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Shibata e Meritor anunciam unidades em Roseira e 
Pindamonhangaba com cerca de quinhentos empregos

Da Redação 
Região 

Pindamonhangaba e Ro-
seira fazem parte do grupo 
de cidades com alta expec-
tativa para a geração de 
empregos, desde que uma 
rede de supermercado e 
uma fábrica anunciaram 
construções nos municípios, 
podendo gerar até quinhen-
tos empregos diretos. Em 
dezembro de 2019, Roseira 
registrou 91 admissões 
e 47 desligamentos, em 
Pindamonhangaba foram 
695 admissões contra 895 
desligamentos.

A rede de supermercados 
Shibata anunciou a chegada 
de mais duas unidades para 
Pindamonhangaba, sendo a 

primeira no imóvel do Sin-
dicato Rural, onde funciona 
a sede da instituição, no 
Centro da cidade, podendo 
gerar entre 200 e 250 em-
pregos diretos. A segunda 

unidade tem previsão para 
ser construída no Distrito 
de Moreira César.

A fabricante de autopeças 
Meritor anunciou investi-
mento de R$ 200 milhões 

para construção de uma 
nova fábrica da empresa 
em Roseira.

A expectativa é de que a 
unidade inicie as operações 
em abril de 2021, com ge-

Cidades esperam ampliar índices de contratações com novas marcas; rede de supermercados planeja duas inaugurações
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Rede de supermercados Shibata planeja duas inaugurações em Pinda; Isael Domingues assina contrato para implantação de unidades

ração de até 250 empregos.
A Meritor, que atua na 

fabricação de componentes 
e eixos para o mercado de 
veículos comerciais, infor-
mou que as obras para a 

construção da nova fábrica 
da empresa, com 160 mil 
m², devem ter início em 
março deste ano. Segundo 
a empresa, a região é consi-
derada estratégica pois liga 
os estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais. 
O Vale do Paraíba também 
possui uma boa rede viária, 
proximidade aos portos, 
além da infraestrutura ne-
cessária, mão de obra qua-
lificada e energia elétrica.

No Brasil, a Meritor ainda 
possui uma unidade em 
Osasco-SP, onde produz ei-
xos, cardans e componentes 
para veículos comerciais e 
fora-de-estrada. A empresa 
também participa do Con-
sórcio Modular e do Parque 
de Fornecedores da MAN, 
em Resende-RJ.

Ação tenta evitar aumento da inadimplência e arrecar mais recursos; cota única oferece desconto de 20% 

Atendimento no setor de Tributação da Prefeitura de Ubatuba; cidade tem maior prazo para alavancar IPTU

Bruna Silva
Potim

Buscando arrecadar mais 
recursos, a Prefeitura de Uba-
tuba anunciou na última terça-
-feira a prorrogação do prazo 
para os pagamentos à vista 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) e da taxa 
de coleta de lixo. A medida 
deve garantir aos moradores 
um desconto de até 20% nos 
tributos caso os quitem até o 
próximo dia 21.

De acordo com a secretaria 
de Fazenda e Planejamento, a 
extensão do prazo foi motivada 
pelo atraso na entrega dos 
carnês de impostos de 2020, 

impossibilitando que os contri-
buintes conseguissem liquidá-
-los dentro do prazo original da 
cota única com desconto, que 
era até 31 de janeiro. 

Com a ampliação do período, 
os proprietários de imóveis de-
vem imprimir o boleto no site 
da Prefeitura, na sessão Portal 
de Serviços, ou comparecerem 
ao Posto de Atendimento ao 
Contribuinte, que fica à rua 
Dona Maria Alves, nº 865, no 
Centro. 

Já os moradores que preferi-
rem pagar de forma parcelada 
os tributos municipais, que 
possuem seus valores calcula-
dos de acordo com o tamanho 
dos imóveis, poderão realizar 
em até 11 vezes, sendo que a 
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Prefeitura de Ubatuba amplia prazo de 
pagamento à vista do IPTU na cidade

primeira tem de ser efetuada 
até o próximo dia 21. As de-
mais deverão ser pagas até o 
dia 10 dos meses seguintes.

O pagamento das taxas pode 
ser realizado através de caixas 
eletrônicos, casas lotéricas ou 
pelos sites do Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa Econômica Fe-
deral, Itaú, Santander e Sicredi. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de 
Ubatuba o agendamento de 
uma entrevista com um mem-
bro do Executivo que pudesse 
revelar, além da expectativa de 
arrecadação em 2020, o índice 
de inadimplência do IPTU e da 
taxa do lixo de 2019, mas o 
pedido não foi atendido.

