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Em alerta para epidemia, Ubatuba registra cinco 
casos de dengue e 33 seguem sob suspeita

Lucas Barbosa
Ubatuba

Para a preocupação das 
famílias de Ubatuba, a Vi-
gilância de Saúde anunciou 
na última segunda-feira a 
confirmação de cinco casos 
de dengue no município. O 
número representa 45% do 
total de registros do ano 
passado, que foi de 11 con-
taminados.

De acordo com a Vigilân-
cia da Saúde, enquanto qua-
tro dos casos são autóctones 
(contraídos na cidade), um 
é importado (contraído em 
outro município) do estado 
do Tocantins.

Os registros autóctones 
envolvem duas crianças, sen-
do uma menina de quatro 
anos, moradora do Taquaral, 
e um garoto de 13 anos que 
reside no Ipiranguinha.

Já as outras duas vítimas 
do mosquito transmissor da Trabalho de vistoria acompanhado por morador; Ubatuba amplia atenção para conter avanço do Aedes
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À espera de reforço, Vale registra aumento de 
22% de assassinatos no primeiro mês de Doria
Vale e Litoral tem 33 mortes violentas e queda de roubos e furtos; Estado comemora produtividade policial

Lucas Barbosa
Regional

Enfrentando um déficit de 
cerca de mil policiais, a RM-
VPLN (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registrou em janeiro um 
aumento de 22% no número de 
assassinatos em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Com cinco mortes 
violentas cada, os destaques 
negativos do levantamento 
da secretaria de Segurança 
Pública foram Cruzeiro, Jacareí 
e Pindamonhangaba. O mês, 
o primeiro com João Doria 
(PSDB) à frente do Estado, foi 
marcado ainda pelo aumento 
nos índices de atividades da 
Polícia Militar na região.

De acordo com os dados do 
Estado, no primeiro mês do 
ano a região contabilizou 32 
vítimas de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar) e 1 latrocínio (roubo 
seguido de morte). O montante 
supera o de janeiro de 2018, 
que foi de 27 homicídios do-
losos.

Entre as cidades com si-
tuação mais preocupante, 
Cruzeiro foi palco de um dos 
casos mais chocantes no início 
do ano. No dia 18 de janeiro, o 
pequeno João Pedro Ribeiro, 
3 anos, foi morto à golpes de 
cabo de vassoura pelo padrasto 
Mauro Gleydson Lima, 23 anos, 
na casa da família, no Vila Bra-

sil. Em depoimento, o assassino 
confessou que, no dia do crime, 
ficou irritado porque o enteado 
estava chorando muito.

Com a ajuda da mãe da 
criança, Taís Albano 22 anos, 
o padrasto enterrou o corpo 
em um matagal, localizado na 
avenida Florindo Antico, no 
bairro Km 4.

O crime foi descoberto pela 
Polícia Civil em 20 de janeiro. 
O casal segue preso e poderá 
ser condenado até trinta anos 
de prisão pelos crimes de ocul-
tação de cadáver e homicídio 
qualificado por motivo fútil 
com emprego de meio cruel, 
agravado por ter sido cometido 
contra menor de 14   de anos.

Além do assassinato de João 
Pedro, Cruzeiro teve outros 
quatro homicídios dolosos, 
contabilizando um aumento 
de 150% em comparação com 
janeiro do ano passado quando 
apenas dois moradores foram 
assassinados. 

Já Pindamonhangaba regis-
trou um crescimento de 400% 
em vítimas de mortes violentas 
entre o período, saltando de 1 
para 5 casos.

A ocorrência mais relevante 
foi registrada em 14 de janeiro, 
quando uma família foi vítima 
de uma tentativa de chacina 
na rua Amazonas, no bairro 
Terra dos Ipês, no distrito de 
Moreira César. Na ocasião, 12 
criminosos armados invadiram 
o imóvel da família, natural de 

Guaratinguetá, que havia se 
mudado há pouco mais de um 
mês para o local.

Além de assassinar um ho-
mem de 58 anos, os atiradores 
alvejaram um rapaz de 21 
anos, uma mulher de 44 anos 
e uma gestante de 25 anos.

