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PRA NÃO FICAR NO BAGAÇO...  Time do Vale do Paraíba com mais destaque na Copa São Paulo 
deste ano, o Manthiqueira disputará a partir de abril o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, equivalente 
ao quarto nível do futebol no Estado. Mas o resultado não deve significar tranquilidade para a formação 
do elenco que defenderá o clube na temporada. Do grupo de atletas que defendeu a camiseta laranja na 
Copinha, 98% pertence a empresa FRC Sports, propriedade de Fábio Ronaldo Curioso. Pág. 9

Saeg pede até 26% de reajuste 
na cobrança do lixo em Guará
Solicitação da autarquia é rejeitada por agência reguladora, que cobra provas para 
entender percentual em Guará; georreferenciamento teria evidenciado necessidade

A solicitação para o reajus-
te da tarifa cobrada pela co-
leta de lixo de Guaratinguetá 
repercutiu negativamente. A 
Saeg (Companhia de Águas, 
Esgoto e Resíduos), que é 
responsável pelo serviço, 
encaminhou um pedido de 

aumento de 26% para a Ar-
saeg (Agência Reguladora). 
O percentual, acima da re-
posição inflacionária que 
ficou pouco mais dos 4%, não 
agradou os contribuintes. 
A Arsaeg rejeitou o pedido 
e não aplicou reajuste por 

falta de comprovação real 
da necessidade de aumento 
da cobrança. O pedido partiu 
da Saeg e foi encaminhado 
no começo deste ano. Assim 
como acontece anualmente, 
são levadas em conta as des-
pesas, gastos e investimentos 

no serviço para se chegar a 
um número real de reajuste 
da cobrança. Representantes 
da companhia e da Agência 
Reguladora se reuniram, e o 
pedido de aumento de 26% 
foi feito, mas a informação 
vazou e o percentual cha-

mou atenção. “Houve um 
vazamento, pois as pessoas 
estavam sabendo de infor-
mações que até o momento 
eram confidenciais”, afirmou 
o presidente da Saeg, Renato 
Valentim.
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Isael renova 
contrato com 
a Viva Pinda 
por um ano

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou na últi-
ma quarta-feira a renovação 
do contrato com a empresa 
de ônibus Viva Pinda, para 
concessão do serviço de trans-
porte público por mais um ano. 
Apesar do prazo estabelecido 
no documento, o Executivo 
não descarta a possibilidade 
de rescindir o acordo caso 
seja concluída até o fim de 
2019 a elaboração do proces-
so licitatório para uma nova 
concorrência para prestação 
do serviço.

O ex-secretário Guilherme Marcondes e o vereador Breno Anaya, que não pouparam críticas a Edson Mota

Foto: Arquivo AtosFOGO AMIGO?

Pág.  5

Foto: Bruno Mota
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Casal é preso 
após matar e 
enterrar criança 
em Cruzeiro

Com a suspeita de ter sido 
espancado até a morte pela 
própria mãe e o padrasto 
no último dia 18, o corpo do 
pequeno João Pedro Ribeiro, 
3 anos, foi sepultado na ma-
nhã da última segunda-feira 
no Cemitério Municipal de 
Cruzeiro.

Professores de 
Potim reagem 
a falhas em 
concurso público

A Prefeitura de Potim foi 
alvo de diversas reclamações 
esta semana, após permitir que 
participantes que não conse-
guiram efetuar o pagamento 
de inscrição para concurso 
público pudessem depositá-lo 
pós prova. A medida foi to-
mada devido a problemas de 
cronograma e com a conta na 
Caixa Econômica Federal. Em 
uma rede social, candidatos se 
indignaram, chegando até a 
desistir da prova. A secretária 
da Educação, Renata Teberga, 
reconheceu a dificuldade de se 
realizar o pagamento da taxa, 
que variou de R$ 20 a R$ 40, 
em quatro dias úteis.

Mãe confessou assassinato

Foto: Reprodução
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Depois de 
incêndio em 
carro, Teca 
revela ameaça

A Polícia Civil de Piquete 
abriu um inquérito para ten-
tar identificar o criminoso 
responsável por incendiar 
parcialmente o carro da pre-
feita Ana Maria de Gouvêa, a 
Teca (PSB), na tarde da última 
quarta-feira no estacionamento 
do Paço Municipal. Além de 
revelar que recentemente sua 
irmã também teve o veículo 
danificado, Teca contou que há 
mais de um ano sofre ameaças 
anônimas de morte.