Prefeitura de Pinda planeja ações para evitar alagamentos com chuvas
Temporal na última quarta registrou novos transtornos em ruas do Araretama, Chácara Galera e São Benedito
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Alagamento em rua do Araretama, na última quarta-feira em Pinda

Bruna Silva
Potim

Após o intenso temporal 
que caiu em Pindamonhan-
gaba na tarde da última quar-
ta-feira, os bairros Araretama 
e São Benedito registraram 
pontos de alagamento. A 
Prefeitura afirmou que irá 
realizar vistorias para que 
transtornos como este não 
se repitam.

A chuva que começou cair 
por volta das 18h, trouxe mais 
uma vez transtornos para os 
moradores da cidade. A aveni-
da Nicanor Ramos Nogueira, 

no Araretama, ficou alagada 
assim como as ruas adjacen-
tes. Segundo moradores da 
região, a água começou a 
subir durante a chuva. que 
durou um pouco mais de uma 
hora. Durante esse período, 
somente carros conseguiam 
atravessar as ruas. Depois da 
chuva cessar, levou um pouco 
mais de trinta minutos para 
que o trânsito pudesse ser 
retomado.

A rua Ignácio Henrique 
Romeiro, na Chácara Galera, 
também foi alagada e os mo-
toristas que tentavam trafegar 
pela rua faziam retorno, pois 
não era possível usar a via.

Outra região que registrou 
pontos de alagamento foi a 
rua Rodrigo Lobato, no bairro 
São Benedito, próximo à área 
central. De acordo com a mo-
radora Cristina Figueiredo, as 
águas começaram a subir du-
rante a chuva. Ela estava em 
casa no momento em que “a 
rua ficou totalmente coberta 
de água”. Cristina afirmou que 
os problemas acontecem com 
frequência na rua.

Em nota, a Prefeitura enfa-
tizou que “possui estudo para 
benfeitorias na rede de águas 
pluviais da avenida Nicanor 
Ramos Nogueira, principal 
via interna dentro do bairro 

do Araretama. A intenção é 
substituição dos tubos da rede 
de água por tubos com maior 
vazão, além de instalação de 
novas bocas de bolo”.

Sobre as ruas na área cen-
tral, as equipes da secretaria 
de Obras e Planejamento irão 
verificar se há obstrução para 
que a limpeza nas bocas-de-
-lobo seja feita. O município 
ressaltou que é necessária 
parceria com os morado-
res para que não descartem 
garrafas, plásticos e outros 
itens que possam impedir a 
passagem de água, para que 
as enchentes não aconteçam 
na cidade.
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Atos e Fatos
“É uma ave no céu, é uma ave 
no chão 
É um resto de mato, na luz da 
manhã”Márcio Meirelles Tom Jobim

AS ÁGUAS DE JANEIRO
O país inaugura o ano com 

tragédias.
Está se transformando em um 

fato natural como o Carnaval.
As “Águas de março”, letra 

impecável de Tom Jobim, que 
Carlos Drummond de Andrade 
confessou ser incompetente de 
produzir algo semelhante, des-
creve um verão brasileiro que se 
transforma em tragédia.

As “Águas de março” de Tom 
Jobim de um período em que 
acreditávamos que o país daria 
certo!

Um belo horizonte, vento 
ventando, o fim da ladeira, mas 
se transformou em um poço pro-
fundo, o fim do caminho.

Este ano o Estado brasileiro 
foi Minas Gerais com as águas 
em Belo Horizonte.

O ritual é sempre o mesmo, 
pessoas desabrigadas, soterradas 
e mortas.

É pau, é pedra, o fim do ca-
minho!

A visão de helicóptero das 
autoridades responsáveis, a bota 
suja de lama do presidente e o 
ano que vem novo desastre em 
outro Estado brasileiro

Vivemos no mundo da tec-
nologia, de estudos avançados 
de climatologia, recursos dis-
poníveis para se precaver dos 
desastres.

O desastre nas serras flu-
minenses (2011) sem solução, 
desvio de dinheiro para a recu-
peração e prevenção, mais que 
nada, é a lama é a lama em todos 
os sentidos. 

O olhar constrangedor do go-
vernador do Estado do Rio de Ja-
neiro avaliando o desastre de um 
helicóptero, tão compenetrado 
como o seu andar, de mãos alge-
madas, rumo ao cumprimento da 
pena de 200 anos, por corrupção.

