
Manoel. As obras acontecem na Rua
2 com a Rua 3.
Ao todo serão substituídos 120
metros das tubulações existentes,
o que evitará futuras intervenções
no local pelos próximos anos.
Essa melhoria consiste na implantação de nova rede de drenagem de água pluvial. Além disso,
também está sendo feito o desvio

e substituição da rede coletora de
efluentes por novas tubulações que
irão interligar o bairro São Manoel
ao Village Santana.
“A ação faz com que, além de melhorar o escoamento do esgoto até
a Estação de Tratamento de Esgoto,
a população tenha mais qualidade
de vida e menos transtornos com
intervenções no local”, contou o
coordenador da Guaratinguetá
Saneamento, Felipe Parente.

25 DE SETEMBRO DE 2019

Pinda – Vendo Titan
150 ES Mix ano 2009
– conservada. Tr.F:
99155-8673

chocolate, bala baiana e bombons sob
encomenda. Tr.F:
99721-4774

Pinda – Vendo Fazer
150 ano 2015 – vermelha – 10mil Km.
Tr.F: 97404-1116

Ubatuba- Vendo Fiat
Palio Fire 1.0, ano
2003, modelo 2004.
Todo revisado, mecânica perfeita. Telefone: 98133-3854

– A – cinza – IPVA
pago – alarme/som.
Tr.F: 99104-1996

Pinda – Vendo Citroen Xsara Picasso
2.0 - 16v – Aut.- ano
Ubatuba- Vendo Bla- 2 0 0 5 – G – p r e t o
zer completa DLC – c o m p l eto. Tr. F:
4.3, ano 98/99, ga- 99766-5469
solina, engate para Pinda – Vendo Ford
2.500kg, molas re- Ka ano 2009/2010
forçadas. Valor R$ 1.0 – Flex – verme15.500,00. Telefone: lho. Ac eito troc a.
99633-6430
Tr.F: 99765-2069
Pinda – Vendo Duster Pinda – Vendo SanTechroad 1.6 Hi-flex dero Step Way ano
– 16v – ano 2014 – G. 2014 – 1.6 – Flex –
Tr.F: 99132-5733
preto – 4pts –IPVA
Pinda – Vendo Uno pago. Tr.F: 99707ano 93 – azul – con- 0934
servado. Tr.F: 99199- Pinda – Vendo Vectra
0341
GTX ano 2011 – Flex
Pinda – Vendo Fusca – c/manual – 4pts –
ano 1975 – motor prata – IPVA pago.
1500 – G – verme- Tr.F: 98182-7556
lho – aro 14. Tr.F: Pinda – Vendo Pá98897-7410
lio EX 1.0 fire ano
Pinda – Vendo Toro 2002 – G – 2pts. Tr.F:
ano 2019 - completo 3912-3522
- 1.8 16v Flex, auto- Pinda – Vendo Fiat
mático. Branco. Tr.F: S t r a d a a n o 2 010
(11) 98040-3128
– completa – cabiPinda – Vendo Escort ne estendida. Tr.F:
GL 1.6 MPI ano 93 99659-6008

Pinda – Vendo Fan
160 Start ano 2016
– ve r m e lh a. Tr. F:
98151-3195
Pinda – Vendo Kawasaki 2300 ano 2016
– revisada – c/manual – 300cc. Tr.F:
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer
ano 2012 250 cc –
vermelha – ótimo estado. R$ 98267-7188
Pinda - Vendo Fan
150 ano 2011 – preta
– doc.ok. Passo cartão. Tr.F: 99773-6751
Guará- Vendo Renout Clio, ano 2002,
completo. Telefone:
3132-2480
Guará- Vendo Agile
LTZ, 1.4, flex, ano
2013, branco, completm com 80,000.
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecosport fsl, 1.6, flex, ano
2011, preta, conservada. Falar com Clóvis. Telefone: 997419756
PPinda – Vendo Biz
125 ES ano 2012 –
Flex - partida elétrica.
Tr.F: 97404-1140