Foto: Colaboração

Frente do carro ficou destruída
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Guilherme denuncia 
prefeito Edson Mota

O ex-vereador, secretário de 
Saúde e assessor jurídico de 
Cachoeira Paulista, Guilherme 
Marcondes, usou as redes so-
ciais para denunciar supostas 
fraudes do governo Edson 
Mota (PR). Corrupção, desvio 
de dinheiro da Santa Casa e 
funcionários fantasmas estão 
entre as acusações. Marcondes 
foi vereador de oposição ao 

ex-prefeito João Luiz (PSB) e 
participou da gestão de Edson 
Mota desde o início do man-
dato, em 2017. Ele denunciou 
em um comentário em uma 
publicação de um grupo de 
discussões no Facebook, uma 
série de irregularidades que 
teriam acontecido na atual 
gestão.
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Mesmo base, Breno critica 
Prefeitura sobre projeto
e atraso de salários
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Política & Gestão

O engenheiro Luiz Fernando, Eder Billota, o prefeito em exercício de Guará 
Regis Yasumura, vereador João Pita e gestor administrativo Miguel Sampaio

Bastidores da Política

Marcus Soliva

Thales Gabriel

Lorena - O anúncio do investi-
mento de R$ 60 milhões da Yakult 
em uma nova planta em Lorena. A 
multinacional encontrou uma bela 
oportunidade junto à administração 
de Fábio Marcondes. Enquanto boa 
parte das cidades lamentam pela fal-
ta de condições em gerar emprego, 
Lorena faz parte do grupo que não dá 
espaço para a crise. A expectativa é 
de que com a ampliação, a empresa 
alavanque a geração de empregos nos 
próximos anos. Já o prefeito, espera 
outras boas notícias para o mercado 
nos próximos meses.

Cachoeira Paulista - O prefeito Ed-
son Mota conseguiu fazer seu castelo 
ruir de dentro para fora. Nesta semana, 
dois fortes golpes mostraram que a Mo-
tolândia corre sérios riscos de não aca-
bar o semestre no comando da cidade. 
Primeiro, as críticas do vereador de base 
(será?) Breno Anaya, que não poupou 
ataques ao "ex-idolo", após publicação 
errada de projeto sobre atrasos em paga-
mentos de servidores. Depois foi a vez 
do ex-secretário Guilherme Marcondes, 
que abriu a caixa de Pandora com um 
arsenal de denúncias. Com a palavra, o 
prefeitão e a trupe de Silveiras...

Marietta Bartelega

Atos e Fatos
“Nada nos engana 
tanto como a nossa 
própria opinião”

Márcio Meirelles  Leonardo da Vinci

"...o fato de não receber recursos 
do governo federal para falar bem 

do governo e mal da oposição"

Veneno na panela
Comenta-se pelas rodas políticas 

de Guará, dois ferrenhos opositores 
ao atual governo têm atendido diver-
sas pessoas da periferia, empresários 
e investidores por ‘mãos alheias’ 
infiltradas na administração pública. 
Ou seja, comissionados e efetivos 
ligados a mandatários anteriores 
têm ‘envenenado’ a saúde eleitoral 
do prefeito Marcus Soliva junto à 
população, atendendo à revelia os 
interesses, digo, eleitores por indi-
cação de ‘terceiros’.

Pega na mentira
Nada como uma boa mentira pra 

zoar o plantão de quem trabalha e 
busca fazer a diferença. Esta sema-
na o prefeito Thales Gabriel pre-

cisou recorrer 
as redes sociais 
para desmentir 
uma  supos ta 
‘venda’ da ‘ga-
linha dos ovos 
de ouro’, quer 
dizer, o SAAE 
de Cruzeiro. De 
acordo com os 

bem informados, a fake news foi 
contada por algum dos profissionais 
no assunto, ao ponto de ‘agitar’ o 
mercado político e levar o Executivo 
a se manifestar.

Presença feminina
A julgar pelos comentários nas 

mais diferentes rodas políticas 
de Lorena, pelo 
menos duas can-
didaturas majo-
ritárias deverão 
ser encabeçadas 
por mulheres. A 

vice, Marietta 
Bartelega, que 
já compartilha 
vários trabalhos 
na administra-
ção do prefeito 

Fábio Marcondes e a doutora Rita 
Marton, que está de conversa afinada 
com um grupo de médicos, empresá-
rios e articuladores para 2020.

