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O EXTRAORDINÁRIO 
GALAXY S21 5G
COM O PRIMEIRO 5G 
DO BRASIL.

Aparelho sem carregador e fone, conforme comunicado pela fabricante. Mais informações acesse o site https://samsung.com.br/”. A funcionalidade DSS é estágio inicial da tecnologia 5G e, para usufruir do serviço, o cliente deverá ter aparelho compatível. Para
consultar as localidades com rede 5G DSS, aparelhos compatíveis e ter mais informações, acesse www.claro.com.br/5G. Oferta válida para clientes pessoa física no plano indicado de 05/3/2021 a 4/4/2021, ou enquanto durarem os estoques. Oferta de 12 vezes de
R$215,99 considera o valor de lançamento do smartphone Samsung Galaxy S21, ou valor à vista de R$ 2.589,00, no Claro Pós 360GB (240gb franquia livre +120gb extraplay) com assinaturas Netfl ix e Conmebol inclusas, por R$ 449,99/mês no combo Multi”. A
contratação dos apps da oferta é opcional e realizada de forma avulsa, sendo que qualquer custo com mensalidades, conteúdo ou utilização poderá ser integralmente do USUÁRIO. Consulte condições. Oferta sujeita à fi delização, análise de crédito e multa
contratual. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal contratada em conformidade com o regulamento de qualidade da Anatel vigente. Consulte mais informações em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Habilitado para
tecnologia 5G. Consulte sua operadora. Promoção válida de 8/3 a 4/4/2021. Na compra dos seguintes produtos, você ganha os respectivos vouchers para compra de produtos Samsung de acordo com os modelos: Galaxy S21 Ultra: voucher de R$1.000; Galaxy S21+:
R$750; Galaxy S21: R$ 500. Consulte os produtos disponíveis em www.samsungparavoce.com.br. Para participar da ação, é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você na promoção de lançamento do Galaxy S21 no período de 1/4 a 2/5/2021. O prazo de
recebimento do(s) produto(s) resgatado(s) é de até 30 dias a partir da data de uso do voucher da promoção de lançamento do Galaxy S21. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.

Cruzeiro tem maior prazo 
para pagamentos de IPTU
Serviço beneficia apenas comerciantes e prestadores de serviços 
não essenciais, prejudicados pelas restrições durante a pandemia

Uma das principais vias do Centro de Cruzeiro; cidade amplia prazo para paramentos de parcelas do IPTU de atividades ‘não essenciais’
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A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na última terça-
-feira (23), a prorrogação 
dos pagamentos do IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
Urbano) para as atividades 
classificadas como não essen-
ciais pelo Plano São Paulo. 
A ação atende um pedido da 
OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil) e da ACC (Associa-
ção Comercial de Cruzeiro). 
O desconto segue o mesmo 
cronograma.

Buscando amenizar os 
impactos econômicos com a 
pandemia da Covid-19 e as 
respectivas restrições, o pre-
feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), que recebeu um ofício 
da OAB e ACC solicitando a 

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

prorrogação dos pagamentos 
do IPTU na cidade, ampliou 
o prazo para a cota única 
em dois meses. O serviço 
atende os contribuintes de 
comércios e prestadores de 
serviços classificados como 
não essenciais pelos decretos 
do Governo do Estado.

Com a alteração, a nova 
data limita até o dia 31 de 
maio para o pagamento à 
vista com 5% de desconto. 
Anteriormente, categorias 
como de academias, escritó-
rios e comércio de vestuário 
teriam que arcar com os tri-
butos até o próximo dia 31.

Segundo o secretário de 
Finanças, Júlio Cesar Mar-
tins, o pedido dos órgãos 
pode ser atendido parcial-
mente abrangendo apenas 
as atividades mais afetadas 
pela pandemia. “Esse ano 

não tivemos nenhum auxílio 
emergencial do governo. 
Então qual é a receita da 
Prefeitura? No início do ano, 
de janeiro a março o IPVA e 
de março em diante o IPTU. 
Se eu não puder contar com 
pelo menos parte do que 
deveria entrar nos cofres que 
está no orçamento eu não 
consigo manter as contas, o 
funcionalismo em dia”.

Apesar de o Município 
receber aproximadamente 
30%, a expectativa de receita 
para este ano é de cerca de 
R$ 17 milhões. Já a dívida 
ativa ainda gira em torno de 
R$ 34 milhões.

Outra alteração anunciada, 
atende os contribuintes que 
optaram pelo pagamento 
parcelado. De acordo com a 
Prefeitura, as duas primeiras 
parcelas do imposto poderão 

ser pagas até os dias 30 de 
novembro e 20 de dezembro, 
respectivamente. As seguin-
tes foram mantidas nas datas 
originais de vencimento.

