
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUARTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2019 N.º 3.222R$ 1,50ANO 25

Lucas Barbosa
Regional

Além de apontarem o au-
mento de mortes violentas, 
dados divulgados pela secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado revelaram na 
última semana que a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba) obteve em 
2018 uma redução consi-
derável de casos de furtos e 
roubos, em comparação com 
2017. Mesmo mantendo o 
número de assassinatos do 
ano retrasado, Lorena foi o 
destaque positivo da região, 
após contabilizar uma queda 
de 32% em roubos e 23% em 
furtos.

De acordo com o levan-
tamento estadual, no ano 
passado a RMVale teve 338 
vítimas de homicídios dolo-
sos (quando existe a intenção 
de matar) e 26 de latrocínios 
(roubo seguido de morte). 
O montante de 364 mortes 
violentas representou um 
aumento de 4% em relação 
ao de 2017, que foi de 350 
casos (329 homicídios dolo-
sos e 21 latrocínios).

Em contrapartida, os nú-
meros de roubos e furtos 
diminuíram. Enquanto o 
primeiro indicador reduziu 
16%, passando de 9.987 para 
8.304, o outro caiu 9%, de 
30.417 para 27.657.

Com 54 assassinatos, São 
José dos Campos foi a líder 
regional do “ranking da 
morte” em 2018. Na vice-li-
derança, aparece Taubaté 
com 41 vítimas fatais.

Guaratinguetá registrou 
quarenta homicídios dolosos 

Com queda de roubos e furtos, região 
tem aumento de assassinatos em 2018 

no ano passado. O número 
representou um aumento de 
81% de mortes violentas em 
relação há 2017, que foi de 
24 (22 homicídios dolosos e 
2 latrocínios).

De acordo com a Polícia 
Civil de Guaratinguetá, a 
principal motivação dos as-
sassinatos foi a disputa entre 
quadrilhas rivais de trafi-
cantes de drogas que atuam 
principalmente no Parque 
São Francisco e Santa Luzia.    

Por outro lado, a “Terra das 

Garças Brancas” obteve uma 
queda de 30% nos casos de 
roubo, passando de 475 para 
329. Os furtos caíram 14%, 
saindo de 1.146 para 985.

Lorena, em 2018, conta-
bilizou 30 mortes violentas 
(29 homicídios dolosos e 1 
latrocínio), mesmo número 
de 2017, quando ocorreram 
28 homicídios dolosos e 2 
latrocínios.

Segundo o major da Po-
lícia Militar e coordenador 
operacional do 23º BPMI 

(Batalhão da Polícia Militar 
do Interior), José Ronaldo 
de Andrade, assim como em 
Guaratinguetá, a maioria 
dos homicídios em Lorena 
tem relação com o tráfico 
de drogas. Em contraparti-
da, a “Terra das Palmeiras 
Imperiais” teve em 2018 
o menor índice de roubos 
dos últimos seis anos.  No 
comparativo com 2017, os 
casos reduziram em 32%, 
passando de 461 para 314.

No índice de roubos, o 

Guaratinguetá é a terceira cidade com mais mortes violentas no Vale; Lorena registra queda em crimes contra o patrimônio

Batalhão da PM em Cruzeiro; violência da região segue preocupando
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município alcançou seu me-
nor resultado desde 2001. 
Em comparação com 2017, 
as ocorrências diminuíram 
23%, caindo de 1.031 para 
787. “A considerável redu-
ção de roubos e furtos na 
região em 2018, especial-
mente em Guaratinguetá 
e Lorena, mostra que as 
forças de segurança estão 
tendo êxito em suas missões. 
Acreditamos que em 2019 a 
população terá ainda mais 
tranquilidade, já que no 

ano passado prendemos 
dezenas de criminosos que 
atuavam principalmente 
em Cruzeiro, Guará, Lorena 
e Potim”, afirmou major An-
drade, que destacou ainda 
a importância das ações de 
conscientização realizadas 
pela PM nas escolas, que 
buscam afastar os jovens do 
mundo das drogas, principal 
estopim para assassinatos 
na região.