Novidade imobiliária
Comercializar de terceiros, com-

prar ou vender imóveis são modali-
dades comuns no mercado imobi-
liário; porém comprar seu próprio 
imóvel e vender para si mesmo, só 
em Cachoeira Paulista. Pelo menos 
esse é o comentário sobre a venda 
de fachada de um mega apartamento 
no litoral para esquentar a compra de 
sua própria mansão naquele condo-
mínio da terra do Monsenhor...

Samba enredo
A ‘pincelada política’ do bloco 

do Magui sugerindo a formação de 
um bloco – a partir do prefeito e seu 
primeiro e segundo escalão -  para o 
Carnaval deste ano, movimentou as 
redes sociais de Pinda esta semana. 
Na contramão desta ‘paródia’, um 
dos apoiadores da administração 
Isael Domingues sugeriu também 
a formação de outro bloco, com os 
dispersos da oposição e viúvas dos 
governos passados, já que a política 
local pode virar ‘samba enredo’ e a 
avenida do Carnaval é bem espaço-
sa. Perguntem ao Vela do Sindicato, 
que está sendo cotado para ‘Bonecão 
de Olinda’!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha o ainda ve-

reador Max do Casemiro e o ex-ve-
reador Guilherme Danzi, principal-
mente se o churrasqueiro for o Breno 
Arraya e o assunto for o conteúdo 
da ‘caixa preta’ da administração 
Edison Mota.

BOLSONARO EM DAVOS
Davos é uma pequena comuni-

dade na Suíça, com 11 mil habitan-
tes, região de esporte de inverno. 

Anualmente, recebe os líderes 
do Grupo G 20, perto de 250 auto-
ridades, para o Fórum Econômico 
Mundial, países mais desenvolvi-
dos do mundo, para discutir temas 
políticos, a questão da globalização, 
comercio internacional e atualmen-
te o processo de retirada da Ingla-
terra do Mercado Comum Europeu 
e a questão ambiental mundial que 
afligem os governantes.

Além dos representantes go-
vernamentais organismos interna-
cionais como a ONU, FMI, Banco 
Mundial, OMC (Organização Mun-
dial do Comercio).

Este ano o tema do encontro de 
Davos, a quarta revolução indus-
trial 4.0.

O Brasil teve o privilégio de 
abrir, este ano, o Fórum Econômico 
com o presidente do Brasil e apre-
sentações do Ministro da Justiça, 

Sergio Moro, e do Ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

Neste ano não se contou com a 
presença do presidente dos Estados 
Unidos, da China e da França, o 
que fez da fala do novo presidente 
do Brasil motivo de atenção para 
o mundo.

O único estado brasileiro, com 
a presença do governador, João 
Dória, convidado pelo Fórum, foi 
São Paulo, levando um material 
promocional de primeiro mundo. 
São Paulo presente com imagens e 
números econômicos. 

Bolsonaro fez um discurso de 
seis minutos, breve, diante dos 
grandes problemas do país, mas não 
deixou de mencionar as propostas 
de governo e os desafios a enfrentar 
e a ênfase na abertura do país para o 
liberalismo, o que o Fórum gostaria 
de ouvir.

O ministro Paulo Guedes deta-
lhou os planos do governo o que 
impressionou os presentes, bem 
como, a palestra do ministro Sergio 
Moro.

A imprensa brasileira entendeu 
que o discurso do presidente foi 
superficial e não fez nenhuma re-
ferência a Reforma da Previdência.

A nossa imprensa durante os 
últimos anos regrediu em termos 
de articulistas, perdeu a capacidade 
investigativa e a levou a miopia.

Talvez, o fato de não receber re-
cursos do governo federal para falar 
bem do governo e mal da oposição.

Ora, é elementar que o presiden-
te da república não poderá e, nem 

poderia, dar detalhes da reforma da 
previdência uma vez que o Con-
gresso Nacional não está formado, 
o que ocorrerá no mês de fevereiro.

O poder executivo, por uma 
questão de prudência, não deveria 
apresentar os pontos da reforma 
para a sociedade antes da análise e 
julgamento do Congresso Nacional 
que a aprovará ou não.

Todavia, nada impede, que as 
articulações políticas sejam reali-
zadas antes da formação do poder 
legislativo.