O decreto publicado no 
último dia 18, especifica que 
“todas as Autorizações para 
Impressão de Documentos 
Fiscais eletrônicas, sob ges-
tão da secretaria de Finanças 
e do setor de Tributação 
ficarão automaticamente 
prorrogadas até 31 de maio 
de 2021, sem a necessidade 
de nova validação pelos 
fiscais tributários junto ao 
Sistema Tributário Online”. 
Também não há possibilida-
de de restituição de valores 
eventualmente já recolhidos.

O documento completo 
pode ser acessado pelo site 
do Executivo, o cruzeiro.
sp.gov.br.

Mega feriado paulistano faz Prefeitura de 
Pinda criar projeto de rodízio no trânsito
Pedido enviado à Câmara foca redução da circulação de pessoas durante a fase emergencial

Após a Prefeitura de São 
Paulo anunciar o adianta-
mento dos feriados para 
diminuir a circulação de 
pessoas, o Litoral Norte 
acendeu o alerta de “invasão” 
de turistas. Temendo um 
agravamento do cenário, a 

Bruna Silva
Ubatuba

prefeita de Ubatuba, Flavia 
Pascoal (PL), encaminhou 
um pedido à Câmara para a 
instituição de rodízio na cir-
culação de veículos a partir 
desta semana.

O projeto prevê a integra-
ção da medida a partir da 
próxima quinta-feira (26) até 
o dia 4 de abril, além ado-
tar ações como circulação 
de veículos com placas de 

final ímpar (1,3,5,7 e 9) em 
dias ímpares. As placas com 
términos de números pares 
(0,2,4,6 e 8), são direcionados 
para os dias pares.

Em caso de desrespeito ao 
rodízio, a lei prevê multa no 
valor de R$ 500. A Guarda 
Municipal ficará responsá-
vel pelo cumprimento das 
medidas.

O documento estabelece 

algumas exceções como veí-
culos com placas de Ubatuba, 
Caraguatatuba, São Sebastião 
e Ilhabela. Também ficam de 
fora do rodízio os veículos de 
abastecimento e entregas, 
transporte escolar e coletivo, 
táxis, motocicletas, guinchos, 
ambulâncias e segmentos de 
segurança pública.

Outras informações sobre 
o processo, como as áreas 

apontadas como exceções, 
estão disponíveis no site 
da Prefeitura no ubatuba.
sp.gov.br.

No início da tarde desta 
quarta-feira (24), a prefeita 
gravou um vídeo, pedindo 
para que as pessoas não bus-
carem pelo Litoral. A situação 
está difícil aqui. As pessoas 
estão positivando. Crianças 
estão positivando Covid. 

Então, por favor, se cuidem! 
Nós estamos no gabinete, 
agora, para colocar a ideia 
em prática de tirar o fluxo 
da nossa cidade. O fluxo do 
feriadão de São Paulo, que 
vai acarretar problemas para 
saúde do nosso povo”, reve-
lou a prefeita, que teve um 
irmão infectado pela doença 
e levado de ambulância para 
a Santa Casa de Ubatuba.

A cidade sofre com a fal-
ta de estrutura necessária 
para atender o alto índice 
de pacientes contaminados 
pelo coronavírus. O muni-
cípio contabilizou até esta 
quarta-feira foram 5.634 
casos confirmados e oitenta 
mortes causada pelo novo 
coronavírus.

Estudo revela risco 
de proliferação da 
dengue em Pinda

Após registrar um aumento 
preocupante de larvas do 
mosquito da dengue em Pin-
damonhangaba, a Prefeitura 
anunciou, no último dia 11, 
um plano de ações para tentar 
eliminar criadouros em sete 
bairros, considerados em 
situação crítica.

O governo de Isael Domin-
gues (PL) cobra também um 
maior apoio da população 
para conter a proliferação de 
escorpiões.

Contando com as partici-
pações de representantes da 
Vigilância Epidemiológica e 
das secretarias de Saúde e 
Meio Ambiente, uma reunião 
realizada na última quarta-fei-
ra (10) discutiu medidas que 
possam evitar o crescimento 
de casos de dengue na cidade, 
que neste ano atinge 85.

A realização do encontro 
teve como principal motivação 
o crítico índice apontado pela 
mais recente ADL (Análise 
de Densidade Larvária), que 
demonstrou que a cada cem 
imóveis vistoriados na cidade, 
em 4,5 foram encontradas 
larvas do mosquito Aedes 
aegypti. A taxa recomendada 
pelo Ministério da Saúde é 
de até 1.

O estudo revelou que os 
bairros em situação mais 
preocupante são Campinas, 

Da Redação 
Pindamonhangaba

Cidade Nova, Feital, Goiabal, 
Jardim Eloyna, Jardim Regina 
e Triângulo. “Estamos fazendo 
todo o esforço para reduzir 
essa marca. Temos uma região 
crítica, que é a zona leste da ci-
dade, aonde em alguns bairros 
o índice chegou a 7,5, ou seja, 
de cada cem imóveis analisa-
dos, 7,5 constaram larvas do 
mosquito em criadouro de 
dengue”, informou o coorde-
nador do programa de saúde 
da Vigilância Epidemiológica, 
Ricardo Costa. 