Para o secretário de Se-
gurança Pública de Lorena, 
Norival de Souza, o fator que 
contribuiu para a queda dos 
indicadores no município 
foi o trabalho integrado 
desenvolvido pelas forças 
de segurança que atuam na 
cidade como a Guarda Civil 
Municipal, Polícia Militar, 
Polícia Civil, Polícia Rodovi-
ária Estadual, Polícia Rodo-
viária Federal e o Exército.    

“A forte presença das cor-
porações contribuiu para a 
inibição dos mais diversos 
tipos de crimes. Creio que 
a implantação da Guarda 
Civil Armada somou muito 
nesta luta diária das Polícias 
Civil e Militar no combate à 
criminalidade. A redução dos 
índices demonstra que Lore-
na está colhendo frutos deste 
trabalho de cooperação”.

Assassinatos – As demais 
cidades da RMVale que regis-
traram mortes violentas em 
2018 foram Aparecida (8), 
Canas (2), Cachoeira Paulista 
(3), Campos do Jordão (4), 
Caçapava (13), Cruzeiro (19), 
Cunha (2), Potim (12), Jaca-
reí (37), Pindamonhangaba 
(19), Queluz (1), Tremembé 
(7) e Roseira (2).

Com R$ 4,8 milhões Guará quer reforçar segurança
Através do COI  em contrato para cinco anos, cidade pretende coibir violência e melhorar trânsinto

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O COI (Centro de Opera-
ções Integradas) de Gua-
ratinguetá foi inaugurado 
oficialmente no último dia 
1. O investimento na insta-
lação, manutenção e ope-
ração dos quarenta pontos 
de monitoramento é de R$ 
4,8 milhões em um contrato 
com duração de cinco anos.

As câmeras já haviam sido 
instaladas no fim do ano 
passado e o sistema de mo-
nitoramento estava em fase 
de testes desde o começo de 
janeiro. O COI era uma das 
promessas de campanha 
do prefeito Marcus Soliva 

(PSB), em 2016. As nego-
ciações para captação de 
recursos tiveram início em 
2017, e a projeção inicial de 
inauguração do centro era 
para o fim do ano passado.

“Vai ser um antes e depois 
do COI. Já fizemos algumas 
demonstrações de ocorrên-
cias, principalmente para 
auxiliar na parte investi-
gativa. Tivemos diversos 
casos, nesse período de qua-
renta dias, de acionamento 
direto da Polícia Militar 
para verificar atitudes sus-
peitas. Com certeza conse-
guimos evitar que outros 
crimes viessem a ocorrer. 
Verificamos acidentes de 
trânsito, e a filmagem vai 

auxiliar o delegado res-
ponsável pelo trâmite do 
inquérito policial”, afirmou 
o secretário de Segurança e 
Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio 'Major' de Oliveira.

Durante a fase de teste 
de operação do COI foram 
flagradas imagens de im-
prudências no trânsito. Na 
madrugada do último dia 
27, um carro foi flagrado 
atropelando um motociclis-
ta e trafegando pela con-
tramão na Avenida JK. Nas 
imagens é possível ver o 
veículo atravessando o can-
teiro central da via, dando 
cavalos de pau e entrando 
em um estacionamento de 
um estabelecimento comer-

cial. Segundo a Prefeitura 
de Guaratinguetá, o veículo 
foi identificado e o condu-
tor foi preso em flagrante 
por dirigir embriagado.

“Com esse monitoramen-
to, veículos e motocicletas 
suspeitas entrando e saindo 
de Guaratinguetá serão 
detectadas. Com isso, tem 
início o processo de perse-
guição. Quando uma placa 
dessas é detectada, em 
quatro segundos a Polícia 
Militar passa informações 
para as viaturas da cidade”, 
explicou o prefeito Marcus 
Soliva, em entrevista ao 
Jornal Atos. “Isso evita as-
saltos, roubos e acaba afu-
gentando os bandidos que 

vêm de fora para praticar 
seus delitos. O objetivo é 
tornar a cidade mais segura, 
melhor e onde os cidadãos 
se sintam seguros”.