Um dos membros da quadri-
lha foi baleado por acidente 
pelos comparsas e também 
morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil 
o crime foi motivado por uma 
disputa de duas quadrilhas 
de traficantes de drogas de 
Guaratinguetá.

Os demais municípios da 
região que registraram as-
sassinatos no primeiro mês 
de 2019 foram Aparecida 
(1), Caraguatatuba (3), Cunha 
(1), Guaratinguetá (2), Lorena 
(2), Queluz (1), São José dos 
Campos (1), São Sebastião (1), 
Taubaté (2) e Ubatuba (4).

Queda – Em contrapartida ao 
aumento de mortes violentas, a 
região teve queda nos números 
de roubos e furtos em janeiro. 

No comparativo com o ano 
passado, o primeiro indicador 
obteve uma redução de 13%, 
caindo de 701 para 607. 

Os furtos diminuíram pouco 
mais de 1%, passando de 701 
para 607 ocorrências. 

Gestão – Apesar de ser a 
mais violenta região do Esta-
do em 2018 e ter registrado 
um aumento de assassinatos 
no primeiro mês de 2019, a 

região convive com um déficit 
de cerca de mil policiais civis 
e militares.

O levantamento da Sindpesp 
(Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo) 
revelou que o estado de São 
Paulo contabiliza um déficit de 
13.553 policiais civis.

Apesar dos problemas com 
o efetivo, o primeiro mês de 
Doria à frente do governo 
estadual foi de números posi-
tivos quanto à produtividade 
policial. O Vale do Paraíba con-
tabilizou aumento em 8 dos 13 
indicadores do Estado, como 
as ocorrências de porte de 

entorpecente (87 para 110), 
apreensão de entorpecente 
(9 para 11), prisões (755 para 
894), armas de fogo apreendi-
das (87 para 101), flagrantes 
lavrados (491 para 542) e 
pessoas presas em flagrante 
(580 para 610).

Outros índices caíram, 
como tráfico de drogas 
(285 para 247), porte ile-
gal de arma (44 para 43) e 
veículos recuperados (243 
para 183). À frente do Vale, 
somente as regiões de San-
tos e Piracicaba, com alta 
em 10 e nove indicadores, 
respectivamente.

A RMVale segue como a 
recordista no número de 
vítimas de homicídio e latro-
cínio no interior do Estado, 
com 364 mortes. Foram 338 
ocorrências de homicídio e 
26 de latrocínios.

Mesmo com dados alar-
mantes, a região ficou fora 
da lista de municípios aten-
didos com sedes do Baep (Ba-
talhões de Ações Especiais de 
Polícia), mesmo após o atual 
governador ter afirmado 
durante a campanha eleito-
ral que Taubaté ficaria com 
uma das quatro unidades 
anunciadas em janeiro.

A Polícia Militar é um dos destaques do início da gestão Doria à frente do Estado, mas ainda busca atenção
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doença, o Aedes aegypti, 
são um morador de 31 anos 
do Itaguá e uma moradora 
de 53 anos do Enseada.

O número de casos con-
firmados poderá subir até 
o fim do mês, já que a 
Prefeitura aguarda o resul-
tado de outros 33 exames 
suspeitos.

Com o índice preocupan-
te, a diretora da Vigilância 
da Saúde, Patrícia Sanches, 
revelou a principal hipóte-
se para alta ocorrência de 
registros logo no início de 
2019. “Acreditamos que ao 
contrário dos anos ante-
riores os moradores foram 
infectados pelo ‘tipo 2’ do 
vírus da dengue. Nossa 
população é totalmente 
suscetível a ele. Já envia-
mos as amostras ao Insti-
tuto Adolfo Lutz, e estamos 
aguardando a confirmação 
se realmente se trata deste 
novo tipo do vírus”. 

