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Regis Yasumura assume Guará por 
vinte dias com demandas travadas
Debate sobre transporte e Zona Azul devem ficam apenas para fevereiro; vice volta a assumir nas férias de Soliva

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O vice-prefeito de Guara-
tinguetá, Régis Yasumura 
(PSB), assumiu o comando 
do Executivo no último dia 4, 
após licença de Marcus Soliva 
(PSB). O prefeito titular iniciou 
um período de férias que vai 
durar vinte dias. No período, 
Yasumura tem a expectativa 
de tratar assuntos importantes 
ligados à segurança pública e 
mobilidade urbana.

A cerimônia de transmissão 
de cargo e posse do prefeito 
interino aconteceu no gabi-
nete do Executivo e contou 
com a presença de boa parte 
dos secretários municipais e 
familiares de Yasumura, que 
se colocou à disposição da po-
pulação para visitas a obras e 
bairros do município. “Acredito 
que é importante essa visita às 
ruas, aos postos de saúde, para 
ter esse feedback. Muitas vezes 
o prefeito, dentro do gabinete, 
não tem essa noção. Serei um 
prefeito presente, conversando 
com os funcionários públicos 
e a população geral”.

O prefeito interino assumiu o 
Executivo sem ter certeza se as 
contas de 2018 fecharam com 
saldo positivo ou negativo. A 
secretaria da Fazenda ainda 
trabalha no fechamento do 
orçamento do ano passado, 
que contou com reforço de 

última hora de contribuintes 
que abriram negociações para 
quitar impostos atrasados. 
Uma estimativa feita no fim 
de dezembro era de que a 
Prefeitura receberia mais de 
R$ 2,5 milhões referentes a 
parte desses pagamentos.

“O prefeito Marcus Soliva 
disse que não está entregando 
a cidade com dinheiro, mas 
também, sem dívida nenhuma. 
Foi um trabalho competente 
que ele e os secretários reali-
zaram nesse ano, para que a 
gente pudesse honrar nossos 
compromissos”, afirmou Yasu-
mura. “Nós estamos encerran-
do no azul, graças a Deus. Não 
temos dinheiro em caixa, mas 
não estamos no vermelho”, 
concluiu.

Licitações – Dois certames 
licitatórios, que tinham como 
previsão de encerramento o 
início de janeiro, devem ser 
concluídos em fevereiro. A 
concorrência pela zona azul 
tem sido grande, mas o Exe-
cutivo está adequando o edital 
de licitação.

Outro processo atrasado 
é o do transporte público, já 
que foi feito um pedido para 
impugnação da concorrência. 
“Estaremos nos inteirando so-
bre como estão os andamentos 
das licitações abertas”.

Marcus Soliva retorna ao 
comando do Executivo em 28 
de janeiro.
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Evento de posse do vice Regis Yasumura, que assumiu a Prefeitura no último dia 4; mandato de vinte dias enfrenta demandas preocupantes

Morte de romeiro depois de 
atropelamento acende sinal 
de alerta em viagens na Dutra
Pedidos de segurança crescem com acidente de policiais que 
deixou um morto no dia 5; motorista embriagado está preso

Juliana Aguilera
Região

O atropelamento de três po-
liciais do Gate (Grupo de Ações 
Táticas Especiais) que peregri-
navam em direção à Aparecida, 
no último dia 5, repercutiu 
nas redes e pôs em discussão 
a segurança de romeiros que 
caminham pelo acostamento 

da rodovia Presidente Dutra. 
O acidente aconteceu por 
volta das 5h30 no km 104, 
em Pindamonhangaba. Um 
dos policiais chegou a ser ar-
rastado por três quilômetros 
e morreu.

Os sobreviventes foram le-
vados em estado grave para o 
Hospital Regional de Taubaté. 
Os policiais estavam de folga 

e, após serem atropelados, 
não foram socorridos pelo 
motorista. A Polícia Rodoviária 
Federal encontrou a placa do 
veículo no local do acidente e 
conseguiu localizar a residên-
cia onde o carro se encontrava, 
ainda com sinais do acidente.

O condutor foi encaminhado 
para a Polícia Civil para fazer 
o teste de alcoolemia, resul-

tando em um valor acima do 
permitido. “Ele foi enquadrado 
em crime de embriaguez no 
volante, e o delegado da Polícia 
Civil também o enquadrou em 
homicídio culposo na direção 
de veículo”, afirmou o inspetor 
da Delegacia da Polícia Rodovi-
ária Federal de Taubaté, Paulo 
Monteiro. 

