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Potim entrega nova área de lazer no antigo 
Raspadão com de R$ 1,1 milhão investidos 
Local passa a oferecer atividades esportivas com campo de futebol society, lago artificial e playground

Marcelo Augusto dos Santos
Potim

A Prefeitura de Potim inau-
gurou na última quarta-feira 
(19) o parque Francisco de As-
sis Galvão, no antigo Raspadão, 
que fica na entrada da cidade. 
A obra, que teve início em 20 
de julho de 2020, obteve um 
investimento de R$ 1,1 milhão 
com repasse de royalties do 
pré-sal.

O valor arrecadado veio do 
leilão realizado pelo Governo 
Federal no dia 6 de novem-
bro de 2019. Na época, a 
expectativa do governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) era 
de que R$ 106 bilhões fossem 
arrecadados, mas o leilão ga-
rantiu cerca de R$ 70 bilhões, 
o que derrubou o repasse dos 
royalties do pré-sal de R$ 21,9 
bilhões para R$ 10,58 bilhões, 
com R$ 5,3 bilhões para as 

Moradores conferem novo espaço entregue em Potim; Raspadão teve mais R$ 1 milhão em obras
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Obra para construção de área de lazer na região central de Cruzeiro; investimento municipal de R$ 240 mil

A Prefeitura de Cruzeiro 
deu início as obras do Pro-
jeto Vias (Via de Atividade 
Saudável), que vai criar um 
parque linear com aproxi-
madamente 2,5 mil m². A 
previsão da administração 
municipal para a construção 
do novo espaço é de pelo 
menos noventa dias.

A intervenção urbanística, 
planejada pelo governo de 
Thales Gbariel (Psd) tem 
comprimento maior que 
a largura, formando uma 
“linha” de área verde, o que 
leva à redução das ilhas de 
calor e maior permeabilida-
de do solo.

De acordo com o Poder 

Marcelo Augusto dos Santos
Cruzeiro

Executivo, os trabalhos ti-
veram início no último dia 
11, na rua João Silvano de 
Mesquita, entre a rua Enge-
nheiro Antônio Penido (Rua 
2), até à Joaquim do Prado 
(Rua 10), margeando a linha 
férrea. Além disso, o local 
terá uma pista de caminha-
da e corrida com 800 m².

Segundo o secretário de 
Obras e Serviços Públicos, 
Paulo Cézar Félix Júnior, o 
novo espaço vai contar com 
o plantio de cem árvores 
nativas da Mata Atlântica, 
como o Pau-Brasil. “Nós or-
çamos a obra. Ela foi licitada 
e a empresa que executará 
ganhou a licitação com um 
valor aproximadamente 
de R$ 240 mil. A empresa 
iniciou nesta semana (terça-
-feira, 11), então, aproxima-

Cruzeiro inicia obras do Projeto 
Vias para novo parque linear
Intervenção urbanística anunciada pela Prefeitura promete área de lazer e com pista de caminhada e corrida
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damente noventa dias nós 
teremos aí o nosso parque 
linear totalmente pronto e 
entregue para a população”, 
informou o secretário Paulo 
Cézar Félix Júnior.

Ainda segundo Junior, a 
segunda etapa será feita na 
avenida Minas Gerais, no 
2º Retiro da Mantiqueira, e 
também na avenida José No-
vaes Sobrinho, percorrendo 
o bairro da Vila Romana. 
“Teremos uma pista bem 
grande, com estacionamen-
to, iluminação, bancos e 
academias ao ar-livre para 
a gente ter aí um espaço 
bastante importante para 
prática de atividade física, 
visando a saúde de todos 
moradores e visitantes de 
nossa cidade”, finalizou o 
secretário.

cidades e R$5,3 bilhões para 
os estados. A União ficou com 
um saldo de R$ 23,7 bilhões.

Com o novo espaço, o mu-
nicípio passa a ter área de 
lazer completa, com campo de 
futebol society, lago artificial, 
playground (parque infantil), 
estacionamento para carros, 
banheiros, área para cami-
nhada e corrida,  academias 
funcional e para terceira idade. 
A cidade conta ainda com um 
parque de iluminação para o 
uso noturno do local.

