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Aparecida reajusta IPTU em 
4,5% após impasses em 2018
Valores seguem inflação medida pelo IPCA; vencimento marcado para 10 de março

Rafael Rodrigues
Aparecida

O IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano) em Apa-
recida foi reajustado em 
4,5% para 2019. O valor foi 
confirmado na última sema-
na de 2018 pela Prefeitura, 
que destacou que os valores 
acompanham a inflação medi-
da pelo IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor). 

De acordo com a Prefeitura, 

os reajustes são fixados no 
UFM (Unidades Fiscais do 
Município), e o que altera 
é o valor da inflação no 
acumulado nos 12 últimos 
meses. Ainda de acordo com 
as informações, não há uma 
estimativa de quanto a Pre-
feitura deve arrecadar em 
2019, já que é necessário 
definir o índice de inflação 
que dá referência ao reajuste.

O secretário de administra-
ção de Aparecida, Domingos 

Leo Monteiro, informou por 
nota que o vencimento do 
IPTU e outras taxas muni-
cipais seguem o calendário 
anual. No caso especifico do 
Imposto Predial, o vencimen-
to está marcado para o dia 10 
de março de 2019, mas com a 
possibilidade de pagamento 
parcelado em até dez vezes.

A expectativa é que esse 
ano a Prefeitura não en-
contre problemas para ar-
recadação de recursos com 

Rua central de Aparecida, cidade que estipulou aumento de 4,5% na cobrança do IPTU para este ano
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IPTU. “Em 2018 tivemos 
alguns contratempos que não 
foram motivados por ações 
da Prefeitura, e sim por uma 
ação de vereadores, e por 
isso houve a necessidade 
de emissão de novo carnê”, 
lembrou Monteiro.

Em março de 2018, a Jus-
tiça suspendeu a cobrança 
do IPTU de Aparecida e o 
recolhimento dos carnês. A 
decisão judicial atendeu man-
dado de segurança impetrado 
pelos vereadores Ana Alice 
Braga Vieira (PODE), José 
Reis Júnior, o Dudu (PR) e 
Carlos Alexandre Rangel dos 
Santos, o Xande (PSD).

À época, os parlamentares 
alegaram que o projeto de 
lei que alterava os valores 
da cobrança foi aprovado no 
final de 2017, mas o prefeito 
Ernaldo Cesar Marcondes 
(MDB) utilizou a lei antiga 
para realizar os cálculos.

Dois meses após a suspen-
são da cobrança, o prefeito 
admitiu problemas finan-
ceiros na cidade e anunciou 
medidas para conter os pre-
juízos. 

A suspensão da cobrança 
do IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano) está ge-
rando problemas com a ar-
recadação municipal. Sem o 
dinheiro do imposto, a admi-
nistração precisa enxugar os 

cofres públicos. Enquanto a 
cobrança segue suspensa, o 
Executivo confirmou cortes, 
demissões e paralisação nos 
investimentos.

Na oportunidade, a suspen-
são afetou diretamente os 
cofres públicos. À frente do 
Executivo e sem perspectiva 
de melhora a curto prazo, 
Marcondes decidiu encur-
tar os gastos. A primeira 
medida na época foi o corte 
do funcionalismo público. 
“Estamos fazendo demissões 
de funcionários em vários se-
tores, cortes de horas extras 
e enxugando mesmo. Tudo 
que pode ser feito por um 
(funcionário), a gente tira os 
outros”, explicou Marcondes 
em entrevista ao Jornal Atos 
em maio desse ano.

Ainda sem previsão para 
entrega dos carnês, a Pre-
feitura informou que tem 
contratada uma empresa 
para fazer a impressão dos 
documentos, mas não des-
cartou que no futuro possa 
mudar o sistema. “Estamos 
estudando para o futuro 
uma nova licitação onde fi-
cará por conta da instituição 
bancária o fornecimento dos 
carnês, gerando economia 
de recursos para a Prefeitu-
ra”, revelou o secretário de 
administração, Domingos 
Monteiro.

Com investimento de R$ 380 mil, secretaria de
Saúde recebe reforço no atendimento em Piquete
Recurso é destinado a compra de equipamentos para o Pronto Atendimento no hospital municipal

Rafaela Lourenço
Piquete

A Saúde de Piquete teve um 
avanço nesta semana. Com 
recursos da ordem de R$ 
380 mil, a cidade investirá em 
equipamentos para qualificar 
o serviço prestado no Pronto 
Atendimento do Hospital Mu-
nicipal. Entre os benefícios, a 
automatização do atual raio X 
analógico para o digital.

O investimento, proveniente 
de emenda parlamentar indi-
cada por Romulo Kazimierz, 
o Rominho Eventos (PC do 
B), vereador afastado por 
infidelidade partidária, será 
utilizado na compra de um 
desfibrilador externo auto-
mático, quatro computadores, 
uma impressora a laser mul-
tifuncional, dois otoscópios, 
um monitor multiparâmetros, 
uma lanterna clínica de led, 

um carrinho de emergência 
usado na sala de emergência, 
um foco cirúrgico de solo 
móvel e um kit digitalizador 
de imagem de raio X.

Cerca de 350 pacientes se-
rão beneficiados mensalmente 
com a informatização do raio 
X da cidade. “A gente não deixa 
de encaminhar os pacientes 
para a referência natural que 
é Lorena. Continua o fluxo, 
porém, a gente melhora a qua-
lidade e a rapidez para realiza-
ção dos exames, aumentamos 
a qualidade do diagnóstico 
e a rapidez para entrega os 
resultados. É uma melhora de 
90%”, comentou o secretário 
de Saúde de Piquete, Nicolas 
Marucco.