As imagens flagradas pelo 
COI ficam registradas e 
salvas durante três meses 
na Central. Além do Centro 
de Operações, a base cons-
truída para monitorar os 
equipamentos conta com 
uma sala de reunião de 
emergência para as forças 
de segurança como PM, 
Polícia Civil e lideranças do 
município.

Durante a inauguração do 
COI, o delegado seccional 
de Guaratinguetá, Márcio 
Marques Ramalho, contou 

que as câmeras vão auxiliar 
o trabalho da Polícia Civil na 
apuração e investigação de 
crimes cometidos no muni-
cípio. "Vão auxiliar muito 
para a colheita de provas. Se 
a gente juntar um vídeo des-
se num processo criminal, 
vamos conseguir com mais 
facilidade a condenação, 
porque contra as imagens, 
um filme, é incontestável”.

Um dos equipamentos 
instalados havia sofrido 
um atentado no Residen-
cial Santa Mônica, no fim 
do ano passado. O equipa-
mento foi atingido por oito 
tiros e, após o ocorrido, 
foi substituído e já opera 
normalmente.
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Homem é preso por tentativa 
de feminicídio em Aparecida 

Um homem de 54 anos foi 
preso na manhã da última 
sexta-feira após tentar matar 
a namorada no Centro de 
Aparecida. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima ca-
minhava pela praça Benedito 
Meirelles, localizada na rua 
São José, quando foi surpre-
endida pelo agressor. 

Após uma breve discussão, 
o criminoso esfaqueou a 
companheira, que foi feri-
da no tórax e nas costas. 
Socorrida por funcionários 

de uma pousada, a mulher foi 
encaminhada à Santa Casa, 
onde permanece internada em 
estado grave. 

Ele tentou fugir, mas foi cap-
turado por guardas municipais.  
Questionado sobre a motivação 
do crime, o homem afirmou 
que estava desconfiado que a 
companheira o havia traído. 

O criminoso, que já havia 
agredido a companheira ou-
tras vezes, responderá por 
tentativa de feminicídio (morte 
intencional de pessoas do sexo 
feminino).

Jovem de Lorena é flagrado com 
mais de 200 gramas de cocaína

A Polícia Militar prendeu 
um traficante de drogas na 
madrugada da última quar-
ta-feira, no Vila Hepacaré, 
em Lorena.

De acordo como boletim 
de ocorrência, uma viatura 
patrulhava a rua Goitacazes 
quando avistaram um jovem 
em atitude suspeita.

Na abordagem, os PM's 
localizaram duas cápsulas 

de cocaína com o criminoso. 
Indagado, ele confessou 

que havia mais entorpecentes 
escondidos no interior de um 
terreno baldio. 

Ao vistoriar o local, a equipe 
apreendeu mais 223 pinos de 
cocaína. 

O criminoso foi recolhido 
à Cadeia Pública de Lorena, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Queluz aguarda Câmara 
por videomonitoramento

A Prefeitura de Queluz 
encaminhou na última se-
mana um projeto referente 
à implantação de câmeras de 
monitoramento por imagens 
de áreas públicas. O plano 
prevê a autorização para 
a realização do termo de 
parceria com a secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, que 
visa à prevenção de crimes 
e violências através do Sis-
tema Detecta – V.3.0.

O programa servirá para 
operacionalização, com-

partilhamento de dados e 
informações, de interesse 
da segurança pública e da 
mobilidade urbana. Também 
a implantação de câmeras de 
segurança pelo município em 
vias públicos.

Guaratinguetá já aderiu ao 
sistema de monitoramento, o 
COI (Centro de Operações In-
tegradas) da Polícia Militar. A 
central conta com quarenta câ-
meras de monitoramento, que 
vão auxiliar na segurança das 
principais vias do município 
e na fiscalização do trânsito. 