Os recursos enviados às serras 
fluminenses para contenção dos 
morros e construção de casas 
populares, a retirada da popula-
ção de moradia em alto risco, em 
tempos de Lava Jato, desapare-
ceu nas prefeituras e nos cofres 
das empreiteiras.

É o mistério profundo, é o 
queira não queira.

Este ano a capital mineira, a 
promessa de vida no teu coração, 
a Minas Gerais de Pimentel, 
Dilma, Aécio, Belo-horizontina, 
Cruzeiro, Corona vírus, Bruma-
dinho, ET de Varginha, estra-
das só de curvas, 7 x 1, fígado 
acebolado com jiló, facada no 
Bolsonaro, doença de Chagas e 
o trem que é a coisa e a coisa que 
é o trem.

No rosto, o desgosto, é um 
pouco sozinho!

O segundo e grande desastre 
o BBB.

Acaba no final do verão, nas 
águas de março!

O grande flagelo humano - 
dos que se expõem e dos que 
se divertem com o espetáculo -, 
confinados, em quarentena como 
portadores de vírus para a ma-
nifestação da inveja, traição, da 
trapaça, a busca da celebridade e 
o dinheiro a qualquer custo.

A virtude é substituída pelos 
desvios de comportamento e pela 
instigação do processo que os 
tornam, sem perceber, em animais 
primitivos em busca de alimento 
e território.

São artistas no regime escravo-
crata que mostram suas aptidões 
artísticas e sexuais em troca de 

comida, trabalham por comida e 
celebridade.

A emissora recebe rios de di-
nheiro das empresas telefônicas, 
dos patrocinadores e pagam ao 
vencedor uma migalha do que 
amealhou durante o programa.

Como gladiadores são bem 
alimentados, saudáveis, expondo 
seus corpos, a pele morena e as 
festas regadas a bebida e sei lá 
mais o quê, quem sabe energéticos 
turbinados e o olhar mortal na 
escolha para abater seu inimigo!

A emissora tem contrato com 
o criador do programa por mais 
alguns anos, contrato este que 
apenas o país e alguns outros 
renovam para permissão de exi-
bição.

O programa é o mais rentável 
da emissora que está precisando 
desesperadamente de recurso fi-
nanceiro face ao esgotamento do 
caixa e da chantagem das tetas do 
governo.

É inacreditável que empresas 
brasileiras de alta tecnologia, 
com expertise para concorrer com 
as maiores empreiteiras e canais 
de televisão do mundo aniquilam 
profissionais, conhecimento, tec-
nologia, em troca do dinheiro fácil 
do governo e de incautos.

Será que na cabeça desta gente 
nunca imaginaram que um dia 
esta maracutaia poderia acabar 
legando-os a falta de confiança, 
credibilidade e a redução de 
seu poderio que anos levou para 
conquistar e agora anos para res-
tabelecer?

É o dinheiro fácil!
Das águas de março, é o fim 

do caminho
São as águas de janeiro des-

truindo o país
São as águas de março fechan-

do o verão.

“É pau, é pedra, o fim 
do caminho!”

Salário de servidores têm 
reajuste de 12,84% em Potim
Projetos garantem ainda aumento de 4,31% aos professores 
e progressão salarial dos agentes comunitários de saúde

Rafaela Lourenço
Potim

Antes do início do ano parla-
mentar, os vereadores de Potim 
aprovaram, em sessão extraordi-
nária na última semana, quatro 
projetos de autoria do Executivo. 
Entre os benefícios estão o reajuste 
salarial dos servidores municipais 
e a equiparação do salário-base 
do magistério com o piso mínimo 
nacional. A medida será retroativa 
aos pagamentos de janeiro.

A Câmara realizou uma sessão 
extraordinária no último dia 27 
para discutir quatro projetos da 
prefeita Erica Soler (PR). Todos 
foram aprovados por nove votos 
e uma ausência, de Eduardo Elias 
Andrini (PSB).

Uma das propostas prevê a re-
adequação anual dos salários dos 

servidores públicos. A medida im-
plantada pela atual gestão garante 
o reajuste de 4,31% para recompor 
a inflação salarial de todas as clas-
ses, sempre no mês de janeiro.