Segundo o Hospital Regional 
de Taubaté, os dois policiais so-
breviventes estão com quadro 
clínico estável.

A caminhada de romeiros 
para Aparecida é uma tradi-
ção religiosa que aumenta, 
especialmente em outubro, 
com o fluxo de pedestres no 
acostamento da rodovia. “A 
recomendação geral é que 

caminhem durante o dia, por 
conta da visibilidade, e pelo 
acostamento. À noite, muitos 
pontos da rodovia não são 
iluminados, e como o fluxo de 
veículos é menor, eles acabam 
trafegando em maior velocida-
de”, explicou Monteiro.

Nas redes sociais, internau-
tas cobraram o reforço na 
estrutura de segurança para 
romarias. A auxiliar adminis-
trativa, Gisele Reis, 36 anos, 
mora em Guaratinguetá e 
relatou que perdeu o primo 
do mesmo modo. “Ele estava 
vindo de Resende, também em 
peregrinação. Quando estava 
chegando em Aparecida, uma 
carreta o atropelou no acos-
tamento”.

Gisele afirma que seria im-
portante construir centros de 
apoio ao romeiro nas margens 
da Via Dutra, para que eles 
possam peregrinar sem medo 
de serem atropelados. “Sempre 
vejo notícias de atropelamen-
tos de romeiros na rodovia. 
Meu primo de 39 anos tinha 
uma vida inteira para frente”, 
lamentou.

Rodovida – A Polícia Rodo-
viária Federal realiza de 16 
de dezembro a 10 de março 
a operação “Rodovida”, com a 
intensificação da fiscalização 
de trânsito de veículos. São 
feitos teste de alcoolemia, 
fiscalização de cinto de segu-
rança, cadeirinha e excesso de 
velocidade.

Atendimento da equipe da CCR Nova Dutra após acidente que deixou um morto e dois policiais feridos
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Família que enterrou 
filha cobra respostas da 
Prefeitura de Piquete
Criticada pela falta de atendimento, administração nega 
falha de atendimento e instaura processo administrativo 
para apuração dos fatos; família cobra explicação

Rafaela Lourenço
Piquete

Um sepultamento em Piquete 
viralizou nas redes sociais, após 
o pai ter que cavar a cova da pró-
pria filha no Cemitério Municipal. 
Segundo a família, os coveiros se 
negaram a realizar os serviços 
por falta de autorização superior.  
Com a administração criticada 
pelo fato, a prefeita Teca Gouvêa 
(PSB) abrirá um procedimento 
administrativo para apurar o 
caso, mas nega a falha do poder 
público.

A jovem Jéssica Vieira de Quei-
roz, de apenas 23 anos, morreu de 
insuficiência renal na madrugada 
do último dia 5, na Santa Casa 
de Lorena. O corpo foi velado na 
casa da família, mas os problemas 
vieram na hora do sepultamento.

O irmão da jovem, Diego Ama-
ral, gravou e postou um vídeo 
nas redes sociais mostrando a 
indignação com o sepultamento, 
já que o pai e outro irmão de 
Jéssica tiveram que abrir a cova, 
pois o funcionário da Prefeitura 
se negou a fazer o serviço por 
ordem superior.

Amaral contou ainda que pro-
curaram pela prefeita Teca e 
receberam a informação de que 
deveriam procurar pelo respon-
sável da manutenção do cemi-
tério, o engenheiro João Bosco, 
que não foi encontrado pelos 
familiares que fizeram o serviço 
no cemitério. “Os coveiros não 
têm culpa disso porque recebem 
ordem de cima, mas mostro o que 
está acontecendo no cemitério 
de Piquete. Quem está abrindo o 
buraco é meu pai e meu irmão”.

O secretário Geral do Município, 
André Moura, contou que Teca, 
quando procurada pelos familia-
res, não soube dar os detalhes do 
procedimento, por isso indicou o 
engenheiro responsável. Ele disse 
ainda que não teve o retorno dos 
familiares.