Cruzeiro reforma UBS no Jardim Paraíso 
e espera pavimentar até 80% das ruas
Com fábrica de bloquetes, cidade planeja asfaltar oito vias no Jd. Paraíso, Itagaçaba e Jd. São José

Jéssica Dias 
Cruzeiro 

A Prefeitura de Cruzeiro 
deu início no final de 2018 às 
obras na UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Jardim Paraíso. 
O recurso é de emenda parla-
mentar do deputado federal 
Major Olímpio (PSL), no valor 
de R$ 104 mil.

A expectativa do município 
é que a obra seja entregue no 
final de fevereiro. Segundo 
o secretário de Obras e Ser-
viços Públicos, José Kleber 
Lima Silveira Júnior, a UBS 
enfrentava problemas como a 
passagem do lixo hospitalar, 
que estava irregular. “Quan-
do a UBS foi construída, o lixo 
hospitalar passava pela circu-
lação interna onde estava a 
sala de espera, uma situação 
irregular. Então aumentamos 
algumas salas e fizemos com 
que o acesso do lixo ficasse 
do lado de fora”, explicou.

A obra no posto de saúde 
teve início em dezembro para 
não interferir no atendimen-
to na unidade. Segundo o 
secretário, todo serviço foi 
feito no recesso entre Natal 
e Réveillon, quando o prédio 
não estaria sendo utilizado.

Pavimentação – Além da 
UBS, Cruzeiro mantém outras 
obras pela cidade. A Prefei-

Área interna e externa do UBS do Jardim Paraíso, em Cruzeiro; posto passa por reforma iniciada em dezembro de 2018, com investimento de verba federal de R$ 104 mil
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tura espera pavimentar 80% 
das ruas até o final do manda-
to do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD). O município 
conta hoje com cinquenta 
ruas sem pavimentação. Ou-
tro plano do Executivo é uti-
lizar a fábrica de bloquetes, 
com recursos do município, 
o que beneficiará oito ruas.

Com o convênio assinado 
no final de 2018, a Prefeitu-
ra deve pavimentar ruas no 
bairro Washington Beleza. 
As emendas parlamentares 
foram encaminhadas em 
2018 pelo então deputa-
do estadual Padre Afonso 
(PV), em R$ 150 mil, e da 
deputada reeleita por quo-

ciente partidário, Marta 
Costa (PSD), de R$ 102 mil. 
Serão asfaltados os trechos 
das ruas Piratininga e dos 
Andradas, e parte da rua 
Antônio José da Cruz.

“O que já foi assinado será 
pavimentado com asfalto. Eu 
estou analisando, o preço do 
asfalto subiu muito, a gente 

pagava uma média, uma 
tonelada de asfalto R$ 250, 
hoje está em R$ 440. Então 
eu acho que a hora que fizer 
as contas vai acabar inviabi-
lizando o asfalto, vamos ver 
o que será mais viável”, de-
talhou o secretário de Obras.

Receberão os bloquetes 
no Jardim Paraíso as ruas 

21 e 22; no Itagaçaba a 
Travessa Família Fortes, rua 
Juvêncio Gomes da Silva, rua 
São Vitor, Maria Antunes 
Gonçalves, Hélio Olivas e São 
Marcos, no Jardim São José.

Maria Antunes Gonçalves, 
Hélio Olivas e São Marcos, 
no Jardim São José, já foram 
pavimentadas.

Com cerca de R$ 3 milhões, Ubatuba 
inaugura Centro para Educação Infantil
Novo CEI abre 250 vagas em projeto da Prefeitura na rede municipal

Da Redação
Ubatuba

A secretaria de Educação 
de Ubatuba apresentou um 
avanço neste mês. A Prefei-
tura inaugurou o CEI (Cen-
tro de Educação Infantil) do 
bairro Sumaré, na última 
terça-feira. Com investimen-
to de aproximadamente R$3 
milhões, a nova unidade 
abrirá 250 vagas.