Segundo a secretária de Adminis-
tração, Raphaela Abrantes, com a 
aprovação na Câmara, além desta 
alteração, o magistério recebeu 
um aumento de 12,84 %. Raphaela 
explicou que há uma lei nacional 
de 2008 que estabelece o piso 
mínimo para a classe. “Todos os 
anos estamos seguindo esse piso, e 
quando há readequação nacional a 
gente faz imediatamente no piso do 
município também”, frisou. 

De acordo com a comissão ex-
traordinária de Justiça e Redação, 
criada exclusivamente para essa 
sessão, o projeto é constitucional. 
“Pelo exposto, a referida propositu-
ra atende a todos requisitos perti-
nentes (parte do parecer favorável a 

Da Redação
Guaratinguetá

Com aumento de casos confirma-
dos de dengue em Guaratinguetá, o 
AME (Assistência Médica Especiali-
zada) criou na última quarta-feira 
uma sala especializada para diag-
nóstico da doença. Até esta sexta-
-feira foram registrados 235 casos 
positivos, sendo 21 importados e 

116 aguardando confirmação.
De acordo com o Ministério da 

Saúde, os principais sintomas da 
doença são fortes dores no corpo, 
febre acima de 38 graus, mal-estar, 
dores de cabeça, dor ao redor dos 
olhos e falta de apetite. O tratamen-
to é realizado a partir de avaliação 
médica e deve ser procurado com 
rapidez.

O AME Guaratinguetá fica na 
rua Guaranis, nº 35, no bairro 

Pedregulho. O atendimento será 
das 7h às 17h, e após esse período 
os pacientes serão orientados a 
procurar o Pronto Socorro.

Epidemia – Enquanto Guara-
tinguetá tenta evitar o avanço da 
dengue, Lorena decretou estado 
de epidemia com a marca de 387 
casos confirmados e 309 suspei-
tos. A Prefeitura alerta para que 
a população colabore no combate 
ao mosquito.

AME de Guará implanta sala 
para diagnóstico de dengue

apreciação da proposta pela Casa)”.
Outra categoria que recebeu 

destaque na segunda-feira foi a dos 
agentes comunitários de saúde e 
de endemias. Os profissionais que 
ocupam esses cargos recebiam cer-
ca de R$ 1,2 mil por mês. Através 
de um projeto de 2016, de âmbito 
nacional, que prevê a progressão 
dos salários, todos, de forma retro-
ativa a janeiro, receberão R$ 1,4 
mil mensalmente.

Completou a remessa das propo-
situras passadas pelo Legislativo, 
a suplementação do orçamento 
em R$ 380 mil para o Fundeb 
(Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da 
Educação). O valor é proveniente 
do excesso de arrecadação de 2019 
e será investido no pagamento dos 
professores no primeiro trimestre 
deste ano.

TCE reprova contas do primeiro ano do 
mandato de Thales Gabriel, em Cruzeiro
Chefe do Executivo nega irregularidades, culpa gestão de Ana Karin e 
promete contestar os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

O TCE (Tribunal de Contas do 
estado de São Paulo) reprovou as 
contas do prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca (SD) refe-
rentes ao exercício de 2017. Há 
apontamentos como o de execução 
orçamentária irregular, baixo in-
vestimento na Educação e número 
excessivo de cargos. O Executivo 
negou as irregularidades e garante 
que recorrerá da decisão.

Com o percentual de investi-
mento estabelecido em 25% para 
a Educação, o TCE discordou dos 
24,45% investidos no primeiro ano 
de mandato de Fonseca. O prefeito 
rebateu a informação alegando que 
foram investidos mais de 27% na 
pasta, que recebeu cerca de R$ 5 
milhões no ano. 

O chefe do Executivo explicou 
que ao assumir o município foram 
herdadas dívidas milionárias como 
as de ações trabalhistas de servido-
res e professores referentes a 2016. 
Foi feito um memorial explicando 

esses recursos, mas o Tribunal 
entendeu que os pagamentos não 
são definidos como investimento na 
Educação. “Dívidas que não foram 
pagas no tempo correto e sobrou 
para que pagássemos em 2017 
e pagamos até hoje na verdade, 
mas em 2017 foi o maior volume. 
Isso representa alguns milhões de 
reais. Pelo menos na Educação a 
gente deve ter gasto cerca de R$ 5 
milhões, e isso não foi computado 
pelo Tribunal, se fosse, nós passa-
ríamos com folga no índice mínimo 
exigido”, frisou Fonseca.