Buscando reverter este cená-
rio, a Prefeitura informou que 
intensificará as vistorias em 
imóveis, ações de nebulização 
química e abordagens de cons-
cientização à população sobre 
o risco de manterem água 
parada em suas casas.  

De acordo com a atual gestão 
municipal, a cidade registrou 
1.970 casos de dengue no ano 
passado. A reunião entre as 
pastas e a Vigilância Epidemio-
lógica definiu também medidas 
para combater a proliferação 
de escorpiões no município.

Além de promover a catação 
do animal em locais estratégi-
cos, a Prefeitura intensificará 
as campanhas de orientação 
para que os moradores man-
tenham seus terrenos limpos 
e evitem o acúmulo de restos 
de construção e de madeira. 

Os escorpiões que forem 
capturados serão encaminha-
dos ao Instituto Butantan, em 
São Paulo.

Bocas de lobo também alvos de nebulização contra as endemias

Foto:  Reprodução
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Prefeitura intensifica obras 
de trânsito e para segurança 
em Pindamonhangaba
Rotatória, recuperação de estrada rural e reforço na 
sinalização são foco de trabalhos realizados pela cidade

Equipe do Trânsito atua em obra na região da Delegacia de Pinda; Prefeitura mantém cronograma de obras

Com foco na segurança 
no trânsito, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba intensi-
ficou, neste mês, as obras 
no segmento. A região da 
Delegacia deve receber uma 
nova rotatória, enquanto 
bairros como Santana e 
Jardim Rosely foram con-
templados com reforço na 
sinalização. A estrada muni-
cipal do Rodeio obteve ações 
de recuperação.

Na última sexta-feira (12), 
a secretaria de Governo e 
Serviços Públicos, comanda-
da pelo vice-prefeito Ricardo 
Piorino (PSL), iniciou os 
trabalhos de implantação 
de uma rotatória em frente 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

ao Distrito Policial, no Alto 
Cardoso. O planejamento 
promete melhor organização 
e segurança para os usuários 
no encontro das ruas Eucli-
des Figueiredo e Antônio 
Pinto Monteiro. O intuito é 
pela redução de acidentes no 
local. Após a conclusão das 
obras, a rotatória deve rece-
ber pintura de sinalização e 
jardinagem.

As equipes do departamen-
to de Trânsito têm atuado 
em diferentes pontos da ci-
dade com ações de revitaliza-
ção da pintura. As regiões do 
Parque das Palmeiras e Boa 
Vista receberam ciclofaixa 
e estruturação de tráfego. 
Os bairros Santana, Quadra 
Coberta, Anel Viário e Jardim 
Rosely foram atendidos com 
redutores de velocidade e 

Foto:  Reprodução PMC

reforço na pintura. A secre-
taria de Segurança Pública 
destacou que as ações tor-
nam os espaços com mais 
proteção aos pedestres, 
motoristas e ciclistas.

A área rural, atingida 
fortemente pelas chuvas, 
também receberá obras. 
A estrada municipal João 
Egídio da Cunha, no Rodeio, 
terá aplicação de camada de 
pavimento com massa fria, 
em um determinado ponto 
de aclive acentuado. Os mo-
radores relataram que em 
dias chuvosos o trajeto na 
região era impossibilitado 
devido às condições da via. 
De acordo com o cronogra-
ma das obras, após o perío-
do de chuvas, as ações nas 
estradas rurais devem ser 
concluídas.

CDHU parcela dívida de cerca de dois mil 
inadimplentes espalhados pela RMVale
Programa vinculado à Habitação do Estado oferece acordo à famílias com três ou mais prestações atraso

A CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano) iniciou o processo de 
redução de dívidas para 44,1 
mil inadimplentes no estado 
de São Paulo. A RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
totaliza 2.442 contratos. A 
redução visa os mutuários 
com três ou mais prestações 
em atraso.

De acordo com a compa-
nhia, a proposta é para uma 
redução com quitação, sem 
juros, de 10% do valor das 
parcelas em atraso. O valor 
restante poderá ser dividido 
ao longo das parcelas do con-
trato de financiamento. Cartas 
com as propostas são enca-
minhadas aos inadimplentes 
com um boleto personalizado, 
com data de vencimento para 
o próximo dia 25, mas com a 
possibilidade de vencer em 
abril, para àqueles que mo-
dificarem o vencimento com 
a CDHU.

Por conta da pandemia e as 
dificuldades financeiras oca-
sionadas pelo momento, em 
2020, cerca de 630 contratos 

Fabiana Cugolo
RMVale

com histórico de pagamentos 
em dia passaram a situação de 
inadimplência na RMVale. Atu-
almente, a cidade com maior 
número de inadimplentes na 
região é Jacareí, seguida por 
Lorena, que também possui 
moradores em dívida.