Patrícia explicou ainda 
que para conter o avanço da 
doença, a Prefeitura intensi-
ficou as ações de conscienti-
zação e de combate a possí-
veis criadouros do mosquito. 
“Constantemente realizamos 
nebulizações, vistorias em 
imóveis e panfletagens de 
materiais de conscienti-
zação. Na última semana, 
oferecemos um treinamento 
sobre o manejo clínico do 
fluxo da dengue aos médicos 
e enfermeiros de toda a rede 
de saúde. Contamos com a 
colaboração da população 
para que possamos evitar 
uma epidemia”.

As ações da Vigilância da 
Saúde buscam evitar que a 
cidade enfrente um surto da 
doença como a de 2007, que 
resultou em uma morte e 
quase 1,5 mil infectados. Na 
ocasião, uma moradora de 
37 anos morreu, após con-
trair dengue hemorrágica.
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Prefeitura e mototáxi aguardam Justica 
para decidir futuro do serviço Lorena
Alegando inconstitucionalidade, Executivo retira da Câmara proposta que 
revoga a lei sobre a categoria; motoboys pedem pela regularização do serviço

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena re-
tirou o projeto do Executivo 
que solicitava a revogação 
de uma lei de 2011 sobre o 
serviço de mototáxi no mu-
nicípio. Motoboys da cidade 
aguardam pela regulariza-
ção da categoria em busca 
de ampliar as oportunidades 
de emprego. Já a Prefeitura 
aguarda um posicionamento 
do Tribunal de Justiça. 

Após a polêmica no fim 
do ano passado com a dis-
cussão da revogação da lei 
que autoriza o serviço no 
município, que contou com 
a participação de dezenas 
de motoboys na Câmara, a 
discussão foi adiada para 
fevereiro deste ano.

Segundo os motoboys que 
estavam otimistas com a 
regularização do serviço, ve-
readores prometeram uma 
reunião com o prefeito Fá-
bio Marcondes (sem partido) 
para tratar sobre o projeto. 
O que até o momento não 
aconteceu.

A Prefeitura alegando 
inconstitucionalidade da lei 
entrou com uma Adim (Ação 
Direta de Inconstitucionali-

dade) e retirou o projeto da 
Câmara. 

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Adriano Aurélio 
dos Santos, contou que para 
a concessão de um serviço 
público como o transporte 
coletivo é necessária uma li-
citação o que não consta na 
lei de 2011. “Não poderia fi-

car a cargo de apenas alguns 
setores para explorar essa 
atividade como explícito na 
lei. Não fere só o princípio 
da licitação como também o 
princípio da igualdade”.

Santos explicou que se o 
Tribunal de Justiça reconhe-
cer a inconstitucionalidade, 
a lei praticamente deixará 

de existir, ficando a cargo do 
Município promover ou não 
uma lei autorizando o servi-
ço de mototáxi na cidade.

De acordo com o moto-
boy Fabiano Luiz Xavier 
há uma grande procura da 
população pela prestação 
dos serviços de mototáxi, 
principalmente através das 
redes sociais. Xavier des-
tacou ainda que a classe 
de motoboys seguia até 
o momento aguardando 
pela suposta reunião com o 
prefeito e vereadores para 
tratar sobre o assunto. “Até 
agora nenhum vereador 
nos procurou. Fomos até a 
Câmara e deu para perceber 
que é bem teatro mesmo, 
ninguém viu nada. A gente 
entende que tem recesso no 
final do ano, mas voltaram e 
ninguém entrou em contato. 
A gente tem que correr atrás 
mesmo”.

O pedido da categoria é o 
de regularização do serviço 
para que agências sejam 
abertas de acordo com a 
lei e os requisitos da Pre-
feitura. “Tem motoboy de 
Lorena que sai daqui e vai 
trabalhar em Guará porque 
lá já é autorizado. Isso seria 
bom para a cidade também”, 
salientou.

Em Guaratinguetá, o servi-
ço é vigente, mas de acordo 
com a assessoria de im-
prensa, no momento não 
há empresas registradas na 
Prefeitura e que a secretaria 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana está elaborando um 
decreto para o novo proces-
so licitatório referente ao 
mototáxi.

Há cerca de um ano, 
Cunha é outra cidade que 
conta com o serviço de 
transporte e três empresas 
registradas.