Além da agilidade com o 
procedimento dos exames 
com imagem digitalizada, os 
funcionários não estarão mais 
expostos ao agente químico 
utilizado anteriormente para 
a revelação das fotos.

Ainda de acordo com Maruc-
co, que citou uma crescente 
melhoria no setor desde 2017, 
a licitação será aberta nesta 
semana, e dentro de setenta 
dias o processo deve ser fi-
nalizado com a compra dos 
equipamentos.O hospital de Piquete, que recebe a demanda de toda cidade; aporte financeiro de R$ 380 mil promete reforçar atendimento da rede pública 
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Parceria entre 
em Queluz 
garante ônibus 
para estudantes

Jéssica Dias
Queluz

A Prefeitura de Queluz 
firmou no último dia 20 
uma parceria com a empre-
sa Pássaro Marron para o 
transporte de estudantes 
do ensino técnico e univer-
sitário que vão até Cruzeiro. 
Com a parceria, a expectati-
va é que a cidade economize 
cerca de R$ 25 mil.

A Pássaro Marron, junto a 
EMTU (Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urbanos 
de São Paulo), ampliará o 
número de linhas que per-
mitem o desembarque dos 
universitários na porta da 
faculdade e de volta para 
Queluz, assim como era feito 
pelo município. De acordo 
com a Prefeitura, no pró-
ximo dia 7 será feito mais 
um contato com a empresa 
e estará disponível a requi-
sição do passe no site emtu.
sp.gov.br.

O transporte será realiza-
do de forma gratuita através 
da utilização do passe es-
colar, que garante isenção 
integral do pagamento de 
tarifa aos estudantes do 
ensino fundamental, médio 
e superior nos transportes 
públicos de passageiros dos 
serviços gerenciados pela 
EMTU.

Cidade espera 
economizar 
até R$ 25 mil
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Bastidores da Política
Tinta na caneta

Oficialmente, Regis Yasumura 
está no comando de Guará desde 
a semana passada, pelo menos en-
quanto durar as férias do prefeito 
Marcus Soliva, e a pergunta da pe-

riferia é: “com 
ou sem tinta 
na caneta para 
assinar ações 
r e l evan te s?” 
Lembraram no 
Ponto Chique, 
o café mais po-
litizado da Pra-
ça Conselheiro, 

que na última experiência de Regis 
no comando da cidade, algumas 
mensagens de whatss – com requinte 
de subversão – provocaram mal-es-
tar no staff de Soliva...

Acordo ou acordão? 
A vereadora Cida Castro termi-

nou 2018 deixando a impressão que 
poderá ser a protagonista da oposi-
ção na Câmara de Aparecida, já que 
por sua articulação tirou a presidên-
cia das mãos do colega Fran Pé Sujo 
e jogou no colo de Wadê Pedroso, 
ao formar coro com o trio Chand, 
Ana Alice e Dudu. Como ninguém 
esperava a recaída da veterana do 
legislativo em conspirar contra o 
direcionamento do prefeito, muitos 
acreditam que um acordão deve 
evitar outros constrangimentos para 
Ernaldo César neste ano.

Incerto e duvidoso
Enquanto muitos eleitores con-

tam os dias para o final da era ‘mo-
tolândia’ em Cachoeira Pauslista, 
outros analisam o que sobrou dos 
prefeituraveis das últimas eleições 
com o diagnóstico que nenhum 
apresenta o perfil de reconstruir a 
administração pública da cidade. 
Comenta-se ainda que no modelo 
antigo, quem eventualmente poderia 
melhorar o quadro anda ‘tropeçando 
nos próprios pés’, e um outro foi 
prejudicado pela Câmara, hoje co-
nivente à política do ‘pão e circo’. 
Perguntem ao vereador que traiu 
descaradamente seu padrinho na 
vida pública...

Política interna
A sucessão presidencial do Co-

mercial de Lorena abriu o clima de 
campanha nos diferentes ambientes 
do Clube. Nomes como Valéria 
Forte, Bezerra, Luiz Milet e até o 
Vanderlei do Rapinho são os mais 
comentados entre os associados, que 
vão ter pela frente a difícil tarefa de 
arrumar um substituto para Renato 
Marton e sua diretoria, que no mí-
nimo conserve o que foi construído 
e restaurado em seu mandato. Tem 
gente que só em lembrar o período 
negro em que a amiga do 'Johnnie 
Walker' e sua equipe ‘jogavam de 
mão e davam as cartas’, tem até 
vontade de vender o título...

Grupão
Com a nova configuração elei-

toral barrando coligações entre 
partidos, restam às lideranças ‘ca-
pricharem’ na escolha de nomes que 

fortaleçam suas siglas com votos, 
como única forma de atingir cocien-
te. Situação que levou o insistente 
candidato a prefeito de Guará, Argus 
Ranieri, a acelerar o passo atrás de 
novas filiações para ‘aumentar o 
calibre’ de seu MDB. A propósito, 
ele festejou a filiação do cobiçado 

Ferri da Rocinha, com direito até a 
foto nas redes sociais.

Engessado
Pelo segundo ano consecutivo a 

Câmara de Pinda devolve mais 50% 
do valor recebido do duodécimo 
durante a presidência de Carlos de 
Moura - o Magrão. Antes de aplau-
di-lo como algo extraordinário - é 
claro que toda 
economia é bem 
vista pelos me-
nos informados 
em gestão pú-
blica - algo ficou 
nítido à classe 
pensante da ci-
dade: “é muito 
dinheiro para o 
Legislativo”. Pior, esta montanha 
de dinheiro devolvida no apagar das 
luzes do ano, são recursos ‘engessa-
dos’ na mão do Executivo devido a 
falta de dotação. Ou seja, devolve a 
grana, mas não devolve a dotação, 
porque todos investimentos e apli-
cações, são direcionados pela LOA 
– lei que autoriza previamente os 
gastos. Talvez seja por isso que estão 
sugerindo a redução do duodécimo 
de 6% para 3%, aí o presidente de 
plantão teria como demonstrar suas 
qualidades administrativas. Pergun-
tem ao Tótaro!!!