O espaço conta com oito 
salas de aulas, cinco ba-
nheiros com trocadores 
adaptados para berçário e 
primeira infância, lavande-
ria, seção administrativa 
para professores e coor-
denadores, almoxarifado e 

espaço livre coberto. O local 
recebeu um investimento de 
R$ 2.772.640,29 do Estado, 
e atenderá cerca de quatro-
centas crianças somando as 
novas vagas.

O antigo prédio que abri-
gava a escola receberá repa-
ros da equipe de manuten-
ção escolar para funcionar 
como um espaço vinculado 
à nova estrutura.

De acordo com a diretora 
pedagógica da CEI, Juliana 
Ageu, a sede, que atenderá 
a maioria das crianças em 
período integral, vem de en-
contro com o desejo antigo 
dos moradores do bairro. 

A obra teve início na ges-
tão passada e faz parte do 

planejamento do prefeito 
Délcio Sato (PSD) em prio-
rizar a educação do muni-
cípio. “A cidade é nossa e 
temos que fazer o melhor. 
Estamos traçando o planeja-
mento desses dois anos com 
ações para terminarmos o 
governo com tranquilidade 
e deixar a Prefeitura em 
boas condições. Hoje, entre-
gamos uma obra iniciada no 
governo anterior, mas que 
tivemos a humildade de dar 
continuidade, recuperando 
verbas para retomar a cons-
trução. Queremos entregar 
para a população empreen-
dimentos com qualidade”, 
destacou.

O chefe do Executivo fri-

sou ainda o compromisso 
de zerar a fila de espera da 
creche, e que mais uma uni-
dade está sendo construída 
no bairro Estufa 2.
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Jovem é assassinado com três 
tiros no São Roque, em Lorena

A Polícia Civil de Lorena 
abriu um inquérito para 
apurar o assassinato de 
um homem de 27 anos 
ocorrido na noite da última 
quarta-feira no São Roque, 
em Lorena.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima ca-
minhava próxima à linha 
férrea quando foi surpre-

endida por um atirador que 
efetuou três disparos de arma 
de fogo. O jovem foi alvejado 
no abdômen, rosto e ombro.

Encaminhada ao Pronto 
Socorro, a vítima não resistiu 
aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o 
caso. O assassino não havia 
sido identificado até o fecha-
mento desta edição.

Juliana Aguilera 
Potim

A secretaria de Educação 
de Potim decidiu, no último 
dia 30, cancelar a prova 
referente à contratação tem-
porária de professores para 
atuar na rede municipal. O 
concurso, realizada no últi-
mo dia 19, recebeu críticas 
antes e depois da prova, 
após a gestão ter estendido 
o prazo para pagamento da 

Potim cancela prova para contratação de professores

taxa de inscrição.
A situação motivou a deci-

são da secretária de Educa-
ção, Renata Teberga, que se 
respaldou nos poucos dias 
disponíveis para o pagamen-
to, seguidos de problemas de 
recebimento da taxa na conta 
na Caixa Econômica Federal.

A população protestou so-
bre a possibilidade de partici-
pantes fazerem a prova e não 
pagarem por ela (os valores 
de R$ 20 ou R$ 40 poderiam 

ser pagos até o dia 25).
Após o dia do concurso, 

eles voltaram a reclamar, 
dessa vez sobre a quebra de 
regulamento por candidatos 
que publicaram fotos do 
gabarito nas redes sociais e 
erros de digitação e alterna-
tivas repetidas nas questões.

Em resposta, Renata afir-
mou que só serão efetivados 
os professores que apresen-
tarem o comprovante de 
pagamento da prova e que 

não poderia exigir que os 
aplicadores revistassem os 
candidatos. “Isso já vai da 
índole da pessoa que está 
vindo prestar a prova que-
rendo ser um modelo para 
crianças e adolescentes”, 
afirmou.