Para a prefeita Erica Soler 
(PL), o espaço garante entre-
tenimento, esporte, cultura e 
lazer. “Neste parque, a nossa 
intenção foi trazer um espaço 
de lazer para a população, 
um espaço onde ela possa vir 
a interagir. Neste momento 
de pandemia, a gente pede 
sempre para que as pessoas 
venham sempre de máscara e 
sem aglomerações”, destacou 
a prefeita.

Audinéia dos Santos vive na 
cidade há 40 anos e lembrou 
que o local era um ponto 
abandonado pelo poder pú-
blico. “Quando a gente olhava 
antes, isso daqui (Raspadão) 
não tinha nada e era só mato, 
terra, entulho, agora você 
pode olhar ver que coisa mais 
linda e trouxe aquela alegria 
para o Potim”, comentou a 
moradora.

O novo parque também 
agradou o jovem Leandro 
Oliveira Andrade, de 26 anos, 
que mora na cidade desde 
criança e utiliza o espaço ain-
da nos tempos de “Raspadão”.

“Aqui neste mesmo espaço 
nós vínhamos jogar bola e 
colocávamos a bicicleta para 
fazer ‘golzinhos’ (sic), soltava 
pipa e corríamos, mas agora 
melhorou porque agora tem 
a quadra (campo de futebol 
society) e uma área de lazer 
para a criançada”, contou.
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Sétimo PEV de Pinda 
cria assistência para 
descarte no Bem Viver

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba ampliou a estru-
tura para o descarte correto 
de resíduos inservíveis nesta 
semana. A secretaria de Go-
verno e Serviços Municipais 
entregou a sétima unidade 
do PEV (Ponto de Entrega 
Voluntária) para atender a 
região do Bem Viver.

Com foco no combate a 
possíveis criadouros do Ae-
des aegypti, mosquito trans-
missor de doenças como a 
dengue, e ao descarte irre-
gular no meio ambiente e 
áreas públicas e privadas, 
o local iniciou as atividades 
na última terça-feira (27). 
O ponto recebe volumes de 
até 1m³ de materiais como 
entulhos, podas de árvores, 
móveis, pilhas e óleo de co-
zinha usado. Já as lâmpadas 
fluorescentes inteiras e os 
pneus, devem ser descarta-
dos em até quatro unidades 
por entrega.

A Prefeitura destacou que o 
PEV não recebe lixo orgânico, 
materiais recicláveis, lixo 
hospitalar, animais mortos e 
volumes acima de 1m³.

A cerimônia de inaugura-
ção contou com a presença 
do vice-prefeito e secretário 
de Governo, Ricardo Piorino 
(PSL), a primeira-dama e 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Claudia 
Domingues, do presidente da 
Câmara José Carlos Gomes, o 
Cal (Republicanos) e os vere-
adores Carlos Magrão (PL), 
Norbertinho (PP), Herivelto 
Vela (PT) e Professor Felipe 
(PODE).

O espaço que atende os 
dispositivos da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos fica 
na rua Antônio Fernandes, 
s/n e funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, e 
aos sábados, das 8h às 16h.

Além do Bem Viver, a ci-
dade conta com outros seis 
pontos de entrega voluntá-
ria nos bairros Liberdade, 
Araretama 1, Araretama 2, 
Crispim, Mantiqueira e Delta.

Vista de área de hoteis, em Aparecida; bairros sofrido com a qualidade da água que chega as residências; Câmara quer esclarecimentos

Vereadores de Aparecida articulam criação 
de comissão para averiguar qualidade água
Saae é alvo de reclamações desde janeiro; coloração gera dúvidas sobre condição do tratamento

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Os vereadores de Aparecida 
articulam a abertura de uma 
comissão especial para deba-
ter o tratamento da água feito 
pelo Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto). A medida 
atende uma série de denúncias 
moradores que encaminharam 
vídeos que mostram o líquido 
em coloração barrenta.

Diferente de uma CEI (Co-
missão Especial de Inquérito), 
a CE tem como objetivo elabo-
ração e apreciação de estudos 
de problemas municipais e a 
tomada de posição da câmara 
em outros assuntos de reco-
nhecida relevância, inclusive 
participação em congresso.