Esta implicância da imprensa 
com o presidente Bolsonaro será a 
tônica dos vencidos e dos que não 
recebem mais do governo para falar 
bem ou esconder as suas mazelas. 
Não vai ser fácil aturar esta impren-
sa que perdeu o senso de jornalismo 
e profissionalismo.

A lamentar, o fato do presidente 
não ter levado em sua comitiva o 
jovem ministro do meio ambiente 
para explicar ao mundo as conquis-
tas sobre a questão ambiental, como 

por exemplo: as matas preservadas 
no Brasil é mais do que o dobro 
da média mundial; o Brasil tem 
mais florestas que a Rússia (tem o 
dobro da área do Brasil), Canadá e 
Estados Unidos juntos (só o Parque 
Estadual da Serra do Mar, próximo 
de nós, é duas vezes maior que a 
maior floresta primária da Europa, 
na Polônia).

O país utiliza somente 10% 
de todo o território e produz hoje 
mais do que produziu em 500 anos 
em função da alta produtividade 
brasileira; os produtores nacionais 
reservam, sem subsídios, 20% da 
superfície total do Brasil; 20% do 
resto território ficam com a pecu-
ária e o que sobra com as áreas de 
assentamento, parques e florestas 
controladas pelo poder público, ter-
ras indígenas, em resumo, mais de 
dois terços de toda a terra existente 
são “áreas preservadas”.

O país é vítima de ONG`s fi-
nanciadas por organismos interna-
cionais, GPeace, e por ONG`s de 
esquerda do Brasil, CNBB (Con-
ferência Nacional dos Bispos do 
Brasil), inimigos do agronegócio, 
etc., orientada pela organização 
americana:” Fazendas aqui e Flo-
restas lá”.

Fundões e grotões estão proi-
bidos de criar progresso a partir 
da terra, disputar mercados e não 
perturbar a tranquilidade moral 
das nações civilizadas ecológicas 
e sustentáveis.

O Brasil, desta vez, foi muito 
bem representado!

Codinomes 
Parece que não é apenas a cons-

trutora Odebrecht que adotou codi-
nomes para denominar os políticos 
que transitaram pelas suas depen-
dências. O pessoal dos corredores 
da Prefeitura de Lorena focaram 
nos vereadores que circulam pela 
municipalidade com suas identifi-
cações: Pidão (pede mais que mãe 
solteira), Sapatinho (desfila em todas 
as cores partidárias), Surfista (só vai 
na onda), Falset (acredita em sua 
própria mentira), Me Engana Que 
Eu Gosto (ele finge que é, e o home 
finge que acredita), Garganta Pro-
funda (nada enche, nada satisfaz), 
Tropeço (estático na ida e na volta), 
Tonho da Lua (só falta babar), Aves-
truz (esconde a cabeça na mentira, 
mas o rabo sempre aparece) e tem 
mais...

Habemus ‘papa’???
Tem gente em Guará ou com 

interesses na cidade torcendo para 
o final das férias do prefeito Marcus 

Soliva. Motivo: 
assuntos sérios 
que não se resol-
vem com selfies, 
apertos de mãos 
e tapinhas nas 
costas. Por mais 
que o vice, Regis 
Yasumura, tenha 
se esforçado em 

cumprir o expediente, há situações 
em que a conta só fecha com o chefe. 
É como ir a Roma e ser atendido pelo 
cardeal ao invés do Papa...

Social do futuro
Mesmo em férias, o prefeito Isael 

Domingues acertou mais uma vez no 
social. Mais 22 estudantes da cidade 
terão acesso ao ensino superior atra-
vés de bolsas de 
estudos (destina-
dos a moradores 
de baixa renda) 
nas áreas de li-
cenciatura, tec-
nologia e bacha-
relado. A notícia 
movimentou a 
periferia de Pin-
da, já que os interessados devem se 
inscrever no setor de protocolo da 
Prefeitura nos próximos dias 7 e 8. 
Posterior a isso, todos acompanhan-
do o Jornal Tribuna do Norte onde 
será divulgado o resultado, prova-
velmente no dia 13 de fevereiro. Por 
mais que a oposição tente achar um 
ponto crítico, os benefícios superam 
a especulação. 

Efeito Reverso... 
Se enganou quem pensou que a 

prefeita de Piquete, Teca Gouvêa “ti-
raria o pé” do trabalho após ter o seu 
carro incendiado em um atentado 
na última quarta-feira. Corre pelos 
corredores da Prefeitura que o crime 
deixou Teca com ainda mais “sede” 

Patrícia Batistela

Rita Marton

em realizar projetos que fechem com 
chave de ouro seu segundo mandato.