Com o posicionamento 
da secretária, a população 
pressionou para que a prova 
fosse cancelada. Mesmo com 
o anúncio do cancelamento, 
a seletiva segue em busca de 

Série de reclamações motivaram a decisão; nova prova para completar o semestre ainda não foi marcada

31 profissionais que devem 
ocupar as modalidades arte, 
história, língua portuguesa, 
inglês, matemática, ciên-
cias físicas e biológicas, 
educação física, geografia 
e educação especial.

A nova data para prova 
será informada em breve 
pelo site da Prefeitura, po-
tim.sp.gov.br.

Ano Letivo – Com o início 
das aulas marcadas para 
fevereiro, a secretaria não 
detalhou o plano de distri-

buir os professores efetivos 
para cobrir todas as aulas. 
Alunos e familiares foram 
recebidos nas escolas no 
último dia 1 para conhecer 
o ambiente, com horário 
especial das 9h às 10h30 e 
das 15h às 16h30.

Questionada sobre a falta 
de professores, a secretária 
respondeu que está bus-
cando estratégia para que 
os alunos tenham todas as 
aulas, que seguem normal-
mente.
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 99614-2077
Vendo casa no 
Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 
piscina, churras-
queira, garagem 
para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 
no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: 98149-1112
Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 
garagem. Valor R$ 
160.000,00. Tele-
fone: 98811-1252 
ou 99703-3852 ou 
3133-5688
Ve n d o  t e r r e n o 
no pingo de ouro 
05x50, entrada de 
5.000,00 + parce-
las de 1.000,00 ou 
90.000,00 à vista. 
Telefone: 99742-
9122

ALUGA-SE
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252

Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bairro 
Santa Luzia, todo mu-
rado. Valor R$ 300.00. 
Telefone: 3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja 
de automóveis, conti-
nuação da JK,  próxi-
mo ao IML. Tratar no 
telefone: 3132-7171 
ou 98175-0186

Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quar to ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
cozinha, área de ser-
viço e garagem. Fa-
lar com Carlos, após 
as 17hrs. Telefone: 
3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., á/
serv.coberta e fecha-
da, garagem 2 carros, 
coz., banh., quintal 
grande, acabamento 
de 1º. Aceita finan-
ciamento. R$ 190 mil. 
Tr.F: 98207-2275 – 
Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz., sla, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
VENDO Terreno – 
Lot. Cesar Park – 
c/200m2. Tr.F: 98278-
8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 
sl, coz., á/serv., gara-
gem 2 carros. Aceita 
f inanciamento. Tr. 
F: (11)97424-6954/
( 11 ) 9 9 7 3 6 - 7 7 1 3 / 
(12)99682-4651 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 

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

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

98175-0186

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

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

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e 
faço curativos. Mais infor-
mações entrar em contato. 
Raquel, telefone: 98199-
2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 

faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

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

Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 

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 to má 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 – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /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, modelo 
2013, attractive, com-
pleto, 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
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 
1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda

VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2008 – prata. 
R$ 16.500.00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2009 – cinza 
– vd/trv/alarme – dire-
ção . R$ 17 mil. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – branco 
– mecânica ok, pneus 
e bateria novos.òtimo 
estado de conser-
vação. Tr. F: 99123-
3935 - Pinda
VENDO Onix 1.0 LS  
prata – direção hi-
dráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
VENDO Ka 1.0 
ano 2013 – bá-
sico -  Vermelho 
– R$ 20.400,00. 
Tr. F: 99115-
2326 – Pinda
VENDO Focus 
2.0 ano 2004 
– completo – 
automático. R$ 
17.500,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Fiesta 
1.6 – hatch – 
ano 2011 -  com-
pleto – preto. 
R$ 23 mil. Tr.F: 
99115-2326 - 
Pinda
V E N D O  G o l 
Cuty 1.6 ano 
2003 – cinza – 
menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 
99115-2326 - 
Pinda
VENDO Voyage 
ano 2012  1.0 – 
prata - menos 
ar. R$ 25 mil. Tr. 
F: 99115-2326 – 
Pinda
V E N D O  G o l 
Power 16 ano 
2009 – comple-
to – cinza. R$ 
20.800,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
V E N D O  G o l 
Copa 1.0 ano 
2006 – Flex. 
Branco – básico.
R$ 16.200,00. 
Tr. F: 99115-
2326 – Pinda
VENDO Vec-
tra 2.4 16v ano 
2006 – preto. 
R$ 24.500. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Celta 
1.0 LS bási -
co - ano 2012 
–  p r e t o .  R $ 
17.500,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Celta 
1.0 LS Basi-
co – ano 2013 
–  p r a t a .  R $ 
18.800,00. Tr. 