Ainda segundo Moura, pela 

manhã o coveiro plantonista in-
formou ao pai da falecida sobre os 
procedimentos de sepultamento 
do cemitério, onde a cova pública 
recebe o trabalho dos servidores 
municipais e os túmulos particu-
lares devem ser terceirizados pela 
família. “Na verdade a prefeita 
determinou que instaurasse um 
procedimento administrativo para 
apurar o que de fato aconteceu no 
cemitério, mas a orientação que 
tem lá é como em outras cidades 
como em Lorena, Cachoeira Pau-
lista, se for terreno particular o 
coveiro não faz esse trabalho, a 
família paga terceiros para ser 
feito”.

A reportagem do Jornal Atos 
entrou em contato com as ad-

ministrações dos cemitérios das 
cidades citadas que contrariam a 
informação do secretário. Em Lo-
rena e Cachoeira Paulista, todos os 
serviços de sepultamento são feitos 
pelos servidores municipais, e não 
terceirizados. 

Consequências – A família da 
falecida revelou à imprensa regio-
nal na última semana que entraria 
Justiça contra a Prefeitura. A repor-
tagem procurou pelo advogado da 
família, mas não foi atendida até o 
fechamento desta matéria. 

Ofendida com os insultos na rede 
social, a prefeita Teca Gouvêa re-
gistrou um boletim de ocorrência, 
e acredita que a repercussão do 
caso teria motivação política para 
prejudicar a sua imagem.

A jovem Jéssica, que teve o sepultamento marcado pela indignação da família

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Atos e Fatos
 “Todo mundo tem direito 
à sua própria opinião, mas 
não aos seus próprios fatos”

Márcio Meirelles   Daniel Moynihan

LUA DE MEL?
O presidente Bolsonaro tem seis meses 

para que o seu capital político seja mantido 
e ancorar as medidas que o país necessita.

Não se trata de uma regra política, 
social ou matemática, mas uma expecta-
tiva, principalmente no caso do presidente, 
que fez uma campanha inédita em temos 
de custo, ou seja, o seu carisma e a inter-
net foi ao encontro das necessidades da 
sociedade.

Talvez, aí, resida o grande risco do 
seu governo e a sua lua de mel não ser 
tão extensa.

O governo do presidente Temer e 
Dilma Rousseff foram os grandes cabos 
eleitorais do presidente diante dos es-
cândalos e dos problemas causados por 
políticas econômicas erradas e as reformas 
incompletas.

Do partido populista talvez a maior 
contribuição, que ampliou o leque de 
atuação política do candidato, propiciando 

discussões que variam de problemas fami-
liares, igualdade de gênero, até de relações 
exteriores, de forma imprópria, inadequa-
da e fora do tempo de seu governo. 

Outro aspecto que poderá inviabilizar 
em parte o seu governo é fato que trouxe 
auxiliares de diversas formações e por 
colocar no escanteio o Congresso Nacio-
nal. Passou a atuar com as bancadas e não 
com os partidos.

No embalo da necessidade de man-
ter os louros da vitória e uma equipe 
multidisciplinar as primeiras afirmações 
contraditórias do presidente confundindo 
opinião pessoal com a necessidade do 
Estado brasileiro.

O corte dos ministérios foi um verda-
deiro desastre, cujo fundamento de sua 
desativação é plausível, mas sem nenhum 
estudo de como se dará a absorção destes 
serviços públicos.

O seu ministro da Casa Civil, Ônix 
Lorenzoni, não parece ser o mais indicado 

"aquele ministro que tem nome
de marca de automóvel"

Em tempos de redes sociais, quem 
tem prudência garante sossego e segui-
dores; quem não tem, revela a própria 
insensatez. O conselho sobre o silêncio 
e cautela nas postagens, tão frisado nos 
cursos de “coaching” e treinamento 
de líderes, se torna uma lei para quem 
ocupa um cargo público de representa-
ção popular. 

A inteligência no manejo das redes 
sociais é um ponto relevante para o 
marketing e carreira política, ou de 
quem pretende se manter na vida públi-
ca. Nenhum político que se preze pode 
se dar ao luxo de ficar longe das redes 
sociais, pois ali está o seu eleitor.

Sim, é irrefutável que o perfil da 
rede social revela muito sobre a identi-
dade e personalidade de uma pessoa, a 
ponto de ser avaliado até em entrevistas 
de emprego.

Mas em muitas vezes a sensatez 
e inteligência perdem para a ânsia de 
fazer sucesso e “lacrar”, com isso, 
somamos o sentimento de liberdade do 
mundo virtual que acaba por fomentar 
a coragem do internauta que acaba 
por revelar ao mundo sua intimidade, 
preconceitos e até falta de inteligência.