Caso de polícia
Parece que a ‘sessão cinema’ 

da vereadora de Guará, Tia Cleusa 
(MDB), virou caso de polícia no 
Hospital Frei Galvão esta semana. 
Acostumada fazer lives no Facebook 
em protesto ‘ao atendimento’ na 
saúde pública e setores da Prefei-
tura, a Tia teve que ‘baixar a bola’ 
quando alguém do hospital solicitou 
a presença da Polícia Militar, para 
acalmar seu ânimo no discurso que 
fazia em defesa de um paciente que 
aguardava procedimento médico no 
Pronto Socorro.

Caso de polícia II
Corre pelas esquinas de Cachoei-

ra que a negociata de um apartamen-
to de cobertura no litoral chamou 
atenção da Polícia Federal. Pelo que 
se ouviu na lanchonete do posto e na 
‘padaria da rua de trás’, os federais 
queriam saber do empresário que 
abastece 'algumas' prefeituras, na 
conta de quem foi feito o depósito 
da entrada e quem vai receber as 
parcelas do contrato de gaveta???

Nenhum de nós
A crendice de quem se lança a 

prefeito primeiro perde a eleição, 
fez vários prefeituráveis de Cacho-
eira dar um passo atrás. De repente, 
Breno Anaya voltou pra baixo da 
saia da mãe, Rui Mendonça faz cara 
de paisagem, Alexandre Batatinha 
justifica que anda muito ocupado, 
Aloísio Vieira só pensa em advoga-
dos, e sobra quem? De acordo com 
os bem informados, o único fato 
digno de nota foi a reunião quase 
que secreta do ex-vereador Guilher-
me Marcondes e o atual, professor 
Danilo, para viabilizar a candidatura 
de Torrada, provavelmente à revelia 
– ou não – de Edson Mota que des-
cansa na praia. Será que a aposta de 
Mota é o Torrada?

O que todos querem saber
Será que ‘alguém’ esqueceu de 

informar à dupla ‘Cosme e Damião’ 
– locados numa das autarquias da 
Prefeitura de Guará – que estão lá 
trabalhar?

Um fato e uma realidade
Fato: O vereador Mauro Fra-

dique conseguiu assumir a presi-
dência da Câmara de Lorena como 
previsto, desde que foi eleito ante-
cipadamente em 2017. Desde então 
‘pisando em ovos’ e desviando 

das ‘cascas de bananas’ jogadas 
em seu caminho, a princípio pelo 
comando paralelo que demonstrou, 
por final, não querer mais vê-lo à 
frente do Legislativo. Realidade: 
os rastros do ‘enTão’ ex-presiden-
te ainda continuam presentes em 
sua administração recém iniciada. 
Segundo a boca pequena, situação 
que pode comprometer a imagem 
do novo, pelo ‘fel’ do velho, como 
a exoneração de funcionários con-
cursados, a vacância dos cargos ex-
tintos – provavelmente para punir 
os governistas – e, entre outras, a 
suspeita das obras do telhado ‘es-
tilo Eternit’ – que não resolveu as 
goteiras e alagamentos da sede do 
Legislativo – que se arrastaram para 
2019, talvez para confundir o efeito 
negativo do ‘enTão’ ex-presidente... 

Instituto 'Mãe Diná'
Rolou nas redes sociais e pelas 

esquinas de Lorena que a enquete 
realizada pelo veterano da política 
local, Plínio Figueira, com a inten-
são de sentir os eleitores, não agra-
dou 100% o ‘primeiro colocado’. 
Tudo porque numa das consultas 
no Facebook, Plínio pesquisou dois 
eventuais vices para 'number one' 
para 2020, nas pessoas de dois ex-
-presidentes da Câmara – um com 
mandato bem recente e o outro, 
bem no passado, na época ‘do tira 
prefeito e põe prefeito’. Pela reação 
dos consultados nos comentários, 
ficou claro que tanto um como o 
outro são receitas certas para qual-
quer candidato a prefeito perder a 
eleição. Perguntem ao professor de 
educação física!!!

Efeito Agripino
A iniciativa do novo governador, 

João Agripino Dória, em suspender 
os convênios do Estado com a ru-
brica do antecessor Márcio França, 
pegou vários prefeitos de surpresa, e 
na região, a prefeita de Potim. Para 
tentar impedir que R$ 1,7 milhão 
não se reduzam a R$ 700 mil, Erica 
Soler conseguiu audiência no Palá-
cio, nesta sexta-feira, para explicar 
ao Agripino, que sua medida pode 
impedir que várias ruas de sua cida-
de sejam pavimentadas.

Queda de braços
Comentários pelos corredores da 

Câmara de Lorena deram que Elci-
nho Vieira está tentando abocanhar 
o comando do PSDB local – via 
deputado Carlos Sampaio – porque 
sonha em expulsar o vereador Bruno 
Camargo do partido. Pela mesma 
via, ouve-se que não será por falta 
de deputado que Bruno deixará 
‘mole a disputa’. Disseram que ele 
já acionou o federal Eduardo Cury 
para engrossar o tom da conversa 
e mostrar quem ‘manda no Vale’. 
Façam suas apostas...