Abandono de Emprego
ANDRE GERALDO GOMES CPF 141.831.598-22, 
residente a Rua António Antunes, 170, Pedregulho, 
Guaratinguetá-SP, Cep. 12514-610. Trabalhando 
nesta empresa, vem continuamente se ausentando 
de seus serviços desde o dia 04 de dezembro 
de 2018, sem justificativa, causando problemas 
e transtornos, vez que sua função é de alta 
responsabilidade. Solicitamos seu o retorno imediato 
ao trabalho, sob o risco de se caracterizar o abandono 
de emprego, motivando a rescisão do contrato de 
trabalho sem justa causa, conforme ART.48, I,CLT.
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Piquete, dia 20 de fevereiro de 2019 - Os poços 
artesianos são uma fonte alternativa de água, porém 
só podem ser construídos se o local não receber o 
abastecimento, caso contrário, é proibida a perfuração 
de poços, além de ser considerado crime perante a 
Lei 9.433/97 Art. 49. 

Estudo do Instituto Trata Brasil, em parceria com o 
Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas da Uni-
versidade de São Paulo (USP), aponta que 88% dos 
poços existentes no Brasil são clandestinos, o que 
coloca em risco a saúde da população, pois a água 
consumida proveniente dessas fontes não recebe o 
devido tratamento, o que deixa os moradores expos-
tos a doenças graves, como hepatite, diarreia, cólera, 
febre tifoide, entre outras. Além disso, outras opções 
de abastecimento como caminhões-pipas particulares, 
também não são indicados, pois há grandes riscos de 
contaminações.

O coordenador da Águas Piquete, Felipe Parente, 
esclarece que, para o consumo humano, o ideal é 
utilizar a água já tratada pela Águas Piquete. “Dia-
riamente, são feitas análises de parâmetros como 
cor, turbidez, presença de cloro e flúor, seguindo os 
padrões exigidos pelo Ministério da Saúde e o Centro 
de Vigilância Sanitária, a fim de assegurar a qualidade 
da água entregue aos moradores”, diz ele.

Águas Piquete alerta sobre os 
riscos dos poços artesianos 

clandestinos 
Água captada pode conter elementos 

nocivos à saúde

Aparecida prioriza 
segurança para 
Festa de São Benedito
Ambulantes questionam redução de permanência das barracas

Juliana Aguilera
Aparecida

Secretários, chefes de 
departamento e o prefeito 
de Aparecida, Ernaldo Mar-
condes (PSDB), se encontra-
ram no último dia 11, com 
responsáveis da comissão 
da Festa de São Benedito de 
2019. Com atenção especial 
à segurança de festeiros 
e de visitantes, a reunião 
contou com a presença das 
polícias Civil e Militar, além 
de representantes do Santu-
ário Nacional e da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida e 
São Benedito, responsável 
pela festa.

A tradicional celebração 
deve ocorrer de 21 a 29 de 
abril, com a abertura das 
barracas e shows no dia 25.

A 110ª edição da Festa de 
São Benedito, que costuma 
reunir devotos do santo 
católico de toda a região, 
será realizada na praça Dr. 
Benedito Meirelles e segue 
a tradição de arrecadação 
de alimentos não perecí-
veis na Paróquia, o Leilão 
de Gado, a Boneca Maria 
Angu, shows, congadas e 
cavalaria.