Lorena discute ainda a polêmica 
pela postagem do vereador Samuel de 
Melo empunhando uma arma de fogo. 
Se a arma em questão era réplica ou 
real, se vereador tem porte, a proprie-
dade e o registro da arma, isso não foi 
esclarecido; até porque pela repercussão 
o vereador retirou sua imagem com a 
arma do Facebook e excluiu a live que 
declarava que a pistola era verdadeira, 
porém não sua. 

(Cumpre lembrar que temos a ima-
gem e o link salvos, caso o vereador se 
sinta ofendido pelo editorial).

Mas enfim, a exemplo de muitos que 
passaram a expor seu gosto por armas, 

muitos na defesa questionam qual seria 
o problema do vereador apresentar ao 
público uma cena com uma arma? 

Talvez não tivesse chamado tanto 
a atenção se o Vereador Samuel não 
se apresentasse como representante do 
povo católico na Câmara; talvez não 
chamasse atenção se a profissão do 
Vereador justificasse o uso da arma, ou 
a tônica do seu discurso junto ao eleitor 
não fosse diferente. Um representante 
popular, homem público e formador 
de opinião, como qualquer vereador, 
tem que saber que a responsabilidade 
pelas suas funções deve sobressair à 
modinha de rede social. Infelizmente a 
justificativa do vereador acabou por ser 
mais ofensiva até para os seus irmãos 
de fé, que teceram comentários sobre 
a foto, incluindo um diácono, o qual 
ele retrucou o chamando de “fraco" e 
o qualificou com um "homilia fraca”.

Na verdade, para quem acompanha 
um pouco mais de perto os discursos do 
Vereador Samuel e alguns de seus cole-
gas, não é surpresa alguma a postagem 
de sua imagem empunhando uma arma. 
Mas para quem creditou ao mesmo o 
voto como um representante católico, a 
postagem revelou uma pessoa diferente, 
já que ao contrário do presidente Jair 
Bolsonaro, o vereador Samuel nunca 
utilizou ou defendeu o discurso favo-
rável ao armamento!

Ter uma arma de fogo na forma legal 
é burocrático e impõe uma responsa-
bilidade maior, afinal quem busca a 
segurança não ostenta publicamente e 
de forma indiscriminada a propriedade 
de um revólver. Fica registrado aqui o 
questionamento de muitos eleitores ao 
vereador: Tem registro? Tem o porte? 

Enfim, na evolução dos tempos, vale 
contemporizar o dito popular: “Mostra o 
que você posta e eu direi quem você é”.

editorialeditorial
Coragem ou insensatez

para a função. Renan Calheiros se refere 
a ele como o deputado “aquele que tem 
nome de chuveiro” (Lorenzetti)? Agora 
como ministro uma sugestão ao Renan:” 
aquele ministro que tem nome de marca 
de automóvel” (Chevrolet)?

A diminuição do valor do salário 
mínimo e a dificuldade de reformar a 
previdência na eliminação dos privilégios 
do serviço público.

As medidas de demissões, desativação 
e venda de prédios públicos (o Collor 
desativou as mansões do lago Paranoá 
e demitiu servidores), mexer na eleição 
dos reitores das universidades federais, 
na diretoria dos Correios, privatizar em-
presas, poderá enfrentar resistências que 
dificultarão a aprovação de reformas, e a 
grande dificuldade de eliminar os privilé-
gios do Judiciário.

O ministro da Justiça, Sergio Moro, 
um de seus pilares de sustentação polí-
tica, quer leis mais duras para diminuir 

a criminalidade e a violência em âmbito 
nacional que tem uma ligação explícita 
com a sociedade que quer segurança. Essa 
questão não se resolve tão facilmente, 
mesmo tenho um super ministro. Vai ser 
cobrado por esta melhora.

O processo de privatização alardeado 
como 100 empresas estatais na verdade 
não passa no máximo de 50 e não valem 
pouco em leilão de privatização. O país 
tem 137 estatais dispostas da seguinte ma-
neira: 36 subsidiárias da Petrobras; 32 da 
Eletrobrás; Banco do Brasil 16; BNDES 
3, Caixa Econômica, 2 e Correios 1. Total 
90 empresas.