Arma de “fogo amigo”
O devaneio de Samuel de Melo, 

nas redes sociais, pode sair mais 
caro que o vereador esperava. A foto 
em que ele aparece portando uma 

arma, contrariando sua mais que 
declarada fé católica, foi o bastante 
para que o cenário já debatesse uma 
possível movimentação pró investi-
gação sobre quebra de decoro. E o 
pior, pelo menos para Melo, é que 
ele pode estar na mira de um ataque 
de “fogo amigo”, já que não é difícil 
acompanhar movimentação pela 
investigação na bancada do próprio 
atirador, ops, vereador...

Regis Yasumura

Argus Ranieri e Ferri da Rocinha

Magrão

Projeto recorre 
a vaquinha para 
oferecer curso de 
inglês gratuito
Financiamento segue disponível até 
fevereiro; projeto social atende jovens 
e adultos de baixa renda em Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

Doar conhecimento ao próximo 
é possível, benéfico e está bem 
perto de você. Há quase dois anos, 
universitários voluntários dão 
aulas de inglês gratuitamente, 
todos os sábados, em Lorena. O 
projeto segue com uma vaquinha 
online para arrecadar fundos e 
qualificar a metodologia de ensino 
aprimorando as experiências em 
sala de aula.

Criado em fevereiro de 2017 
pelo universitário André Rezen-
de, mestrando em Engenharia de 
Materiais da USP (Universidade de 
São Paulo), o Fredoom Voluntaria-
do - Curso de Inglês de Lorena é 
um projeto social composto por 
16 voluntários estudantes da USP, 
Unisal (Centro Universitário Sale-
siano de São Paulo), Unifatea (Cen-
tro Universitário Teresa D’Ávila) e 
Fatec (Faculdades de Tecnologia 
do Estado de São Paulo), distribu-
ídos aos setores de publicidade 
e propaganda, secretaria, RH, 
financeiro, professores e jurídico.

O projeto nasceu após Rezende 
fazer um intercâmbio na Ingla-
terra e ver a necessidade de com-
partilhar seu aprendizado com 
o próximo. “Há muitos projetos 
de alunos e entidades que pro-
movem esse auxílio social, mas 
tive a oportunidade de fazer um 
intercâmbio e percebi que se eu 
não contribuísse como voluntário 
o conhecimento ia morrer ali. Pre-
cisávamos ajudar outras pessoas 
da nossa comunidade, e achamos 
interessante criar esse curso vo-
luntário de inglês”, contou.

Inicialmente o objetivo era de 
abranger todas as faixas etárias, 
mas após a análise da concorrên-
cia do mercado de trabalho, o 
público alvo se tornou os que mais 
precisam do domínio e fluência 
da língua inglesa para conquistar 
uma vaga de emprego.

Atualmente, são cerca de 35 
alunos, entre 18 e 35 anos. A du-
ração do curso é de quatro anos, 
com cerca de 14 a 16 aulas por 
semestre realizadas aos sábados, 
das 10h às 12h30 (nível básico) e 
das 15h às 17h30 (nível iniciante), 
em um espaço cedido pelo Unisal. 
Para 2018 serão disponibilizadas 
sessenta vagas distribuídas em 
dois processos seletivos, um em 
fevereiro e outro em julho.

Como o curso não tem patrocí-
nios, é cobrado uma taxa de R$ 
40 do aluno, por semestre, para 
auxiliar e manter as atividades do 
curso. O estudante que declarar 
não ter condições financeiras para 
arcar com o custo é isento da taxa 
semestral.

Vaquinha online – Buscando 
qualificar a metodologia de ensino 
e melhor estruturar o curso, os vo-
luntários lançaram uma vaquinha 
online para arrecadar fundos. A 
meta é de R$ 4,5 mil para adquirir 
dois conjuntos de caixas de som, 
dois notebooks e um celular. Os 
computadores e as caixas serão 
utilizados durantes as aulas, tor-
nando-a mais atrativa e o celular 
para gerenciar os processos sele-
tivos que chegam a 500 inscritos.

Para colaborar basta acessar 
vakinha.com.br/vaquinha/da-um-
-help-andre, o link ficará disponí-
vel até o final de fevereiro.

Para 2019, os voluntários pro-
jetam a confecção de uniformes 
oficiais com a possível venda 
de cotas de patrocínio e visita à 
projetos sociais semelhantes que 
deram certo, como em São José 
dos Campos e São Paulo, para 
corrigir ou ajustar o necessário 
para o Freedom. “Esse dinheiro 
que a gente arrecada é justamen-
te para retornar aos alunos e em 
melhorias para o curso. Com as 
aquisições entregaremos mais 
conteúdo em menos tempo, numa 
melhor qualificação para o aluno 
enfrentar o mercado de trabalho”.