Ainda sobre a “herança de Ana 
Karin”, Fonseca salientou que a 
execução orçamentária de 2017 
foi sob o reflexo do ano anterior e 
que o déficit orçamentário (valor 
não informado) era previsto pela 
administração tendo vista as des-
pesas vencidas desde fornecedores 
a fundo de garantia, INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) e senten-
ças trabalhistas. “Isso fez com que 
a Prefeitura tivesse um resultado 
negativo, ou seja, ela gastou mais 
do que arrecadou. Eles chegaram 

à conclusão que a gente teve um 
déficit negativo (sic) por conta de 
tudo que a gente assumiu e teve 
que pagar para manter a máquina 
em ordem”, destacou.

Os cargos públicos, focos de apon-
tamento, também foram defendidos 
por Fonseca que garante ter uma 
das prefeituras mais enxutas da re-
gião. São dez secretarias existentes 
e cerca de 150 cargos de confian-
ça, entre secretários, diretores e 
assessores. “Não fizemos nenhum 
tipo de projeto que aumentasse o 
número de cargos neste formato e 
nada do tipo”.

De acordo com o prefeito, não 
há qualquer determinação de de-
volução de dinheiro ou suspeita 
de desvio de recursos. A falta de 
indícios levou o Governo a pedir 
uma reavaliação das contas. “Ela 
tem julgamento desfavorável pela 
reprovação, no entanto é passível 
ainda a recursos dentro da própria 
conta, a fim de que a gente possa 
reverter essa reprovação em apro-
vação, com ressalvas, mas vamos 
buscar a aprovação”.
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-

tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e  poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 
tudo sobre Word, 
Excel, PowerPoint, 
Segurança e Internet, 
emails, redes sociais, 
hardwares, software 
e muito mais! Tele-
fone: 12 99187-8420
Formatação e manu-
tenção de computa-
dores, notebooks e 
smatphones é com 

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-

trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
quen o  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702

Vende-se uma área 
na Vila Brito de 44 
metros de frente por 
30 metros de fun-
do; sendo 7 terrenos 
medindo 6x30m e 
1 terreno medindo 
8x30m. Endereço: 
Avenida Juscelino 
Kubitschek. Conta-
to: Eloiza (12)99113-
1430
Vende-se terreno na 
Vila Passos no an-
tigo ferro velho de 
514m², no valor de 
R$ 250.000,00 (du-
zentos e cinquenta 
mil reais). Contato/; 
Eloiza (12)99113 -
1430

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 

FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
minas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabelos, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impres-
sora HP Deskjet , 
sem fio. Impressora 
e Scannet, Só R$ 
150,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, pol-
trona. Semi novos. 
Madeira maciça. Fa-
lar com Marco. tele-
fone: 3126-6065 ou 
99728-7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova. At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 

Só 400,00. Telefone: 
98280-0011
Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146
Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490
Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115 -
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-
gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro do 
Pedregulho em Gua-
ratinguetá, um kitnet, 
próximo a aeronáuti-
ca, bom para morar 
ou alugar. Valor: R$ 
118.000,00. Telefone: 
12 99614-2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Aluga-se kitnet, na 

Ygor na Guaratec. 
Telefone: 12 99162-
4870
Al imentação sau-
dável em Guaratin-
guetá. Kit marmitas, 
escolha cinco opções 
do cardápio e entre-
garemos segunda 
feira para você. Falar 
com Marcella, telefo-
ne: 99182-2053
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 57/2020SUP;
933/2020GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição 
de peças para manutenção de roçadeira e motopoda, 
para atender as necessidades da Secretaria de 
Serviços Municipais
CONTRATADA: I.M. COMÉRCIO DE AGRÍCOLA 
LTDA - ME  CNPJ Nº: 06.246.927/0001-92