Segundo o gerente regional 
da CDHU, Francisco Vieira, o 
Tchesco, a campanha com os 
mutuários segue com bons re-
sultados. “A vantagem é que ao 
fazer isso, estando em dia com 
as prestações, não tem aquele 
fantasma que preocupa muitos 
dos nossos mutuários, que é 
ação de despejo, reintegração 
de posse, que é muito difícil e 
dura. Nós estamos aproveitan-
do esse cuidado (redução de 
dívidas) que ocorreu ao longo 
de 2020 e não está sendo 
diferente em 2021”, destacou.

A próxima entrega da CDHU 
na região será em Moreira 
César, distrito de Pindamo-
nhangaba, onde serão entre-
gues 236 apartamentos. A 
previsão é de que quarenta 
destes apartamentos sejam 
entregues no final do mês, 92 
em maio, e mais 104 no mês 
de julho. O investimento foi de 
R$ 23,5 milhões. 

“As quarenta famílias que 
vão receber agora as unidades 

em Moreira, todas já estarão 
com o conjunto averbado, 
ou seja, já sabendo que estão 
pagando e que estão com os 
documentos em seu nome. É 
uma garantia, que estimula 
os nossos mutuários a man-
terem as prestações em dia”, 
destacou Tchesco.

As obras da CDHU possuem 
parceria com as prefeituras, 
que cedem os terrenos. As 
construções, pavimentações, 
rede de luz, água, esgoto e 
paisagismo, ficam por conta da 
companhia. Segundo Tchesco, 
o valor arrecadado nesta ne-
gociação de dívidas no Vale 
do Paraíba será direcionado 
para a construção de mais 
conjuntos habitacionais nesta 
mesma localidade.

Na região, estão em anda-
mento obras em Aparecida, 
Lorena, Cachoeira Paulista 
e Lagoinha. Os sorteios e 
entregas continuam sendo 
realizados de forma remota, 
por conta da pandemia do 
coronavírus. O atendimento 
ao público é feito por telefone, 
por meio do “Alô CDHU” 0800-
000-2348, pelo site cdhu.
sp.gov.br, o aplicativo da CDHU 
e agora também pelo Poupa 
Tempo, que presta suporte à 
companhia.

Conjunto habitacional da CDHU; Companhia foca em redução de dívidas de contribuintes de todo o estado

Foto:  Reprodução PMC
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Vendo casa no Jar-
dim Esperança ou tro-
co por imóvel menor,  
preferencialmente 
lote. Telefone: 98808-
2677 - Guará
Vende-se terreno 
no engenheiro nei-
va, medindo 10x50 
n o  v a l o r  d e  R $ 
150.000,00. Contato 
3132-8151 ou 99709-
0300 Guará
Vendo casa no par-
que das garças. Lote 
de 500m², com 2 
quartos suite, sala, 
cozinha, garagem, 
varanda. ótimo Local.  
Valor 158.000.00. Te-
lefone: 97403-5292 
ou 99614-2077 - 
Guará
Vende-se cháca-
ra no Bom Jardim, 
com 2 mil metros, 
planos,  no valor de 
175.000.00. Telefone: 
3132-8151 - Guará
Vendo apartamento 
de 2 quartos, no co-
elho neto, com gara-
gem coberta. Apenas 
191.000.00 Telefone: 
99133-5898 - Guará
Vende-se 2 alqueires 
na serra do Gomeral, 
local lindo, com ria-
cos, cachoeiras. R$ 
270.000,00. Telefone: 
99614-2077 - Guará
Vendo casa no Jar-
dim do Vale II, nova, 
2 quatos, sala, cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem, 5x25. 
210.000,00. Aceito 
financiamento. Te-
lefone: 3132-8151 
- Guará
Vendo chácara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos 
fundos, piscinas na-
turais. Local lindo, 
telefone: 99614-2077 
- Guará
Vendo casa no São 
Manoel, reformada 
e quitada, com pisci-
na. Valor de ocasião. 
R$ 115mil. Telefone: 
3013-6471 ou 98811-
1252 - Guará
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinhaem tér-

Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Faço consertos de fo-
gão, limpeza, desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Luiz 
Henrique. Telefone: 
99754-0928
Vendo ou troco imó-
vel no beira rio 1, com 
sobrado, no térreo 
sala, cozinha, banhei-
ro, dispensa e gara-
gem, 1 andar com 
uma suíte grande, 
2 quartos grandes, 
banheiro, area de luz 
e no 2 andar, terraço, 
e uma edícula com 1 
quarto, sala, cozinha 
banheiro e quintal. 
Telefone: 99676-2284
Procuro empregada 
doméstica, de 35 a 55 
anos, de segunda a 
sexta, das 8horas as 
17horas, sabado das 
8horas as 12horas. 
Salário R$: 1.163,55 
+ carteira assinada. 
Contato: 98232-1250
MadeKon móveis, 
tem vaga para auxi-
liar administrativo e 
montador de móveis. 
COntato 99139-4910
Consertos de free-
zer, geladeira, má-
quina de lavar. Acei-
tamos cartão. Tele-
fone: 98124-7638 ou 
99720-8989
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Eletricista residen-
cial, predial, indus-
trial, orçamento sem 
compromisso. Carlos, 
Telefone: 99166-9786
Arquiteta Joyce - pro-
jetos arquitetônicos, 
interiores, desdobra-
mento lotes; bombei-
ros. 98147-0468
Procuro  se rv i ço , 
limpeza de jardim. 
99675-8493
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 
Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
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 diaris-
ta. Profissionais com 
experiências e aptas 
a realizarfaxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
A mangtube de Uba-
tuba trabalha com 
diversos t ipos de 
mangueiras e cone-
xões. Atendemos os 
maisvariados seto-
res industriais forne-
cendo mangueiras 
montadas, confirme a 
necessidade de cada 
cliente.Telefone: 12 