O calendário dos eventos 
ainda será decidido em 
reuniões internas com a 
organização da festa.

Desta vez, por pedido 
da própria população, os 
banheiros químicos serão 
utilizados apenas pelos 
homens e os sanitários 
nas laterais da igreja pelas 
mulheres.

Os shows serão marcados 
até as 23h30 e a festa deve 
terminar todos os dias as 
0h30.

Segundo a secretária da 
Paróquia de Nossa Senhora 
Aparecida e São Benedito, 
Janaina Maciel, a redução 
dos dias com festa acontece 
para evitar que a celebração 
fique muito cara. “Houve 
também uma ação judicial 
dos moradores, pedindo 
que a igreja seja um lugar 

Foto: Arquivo

Praça Benedito Meirelles onde a Prefeitura projeta organização para nova edição do evento

sem barulho”, afirmou. O 
número de barracas deve 
diminuir para que haja me-
lhor distribuição de espaço 
na praça.

O responsável pelas ven-
das das barracas e fisca-
lização da festa, Orlando 
Macedo, explicou que algu-
mas barracas dificultavam o 
acesso à uma das farmácias 
do local e que, este ano, o 
espaço será liberado. Assim 
como anos anteriores, tam-

bém não haverá barracas de 
sorvete ou caipifruta.

O valor das barracas con-
tinua o mesmo de 2018. 
“Será R$ 1,3 mil por metro 
quadrado para as barracas 
pequenas, e R$ 6 mil para 
o espaço total das grandes”, 
explicou.

Apesar da parte festiva 
começar apenas na quinta-
-feira, os donos das barracas 
poderão montá-las a partir 
da segunda-feira.

Caroline Meyer 
Da Redação

Motivado pelo desastre em 
Brumadinho-MG, a ANA (Agên-
cia Nacional das Águas) anun-
ciou a vistoria presencial da 
barragem Lago Hotel Bocaina, 
em Bananal. Outras 51 áreas 
semelhantes consideradas 
prioritárias no País também 

Barragem em Bananal é incluída em lista de vistoria pela ANA
Número de barragens inspecionadas aumenta para 52; Agência Nacional tem agenda de visitas até o final de maio

devem passar por avaliação.
A preocupação aumentou 

após o desastre do último 
dia 25, com o rompimento 
da barragem do Córrego do 
Feijão, em Brumadinho, que 
provocou a morte de 165 
pessoas e deixou outras 160 
desaparecidas. A vistoria anual 
realizada pela entidade, que 
costuma contemplar trinta 

barragens, passou para 52. 
No estado, serão quatro áreas 
inspecionadas, com prazo para 
a conclusão da avaliação de 
noventa dias.

A lista de locais atendidos 
pela agência inclui 23 barra-
gens não visitadas em 2018, 
sendo que três delas em estado 
crítico, com alterações que 
comprometem a sua segu-

rança, 15 que estavam pre-
vistas para serem atendidas 
no planejamento deste ano, e 
outras 11 que ainda não estão 
operantes na transposição do 
Rio São Francisco.

No último dia 29, o governo 
indicou que todas as 3.387 bar-
ragens de todos os tipos que 
existem no Brasil passassem 
por fiscalização dos 43 agentes 

federais e estaduais. Existem 
2.624 barragens de água, 
desse total cerca de 77% serão 
vistoriadas na ação deste ano.

Um levantamento da ANA, o 
Relatório de Segurança de Bar-
ragens, apontou que 98% das 
742 barragens catalogadas 
na RMVale não haviam rece-
bido a classificação de risco. 
O estudo, realizado em 2017, 

foi divulgado no ano passado.
O relatório apontou que 

a barragem Bananal foi 
considerada de risco médio 
para rompimento. Além 
dela, outras dez barragens, 
todas de hidrelétricas, foram 
taxadas de risco baixo para 
rompimentos, em cidades 
como Paraibuna, Lavrinhas 
e Queluz.