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 02/2020– PROC. Nº 727/19

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de utensílios 
de cozinha para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), eletrodomésticos para 
o CAPS e para o Centro Especial em reabilitação (CER III), utensílios para a sala 
de atividades de vida diária, materiais de Fonoaudiologia, aparelhos e materiais 
de fisioterapia, móveis, jogos e brinquedos, aparelhos médicos para CER III, 
conforme as necessidades apresentadas, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados 
e dos objetos as empresas:
EMPRESA: LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES CNPJ Nº: 05.868.200/0001-84
Vencedora dos itens:01,02,143,144
Valor Total: R$ 2.185,30(dois mil cento oitenta e cinco reais e trinta centavos)
EMPRESA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME 
CNPJ Nº: 07.731.777/0001-75
Vencedora dos itens: 03,04,05,21,22,23,24,25,27,33,54,57,58,59,60,67,70,71, 
88,90,92,93,100, 118,119,120,127,128,132,135,136,147,151,152,153,154, 155, 
156,157,158,163,164,165,166,167, 171,172,173,174,179,180,187,188
Valor Total: R$ 17.256,45(dezessete mil duzentos cinquenta e seis reais quarenta 
e cinco centavos)
EMPRESA: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI CNPJ Nº: 32.396.720/0001-04
Vencedora dos itens:08,09,61,95,103,183,184,185,186
Valor Total: R$ 18.056,21(dezoito mil cinquenta e seis reais vinte e um centavos)
EMPRESA: EVOLUTI LTDA ME CNPJ Nº: 27.404.157/0001-39
Vencedora dos itens:06,07,10,11,12,86,87,94,150
Valor Total: R$ 20.452,78(vinte mil quatrocentos cinquenta e dois reais setenta 
e oito centavos)
EMPRESA: FAM LTDA CNPJ Nº: 10.393.891/0001-47
Vencedora dos itens:13,14,15,16,17,18,64,65
Valor Total: R$ 28.434,40(vinte oito mil quatrocentos trinta e quatro reais e quarenta 
centavos)
EMPRESA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ Nº: 03.440.213/0001-22
Vencedora dos itens:19,20,48,129,130
Valor Total: R$ 3.397,12(três mil trezentos noventa e sete reais e doze centavos)
EMPRESA: VS COSTA E CIA LTDA CNPJ Nº: 05.286.960/0001-83
Vencedora dos itens:26,145
Valor Total: R$ 9.835,00(nove mil oitocentos trinta e cinco reais)
EMPRESA: MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ Nº: 02.877.958/0001-90
Vencedora dos itens:28,46,116,175
Valor Total: R$ 1.106,95(um mil cento e seis reais noventa e cinco centavos)
EMPRESA: COMERCIAL GAGI EIRELI ME CNPJ Nº:23.313.528/0001-16
Vencedora dos itens: 29,30,53,55,56,74,75,106,107,108,109,110,111,121,122, 
123124,125,126, 139,140,159,160,161,162
Valor Total: R$ 4.492,27(quatro mil quatrocentos noventa e dois reais vinte e 
sete centavos)
EMPRESA: 300 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA EIRELI EPP
CNPJ Nº: 27.349.370/0001-95
Vencedora dos itens: 31,32,41,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,137,138,141, 
142,146,168
Valor Total: R$ 17.741,64 (dezessete mil setecentos quarenta e um reais sessenta 
e quatro centavos)
EMPRESA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 33.130.762/0001-61
Vencedora dos itens: 34,35,36,47,51,52,68,69,89,91,96,97,98,99,101,102,104,
105,117,148,149
Valor Total: R$ 1.165,75(um mil cento sessenta e cinco reais setenta e cinco 
centavos)
EMPRESA: FILIPE MOISES GARCIA ME CNPJ Nº: 17.034.870/0001-84
Vencedora dos itens:39,40,42,43,44,45,133,134
Valor Total: R$ 17.663,49(dezessete mil seiscentos sessenta e três reais quarenta 
e nove centavos)
EMPRESA: TREND COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ Nº: 23.130.098/0001-05
Vencedora dos itens:66,131,176,177,181,182
Valor Total: R$ 1.865,65(um mil oitocentos sessenta e cinco reais sessenta e 
cinco centavos)

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Juntada de Documento

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 08/2020 PROC. Nº 733/2019
No dia 17 de fevereiro de 2020, o pregoeiro, 
juntamente com a comissão Permanente de Licitação,
designado através da Portaria 7.374/2020 de 02 
de janeiro de 2020, fazem a juntada de documento
da Certidão de Regularidade do FGTS da empresa 
ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
ME, conforme exigido em edital, sendo assim 
HABILITADA.
Nada mais havendo a tratar, a ata vai assinada pela 
a Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 PP Nº 117/2019– PROC. Nº 715/19

O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de telecomunicações nas modalidades 
STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) linhas 
digitais e analógicas com locação de equipamentos 
PABX, conforme as necessidades apresentadas, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CNPJ Nº: 02.558.157/0001-62
Valor Total: R$ 254.556,00(duzentos cinquenta e 
quatro mil quinhentos cinquenta e seis reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 011/2020
CONVITE Nº 03/2020