Professora do curso oferecido a jovens e adultos de baixa renda; projeto busca apoio

Foto: Jéssica Dias
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,  zumba,mix,  gap,  stilleto
dance - F: 99669-2921 - Av. Ilha Bela
102  ( próx.  a Caixa)  -  Ipe  II
Centro de Treinamento Equipe
Abalo - Muai-Thai,  Jiu-Jtsu,  MMA
- F: 98116-4858  - Av.  Ilha Bela 105
- próx. a Lotérica -   Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga  177  -  F:  3527-5767  -
sharksaude@gmail.com  -  M.Cesar
Academia Estrutura Física - Av. das
Margaridas,  545  - V.  das  Acácias  -
F: (12)99649-1193 - Moreira Cesar
Academia Moviment:  Tel:  3637-
2557 Musculação,  Zumba  ,  Jump  ,
Aero-box,  Ritmo.  Av:  Dr.José
Ademir  César  Ribeiro,  650  Próx.
Av.  Zito  - M. César

AGUA/GELO
H2O PURIFICADORES DE ÁGUA SOFT
e MAQUINA DE GELO EVEREST -
Venda  -  locação  - Assit  técnica de
fabrica  -  refil  soft  original  -  F:
3645-4005/98887-1220  -  Av.  Jadir
Figueira  204  -  Pinda

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra - terra -
terraplenagem  - aterro  - desaterro
- F: 99716-1106/99160-7995  - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS  - Auto elétrica  -  F:
98207-6701/99170-7919  -  Rua  Dr.
Gonzaga  170  -  ao  lado  da  biblio-
teca  - Moreira César

AUTO MECÂNICA E ELÉTRICO
CAVE Auto Peças e Mecânica - F:
3641-1471  - Rua  Albert  Sabin 283
-  Ipe  I  -  Moreira  Cesar
AUTO MECÂNICA MAXIMUS -
direção  hidráulica  para  leves  e
pesados.  Av.  Princesa  do  Norte
736  -  F:  3645-3741/99188-7118  -
Cidade  Nova  -  Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES - Centro
técnico  de  transmissão  auto-
mática  e  direção  hidráulica  -  F:
(12)  3642-4104/3643-4234  -
www.pacificauto  center.com.br
R.Luiza Marcondes de  Oliveira  160
-  Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA JA-GUAR
-  F:  99773-9876  -  Rod.  Manoel
César  Ribeiro  -  Nº  4753  -  Cidade
Nova  -  Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:  (12)
99161-0972/98151-6214  - Rua
Alcides  ótio  Ferreira  dos  Santos
545  -  Mantiqueira
RENATO DIESEL B. E INJET –  Tel
3643-4780  -  Av.  Prof.  Manoel  C.
Ribeiro,  4950  -  Cidade  Nova

AUTO ESCOLA
AUTO ESCOLA NOVA FERRARI - Rua
Takao  Domoto  108  -  Ipe  I

(12) 99104-0182

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo  -  Serv.  e
Peças. Av:  Prof  Manoel  C.Ribeiro,
4485  –  wolf.cen  troautomotivo@
gmail.com    -F:99613-3668/3642-
9174/ID  918*14338  Cidade  Nova

BANHO & TOSA
ANIMAL URBANO - F: 99787-4556
mariana@animalurbano@com.br/
www.facebook.com/animalurbanobr

BARBEARIA
BARBEARIA CARVALHO - F:  98110-
7708 - Av. Julio de Paula Claro 2565
-  Feital  -  Pinda
BARÃO BARBEARIA - F:98701-7393/
99123-7982  - Av. das Hortências 156
-  V.das  Acácias

BARES E LANCHONETES
Bar do BIBI - F: 99247-0598 - Ipe I -
Bar do ZÈ - Servimos  almoço  e
caldinhos  -  Frango  assado  no
sábado  e  domingo  -  Rua  Alcides
Timotéo  Ferreira  dos  Santos  (ant.
R.40)  nº  662  -  Mantiqueira

BEBIDAS
COMERCIAL PARAIBA - Bebidas  e
alimentos  em  geral  -  rua  José
Milton  Monteiro  115  -  (em  frente
ao  homem  de  lata)  Moreira  Cesar
EMPORIUM BROTHERS - F:  99232-
4033  -  Rua  Alcides  Timóteo  Fer-
reira  dos  Santos  497  -  Manti-
queira  -  Moreira  Cesar
JS BEBIDAS 24hs -  F:  3641-2377  /
98805-3719  -    Av.  Nova  Pinda  37  -
Setor  Norte  Ipe  I  Moreira  César
ADEGA J.P. MARINI- ROCK BAR 24 hs
- F: 3522-2219 / 99109-0502 - Av. das
Margaridas  53  -  V.das  Acácias  -
Moreira  César
Souza Bebidas - Av.  Manoel  Cesar
Ribeiro  4745  -  Cidade  Nova  F:
99705-9041/99754-9439  - Pinda

BICICLETARIA
BICICLETARIA CICLO MANIA - Av. José
Augusto  mesquita  386  -  F:  3637-
6448/99782-7224  -  Moreira  Cesar

BORRACHARIA
BORRACHARIA CARANGOLA - F:
99116-7166  Rua Albert  Sabin 138  -
Ipe  I  /  99146-4063  Rua  Ver. Vitorio
Cassiano  31  Carangola
Borracharia e Oficina do Edson - F:
3637-1856/99232-7770  -  Rua  José
Monteiro César  600  - Moreira César

CABELEIREIROS E INSTITUTOS DE
BELEZA

Cabeleireiro Nikaiu e Carmellite -
Ant. Rua 11 nº 137 - F: 98232-6565/
99130-8024  -  Moreira  Cesar
SERLI CABELEIREIRA UNISEX  - watts
98155-6436 - R. José B. Dos Santos,
190  -  Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica  e  Elétrica  Av:  Rio  de
Janeiro,  348/350 –  Cidade Nova  -  F:
3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-lidade
Técnica - F:  3641-1314  -
estec_pinda@uol.com.br  -Rod.
Ver.  Abel  Fabricio  Dias  nº  452/B  -
V.S.Benedito  -  M.César

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-1998
-  foto  p/documentos  -  R.  José  S.
Cardoso,  84  (Atrás  Bradesco)
Moreira  César