Em Lorena não há previ-
são para a definição do caso, 
pois segundo o Executivo, 
eles aguardam pelo pro-
nunciamento do Tribunal de 
Justiça para estudar o que 
será feito na cidade.

Motociclista em rua do Centro da cidade; projeto volta a gerar polêmica
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Prefeitura constrói praça no São Roque
Da Redação
Lorena

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

Com um investimento de 
R$ 112.044,56, a obra será 
executada pela R. Nhon-

case Junior Eirelli – EPP, 
vencedora do processo 
licitatório e que tem uma 
previsão de entrega de 
dois meses.

A praça ficará à rua Pro-
fessor Adolfo Rios e será 
equipada com 15 bancos, 
mais de 100m² de grama-
do, além de quatro lixei-
ras e um novo sistema de 
iluminação. O projeto de 

construção também con-
ta com piso intertravado 
(tipo de pavimento em que 
o revestimento é formado 
por blocos de concre-
to com intertravamento 
por areia de selagem) e 
pavimento em lajota de 
concreto. A Prefeitura 
garante que irá cumprir 
com os requisitos de aces-
sibilidade na área.

Escolas municipais de Guará começam
a receber kit de material para ano letivo
Investimento chega a R$ 269 mil, mas previsão para entrega de uniformes ainda é incerta na cidade

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá já está distribuindo para 
pais de alunos nas escolas de 
ensino infantil e fundamental 
o kit com material escolar. O 
material, que vale para o ano 
inteiro, é entregue nas reuniões 
com os pais. O investimento dos 
nove mil kits escolares foi de 
R$ 269 mil, e deve contemplar 
estudantes do ensino infantil 
ao EJA (Educação de Jovens e 
Adultos). A previsão para en-
trega de uniformes ainda não 
foi divulgada para as diretorias. 

O kit é fruto de uma ARP (Ata 
de Registro de Preços do Gover-
no do Estado de São Paulo) com 
um convênio com a FDE (Fun-
dação para o Desenvolvimento 
da Educação), que reduziu o 
preço dos produtos, gerando 
economia para o município. No 

total, foram adquiridos 9.369 
kits, que terá distribuição feita, 
inicialmente, para estudantes 
do 1º ao 5º ano do ensino fun-
damental. A expectativa é que a 
entrega aconteça em todas as 
escolas em até vinte dias.

Os alunos da educação in-
fantil receberão 22 itens, entre 
eles uma agenda escolar, dois 
cadernos de desenho, duas 
caixas de lápis de cor, quatro 
unidades de lápis comum, 
conjunto de seis tintas guache, 
uma caixa de canetinha hidro-
gráfica, duas borrachas, dois 
apontadores.

Os alunos do Ensino Funda-
mental 1 receberão 31 itens 
compostos de quatro cadernos 
brochurão, um caderno de 
desenho, duas caixas de lápis 
de cor, quatro lápis comum, 
quatro canetas esferográficas 
azuis, dois apontadores, três 
borrachas, dois tubos de cola 

branca, duas caixas de giz de 
cera, duas caixas de tintas 
guache.

Os alunos do ensino funda-
mental 2 recebem trinta itens, 
compostos de dois cadernos 
universitários, um caderno de 
desenho, uma caixa de lápis 
de cor com 12 cores, quatro 
lápis comum, seis canetas es-
ferográficas azuis, três canetas 
esferográficas vermelhas, três 
borrachas, dois apontadores, 
um tubo de cola.

No último dia 25, os pais de 
alunos de 1º a 5º ano da escola 
municipal Broca Meireles rece-
berem o material. Localizada 
no bairro Campo do Galvão, 
possui, aproximadamente 610 
alunos. A coordenadora Daniele 
de Souza explicou sobre a im-
portância do kit. “Apesar de ter-
mos os livros didáticos, temos 
muitas atividades que são feitas 
além deles. Esse material vem Rede municipal de Guará, que já passam a contar com material

Foto: Juliana Aguilera

auxiliar nesse complemento”. 
Daniele afirmou que o mate-

rial ajuda não só o aluno, mas 
o professor, com as tarefas 
e com possibilidade de criar 
atividades em sala. Todos os 
anos a escola recebe o ma-
terial escolar, mas este ano 
a quantidade veio reforçada 
para garantir que dure todo o 
ano letivo. “Nós pedimos que 
os pais nos auxiliem nessa lo-
gística do material, e também 
não deixem os filhos usarem os 
cadernos fora da sala de aula”, 
reforçou.