O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade Convite 
sob o n° 03/2020, para a "Contratação de empresa especializada para a Execução 
de Obra de Reforma de Área destinada a Campo de Futebol e Vestiários no Bairro 
Bom Jesus, neste município", conforme descrição e detalhamento no Termo de 
Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 12h do 
dia 02/03/2020 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na 
mesma data às 14h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço 
supra. Edital disponível no site: endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações. 
Silveiras, 17 de fevereiro de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 010/2020
CONVITE Nº 02/2020

O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade Convite 
sob o n° 02/2020, para a "Contratação de empresa especializada para a Execução 
de Obra de Pavimentação em bloquetes intertravados 16 faces, com guia pré-
moldada PMSP100 na Rua Joaquim Henrique, situada no Bairro Bom Jesus, 
neste município", conforme descrição e detalhamento no Termo de Referência-
Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do dia 
02/03/2020 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na 
mesma data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço 
supra. Edital disponível no site: endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações. 
Silveiras, 17 de fevereiro de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
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Pinda investe R$ 180 mil na 
GCM para aumentar segurança
Proposta é armar agentes com capacitação para atuação paralela à 
polícia; Prefeitura aposta em ações colocadas em prática na região

Bruna Castro
Pindamonhangaba

Após a última reunião do 
Conseg (Conselho Comunitário 
de Segurança de Pindamo-
nhangaba) foi discutida a apro-
vação do porte de armas dos 
agentes da GCM (Guarda Civil 
Metropolitana), além de outros 
investimentos na corporação.

O secretário de Segurança, 
José Sodário Viana, salientou 
que o desejo para a implanta-
ção de armamento aos agentes 
municipais era projetado desde 
2017. “O município já preten-
dia implantar um novo perfil 
para a Guarda. Eles iniciaram 
o processo de capacitação pro-
fissional, treinamento, cursos 
de capacitação para o porte de 
arma e o curso de tiro”.

De acordo com Sodário, 
dos 177 agentes, 45 foram 
aprovados e seguem para trei-
namento até o porte definitivo. 
Entre os cursos oferecidos pela 
parceria entre a GCM, Polícia 
Civil e Militar e os Bombeiros 
estão defesa pessoal, policia-
mento comunitário, direito 
administrativo e penal, con-
trole de distúrbios civis e uso 
de tonfa (bastão com uma alça 
perpendicular), além de noções 
sobre abuso de autoridade.

“O pregão relacionado com 
aquisição do armamento deve 
ser em torno de R$ 130 mil a 
R$ 140 mil e poderá ter dimi-

nuição do valor inicial. Com 
relação aos demais cursos, em 
torno de R$ 50 mil”, explicou 
o secretário.

Segundo levantamento da 
secretaria de Segurança do 
Estado, em 2019 o número de 
roubos em Pindamonhangaba 
diminuiu 10% em comparação 
ao ano anterior (563 para 
506), já o total de apreensões 
do tráfico de drogas caiu 14% 
(240 para 206). Em contra-
partida, o número de estupros 
aumentou 63% (35 para 57). 
Quanto ao número de furtos o 
aumento foi de 15,6% (1.198 
para 1.386).

Região – A iniciativa é em 
conformidade às ações de 
segurança já realizadas por 
cidades vizinhas, após aprova-
ção do porte de armas para as 
guardas. Desde 2017 Lorena 
possui agentes certificados 
no Curso de Tiro Defensivo 
pela Vida, reforçando o apoio 
à Polícia Militar e Civil. Em 
parceria à PM e à Polícia Civil, 
a cidade garantiu em 2019 
importantes resultados no 
combate à violência.

Segundo os dados da secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, Lorena 
registrou uma queda de 13% 

nos casos de assassinatos no 
ano passado, em compara-
ção a 2018. O resultado ficou 
abaixo do índice estadual, que 
registrou 40% de redução. No 
ano passado foram 16 casos 
de homicídios dolosos (quando 
há intenção de matar), com 
17 vítimas, em 2018, a cidade 
registrou 28 casos.

Os números de furtos em 
2019 foram 744 contra 701, 
e os roubos caíram de 312 
para 218. Finalizando o salto 
positivo do município está a 
diminuição de furtos e roubos 
de veículos, com 63 contra 45 
em 2019.

Treinamento da Guarda Municipal de Pinda, que passa a atuar armada; foco para redução da criminalidade

Foto: Divulgação PMP

Pinda abre inscrições para 
curso gratuito de elétrica

Da Redação
Pindamonhangaba

Os moradores de Pinda-
monhangaba que buscam 
qualificação para a entrada 
no mercado de trabalho 
têm uma opção gratuita na 
cidade. 