As subsidiárias da Petrobras, Banco 
do Brasil, são controladas pelo governo, 
mas capital aberto e a venda de subsidiá-
rias é um problema do Conselho de Ad-
ministração destas empresas. Sobraram, 
portanto, 41 empresas. E, agora?

Torcer para que a lua de mel não vire 
de fel!

Silveiras mantém abertas inscrições 
abertas para Festivais de Marchinhas

Da Redação
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras realiza 
entre os dias 15 e 16 de feverei-
ro o 3º Festival de Marchinha 
Caipira. O evento tem como ob-
jetivo aprimorar e desenvolver 
a cultura musical, incentivar os 
compositores, descobrir novos 
talentos e aumentar o intercâmbio 
artístico-cultural. De todas as mú-
sicas inscritas, somente 12 serão 
selecionadas para apresentar no 
dia do evento.

O júri será composto por cinco 
indicados pela comissão organi-
zadora. As inscrições começaram 

na última na última segunda-feira e 
seguem até o próximo dia 19. Cada 
intérprete ou grupo poderá repre-
sentar duas músicas; o compositor 
pode enviar quantas músicas quiser. 
Serão selecionamos no máximo 
duas músicas por compositor. Os 
participantes contarão com uma 
banda de apoio do festival composta 
por um baterista, contrabaixista, 
tecladista e violinista. É obrigatório 
o uso de tema do universo caipira 
nas letras das composições.

Não será cobrada taxa de inscri-
ção. Quem optar por se cadastrar 
pela internet deve fazer através do 
e-mail turismo@silveiras.sp.gov.br. 
As inscrições realizadas pessoal-

mente devem ser feitas na secretaria 
de Turismo e Cultura, à praça Padre 
Antônio Pereira de Azevedo, nº 52, 
no Centro.

A lista das músicas classificadas 
para o festival sairá no dia 21 de 
janeiro, e será divulgado no site da 
Prefeitura. Para o primeiro lugar 
a premiação é R$ 1 mil e troféu. 
O segundo colocado leva R$ 600 
e troféu, e o terceiro lugar R$ 400 
e troféu. As apresentações estão 
marcadas para às 20h, na praça dos 
Tropeiros. Todos os concorrentes 
deverão estar presentes no local, 
com trinta minutos de antecedência.

Mais informações no site da Pre-
feitura, silveiras.sp.gov.br.
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ALUGA-SE
Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, cozi-
nha, área de serviço 
e garagem. Falar com 
Carlos, após as 17hrs. 
Telefone: 3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., á/
serv.coberta e fecha-
da, garagem 2 carros, 
coz., banh., quintal 
grande, acabamento 
de 1º. Aceita finan-
ciamento. R$ 190 mil. 
Tr.F: 98207-2275 – 
Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz.,  s la, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
V E N D O  Te r r e n o 
– Lot. Cesar Park – 
c/200m2. Tr.F: 98278-
8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no  Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 
sl, coz., á/serv., gara-
gem 2 carros. Aceita 
f inanciamento. Tr. 
F: (11)97424-6954/
( 11 ) 9 9 7 3 6 - 7 7 1 3 / 
(12)99682-4651 – 
Pinda

VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
c/125m2 – ent. R$ 
1.100,00 + parcelas 
a partir de R$ 450,00. 
Pronto para cons-
truir – Tr. F: 3522-
0050/98269-0969 – 
Pinda
VENDO Apto – c/
2dorms., sl, coz., Tr. 
F: 99764-8621 – Pin-
da
Alugo apartamento 
novo, 2 quartos, sen-
do 1 suíte, amplo, 
85m² 1 vaga. Telefo-
ne: 99665-4928
Alugo Kitnet, na rua 
Guaranis 141, apar-
tamento 3. Perto do 
ame. Valor R$ 600.00. 
Telefone: 3133-2520 

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
ENDO Gol quadrado 
ano 93 – G – branco 
– ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 

Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, modelo 
2013, attractive, com-
pleto, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 

ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00.  Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da Hí-
pica. Telefone: 99785-
10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
3132-4765 ou 3133-
9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e 
faço curativos. Mais infor-
mações entrar em contato. 
Raquel, telefone: 98199-
2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-