Com um filho de nove anos 
matriculado na escola, a esteti-
cista Simeia Moreira, 34 anos, 
aprovou o material. “Vai ajudar 
muito no desenvolvimento 
dele nos estudos. Agora, no 
momento, eu tenho dificuldade 
para comprar material, então 
esse kit é muito importante”, 
afirmou.
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 99614-2077
Vendo casa no 

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

ALUGA-SE

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

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 

3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca holan-
desa. Tratar nos tele-
fones: 99152-1310 ou 
3132-4909 ou 3122-
4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00.  Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da Hí-
pica. Telefone: 99785-
10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
3132-4765 ou 3133-
9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-

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

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e 
faço curativos. Mais infor-
mações entrar em contato. 
Raquel, telefone: 98199-
2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 

Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-

reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640

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

VENDO Corsa Clas-

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

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

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

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº1000934-33.2017.8.26.0102. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Cachoeira Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo D’Elia Salvatori, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) CIA DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP move uma Desapropriação - Desapropriação 
por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra José Cipriano Neto, 
objetivando a desapropriação do imóvel matricula 504, referente a uma área de 
2.371,46m² (dois mil, trezentos e setenta e um metros e quarentas e seis decímetros 
quadrados), localizada na Rua Abílio Freitas e 29 de Março, Bairro Etelvina, Margem 
Esquerda, no Município de Cachoeira Paulista/SP, de propriedade de JOSÉ 
CIPRIANO NETO, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 
019.202.658 -56, residente na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, nº 500, Centro, CEP 
12630-000, do município de Cachoeira Paulista/SP o requerido, declarados de 
utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o 
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os 
fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cachoeira Paulista, aos 06 de 
março de 2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem 
por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante procuração 
pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, 
localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, 
no horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao 
cargo para o qual foi aprovado, são eles: PAMELA CRISTINA SANTOS 
LIMA DA SILVA RG: 488793609-SP; ALESSANDRA DOS SANTOS 
BASSANELLO RG: 32839542-0-SP; CRISTIANE APARECIDA DE 
ALMEIDA RG: 282433533-SP; SIMONE DA COSTA NUNES GOMES 
RG: 41230599-SP; IGOR HENRIQUE RG: 491273794-SP; LUCAS DA 
SILVA SANTOS RG: 41227405X-SP.
Lorena, 14 de março de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 02/19 PROC. Nº 137/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO, 
do tipo menor preço global, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços comuns de engenharia para a obra de 
revitalização da Praça Rosendo Pereira Leite, com 
fornecimento de material equipamentos e mão de 
obra, a realizar-se às 09h30min do dia 14 de Março 
de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Vieira critica Câmara e tenta retomar debate 
sobre aumento de vereadores em Cruzeiro
Parlamentar quer reduzir número de assessores e diz que aumento de cadeiras deve garantir mais 
representatividade popular; proposta tem obstáculos para voltar à pauta no Legislativo em 2019

O vereador Paulo Vieira, que tenta implacar projeto para aumento de cadeiras na Câmara de Cruzeiro

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O vereador Paulo Vieira 
(PR), de Cruzeiro, retomou 
essa semana o debate sobre 
a proposta de aumento no 
número de vereadores na 
Câmara. O parlamentar tenta 
“esquentar” o assunto, com 
direito a enquete nas redes 
sociais e articulação na Casa 
para emplacar o projeto, que 
já foi tema de discussão em 
2017, primeiro ano de sua 
legislatura.

A intenção de Vieira é que 
o aumento de cadeiras, que 
pularia de 10 para 15, seja 
compensado pelo corte de 
assessores parlamentares. 
Segundo ele, atualmente 
cada vereador tem direito 
a dois assessores em provi-
mento de comissão (cargo 
de confiança). Pela proposta, 
cada parlamentar abriria 
mão de um funcionário para 
aumentar o número de cadei-
ras sem encarecer a folha de 
pagamento.