Na sessão da última segun-
da-feira (24), o vereador Luís 
Fernando de Castro Rocha, 
o Gu Castro (PSDB), teve um 
requerimento aprovado pela 
Casa para a abertura da comis-
são, mas o regimento interno 
determina, em seu artigo 63 
inciso primeiro, que a “comis-
são especial será constituída 
mediante apresentação de pro-
jeto de resolução, de autoria 
da mesa, ou então, subscrito 
por, no mínimo, um terço dos 
membros da Câmara”.

O vereador contou que, após 
visitas de técnicos da Sabesp e 
Saeg, foi explicado que a colo-
ração está mudada porque o 
reservatório do Saae enfrenta 

problemas pela paralisação 
do uso.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com o 
diretor do Saae, Júlio César 
Ferraz, que informou que o 
problema foi sanado a cerca 
de três semanas e não há mais 
registro de incidentes. “É uma 
questão de tubulação antiga. 
A nossa estação de tratamento 
tem mais de quarenta anos 
e existe tubulação aqui com 
a mesma idade. Além disso, 
existe um processo de incrus-
tação (acúmulo de materiais 
indesejáveis) na tubulação e 
com a movimentação da água 
existe um arrastamento das 
partículas causando a colora-
ção indesejada”.

Ainda segundo o diretor da 
autarquia, medidas paliativas 
já foram tomadas, como a 
limpeza de pontos identifica-
dos onde se apresenta mais a 
incrustação.

Outra medida anunciada foi 
a implantação de um processo 
de eletrólitos, que ao longo 
do tempo, deve eliminar as 
incrustações das tubulações 
antigas do município.

“É um processo de um ímã, 
que tem polo negativo e po-
sitivo e faz a despolarização 
da água de forma que passa a 
ser positiva e começa a atrair 
essas incrustações para ela, ao 
longo do tempo, começa gra-
dativamente desagregando as 
paredes mais da incrustação”, 
finalizou o diretor.
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Abastecimento de qualidade 
contribui para saúde saldável
Águas Piquete reforça importância do processo de tratamento de água

Da Redação
Piquete

 Para que toda a popula-
ção tenha acesso à água de 
qualidade, antes é realizado 
um longo processo de trata-
mento pelas companhias de 
saneamento. Esse processo 
faz parte do ciclo do sane-
amento básico e tem uma 
grande relevância para a 
sociedade, visto que, con-
tribui para a promoção da 
saúde e bem-estar.

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
existem cerca de 748 mi-
lhões de pessoas que não 
possuem acesso à água po-
tável no mundo e aproxima-
damente 1,8 bilhão que faz 
uso de água contaminada.

Diante desse cenário, a 
Águas Piquete, empresa 

responsável pela distribui-
ção de água na cidade de 
Piquete, ressalta a impor-
tância do processo de tra-
tamento de água para a ma-
nutenção da saúde pública, 
reforçando sua dedicação e 
empenho em oferecer para 
Piquete uma água tratada 
e de qualidade.

“Para que a água se torne 
apropriada para o consu-
mo, é necessário eliminar 
as impurezas, evitando 
assim a transmissão de 
doenças. Por isso, controla-
mos e monitoramos todas 
as etapas de tratamento da 
água e reforçamos nosso 
compromisso em oferecer 
mais saúde e qualidade de 
vida para os cidadãos de 
Piquete” explica o gerente 
operacional da Águas Pi-
quete, Sérgio Bovo.

A Águas Piquete realiza 

a captação da água das 
nascentes por meio de 
bombas que à conduzem 
até as ETA’s (Estações 
de Tratamento de Água). 
Nas ETA’s  ocorrem os 
procedimentos para eli-
minar microrganismos 
patogênicos, que incluem 
os processos de pré-clo-
ração, pré-alcalinização, 
coagulação, floculação, 
decantação, filtração, pós-
-alcalinização, desinfec-
ção e fluoretação.

“Após todo esse processo 
de captação, tratamento, 
análise e distribuição da 
água, é importante que a 
população também faça 
a sua parte para garantir 
que a água continue apro-
priada para o consumo. 