2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda

BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 

3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 
1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2008 – prata. 
R$ 16.500.00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2009 – cinza 
– vd/trv/alarme – dire-
ção . R$ 17 mil. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – branco 
– mecânica ok, pneus 
e bateria novos.òtimo 
estado de conser-
vação. Tr. F: 99123-
3935 - Pinda
VENDO Onix 1.0 LS  
prata – direção hi-
dráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
VENDO Ka 1.0 
ano 2013 – bá-
sico -  Vermelho 
– R$ 20.400,00. 
Tr. F: 99115-
2326 – Pinda
VENDO Focus 
2.0 ano 2004 
– completo – 
automático. R$ 
17.500,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Fiesta 
1.6 – hatch – 
ano 2011 -  com-LEILÃO ONLINE DE IMÓVEIS

30/01/19 ÀS 15H
MARIANA LAURO SODRÉ SANTORO BATOCHIO,

LEILOEIRA OFICIAL JUCESP Nº 641

LOTE 7 - GUARATINGUETÁ/SP - CASA
Guaratinguetá/SP. Bairro Jardim do Vale II. Rua Dona Alice Rangel de 
Mello, 05. Áreas totais: terr. 282,62m² e constr. estimada no local 
159,75m². Matr. 27.291 do RI local. Obs.: Numeração predial e construção 
pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos 
competentes, correrão por conta do comprador. Ocupada (AF).

LANCE MÍNIMO: R$ 117.000,00.
Pagamento: valor do arremate mais comissão de 5% à Leiloeira. 
Condições de venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.

sodresantoro.com.br. Efetuar o cadastramento prévio no site da Leiloeira, 
conforme descrito no edital. Dados e valores, sujeitos à alterações até a 
data do leilão. Informações: 11 2464-6464, af@sodresantoro.com.br.

 
 

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 

 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/18 - PROC. Nº 
697/18. O Município de Lorena-SP torna público a 
Reabertura da sessão pública, cujo objeto é a ata 
de registro de preços para aquisição de materiais de 
uso no curso de pedreiro oferecido gratuitamente pelo 
fundo social de solidariedade à pessoa de situação 
de vulnerabilidade social, a realizar-se às 09h30min 
no dia 28 de janeiro de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de= 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/18 - PROC. Nº 
699/18. O Município de Lorena-SP torna público a 
rerratificação da clausula 10.1.4.2 – Capacidade 
técnico operacional e a alteração da data de abertura 
da sessão pública, que ocorrerá dia 30 de janeiro de 
2019 às 09h30min. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/19 - PROC. Nº 15/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de 
Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a aquisição parcelada de massa asfáltica 
CBUQ – Cimento Betuminoso Usinado Quente – Faixa 
4, para atender as necessidades da Secretaria de 
Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) meses, 
a realizar-se às 09h30min no dia 29 de janeiro de 
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na
Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 123/2018 – PROC. 680/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto 
é a Aquisição de produtos de higiene pessoal para 
atender as necessidades de crianças matriculadas 
nas Creches (Berçário I e II, Maternal I e II e 1ª e 
2ª Fase) e alunos com necessidades especiais do 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: RIVALDO VALÉRIO NETO - EPP
CNPJ: 14.459.158/0001-39
Valor total de: R$ 3.299,80 (três mil duzentos noventa 
e nove reais e oitenta centavos)
EMPRESA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS 
ME CNPJ: 07.731.777/0001-75
Valor total de: R$ 13.759,60 (treze mil setecentos 
cinquenta e nove reais e sessenta centavos)
EMPRESA:  UP DENTO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 20.306.488/0001-97
Valor total de: R$ 2.387,50 (dois mil trezentos oitenta 
e sete reais e cinquenta centavos)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
- EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
Valor total de: R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos vinte 
e quatro reais)
EMPRESA: MOMILLI COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 13.889.622/0001-64
Valor total de: R$ 72,00 (setenta e dois reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2018 – PROC. 
686/2018 O Município de Lorena-SP torna público 
que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto 
é a Aquisição de materiais para o Curso de Beleza 
oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade de 
Lorena aos munícipes em situação de vulnerabilidade 
social, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: UNHA & COR LTDA ME
CNPJ: 17.513.233/0002-71
Valor total de: R$ 9.262,55 (nove mil duzentos 
sessenta e dois reais cinquenta e cinco centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2018 PROC. Nº 
493/2018 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena OBJETO: Aquisição de acessórios e 
insumos utilizados nos sistemas de infusão contínua 
de insulina (bomba de insulina) a serem distribuídos 
aos pacientes com Mandado Judicial, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o 
Edital.
CONTRATADA: C. B. S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
VALOR TOTAL: R$ 101.492,00 (cento e um mil 
quatrocentos noventa e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 117/2018 PROC. Nº 650/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para a utilização 
da Secretaria de Serviços Municipais para a 
conservação dos próprios públicos e pontes rurais 
do município, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 105, 
106, 107, 108, 111, 112, 113, 114.
VALOR TOTAL: R$ 154.940,00 (cento cinquenta e 
quatro mil novecentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2018 PROC. Nº 
650/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para a utilização da 
Secretaria de Serviços Municipais para a conservação 
dos próprios públicos e pontes rurais do município, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: I. S. FIGUEIREDO COMERCIAL 
LTDA EPP CNPJ: 02.838.114/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 07, 08, 11, 12, 15, 16, 19, 
20, 23, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 
51, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 71, 72.
VALOR TOTAL: R$ 457.490,00 (quatrocentos 
cinquenta e sete mil quatrocentos noventa reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 – Proc. Nº12542/18GPRO - 
Contrato nº 33/16 – PP nº 122/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: EMBRAS – EMPRESA BRASILEIRA 
DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 04.985.752/0001-00
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo 
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a 
partir de 25 de janeiro de 2019, conforme previsto 
na cláusula nº 2.3 do contrato original e no artigo 57, 
inciso IV da Lei 8666/93; Cláusula Segunda – O valor 
global do presente aditamento é de R$ 459.600,00
(quatrocentos cinquenta e nove mil seiscentos reais);
Cláusula Terceira – A contratada renuncia neste ato o 
reajuste previsto na cláusula 2.4 do contrato original;
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 15/01/2019