“A minha ideia não envolve 
aumento de gastos públicos. 
Eu quero cortar recursos 
com despesas de pessoal na 
Câmara. Acredito que hoje 
a folha de pagamento é um 
exagero, como vemos um 
assessor com um salário 
praticamente igual a de um 
vereador”.

O vereador criticou o ga-

nho de alguns assessores, 
que segundo ele, recebem 
mais que o detentor do man-
dato. “Chegamos a realidade 
de que o assessor ganha 
mais do que o vereador, por-
que o político não tem Fundo 
de Garantia, férias e nem 
décimo terceiro”, explicou.

Atualmente, segundo o 
portal da transparência da 
Câmara de Cruzeiro, um 
vereador custa aproxima-
damente R$ 15 mil aos 
cofres públicos ao mês. O 
valor refere-se ao salário do 
parlamentar, que está em 
R$ 6,1 mil, além dos venci-
mentos dos assessores, que 
atualmente é de R$ 5,2 mil 
na categoria 1 e de R$ 3,1 
mil na categoria 2.

De acordo com o autor da 
proposta, o corte nos custos 
da folha de pagamento seria 
prioridade. “Pelos meus 
cálculos vamos economizar 
mais de 20% na folha de 
pagamento. A minha priori-
dade é cortar despesas com 
pessoal, ou seja, eu poderia 
até aceitar que continue-
mos com o número de dez 
cadeiras, mas desde que 
haja corte de despesas com 
pessoal”, sinalizou.

O projeto não tem apoio da 
Casa, inclusive do presidente 
Mario Notharangeli (SD), que 
preferiu não gravar sobre o 
assunto com a reportagem 
do Jornal Atos. Além dele, 

nenhum outro vereador 
respondeu sobre o pedido 
para o aumento no número 
de cadeiras.

Com dificuldade de apoio 
entre os vereadores, Vieira 
busca adesão nas ruas, com 
explicação sobre possível 
economia, mas a população 
não demonstrou satisfação 
com a ideia. Em 2018, du-
rante enquete realizada pelo 
Jornal Atos, boa parte dos 
entrevistados reprovaram a 
atuação na Câmara. 

Crítica - Outro argumento 
que Paulo Vieira deve utili-
zar para ganhar apoio po-
pular é a representatividade 
parlamentar da Câmara de 
Cruzeiro que, segundo ele, 
está comprometida com o 
número atual de vereadores.

“A Constituição estabelece 
o mínimo de nove verea-
dores, como é em algumas 
cidades pequenas como 
Lavrinhas, Silveiras e Areias. 
Mas em Cruzeiro, com mais 
de oitenta mil habitantes, te-
mos apenas dez vereadores, 
de modo que a representa-
ção popular acaba ficando 
comprometida”, argumentou 
Vieira, que questionou o 
ritmo de trabalho dos vere-
adores, com destaque para 
a aprovação de 24 títulos de 
cidadão e o índice de proje-
tos referentes à nomeação de 
ruas, que chegaria a 30% das 
propostas debatidas na Casa.

Roseira se prepara para entrega de 16 
casas e reforma da creche Dona Santinha

Da Redação 
Roseira

A Creche Dona San-
tinha, de Roseira, e as 
casas populares no re-
sidencial Angélica en-
traram em fase final das 
obras. No residencial 
serão entregues 16 uni-
dades. 

Nas casas populares 
serão  colocadas por-
tas, janelas, telhado e 
acabamento interno. Na 
creche já foram feitas a 

reforma das novas salas 
de aula, fraldário, berçá-
rio, lactário, refeitório, 
cozinha, despensa, pátio 
externo entre outros 
espaços.

Também todo o mo-
biliário será novo e já 
foram comprados pela 
Prefeitura.

Segundo o Executivo, 
a entrega da creche 
beneficiará as mães que 
precisam trabalhar fora 
e não têm com quem 
deixar os filhos.

Foto: Jéssica Dias

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

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!