Nesse caso, pedimos que 
os moradores realizem a 
limpeza da caixa d’água dos 
seus imóveis e verifiquem 
se as tubulações estão em 
boas condições, evitando 
não somente a contamina-
ção da água como também 
vazamentos e desperdícios” 
acrescenta Bovo.

Em caso de dúvidas ou 
mais informações sobre 
como funciona o processo 
de tratamento da água, os 
clientes podem entrar em 
contato com a Águas Pi-
quete pelos canais de aten-
dimento 0800 202 0120, 
Whatsapp 17-99641-3259 
ou pelo site www.iguasa.
com.br/piquete na opção 
“informações para você” 
tratamento de água.

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2339 – David Roberto da Silva Garcia e Gisele Silva 
Tavares. Ele, nacionalidade brasileira, comerciante, 
divorciado, nascido no dia 02 de abril de 1979, residente 
e domiciliado na Rua José Francisco da Silva, 45, Santa 
Terezinha, Aparecida/SP, filho de Afonso Roberto da 
Silva Garcia e Maria Aparecida da Silva Garcia. Ela, 
nacionalidade brasileira, cabeleireira, divorciada, nascida 
no dia 20 de junho de 1982, residente e domiciliado na 
Rua Francisco da Silva, 45, Santa Terezinha, Aparecida/
SP, filha de Laercio Tavares e Cristina Helena de Souza 
e Silva Tavares.
2338 – Allan Matheus Aparecido Rodrigues da silva 
e Sanny Carvalho Silva. Ele, nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia 20 de agosto de 1996, 
residente e domiciliado na Rua Itaiguara, 501, Itaguaçu, 
Aparecida/SP, filho de Ademilson Gomes da Silva e 
Cilamar Rodrigues Ela, nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteira, nascida no dia 12 de junho de 
1998, residente e domiciliado Itaiguara, 501, Itaguaçu, 
Aparecida/SP, filha de Sandro Donizete da Silva e Shirley 
Cristina Carvalho dos Santos.
2337- Matheus Antonio Andrini Ramos e Maria Clara 
Correa Carmo. Ele, nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido no dia 08 de dezembro de 1997, 
residente e domiciliado na Rua Itamaracá, 1009, Itaguaçu, 
Aparecida/SP, filho de José Antonio Ramos e Jaqueline 
Maria Andrini Ramos. Ela, nacionalidade brasileira, 
técnica de laboratorio, solteira, nascida no dia 23 de 
dezembro de 1974, residente e domiciliado Rua Senhora 
Maria Juventina Ferreira, 151, Roseira/SP, filha de Márcio 
Roberto do Carmo e Isabel Cristina Correa do Carmo.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 12/2021
PROCESSO Nº 012/2021
CONVITE Nº 01/2021
OBJETO: Contratação de cessão de uso de software e prestação de serviços de 
implantação, locação e manutenção de Sistema Integrado de Gestão de Saúde Pública.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: Murollo Comércio de Serviços Ltda. CNPJ nº 09.721.939/0001-10. Valor: 
R$ 63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais). Data da Assinatura: 21/05/2021. 
Vigência: 12 (doze) meses.
Silveiras, 25 de maio de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA

 A Prefeitura Municipal convida a população para participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que será realizada dia 27/05/2021 nas dependências  da 
Câmara Municipal de Silveiras, à partir das 11:00h, para demonstrar  à 
avaliação e cumprimento  das  metas fiscais do 1º Quadrimestre do ano 
de 2021, cumprindo assim o que dispõe o parágrafo quarto do artigo 
nono da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Atenciosamente,

Gessimara F.Cardoso Tavares
  Assesora de Planejamento

PREFEITURA DE LORENA
CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2019
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Organização da 
Sociedade Civil Liceu Coração de Jesus, CNPJ nº 60.463.072/0003-69, por meio da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 
03 ao Temo de Colaboração 08/2019, que tem como objetivo a alteração do pagamento 
da guia única de recolhimento de encargos sobre todos os funcionários pertencentes à 
OSC, sendo autorizada a transferência entre a conta registrada no CNPJ filial para a 
conta CNPJ matriz. Data de assinatura: 25/05/2021.