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019 – PROC. 460/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de transporte, para viagens
intermunicipais e interestaduais, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, definidas
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: TRANSPORTE E TURISMO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA
EPP CNPJ: 01.294.491/0001-93
Vencedora dos itens: 1,4,6,7,9
Valor total de: R$ 93.340,00 (noventa e três mil e trezentos e quarenta reais).
EMPRESA: TRANSVALE TURISMO, FRETAMENTO E LOCAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 25.011.490/0001-52
Vencedora dos itens: 2,5
Valor total de: R$ 30.700,00 (trinta mil e setecentos reais).
EMPRESA: ÁRIES TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP
CNPJ: 43.545.763/0001-20
Vencedora dos itens: 3,8,10
Valor total de: R$ 75.520,00 (setenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais).
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019 – PROC. 331/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Câmara
de vacinas (Imunobiológicos) de 120L e 280L para a Secretaria de Saúde e
Unidades de Saúde , definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as
empresas:
EMPRESA: ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ: 81.618.753/0001-67
Vencedora dos itens: 01.
Valor total de: R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais)
EMPRESA: BUNKER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.213.418/0001-75
Vencedora dos itens: 02.
Valor total de: R$ 7.465,07 (sete mil quatrocentos sessenta e cinco reais e sete
centavos)
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Pinda – Vendo 2
bicicletas aro 26 e
aro 24. Tr.F: 996167583/3522-0580

Pinda – Vendo terreno Pq.Sangri-lá
– c / 2 5 0 m 2 . T r. F :
99153-4726
Pinda – Vendo terreno plano, murado,
c/300m2 – Sta Cecilia – doc.escritura
e IPTU em dia. Tr.F:
99754-3607
Pinda – Vendo casa
– Araretama – Tr.F:
98407-0604/991340999
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/2dorms., sala, coz., banh.,
á/serv., murada. Tr.F:
99154-1390
Pinda – Vendo terreno – Pasin – c/125m2.
Tr.F: 99153-4726
Ubatuba- Alugo
apartamento, bairro
Marafunda. Com um
dormitório, sala conjugada com cozinha,
banheiro e lavanderia. Não possui garagem. R$ 630,00 +
30,00 de água. Luz
Separado. Telefone:
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa
para 16 pessoas, com
4 suítes, cozinha, varanda, churrasqueira, ducha, garagem
murada para 8 carros, a 500m da praia
do lazaro. Telefone:
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apartamento, casa, kitnet
em Ubatuba. Próximo
a praia grande tenório. Telefone: 38321317
Ubatuba- Alugo Apartamento 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 industrial ou comercial.
Portaria, sala de reuniões, ambulatório,
sanitários, poço artesiano, cabine de
força, duas entradas de frente para
a dura, amplo escritório 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. Telefone: 99614-2077

ALUGUEL

Pinda – Alugo casa
– Morumbi – c/2dorUbatuba- Vendo óti- ms. s/1ste e demais
ma casa no Itagua. dependências. Tr.F:
Três quartos, sala 99204-3114
de tv/jantar, cozinha
americana, banheiro Pinda – Alugo casa
social, lavandeira, – Mantiqueira – c/1
piscina e garagem. d o r m . , s a l a , c z . ,
Agende sua visita. banh., garagem coTelefone: 99144-0630 berta. Tr.F: 996644728
U b a t u d a - Ve n d o
Apartamento com 2 Pinda – Alugo Casa
quartos (1 suíte), sala Ipê 2 – próx. Caixa
2 ambientes, varanda Econômica – c/2dorGourmet, cozinha, ms., sala, coz., banh.,
1 banheiro social, 1 garagem.Tr.F: 98179vaga garagem, armá- 0152/99647-4378
rio nautico, zeladoria. Pinda – Alugo casa –
Telefone: 12 3833- Vila Rica – c/2dorms.,
7475
sala, coz., banh., á/
Ubatuba- Vendo casa serv., garagem coem condominio fe- berta, edícula nos
chado de Ubatuba. fundos. Tr.F: 99110Fechado, com cacho- 8420/3522-6259
eira e rio. 3 qauatos, Pinda – Alugo Casa
sauíte, aceita casa – Cidade Jardim –
em Guará. Valor R$ c/4cômodos. Tr.F:

99233-7616/991990166/99196-4791
Pinda – Alugo quarto
mobiliado para rapazes – incluso água/
luz – prox. Pça da
Cascata. Tr.F: 988762142
Guará- Vende estacionamento e
lava rápido o centro de Guarpá. R$
12.000,00. Telefone:
98192-3964
Guará- Vendo excelente prédio com 3
apartamentos, 1 salão comercial. Todos
alugados. Boa renda.
Valor R$ 550.000,00
Telefone: 99621-1228
ou 3133-6768
Guará- Lingirie e roupas, revenda lingerie
e roupas, lucre certo.
Telefone: 99191-7274

Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba
Beira Rio da Nova Guará

Pinda – Aulas particulares de Espanhol.
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e
serviços gerais em
chácaras, sítios e fazendas. Tr.F: 997252702
Pinda – Faço serviço
de montador de moveis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higienização em sofás,
bancos de carro.
Orçamento sem
compromisso. Tr.F:
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e
Pintura de telhados.
Quer deixar seu telhado novo? Temos a
Solução! Lavagem e
reparos, aplicação de
resina. Ligue e faça
seu orçamento. Tele-

fone: 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, desbloqueio de operadora, desbloqueio de
senhas, desbloqueio
de android. Telefone:
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 janelas 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

Pinda – Alugo carrinho de pipoca e
máquina de algodão
doce para festa de
aniversário. Tr.F:
99253-0732
Pinda – Vendo micro-ondas Electrolux
110v – pouco uso –
parcelo. Tr.F: 981224819
Pinda – Vendo geladeira 220v –branca
– ótimo estado. Tr.F:
98228-4604
Pinda – Vendo freezer Consul Slim
110v –funcionamento
perfeito. Tr.F: 991462576
Pinda – Vendo fritadeira elétrica Mondial
c/NF. Tr.F: 991749419
Pinda – Vendo Aparelho ar condicionado
LG 9.000BTU R-22
– 220v – quente/frio.
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-

Edital de Convocação

O G.R.C.E. S BEIRA RIO DA NOVA GUARÁ, através do conselho deliberativo,
convoca todos os membros em pleno gozo de seus diretos estatutários, para
participarem da Assembleia Ordinária que definirá sobre eleição e posse da Nova
Diretoria Executiva biênio – 2019/2021, nas dependências da referida agremiação,
sito a Av. Vaz de Caminha, nº101, Vila Paraíba, nesta cidade de Guaratinguetá-SP,
obedecendo ao seguinte calendário:
I – Dia 10/10/2019 (Quarta-feira), das 14hs às 15hs, inscrição da chapa na sede
da Agremiação sito a AV. Vaz de Caminha, nº101, Vila Paraíba, nesta cidade de
Guaratinguetá-SP.
II – Dia 11/10/2019 (Quinta-feira), as 14hrs em 1ª convocação e as 14h30 em 2ª e
última convocação, a Eleição e Posse da Nova Diretoria Executiva , com qualquer
numero de associados presente, na sede da Agremiação, sito a Av. Vaz de Caminha,
nº 101, Vila Paraíba, nesta cidade de Guaratinguetá-SP.
III – Todos os interessados nesse ato deverão inscrever suas chapas, contendo
os nomes, bem como a qualificação completa dos candidatos para os cargos a
serem preenchidos.
Guaratinguetá, 25 de Setembro de 2019.
José Benedito dos Santos
Presidente do Conselho Deliberativo
PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 85/19 PROC. Nº 465/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Reabertura da Licitação na Modalidade
de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos de topografia, a saber: Receptor GNSS; Coletor de Dados GSM e
Estação Total de Topografia, a realizar-se ás 09h30min do dia 10 de outubro de
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº
625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2019 – PROC. 456/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é aquisição parcelada
de Pó de Café para diversas secretarias, definidas no Termo Referência o Sr.
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados
e do objeto a empresa:
EMPRESA: DZ7 TECNOLOGIA E MARKETING EIRELI
CNPJ: 30.084.600/0001-46
Vencedora dos itens: 1,2
Valor total de: R$ 68.880,00 (sessenta e oito mil e oitocentos e oitenta reais).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste
Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 2 do mês de Outubro de 2019, às
18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em primeira convocação, à Rua Major
Rodrigo Luiz n.º 46, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias
da Ordem do Dias:
a) Leitura, discussão e votação da ata da Assembléia Anterior;
b) Leitura, discussão e votação pelo sistema de escrutínio secreto, da
Proposta Orçamentária para o Exercício de 2.020 e respectivo Parecer
do Conselho Fiscal.
Não havendo, na hora acima indicada, numero legal de associados,
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia será
realizada duas horas após, no mesmo dias e local em segunda convocação com
qualquer numero de associados presentes.
Lorena, 24 de Setembro de 2019.
Luiz Alfredo Gervázio Pereira
Presidente do Sindicato
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Estação Blues & Rock volta a ser destaque
no próximo fim de semana em Guará
Organizador, o radialista Beto Branco espera receber cerca de duas mil pessoas para as sete horas de shows