PREFEITURA DE LORENA
 ERRATA: Termo Aditivo 

nº 02/2018 PROC. Nº 473/2016
O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação do Termo de Ratificação 
do processo acima referido, onde lê-se “20 de agosto 
de 2018” leia-se “22 de julho de 2018”.
O restante permanecerá o mesmo.

PREFEITURA DE LORENA
 ERRATA: Termo Aditivo 

nº 03/2018 PROC. Nº 12282/18 GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação do Termo de Ratificação 
do processo acima referido, onde lê-se “09 de janeiro 
de 2019” leia-se “21 de dezembro de 2018”.
O restante permanecerá o mesmo.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 116/2018 – PROC. 648/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos real izados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo 
objeto é a Aquisição de insumos para pacientes 
insulino dependentes de Lorena, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas:
EMPRESA: CQC – TECNOLOGIA DE SISTEMAS 
DIAGNÓSTICOS LTDA CNPJ: 46.962.122/0003-21
Valor total de: R$ 31.983,00 (tinta e um mil novecentos 
oitenta e três reais)
EMPRESA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA - ME
CNPJ: 45.651.775/0002-46
Valor total de: R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e 
cinquenta reais)
EMPRESA: MOMILLI COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 13.889.622/0001-64
Valor total de: R$ 1.441,60 (um mil quatrocentos 
quarenta e um reais e sessenta centavos)
EMPRESA: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 14.112,327/0001-60
Valor total de: R$ 43.320,00 (quarenta e três mil 
trezentos e vinte reais)
EMPRESA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 15.725.489/0001-36
Valor total de: R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e 
cinquenta reais)
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Novos governos animam cidades da região
com promessa de maior rigor contra violência 
A RMVale, recordista em números de assassinatos, espera por reforço nas polícias Militar e Civil

Rafaela Lourenço
Região

Considerada proporcional-
mente a região mais violenta 
do Estado de São Paulo, o 
Vale do Paraíba segue com 
dados alarmantes vinculados 
à criminalidade. Enquanto 
prefeitos da região aguar-
dam melhorias no setor com 
a troca de Governo, a Polícia 
Militar mantém os trabalhos 
de combate ao crime, otimis-
ta para 2019.

Segundo os dados da secre-
taria de Segurança Pública, 
a RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba) 
registrou em setembro um 
aumento de 8% no número 
de assassinatos, comparado 
ao mesmo período de 2017. 
Com cinco homicídios dolo-
sos (quando há intenção de 
matar), Guaratinguetá foi o 
munícipio mais violento da 
região no mês.

Já no acumulado de ocor-
rências de janeiro a setem-
bro, a região contabilizou 
269 assassinatos (255 ho-
micídios dolosos e 14 latro-
cínios). Os registros são 5% 
maiores do que os do mesmo 
período de 2017, que chega-
ram a 255 (238 homicídios 
dolosos e 17 latrocínios).