PREFEITURA DE LORENA
CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2019
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Organização da 
Sociedade Civil Liceu Coração de Jesus, CNPJ nº 60.463.072/0003-69, por meio da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 
03 ao Temo de Colaboração 09/2019, que tem como objetivo a alteração do pagamento 
da guia única de recolhimento de encargos sobre todos os funcionários pertencentes à 
OSC, sendo autorizada a transferência entre a conta registrada no CNPJ filial para a conta 
CNPJ matriz. Data de assinatura: 25/05/2021.

PREFEITURA DE LORENA
CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO

Nº 04 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Organização da 
Sociedade Civil Casa do Puríssimo Coração de Maria, CNPJ nº 48.556.260/0005-06, 
por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de 
Apostilamento 04 ao Temo de Colaboração 06/2019, que tem como objetivo a alteração 
do pagamento da guia única de recolhimento de encargos sobre todos os funcionários 
pertencentes à OSC, sendo autorizada a transferência entre a conta registrada no CNPJ 
filial para a conta CNPJ matriz. Data de assinatura: 25/05/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 PROC. Nº 74/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição parcelada de massa asfáltica, BGS 
e emulsão asfáltica RR-2C que serão utilizados na pavimentação das vias urbanas do 
município e para aquisição parcelada de bica corrida e pó de pedra que serão utilizados na 
pavimentação das vias rurais do município e para atender as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos 
os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: PEDREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA EPP
CNPJ Nº: 58.470.857/0001-55
VENCEDORA DOS ITENS: 02 e 05
VALOR TOTAL: R$ 309.750,00 (trezentos e nove mil, setecentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 24/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021 PROC. Nº 125/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de kit lanches para suprir as 
necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer, pelo período de 12 (doze) meses, que 
integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante 
tiver necessidade.
CONTRATADA: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA ME
CNPJ Nº: 74.550.476/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 27.048,00 (vinte e sete mil e quarenta e oito reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 24/05/2021

Pinda e Sabesp 
discutem expansão 
do sistema de água
Objetivo ampliar água e esgoto para Taipas e Colmeia

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou as discus-
sões, nesta semana, com a 
Sabesp (Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de 
São Paulo) sobre a expansão 
do sistema de água e esgoto 
para bairros afastados da 
região central. A expectativa é 
para qualificação dos serviços 
oferecidos por todo município.

De acordo com a admi-
nistração municipal, o tema 
central debatido foi a expan-
são dos serviços prestados 
pela Companhia por meio da 
implantação de novas redes 
e sistemas, como o esgoto 
sanitário para o Taipas, siste-
mas de água e esgoto para a 
nova rodoviária, às margens 
da rodovia Presidente Dutra, 
redes de água para o Colmeia e 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

para a estrada particular Paulo 
Livramento, no Mandu. Além 
do prefeito, Isael Domingues 
(PL), também participaram 
desta reunião o vice-prefeito, 
Ricardo Piorino (PSL), o presi-
dente da Câmara, José Carlos 
Gomes, o Cal (PRB), o gerente 
de divisão, José Marcondes 
Júnior e o gerente do setor 
técnico, Sérgio Santos.

Houve também aponta-
mentos com a Sabesp para a 
continuidade do sistema de es-
goto sanitário nos bairros Bom 
Sucesso e Queiroz.  Há ainda 
as obras de remanejamento 
da adutora de água tratada do 
distrito de Moreira César, que 
atualmente está em licitação.

A ação deve solucionar os 
recorrentes problemas de 
abastecimento de água na 
região. O Município aprovei-
tou o momento para iniciar 
as articulações para a revisão 
do Contrato de Programa para 

adequação ao Novo Marco 
Regulatório do Saneamento. 
A ideia é incentivar o debatido 
entre as autoridades munici-
pais e a população.