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-

Pinda – vendo Ci-
troen C4 Katch ano 
2010 GLX 1.6 Flex 
– preto. Tr. F: 99618-
6281
Pinda – vendo Bros 
150 KJ ano 2007 – 
49.000 km – somente 
venda. Tr.F: 97401-
6109
Pinda – vendo Agile 
1.4 – Flex – abaixo 
tabela – único dono. 
Doc. Ok. Tr.F: 99110-
4055
Pinda – vendo Celta 
Spirit/LT ano 2012 - 
1.0 8v – Flex – 5pts 
– prata. Tr.F: 98899-
7391
Pinda – vendo moto 
CG 125 Fan ano 2004 
ESD – doc.atrasado. 
Tr.F: 99700-1131
Pinda – vendo Ran-
ger XLT 4.0 4x4 CD 
ano 99 – vermelha. 
Tr. F: 99604-3001
Pinda – vendo Pálio 
Attractive 1.0 Flex 8v 
– 5pts – prata – IPVA 
pago. Tr.F: 99118-
1475
Pinda – vendo Astra 
Sedan ano 2003 - 2.0 
CD Express GLS 8v 
– 4pts – prata. Tr. F: 
99155-2536
Pinda – vendo Uno 
Vivage College 1.0 
ano 2012 – Flex – cin-
za. Tr.F: 99110-4055
Pinda – vendo Honda 
CG 150 Tiitan ano 
2004 – vermelha –
doc. Ok. Tr.F: 98166-
9546
Pinda – vendo Fiesta 
ano 2011 1.0 – prata 
– 4pts. Não aceito 
troca. Tr.F: 99652-
8744
Pinda – vendo ou 
troco HB20 ano 2014 
– 1.6 completo. Tr.F: 
3436-6012/99145-
5110
Pinda – vendo Golf 
ano 95 1.8 – 4pts – 
preto – doc.ok. Tr.F: 
99203-1097
Pinda – vendo Corsa 
Classic VHC 1.0 ano 
2009 – flex, 4pts, pra-
ta. Tr.F: 98139-8574
Pinda – vendo CB 
500 F – branca. Acei-

to carro. Tr.F: 99112-
0077
Pinda – vendo Voya-
ge 1.6 ano 99  - G 
–vermelho. Aceito 
moto. Tr.F: 99112-
8651
Pinda – vendo Es-
cort L ano 92 1.6 – 
G – vermelho. Tr.F: 
99107-5860
Pinda – vendo Ford 
Ka ano 2005 1.0 
prata doc.ok. Tr.F: 
99640-7279
Pinda – vendo Che-
vete L ano 92 1.6 azul 
– A –Tr.F: 99163-
6739
Pinda – vendo Spa-
cfox 1.6 Trend flex 
8v – 5pts – prata – c/
divida para transferir. 
Tr.F: 99233-1722
Pinda – vendo Fiesta 
1.0 ano 2004 – Ze-
tec Rocan – prata, 
alguns reparos para 
fazer. Tr.F: 99619-
0825
Taubaté – vendo CB 
300 ano 2012 – so-
mente venda. Tr. F: 
99107-4950
Taubaté – vendo 
Honda Civic comple-
to 1.8 – ano 2005 – 
manual, doc.ok – pra-
ta. Tr.F: 97410-6722
Taubaté – vendo 
Prisma Sedan Maxx/
LT 1.4 8v amo 2009. 
Aceito troca p/moto 
ate R$ 5.000,00. Tr.F: 
99205-4978
Taubaté – vendo – 
Honda Fit LX 1.4 flex 
ano 2004 – 8v/16v 
– 5 pts. Cinza – so-
mente venda. Tr.F: 
99145-4820

Vendo Nissan March, 
1.6, cinza, ano 2013, 
4 portas, ar, vidro 
e travas elétricas. 
Valor de tabela. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se Ecosport, 
fs l, 1.6, f lex, ano 
2011, modelo 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Clovis, 
no telefone; 99741-
9756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Re-
naul t  Master ano 

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 - Gua-
rá
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefone: 
996142077 ou 98106-
6670
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600 - Guará
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 elé-
tricas. Telefone: 11 
94028-6977 - Guará