FUNILARIA e PINTURA
FUNILARIA e PINTURA DO
CLAUDIÃO - F:  99189-3222  -  Rua
Takao  Domoto  102  -  M.César
A.S.CAR Funilaria e pintura - F: 3637-
6557/98114-1144/99110-7341  -  Av.
Abel  Fabricio  Dias  830  -
V.S.Benedito  -  Moreira  César

GARÇON
ANDRÉ GUIZÃO e VANINHA ROMÃO
- Buffet  -  churrasqueiro  -
cozinheiro  -  barman  -  garçon  -  F:
99132-8264  -  V.S.Bendito
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE - Servs
de  garçon  p/  festas  de  bodas,
casamento,  banquete,  formatura,
etc.,  agendamento  c/1  semana  de
antecedência,  atendemos  Pinda/
Moreira  César  e Vale  do  Paraiba  -
F: 99140-9585/98119-2261- Pinda

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e Gas  -
3645-4000/3642-6921 - Av. Dr. Fontes
Junior 692  - M. Aurea  - Pinda

IMOBILIÁRIA
IMOBILIARIA CENTRAL -  locação/
vendas  -  F:  3641-2600/99105-2139/
3637-4894 - Av. Nova Pinda 35 - Ipe I

LANCHES
Sol Lanches especiais -  trailler  frente
ao CIZA - DISK 3527-6886/99118-9175/
98868-3218  - Moreira  César

LAN HOUSE
Home Video - Av.  José A. Mesquita
114  - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua Caçapava
nº  290  -  Cidade  Nova  -  F:3645-
4 0 2 2 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
ALE CAR Studio automotivo - F: 98288-
7140  /99174-4900  - Av. Nova  Pinda
210  -  Ipe  -  Moreira  César

TOM LAVACAR - Damos o brilho que
seu  carro não  tem.  F:  99251-9187  -
Rua  Laudelino  Leite  Sobrinho  119
Mantiqueira
Lavacar JAPA - Tel. 3637-3074/97403-
6524  45*16*100  473  –  Av.  José
Augusto  Mesquita,  251  –  M. César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr. Fontes
Junior nº 880 - PINDA - F: 3642-8666/
3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e geladeiras
Av.  Ilha Bela  -  64  -  F:  98248-0334  -
Ipê  II  -  Moreira  Cesar

MANUTENÇÃO MECÂNICA
M.J Manutenção Mecânica  -  Rua
Takao Domoto 94  -  Ipê  I   - M. César
- Tel: (12) 3641-1957 - Cel: 7819-2542
-  ID 113*14471

MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta empresa:
ROCHA Casa e Cons-trução F: 3641-
2181/99614-6737  - M.César  -  Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F: 98172-
4590  /  3641-1670  -  Rua  Abel
Fabricio  Dias  5711  -  V.S.Benedito
-  Moreira  César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino  Ramos  da
Silva  -  Rua  Guilherme  Nicoletti
783  -  V.S.Benedito  -  FAZEMOS
CARRETO  -  F:  3641-1651/99127-
9140  -  Pinda
DEP. MAT. DE CONST. S. CRISTÓVÃO -
R. Caçapava, 31,    loja 1 - 3642-4207
-  Cidade  Nova.  Loja  2  -  3645-7351
B.  Campinas
JOÃO DE BARRO –  Mat. p/constr.  e
madeiras - Tel 3641-1929, 3637-5620
-  Av.  Dr.  José  Adhemar  César
Ribeiro,  1910.  Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE-TRICO
e HIDRÁULICO  - Tel 3641-2257 – R.
Alberto Sabin, 160 - Ipê I - M. César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -   Rua
Oswaldo  Oliveira  Cornetti  271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305 -
Moreira  César
MERCADINHO CLÁUDIA  –  Tel  3641-
1400  Rua  Carlos A.  Machado,  32  -
Moreira  César
MERCEARIA DO TIÉ  -  Tel  3642-9719
R.Cruzeiro, 82 – Cidade Nova

MOTOCICLETAS
W. R. Motos - Disk Serviço Leva e Traz:
3645-7286 - Av. Rio de Janeiro, 502 -
Cidade  Nova

MOVEIS
LEÃO MÓVEIS -  F:  3641-2324  /

99246-4689  -  Rua  Takao  Domoto
192

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-SAR -
troca  de  óleo  especializada,
higienização  de  ar  condicionado
-  F:  (12)  3525-1630  /watts  98856-
5432  -  Rua  Ver.  Abel  Fabricio  Dias
808  -  V.S.Benedito  -  Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material escolar,
cosméticos,  brinquedos  e  embala-
gem em  geral.  F:  3637-3280/99103-
0375 - Rua Bulgária nº 623  - Pasin

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-rante
Pety Pão-  Tel:3648-3578  Av.  Rio de
janeiro,  616-  Cidade  Nova
PAN-VALLE-  Tel  3641-1876  -  Al.  das
Grevíleas,  669  -  Ipês  I  - M.C.
Art Pães  -  Tel.  3645-8967  –  R.  José
Benedito  Alves  dos  Santos,  197  -
Jdim  Morumbi  –  Pinda