Viaturas entregues para o reforço da frota da PM na região; policiamento tem expectativa de maior atenção

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Jéssica Dias

O comandante do CPI-1, coronel Lourival Junior; expectativa para 2019

Foto: Rafaela Lourenço

O comandante do CPI-1, coronel Lourival Junior; expectativa para 2019

Para o comandante do CPI-
1 (Comando de Policiamento 
do Interior 1) que abrange o 
Vale do Paraíba e o Litoral 

Norte, coronel Lourival da 
Silva Junior, neste período, 
dos nove indicadores que 
a secretaria de Segurança 

acompanhou dos 39 mu-
nicípios, sete estavam em 
declínio ou estabilizados. 
“É uma situação peculiar no 
momento, 2016 tivemos 452 
homicídios e esse número 
caiu para 350 em 2017, 
agora o desafio é manter ou 
até diminuir isso em 2018. 
Pelos nossos números tal-
vez passe um pouco 350, 
mas é importante destacar 
que vem de uma queda 
considerável, 102 mortes a 
menos de 2016 para 2017”, 
destacou.

Até outubro (última pes-
quisa divulgada pela secreta-
ria de Segurança do Estado), 
a região havia registrado 
trezentos assassinatos, sen-
do 31 apenas em Taubaté e 
17 em Pindamonhangaba. 
Guaratinguetá fechou os 
dez primeiros meses do 
ano como a segunda cidade 
mais violenta da RMVale, 
com 35 homicídios dolosos. 
O número é 66.6% superior 
do que os de 2017, quando 
ocorreram vinte homicídios 
dolosos e um latrocínio.

Lorena aparece em quinto 
contabilizando 24 assassina-
tos (23 homicídios dolosos e 
um latrocínio), um aumento 
de 4% em comparação a 
2017. A cidade deve ter os 
índices alavancados devido 
às ocorrências registradas 
no final de 2018.

O coronel Lourival frisou o 
otimismo da PM com o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL), 
principalmente relacionado 
à redução da impunidade 
para crimes graves e os 
trabalhos e estratégias para 
conter a violência que se-
guem em execução. “Somos 
da opinião de penas severas, 
menos benefícios. Que ele 
(réu) fique no local devido, 
atrás das grades. Prendemos 
e infelizmente por meio de 
penas brandas e artifícios 
da lei alguns criminosos 
continuam nas ruas”.

A expectativa é a mesma 
para o prefeito de Cachoeira 
Paulista, Edson Mota (PR), 
que acredita na moral e 
credibilidade do presidente 
eleito.

Já em Lorena, o prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido) contou que deve aguar-
dar as diretrizes, já que até o 
momento da entrevista não 
havia recebido contato do 
Conselho Nacional dos Mu-
nicípios. “É uma luta diária, e 
tenho consciência que estou 
dando o melhor, um esfor-
ço grande para contribuir 
com a Guarda Municipal, 
Atividade Delegada, eventos 
esportivos e um leque de 
ações que ajudam o combate 
à violência. Esperamos que 
tenha realmente do novo 
governo um posicionamento 
forte para gerar políticas aos 
estados e municípios”.

Para a coronel da Polícia 
Militar, Eliane Nikoluk, após 
a eleição é momento do 
trabalho conjunto para cola-
borar na criação de políticas 

públicas eficientes.
Reforço – Com um inves-

timento estadual de cerca 
de R$ 2,2 milhões, a região 
recebeu 41 viaturas para o 
patrulhamento da Polícia Mi-
litar. Das nove viaturas con-
templadas para a sub-região 
3, formada por Aparecida, 
Arapeí, Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro, Cunha, Guara-
tinguetá, Lorena e Potim, 
cinco foram apresentadas 
na inauguração da nova sede 
23º BPMI (Batalhão da Polí-

cia Militar do Interior), em 
dezembro. “Nesta primeira 
fase são nove viaturas, mas 
há uma expectativa de dez 
a 14 viaturas”, contou o 
comandante do 23º BPMI, 
coronel Hélcio Vieira. 

Quanto ao reforço policial, 
um dos maiores déficits 
da corporação, o coronel 
ressaltou que dependerá da 
formação de novos policiais, 
que substituirão aposenta-
dos e outra demanda que 
será transferida.

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
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