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Marcelo Augusto dos Santos
Guaratinguetá

O próximo dia 28 será marcado pelos riffs e vocais altos
e de boa qualidade em Guaratinguetá. A praça Condessa
de Frontin, a Praça da Estação,
recebe o já tradicional Estação
Blues Rock, das 15h às 22h. O
evento é realizando pelo quarto
ano consecutivo pelo empresário e radialista Carlos Roberto
de Oliveira, o Beto Branco.
Esta é a primeira vez que o
festival não é realizado na semana dia 13 de julho, em que
é comemorado o “Dia do Rock”.
“Estava desanimado em fazer
o festival, mas várias pessoas
entraram em contato comigo,
querendo saber quando seria
o evento. Então resolvi fazer”,
contou Beto Branco, idealizador
do evento que reúne bandas de
toda região.
Em 2019, as bandas que irão
apresentar são Hook, Old Stock,
Crom, Old Sack, LoFi, Tublues e
JohnnyKing.
O início das apresentações
está previsto para às 15h e o
término para às 22h, horário
limite para os shows. “O pessoal espera escurecer, como
sempre, para vir ao festival,
mas aí, vão perder três bandas,
porque se chegarem aqui às
18h30, 19h, a terceira banda

já vai estar saindo do palco”,
lembrou o radialista, criador
também do programa Ressonância, homônimo das lojas
em Guaratinguetá e Lorena, em
que comercializa CDs, DVDs,
vestuários e outros objetos para
os amantes do rock e blues.
Não será cobrada a entrada
para quem quiser acompanhar
os shows. A organização pede
apenas a participação na campanha de doação de um quilo
de alimento não perecível. Os
alimentos serão distribuídos
a entidades beneficentes de
Guaratinguetá. A expectativa
é de que até duas mil pessoas
participem do festival.
Primeiros acordes – A proposta de reunir bandas na
Praça da Estação veio após
Beto Branco ver uma foto que
mostrava uma apresentação
de músicos de blues em New
Orleans, Mississippi (Estados
Unidos). “Vi a foto na internet.
Era um grupo de músicos negros tocando em uma estação
de trem, um palco montado na
estação mesmo, e a moçada
sentada no trilho do trem, todo
mundo se divertindo. Isso ai me
chamou atenção., aí escrevi na
internet ‘e se um dia o prefeito
de Guará deixar eu fazer um
festival na estação de graça,
sem custo?’ A resposta foi positiva”, contou.

Idealizador do "Estação Rock & Blues", o empresário e radialista Beto Branco espera até duas mil pessoas neste sábado na Condessa de Frontin

Pinda restringe passagem de caminhões de grande porte em estradas rurais
Letícia Noda
Guaratinguetá

A Subprefeitura de Moreira
Cesar, em Pindamonhangaba,
está realizando obras de limitação de espaço na estrada

municipal João Marcondes
dos Santos, a Estrada da Sapucaia. Caminhões de grande
porte não poderão desviar
do pedágio pelo trecho. O
serviço será implantado em
outras estradas municipais.

De acordo com a Prefeitura,
o acesso de caminhões de outras cidades que utilizam as
estradas vicinais para cortar
o pedágio estão impactando a
conservação da estrutura de
vias e pontes do município.

As restrições, regulamentadas por placas de trânsito,
foram implantadas na Estrada da Sapucaia, na última terça-feira. Os outros pontos que
receberão a mesma limitação
ainda não foram divulgados.

O motorista que descumprir a medida cometerá uma
infração de trânsito passível
a advertências do departamento Municipal de Trânsito,
responsável pela fiscalização
dos locais. “A medida discipli-

na o tráfego de caminhões
pesados e atinge somente
os caminhões de grande
porte de outros municípios”,
destacou o secretário de Segurança Pública, José Sodário
Viana.