O Fundo Social de Solida-
riedade está com inscrições 
abertas para curso de elétri-
ca básica.

Serão duas turmas com 15 
vagas cada e a previsão é de 
que as aulas tenham início 

na próxima segunda-feira 
(10).

Os interessados devem se 
inscrever pessoalmente na 
sede do Fundo Social, de So-
lidariedade localizado à rua 
Deputado Claro César, nº 
53, no Centro da cidade, das 
8h às 12h e das 13h30 às 
17h ou por telefone através 
do número (12) 3643-2223.

A primeira turma terá 
aulas às segundas e quar-
tas-feiras, das 18h às 22h, 
e a segunda turma às terças 
e quintas-feiras no mesmo 
horário.

CCR intensifica campanha contra álcool e direção na 
Via Dutra durante cinco dias do Carnaval na RMVale

Bruna Silva
RMVale

O período de Carnaval é um 
dos que mais geram acidentes 
de trânsito nas rodovias da re-
gião. Com foco na prevenção, a 
CCR Nova Dutra fortaleceu, na 
última sexta-feira, a Campanha 
“Dirija com responsa – se be-

ber, não dirija”. Os motoristas já 
estão recebendo folhetos infor-
mativos, a ação é realizada nas 
praças de pedágio da rodovia 
Presidente Dutra. 

De acordo com a conces-
sionária, os condutores estão 
recebendo orientações sobre os 
perigos do álcool e direção por 
meio de divulgação de dicas 
de trânsito, faixas instaladas 

na rodovia, mensagens nos 
painéis, além das entrevistas 
na rádio. A campanha utiliza 
de tons lúdicos para trabalhar 
o tema, com o “Beberrones”, 
que une a direção e bebida; o 
“Pé-de-Chumbo”, que faz alusão 
aos motoristas que andam aci-
ma da velocidade indicada. Em 
contrapartida há o “Responsa”, 
que busca combater essas 
atitudes. 

O gestor de atendimento 
da CCR, Virgílio Leocádio, ex-
plicou que o Carnaval é uma 
época em que as pessoas dei-
xam de lado alguns cuidados, 
e por isso a CCR se empenha 
em campanhas de conscien-
tização. “Infelizmente ainda 
existem muitos motoristas com 
campanhas, infelizmente ainda 
existem muitos motoristas que 
misturam álcool e direção, ar-
riscando não só a própria vida, 
mas a de seus familiares e dos 

demais motoristas”.
Dirigir bêbado é uma in-

fração gravíssima, de acordo 
com o Código de Trânsito 
Brasileiro, com multa sob o 
valor de R$2.934,70, além do 
recolhimento da CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação).

Da Redação
Lorena

Após ser inserida no mapa 
brasileiro de turismo como 
parte do Circuito da Fé, 
Lorena recebe no próximo 
dia 19 os representantes 
das cidades da região para 
tratar assuntos relacionados 
ao desenvolvimento turísti-
co no município.

O encontro reunirá comis-
sões de Aparecida, Cachoei-
ra Paulista, Canas, Cunha, 
Guaratinguetá, Piquete e 
Potim. Durante o evento se-
rão apresentados o Roteiro 
Turístico da Fé, o calendário 
regional e a relação estatu-
tária das cidades envolvidas.

Após a certificação pelo 
Programa de Regionali-
zação do Turismo, Lorena 
se tornou integrante do 
Circuito da Fé até 2021. 
O município agora busca 
obter o título de MIT (Muni-
cípio de Interesse Turístico), 
o que aproxima a cidade de 
se tornar estância turística. 
Na região, Cruzeiro e Ca-
choeira receberam o título. 
Além de Lorena, Potim e 
Pindamonhangaba buscam 

Lorena recebe encontro regional 
para debater turismo religioso

reconhecimento como MIT. 
Em 2019, a secretaria de 
Turismo do Estado de São 
Paulo assinou convênios no 
valor de R$ 128,6 milhões 
para as obras de infraestru-
tura nos MIT’s e Estâncias 
Turísticas.

A reunião está marcada 
para às 15h, na Casa da 
Cultura, que fica à rua Vis-
condessa de Castro Lima, nº 
39, no Centro.

A Basílica de São Benedito, 
aposta turística do município

Foto: Arquivo Atos