OPORTUNIDADE: 
VENDE-SE 2 terre-
nos de 500m² cada 
(10m de frente e 
50m de fundo), um 
ao lado do outro 
com área total de 
1000m². Vendo cada 
um por R$55.000,00 
o u  o s  d o i s  p o r 
R$110.000,00. Rua 
22 lotes 7 e 8, Shan-
gri-lá, Pindamonhan-
gaba. Contato: (12) 
98156-1142
Pinda – vendo lote 
Cezar Park . Aceito 
carro. Tr.F: 99167-
6476
Taubaté – vendo ter-
reno 6x25 – Santa 
Cruz. Tr.F: 99713-
7021
Pinda – vendo terreno 
c/380m2 no Manti-
queira. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo terreno 
6x25 – doc.ok. prox. a 
Rodoviária. Tr.direto 
com proprietário F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
15x25 – Bosque dos 
Eucaliptos/V.S.Be-
nedito. Doc.ok. F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
c/500m2, escritura e 
registro – Shangrila. 
Tr.F: 99202-5851
Pinda – vendo terreno 
Araretama – ½ lote. 
Tr.F: 99784-4852
Pinda – vendo área 
de 1.500m2. Tr.F: 
99707-9932
Taubaté – vendo 
casa (nova) Estoril – 
c/73m2 AC – c/1 ste, 
1 dorm., banh. Tr. F: 
99620-1155
Taubaté – vendo 
casa, ótima locali-
zação, c/3 dorms., 
a/serv.c/banh., ga-
ragem 2 carros,. Tr. 
F: 3426-6012/99145-
5110
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova- 
c/2 dorms., s/1 ste, 
sl, coz., banh.social, 
garagem, ótimo aca-
bamento. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
3643-1770/99684-
9124
Pinda – vendo casa 
Vila Prado – c/2dor-
ms., s/1ste, sl, coz., 
banh., portão auto-

mático, entrada p/
2carros, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99182-
6941
Pinda – vendo apto 
Cond.Pedra Bonita – 
Crispim – c/2dorms.m 
e demais dep. Tr.F: 
99707-7974
Pinda – Troco casa 
no Mantiqueira próx. 
A o  S u p e r m e r c a -
do Bom Preço por 
casa ou chácara for-
mada. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo casa 
em Ubatuba – Bairro 
Estufa I. Tr.F: 99183-
8239/99163-0865
Pinda – vendo casa 
C a s t o l i r a .  T r . F : 
99152-8688
Pinda – vendo casa 
Castolira – c/2dorms. 
Sl, coz., banh., Acei-
to carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99134-3216
Pinda – Troco apto no 
Araretama por casa 
ou apto. Tr.F: 99783-
9488
Pinda – vendo apto 
ótima localização, 
fácil acesso, c/eleva-
dor, garagem coberta. 
Tr.F: 98108-5528
Pinda – vendo apto 
Garden – Santana – 
c/quintal. Tr.F: 98700-
3733/98840-7350
Pinda – vendo apto 
– Crispim – c/2dor-
ms., Tr.F: 98700-
3733/98840-7350
Pinda – vendo casa 
Ara re tama.  Tr.F : 
99181-1112/99149-
5959
Pinda – vendo ou 
troco sobrado por 
chácara. Tr.F: 99763-
9997
Pinda – vendo casa 
Pasin c/2dorms., Mi-
nha casa minha vida.
Tr.F: 99704-7984
Pinda – vendo ou alu-
go casa no Andrada 
– c/3dorms., s/1ste, 
área gourmet. Tr.F: 
99624-0627
Pinda – vendo casa 
Araretama – c/edícu-
la.Tr.F: 99734-8664
Pinda – vendo casa 
Jardim Eloyna c/
2dorm., aceito apto. 
Tr.F: 3642-3242
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova – 
c/2dorms. s/1ste, ga-
ragem p/2carros.Tr.F: 
99123-4503
Pinda – vendo so-
brado Vila Suiça – c/
4dorms, suíte, saca-
da, garagem p/2car-
ros. Tr.F: 98166-7367
Alugo – Guará, apar-
tamento na aveni-
da João Pessoa, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
99766-1167
Aluga-se – Guará, 
casa de 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
Valor: R$ 500.00. Rua 
Climério Bueno. Dire-
to com o proprietário. 
Telefone: 99732-0088
Alugo – Guará, ótimo 
ponto comercial no 
centro, na rua Feijó, 
127. 4.000.00. Tele-
fone: 3132-7106
Aluga-se – Guará,  
apartamento no Jar-
dim Rony, 1.200,00 
mais condomínio.Te-
lefone: 99748-8343
Alugo quarto com 
banheiro coletivo. 
Avenida Padroeira 
do Brasil, 1047. Valor; 
R$ 380,00. Água e 
luz incluso – Guará. 
Telefone; 3105-3814
Casa para alugar, 3 
cômodos, bairro São 
Dimas, para solteiro 
ou casal sem filhos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço. Tratar 
com dono, Carlos. 
Telefone: 3125-3748 
– Guará
Aluga-se ótimo pon-
to comercial centro. 
Rua Feijó, 127. R$ 
4.000.00. Telefone: 
3132-7106 ou 99748-