Fotos:  Bruna Silva

Reunião que discutiu a expansão dos serviços da Sabesp em bairros como Taipas e Bom Sucesso
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 

alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefone: 
(12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 

700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras  de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 

garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 

R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 

mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-
1892
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Prefeitura de Cruzeiro 
altera feira de hortifrúti 
para prédio reformado

Após quase quatro meses 
revitalizando o prédio que 
antigamente abrigava a 
CCC (Companhia, Comércio 
e Construções), a Prefeitura 
de Cruzeiro anunciou que o 
espaço começará a receber 
a tradicional feira popular 
de hortifrúti.. Localizada na 
região central do município, 
a estrutura de 10 mil m² so-
fria depredações e invasões.

Segundo o Executivo, o 
prédio, que fica na rua En-
genheiro Antônio Penido, 
mais conhecida como Rua 2, 
recebeu diversas melhorias 
para que pudesse oferecer 
uma estrutura adequada 
para a atuação dos feiran-
tes. Anteriormente, os tra-
balhadores expunham suas 
mercadorias em barracas 

Da Redação
Cruzeiro

distribuídas pelas calçadas 
da Rua 2 e também na ave-
nida Vereador João Silvano 
de Mesquita.

Além da feira de hortifrúti 
aos sábados, o antigo prédio 
da CCC passará a abrigar, às 
sextas-feiras, o tradicional 
comércio de roupas que 
ocorria também na Rua 2.

A Prefeitura de Cruzeiro 
não revelou o valor investi-
do na revitalização do imó-
vel, mas garantiu que, além 
de oferecer mais comodida-
de aos feirantes e clientes, 
a medida buscou dar uma 
melhor ocupação ao espaço 
“que estava abandonado, 
gerando vários problemas 
sociais, principalmente li-
gados à segurança pública 
(trecho da nota)”.

Sob concessão municipal, 
o prédio pertence à Supe-
rintendência do Patrimônio 
da União.

A Estação Central de Pindamonhangaba, localizada no trajeto retomado por van que atende bairros Cerâmica e Bonsucesso, na região central

Pinda e EFCJ disponibilizam 
van para bairros da zona 
rural, após roubo de cabos
Serviço emergencial deve atender demanda de passageiros do Cerâmica e 
Bonsucesso até o restabelecimento do atendimento no transporte público

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após o roubo dos cabos 
da estrada de ferro que liga 
a região rural ao Centro, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com a EFCJ (Estrada de 
Ferro Campos do Jordão), 
retomou, nesta quarta-fei-
ra (19) o transporte de 
passageiros, como serviço 
emergencial. O custo do 
serviço, realizado por uma 
van, será semelhante ao do 
“bondinho”.

A ação visa normalizar o 

atendimento aos morado-
res dos bairros Cerâmica e 
Bonsucesso, que utilizam o 
Trem de Subúrbio da EFCJ. 
A van fará o trajeto entre a 
Estação Pindamonhangaba, 
no Centro, e os bairros com 
paradas próximas aos locais 
onde serviço ferroviário 
passa. Os horários seguem 
mantidos, conforme o ofer-
tado pela Estrada de Ferro; 
assim como a tarifa, que 
segue em R$ 3,50.

Município e empresa jun-
taram esforços para dar an-
damento à esquematização 
do transporte, enquanto 
as equipes trabalham nos 

reparos da linha férrea. A 
previsão é que as atividades 
sejam concluídas em vinte 
dias.

Recentemente, a estrada 
de ferro teve aproximada-
mente seiscentos metros 
dos cabos, postes e partes 
de trilhos levados pelos 
criminosos, o que impossi-
bilita a passagem dos trens. 
Uma parte dos moradores 
locais fazem uso dos ôni-
bus, porém os moradores 
de áreas mais afastadas da 
rodovia ficaram sem acesso 
ao transporte.

A EFCJ enfatizou que la-
menta a ação criminosa 

afete a locomoção da po-
pulação que necessita do 
transporte público. O caso 
segue em investigação pelas 
autoridades policiais.

Obras rurais – Nesta se-
mana a Gestão Municipal 
anunciou uma série de 
obras de conservação e me-
lhorias em estradas rurais.

Vias das regiões do Ri-
beirão Grande, Buraquei-
ra, Oliveiras, Pinga, Rola, 
e Pouso Frio receberam 
ações de limpeza, roçada, 
remoção e desobstrução 
das tubulações pela equipe 
da secretaria de Governo e 
Serviços Públicos.