PNEUS
SOFISTICAR AUTO CENTER - F: watts
99615-7828  /  3525-1801  email:
sofisticars@gnail.com  -  Rod.  Abel
Fabricio  Dias  753  -  V.S.Benedito
JS PNEUS ALEMÃO - F:  99731-4477/
98864-1024  - martelinho de ouro
polimeto  e  cristalização  -  retoque
em geral  -  F: 98845-0113 - Rua  José
Milton Monteiro 63  -  (ant. Rua  1)  -
Mantiqueira  -  Moreira  Cesar
Auto Center PRIMOS PNEUS -pneus,
freios,  alinhamento,  balancea-
mento,  escapamentos,    troca  de
óleo  e  suspensão  -  F:  3648-6784/
7813-6529  -  Rua  Luiza  M.  de
Oliveira  304  -  Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 - Rua Dr.
Fontes  Junior  - Alto Cardoso  - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E LANCHES
CASA DA FOGAZZA  -  atendimento
4°  a  2º  feira  -  Rua  José  Milton
Monteiro  321  -  F:  3641-1917  -
Mantiqueira
REI DA ESFIHA - F: 3637-2234/99672-
5574  -  Pça  Moreira  Cesar
BONELLI PIZZAS DELIVERY - F:
99617-6166/3637-4110/3637-4084  -
Rod.  Abel  Fabricio  Dias  7985  -
Pasin  -  Moreira  Cesar
PORTAL EXPRESS - Disk  esfiha 3641-
0541  -  V.S.  Benedito  -3648-4799  -
Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 – de 2ª
a  Dom.–  Das  18h as  24h  –  R:  José
Teberga, 650 – próx. Cisas – M. César

PROJETOS e CONSTRUÇÃO
AML ENGENHARIA - PROJETO e
CONTRUÇÃO - site: -
www.amlengenharia.com.br  -
email:   alberto3vs@gmail.com  -
Mantiqueira  -  Moreira  César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceitamos
cartão  VISA  e  MASTER  CARD.  Av.
Manacás  420  -  IpêII  F:  3522-5034
/watss  99215-5270/99748-2111  -
Moreira  César
Casa de Ração da Márcia - F: 3637-
5439  - Rua  das Hortências nº 24  -
Vale  das  Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N.  Sra  Bom
Sucesso,  1510 Alto Cardoso  - Pinda
-  F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E LANCHONETES
Restaurante Mantiqueira - atend. de
2  a  Sabado    das  11  as  15hrs  Ser-
vimos    p/romeiros e empresas    por
agendamento.  F:  3637-4233  -
Mantiqueira
Restaurante Fazendinha - Rua
Gregório Rodrigues de  Souza 46   F:
3641-1971/36375777/99612-0065 - V. S.
Benedito  - M.  César
Restaurante e Lanchonete Barbosa
-  Av. Rio  de  Janeiro 1045  -  Cidade
Nova  -  DISK  3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos -  Tel:  3637-
2298 - Av: João Fco da Silva,2565 -
Moreira  César
RESTAURANTE São JUDAS  TADEU
-  Tel  3642  4966  -  Rod.  Pres  Dutra
km  92  -  Cidade  Nova  -  Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES –  Tel  3637-
1616  Av.  José  M.  Machado  César,
206  - Moreira Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F: 3641-
1562  -  Mantiqueira

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles Rua
Pedro J.O.S. da Amaral 91 - F: 3641-
1216  - V.S.Benedito

TINTAS
GU TINTAS - Colorindo sonhos - Rua
Dr. Fontes Jr 580 - Alto do Cardoso
- F: 3642-1911/3527-1911 - Pinda -
Av.  José  Augusto  Mesquita  408  -
F:  3631-2511  -  Moreira  César

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES  -  transporte  de
funcionários  de  fábricas/facs/
aeroportos/excurções  em  geral
-  F:  3641-1297/7817-4501/99739-
1570/99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-2659 -
R. Albert  Sabin,  65  -  Ipê  I
Villa Vidros - Tel 99722-6066 wats/
98897-4288 - Av. Abel F. Dias, 5711
-  V.  S.  Benedito

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições 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. 

1971 -Luis Gustavo de Barros e Eduarda de Paula Kelly. Ele, nacionalidade 
brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascida no dia 18 de junho de 1980, residente 
e domiciliada na Rua Santa Rita, 322, Sta Rita, Aparecida/SP, filho de Alcino de 
Barros e Georgina Benedicta Guimarães de Barros. Ela, nacionalidade brasileira, 
professora, solteira, nascida no dia 04 de janeiro de 1986, residente e domiciliada 
na Rua Jose Rossi, 660, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, filha de Jurandir Kelly e Maria 
Aparecida de Paula Kelly
1972 -Diorgeson Gonzaga dos Santos e Josimara Castro Lopes. Ele, 
nacionalidade brasileira, operador de loja, solteiro, nascida no dia 02 de agosto de 
1989, residente e domiciliada na Praça Santa Rita, 10, , Sta. Rita, Aparecida/SP, 
filho de Nelson Gonzaga dos Santos e Maria Aparecida de Jesus dos Santos. Ela, 
nacionalidade brasileira, camareira de Hotel, divorciada, nascida no dia 09 de agosto 
de 1983, residente e domiciliada na Praça Santa Rita, 10, Sta. Rita, Aparecida/SP, 
filha de Marco Antonio de Castro Lopes e Maria Aparecida Vilela
1973 -Rodrigo Augusto Arantes Hermantino e Carla Aires Bemfica. Ele, 
nacionalidade brasileira, empresario, solteiro, nascida no dia 11 de fevereiro de 
1992, residente e domiciliada na Rua Julio Braga, 108, Centro, Aparecida/SP, filho 
de Augusto Donizete Hermantino e Gislene Aparecida Arantes Hermantino. Ela, 
nacionalidade brasileira, empresaria, divorciada, nascida no dia 29 de outubro de 
1986, residente e domiciliada na Rua Julio Braga, 108, Centro, Aparecida/SP, filha 
de Osvaldo Andrade Bemfica e Ana Maria Aires Pimenta Bemfica.