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 
Si lv 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 peque-
no porte em toda re-
gião 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
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos a 
Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-

FAMÍLIA DA ESPERANÇA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO 

 
São convocados os senhores associados a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que 
se realizará no dia 30 de ABRIL de 2021 na sede da entidade, na Rua Nina Ferreira Leite, 
403 - São Manoel, Guaratinguetá/SP, às 15h30, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 

a. Votação do Balanço Geral da Entidade e Demonstrações Contábeis do exercício 
de 2.020, já analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal; 

b. Aprovar a incorporação do superávit/déficit ao Patrimônio Social; 

c. Aprovar o relatório das atividades desenvolvidas pela Entidade no ano de 2020; 

d. Aprovar o planejamento de ação da Entidade para o próximo exercício; 

e. Aprovar a aplicação dos valores disponíveis na matriz e regionais em aplicações 
financeiras, neste ano, a fim de manter o poder aquisitivo da moeda e dar 
continuidade às suas obras. 

f. Outros assuntos. 
 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores associados, na sede social, 
os documentos pertinentes aos assuntos da Ordem do Dia (relatórios, demonstrações, 
parecer do conselho fiscal e de auditoria), relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020. 
E para maior conhecimento mandou expedir o presente edital que também está exposto 
no quadro de avisos da sede. 

 
Guaratinguetá/SP, em 26 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 

. 
Pe. José Luiz de Menezes 

Presidente Geral 

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO 

São convocados os senhores associados a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que 
se realizará no dia 30 de ABRIL de 2021 na sede da entidade, na Rua Tupinambás, 520, 
Pedregulho, Guaratinguetá, às 09h00, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a. Votação do Balanço Geral da Entidade e Demonstrações Contábeis do 
exercício de 2.020, já analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal; 

b. Aprovar a incorporação do superávit/déficit ao Patrimônio Social; 

c. Aprovar o relatório das atividades desenvolvidas pela Entidade no ano de 
2020; 

d. Aprovar o planejamento de ação da Entidade para o próximo exercício; 

e. Aprovar a aplicação dos valores disponíveis na matriz e regionais em 
aplicações financeiras, neste ano, a fim de manter o poder aquisitivo da moeda 
e dar continuidade às suas obras. 

f. Outros assuntos. 
 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores associados, na sede social, 
os documentos pertinentes aos assuntos da Ordem do Dia (relatórios, demonstrações, 
parecer do conselho fiscal e de auditoria), relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020. 
E para maior conhecimento mandou expedir o presente edital que também está exposto 
no quadro de avisos da sede. 

 
Guaratinguetá/SP, em 26 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 

. 
Pe. José Luiz de Menezes 

Presidente Geral 
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Agora administrado por franciscanos, 
Santuário de Frei Galvão ganha peso 
em planos do turismo pós-pandemia 
Nova administração planeja expandir atendimento aos devotos e peregrinos que passarem pelo local; aumento 
no número de visitantes é aposta do governo Marcus Soliva para a recuperação da economia em Guaratinguetá

Atuação de franciscanos em cerimônia no Santuário de Frei Galvãoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uma das principais apostas 
do turismo de Guaratinguetá 
para o reforço do setor na re-
tomada da economia pós-pan-
demia, o Santuário de Frei 
Galvão passa a ser oficialmen-
te administrado pelos frades 
da Província Franciscana da 
Imaculada Conceição, a partir 
do próximo dia 11. Com a 
mudança, o atendimento aos 
fiéis será ampliado com mais 
celebrações.

Melhorias na infraestru-
tura da igreja e o projeto de 
construção do novo santuário 
também estarão aos cuidados 
dos franciscanos. O processo 
de transição entre Arquidio-
cese de Aparecida e a Provín-
cia foi iniciado em setembro 
do ano passado.

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Desde então, os frades já 
atuam conhecendo a rotina 
do santuário e atendendo 
aos devotos. Frei Diego Melo 
passará a ser o reitor do local, 
e contará com a colaboração 
de frei Roberto Ishara. A 
dupla está à frente de ações 
de melhorias como pintura 
e jardinagem, mutirões en-
volvendo os franciscanos e 
a comunidade. As atividades 
já estariam sendo realizadas, 
mas acabaram adiadas pelas 
restrições da pandemia de Co-
vid-19. Além do planejamento 
de ações internas, a parceria 
com a secretaria de Turismo 
e Lazer de Guaratinguetá tam-
bém toma conta das discus-
sões da nova administração 
do Santuário de Frei Galvão.

“Tivemos uma primeira 
reunião com o secretário de 
Turismo. Queremos trabalhar 
em parceria porque sabemos 

a importância que tem a devo-
ção a Frei Galvão e o impacto 
no turismo da cidade. Fomos 
muito bem acolhidos, e aos 
poucos vamos estreitando 
os laços”, contou Frei Diego.