‘Onde mora o perigo’
Comenta-se entre os cientistas 

políticos da Praça da Bandeira, que 
o atentado e as ameaças de morte 
contra a prefeita Teca Gouvêa de-

monstram que 
sua atuação fren-
te à Prefeitura 
tem incomodado 
muitos adeptos 
da “Velha Polí-
tica”, que temem 
que seu indica-
do para sucessão 
poderá receber a 

maioria dos votos de Piquete. Para 
muitos moradores, ao invés de se 
preocupar com o futuro da cidade, 
o mandante do atentado deveria 
temer o próprio destino, já que a 
Polícia Civil está mobilizada para 
identificá-lo.

Em time que está...
...ganhando não se mexe A de-

cisão do prefeito Isael Domingues 
em renovar por um ano o contrato 
do transporte público com a em-
presa de ônibus Viva Pinda foi 
vista por especialistas no assunto 
como prudente e oportuna. Para os 
conhecedores do ramo, a atitude do 
Executivo buscou não desmontar 
uma fórmula que tem dado certo há 
mais de uma década. Eles também 
apontaram como ponto positivo a 
cláusula do contrato que garante 
a possibilidade do município res-
cindir com a empresa, assim que 
concluir o processo de elaboração 
do processo licitatório para nova 
concessão do serviço. Apesar da 
oposição tentar “pegar carona” no 
tema para criticar, seus argumentos 
acabam na contramão dos estu-
diosos do setores de transporte e 
mobilidade urbana.

PT saudações
O que de fato aconteceu para 

separar a dupla – aparentemente 
inseparável – Patrícia Batistela e 
Paulo Vieira, ninguém em Cruzei-

ro sabe dizer. A 
única certeza é 
que mesmo afas-
tada da direção 
da FACIC, Pa-
trícia continua 
bem próxima 
da política cru-
zeirense (quem 
sabe numa par-

ceria com o vice Dr. Davi), e Paulo 
Vieira, apesar de vereador, ter seu 
prazo de validade com a vida públi-
ca expirando em dezembro de 2020, 
devido sua inelegibilidade.

Mensagem cifrada
No próximo dia 30 a 2ª Instância 

da Justiça poderá livrar Lorena do 
Câncer da política...

Teca Gouvêa

Um encontro que tratou de ges-
tão pública - com troca de experi-
ências, governabilidade, reeleição 
e modelo de trabalho - no eixo 
Guará-Lorena, marcou o encontro 
desta sexta-feira na redação do 

Jornal Atos. Uma sequência de 
novos investimentos que estão 
chegando à região deverá exigir 
dos próximos governantes uma 
estratégia especial para garantir o 
desenvolvimento. 

Isael Domingues
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Ex-secretário denuncia fraude e
desfalque no governo Edson Mota
Guilherme Marcondes garante ter provas das irregularidades da atual administração 
em setores como a Saúde e Santa Casa, e promete apresentá-las durante a semana

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

O ex-vereador, secretário de 
Saúde e assessor jurídico de 
Cachoeira Paulista, Guilherme 
Marcondes, usou as redes so-
ciais para denunciar supostas 
fraudes do governo Edson 
Mota (PR). Corrupção, desvio 
de dinheiro da Santa Casa e 
funcionários fantasmas estão 
entre as acusações.

Guilherme Marcondes, que 
foi vereador de oposição ao 
ex-prefeito João Luiz (PSB) e 
participou da gestão de Edson 
Mota desde o início do man-
dato, em 2017, transitou pela 
secretaria de Saúde e recen-
temente ocupava o cargo de 
assessor jurídico. Após o seu 
desligamento da Prefeitura, na 
última semana, ele denunciou 
em um comentário em uma 
publicação de um grupo de 
discussões no Facebook uma 
série de irregularidades que 
teriam acontecido na atual 
gestão. 