Editais de Proclamas — APARECIDA
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Lar Monsenhor Filippo abre mais de oitenta 
vagas para projeto escola de tempo integral
Vagas atendem 2º a 5º anos; mães já podem fazer o cadastro na secretaria de Educação de Potim

Juliana Aguilera
Potim

A escola de tempo integral 
Lar Monsenhor Filippo, em 
Potim, está com mais de oitenta 
vagas abertas para alunos 
do 2º, 3º, 4º e 5º anos. Pais 
interessados podem realizar 
as matrículas na secretaria da 
Educação, das 8h às 17h, com 
documentos necessários. Pais 
que já fizeram a pré-matrícula 
não necessitam comparecer 
à secretaria, pois a escola irá 
entrar em contato.

As matrículas poderão ser 
feitas até o dia 1 de fevereiro, 
ou até atingir o número de 
vagas disponíveis, em torno de 
20 a 22 por sala. Para realizar a 
matrícula são necessárias cópia 
da certidão de nascimento da 
criança, carteira de vacinação, 
cópia do RG do responsável, 
comprovante de residência e 
declaração de trabalho.

De acordo com a secretaria 
da Educação, a prioridade 
é para crianças em risco de 
vulnerabilidade social, que 
passam muitas horas nas ruas. 
Para avaliar a condição da 
criança, a escola entrará em 
contato com diretores de es-
colas anteriores para conhecer 
a situação da família. As aulas 
na escola de tempo integral 
Lar Monsenhor Filippo são 
realizadas das 7h30 às 16h, 
com aulas convencionais pela 
manhã e oficinas no período 
da tarde. A criança recebe café 
da manhã e almoço reforçado.

As oficinas disponíveis são 
laboratório de informática, 
horticultura, futebol, dança, 
teatro, música, artesanato e 
reforço escolar, de acordo com 
a idade da criança. 

A escola é a única da cidade 
com tempo integral, e possui 
aulas para infantil 1 e 2 (1º a 
5º anos). Ao todo, aproximada-
mente 180 crianças estudam 
no local. 

A busca pela escola de tempo 
integral é uma necessidade 
para mães que desejam traba-
lhar. Raissa Moreira, 27 anos, 
é autônoma, e busca vaga 
para as filhas Raphaela, de 8 
anos, Alyce, 4 anos, e Vithoria, 
2 anos. “Eu preciso muito 
trabalhar e não tem ninguém 

para olhar elas”, contou. Além 
da possibilidade de trabalhar, 
Raissa acredita que a maior 
interação com crianças ajuda-
ria a educação e socialização 
das filhas.

Para conseguir a vaga é 
necessário estar empregada, 
o que foi um problema para 
Maria Aparecida Américo, 
48 anos, que fez cirurgia e se 

afastou do trabalho. Mãe de 
Pedro, 7 anos, ela trabalha 
apenas aos finais de semana, 
como diarista e babá.

No dia 1º de fevereiro é 
comemorado o “Dia da Famí-
lia”, quando pais e seus filhos 
poderão conhecer a escola e 
professores. As aulas serão 
iniciadas a partir do dia 4 de 
fevereiro.

O Lar Monsenhor Filippo, onde escola de tempo integral prioriza crianças em risco de vulnerabilidade social 

Foto: Juliana Aguilera

O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube 
Comercial de Lorena, Álvaro Marton Barbosa Júnior, 
no uso de suas atribuições Estatutárias e Regimentais, 
em conformidade com os artigos 34, 35, 36, 37, 38, 40, 
41 e 45 do Estatuto Social e os artigos 54 parágrafo 
único, 55 ¬inciso II, 56, 116, 121, 122, 123, 125, 126, 
127, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, todos do Regimento 
Interno, CONVOCA, os(as) Associados(as) em dia 
com suas obrigações estatutárias para a Assembleia 
Geral Ordinária de Eleição da Diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal, a ser realizada na sede do Clube 
Comercial de Lorena sito na Praça Geraldo Prudente 
de Aquino, 01, Centro, Lorena/SP, no dia 17 de março 
de 2019, às 08:00 horas em primeira convocação e 
às 08:30 horas em segunda e última convocação, 
encerrando-se a votação impreterivelmente às 13:00 
horas do mesmo dia.

ORDEM DO DIA

I – Eleição para a Diretoria Executiva e o Conselho 
Fiscal do Clube Comercial de Lorena.

Observações:
1) As inscrições deverão ser realizadas a partir 

do dia 17 de janeiro de 2019, na secretaria do Clube, 
observando-se o artigo 56 do Regimento Interno;

2) As inscrições encerrar-se-ão às 18 horas do 
dia 15 de fevereiro de 2019, de acordo com o artigo 
135 do Regimento Interno.

3) Nesta data é de 1.135 (Um mil, cento e trinta 
e cinco) o número de Associados com direito a voto.

Lorena, SP, 14 de janeiro de 2019.

ÁLVARO MARTON BARBOSA JÚNIOR
Presidente do Conselho Deliberativo

CLUBE COMERCIAL DE LORENA
C.N.P.J. Nº. 51.778.454/0001-29

CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2018/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 
 

O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LORENA, com base nos 
municípios de Lorena e Canas, informa a todas as empresas integrantes 
da categoria econômica do comércio varejista que o vencimento da 
contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2019, de acordo 
com a tabela progressiva por faixa de capital social, prevista no artigo 8º, 
inciso IV, da Constituição Federal e artigos 578 e seguintes da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT será no dia 31 de janeiro de 
2019. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento 
poderão ser obtidas através do telefone (12) 3301-5686, ou ainda pelo e-
mail scvlorena@fecomercio.com.br. 
Lorena, 16 de janeiro de 2019. 
 

Elcio Alves de Carvalho 
Presidente 

 