A construção do novo San-
tuário de Frei Galvão é um 
projeto considerado pro-
missor para a cidade. A obra 
conta com o investimento 
financeiro e liberação de do-
cumentos por parte da Igreja. 
O terreno onde fica o santuá-
rio foi doado pela Prefeitura 
aos religiosos.

“Estamos conhecendo a 
situação aos poucos. Pelo que 
nos consta, a documentação 
necessária e as licenças estão 
praticamente concluídas, de 
tal modo que acreditamos 
que pode ser que em breve 
possamos aos menos começar 
o cuidado com o terreno”, 
explicou o religioso.

Uma das obras já finalizadas 
para a melhoria do turismo 
na região do Santuário Frei 
Galvão são as vias de aces-
so à igreja, que receberam 
pavimentação, sinalização, 
iluminação, passeio público, 
paisagismo e ciclovia. Segundo 
o site do Governo do Estado de 
São Paulo, o investimento foi 
de R$ 2,8 milhões, por meio 
do Dadetur (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos).

O secretário de Turismo 
e Lazer de Guaratinguetá, 
Mario Augusto Nunes, o Ma-
rinho, destacou que a obra 
deve garantir melhor acesso 
ao centro religioso. “É toda 
uma mobilidade para que nós 
tenhamos o encaminhamento 
do turista, para que possa 
visitar o Santuário, benefi-
ciando também todas as ruas 
paralelas e perpendiculares 
ao Santuário. Com a verba do 
Dadetur e construção feita 
pela Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá), pavimentamos 
essas ruas, levando também 
qualidade de vida a todos que 
vivem naquela região”.

Entre as obras concluídas 
na cidade estão o Espaço 
Multiuso, local destinado a 
realização de eventos (em 
especial os organizados pelas 
secretarias de Educação e 
Cultura), a própria secretaria 

de Turismo, com sede já em 
uso por seus colaboradores, 
e toda sinalização turística 
na cidade, que recebeu um 
investimento de cerca de 
R$900 mil, desenvolvida por 
meio de um processo técnico, 
beneficiando, além do turis-
mo, a mobilidade urbana.

Outros trabalhos em an-
damento são a construção 
da Estação de Turismo, que 
será o local de parada dos 
ônibus turísticos, e o túnel de 
acesso ao Centro Histórico, 
que vai interligar o turista 
da Estação de Turismo aos 
principais pontos de visitação 
da cidade. Em fase final estão 
as obras de revitalização da 
rua Doutor Martiniano e o 
Mercado Municipal, que em 
breve serão retomadas para 
a conclusão.

“A gente está se preparan-
do para retomada pós-pan-
demia. Continuamos a todo 
vapor, tanto é certo que 
obras estão em andamento 
para que tenhamos um re-
ceptivo à altura. Estamos nos 
estruturando, atendendo a 
mobilidade, exigências legais, 
com guias turísticos que já 
estão devidamente creden-
ciados”, afirmou o secretá-
rio. “Estamos prontos para, 
no momento da retomada, 
realizarmos o atendimento 
necessário aos visitantes”, 
concluiu.

Foto: Reprodução SFG

Prefeitura de Guaratinguetá 
avança com processo para 
garantir voos no Edu Chaves

O prefeito de Guaratingue-
tá, Marcus Soliva (PSC), confir-
mou, nesta segunda-feira (22), 
o aval do Governo do Estado 
para o processo de desestati-
zação (quando passa a poder 
ser privado) do Aeroporto Edu 
Chaves. O espaço foi o único 
selecionado na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

A medida foi viabilizada 
após a edição da Portaria 
nº 332, publicada no Diário 
Oficial da União na última 
semana. Assim, Guaratinguetá 
estará no processo de conces-
são de 22 aeroportos para a 
iniciativa privada. A previsão 
é que o edital seja laçado no 
próximo mês.

“Teremos operação de avia-
ção regional funcionando 
no nosso aeroporto. Esse é 
o início de um processo im-
portantíssimo para o desen-

Bruna Silva
Guaratinguetá

volvimento aeroportuário 
de Guaratinguetá”, afirmou 
Soliva.

A administração vislum-
bra ainda o avanço no setor 
turístico, religioso e gastro-
nômico do município e da 
região após a pandemia da 
Covid-19. Com a autorização 
do Estado, o Edu Chaves po-
derá receber voos regionais, 
com aeronaves de até 29 
lugares. É esperado que gere 
retornos econômicos com 
novos investimentos e ge-
ração de empregos e renda.

Ainda em 2018, Soliva 
havia pedido ao Estado a re-
gionalização do aeroporto, 
com foco na promoção de 
voos de carreira. Na época, 
foi apontada a necessidade 
de investimento em infraes-
trutura aeroportuária. Até o 
anúncio da desestatização, 
o Edu Chaves era admi-
nistrado pela Prefeitura 
em parceria com a EEAR 
(Escola de Especialistas da 
Aeronáutica).