Marcondes garantiu que 
sua exoneração, que já seria 
realizada no final do ano, foi 

antecipada por ele não concor-
dar com medidas da Prefeitura 
em questões políticas como a 
tentativa do chefe do Executivo 
que teria obrigado funcioná-
rios a apoiarem candidatos a 
deputados na última eleição. 
“Sou presidente do PSD, tenho 
compromissos e fidelidade com 
o meu partido, desde então 
deixei isso claro. Mas o Edson 
(Mota) queria obrigar a todos 
os comissionados, funcionários 
da Santa Casa e outros da Saú-
de a apoiarem seus candidatos. 
Minhas ideias de gestão já não 
iam de encontro com o as do 
Edson, principalmente quanto a 
terceirização da Saúde”, contou.

Marcondes revelou que em 
2017, o então interventor da 
Santa Casa, Alexandre Alves, 
foi exonerado por não aceitar 
assinar a carteira de trabalho 
de duzentos funcionários, e que 
neste momento, ele levantou 
uma série de irregularidades. 
“Eu estava trabalhando para 
o governo, então discuti isso 
internamente e não tornei um 
fato público. Falei ‘prefeito, 
você está cometendo irregula-
ridades, você vai cair em impro-

bidade com essa terceirização, 
deve ser condenado criminal-
mente pela forma que está 
fazendo’. E ele (prefeito) falou: 

‘Eu contratei cinco advogados 
de São Paulo que sabem mais 
do que você, então acho que 
quem está errado é você’. Ele 

não queria que eu palpitasse 
mais na Saúde, então me ofe-
receu para me afastar e ficar 
como assessor jurídico”.

Segundo o denunciante, ao 
sair do setor não teve mais 
contato com os pagamentos, 
contratações e verbas, mas 
que desde o segundo semestre 
de 2018 vários funcionários o 
procuraram, período em que 
recebeu várias provas como 
a prestação de contas do Isec 
(Instituto de Saúde, Educação 
e Comércio) e todas as notas, 
inclusive as dos serviços que 
não foram prestados. O Institu-
to foi denunciado e condenado 
pela Justiça por irregularidades 
em contratos com prefeituras 
do Estado de São Paulo, o que 
motivou o fim da parceria com 
Cachoeira.

Após ter acesso à ação civil 
pública, Guilherme descobriu 
que o problema não é a ter-
ceirização da Saúde, e sim a 
“quarteirização”, pois o Isec 
teria criado duas empresas de 
fachada que emitiram notas 
frias para serviços não executa-
dos, o que, segundo Marcondes, 
está sendo comprovado na 

Justiça, inclusive através de in-
vestigação do Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Repressão 
ao Crime Organizado).

Ao se referir a “contratos 
espúrios” como a irregulari-
dade nos plantões médicos da 
cidade, o ex-secretário destaca 
que no contrato haveria quatro 
médicos por dia, com plantão 
de R$1,2 mil cada, mas na 
realidade o atendimento diário 
contava com um médico con-
cursado, ou seja, ele recebe pela 
Prefeitura e não por plantão. 
Apenas com os plantões são 
cerca de R$ 150 mil suposta-
mente desviados por mês.

Marcondes contou ainda que 
continua recebendo denúncias, 
como um vídeo de suspeita de 
compra de votos e a folha de 
pagamento da Santa Casa que, 
segundo ele, apresenta pelo 
menos duzentos funcionários 
a mais do que deveria ter. “Eles 
tinham me afastado e eu não ti-
nha acesso a isso, mas agora eu 
tenho um arcabouço de provas. 
Vou revelar tudo para a Justiça, 
protocolizar isso sem sombra 
de dúvida. Fiz isso em outras 
gestões, sempre denunciei os 
desvios da Santa Casa, e se tiver 
e eu conseguir comprovar, eu 
vou denunciar novamente”, 
frisou Marcondes.

A reportagem do Jornal Atos 
entrou em contato com a Pre-
feitura e foi informada de que 
o prefeito esteve fora da cidade 
na semana, e a secretária de 
Negócios Jurídicos, Gisele Fer-
nandes, está de licença médica. 
Nenhuma resposta sobre as 
denúncias apresentadas foram 
repassadas à redação.

Teca tem carro incendiado e revela 
receber série de ameaças de morte
Coquetel molotov é utilizado na ação criminosa; Polícia Civil é mobilizada 
para tentar identificar autor do atentado contra prefeita de Piquete

Lucas Barbosa
Piquete

A Polícia Civil de Piquete 
abriu um inquérito para tentar 
identificar o criminoso respon-
sável por incendiar parcial-
mente o carro da prefeita Ana 
Maria de Gouvêa, a Teca (PSB), 
na tarde da última quarta-feira 
no estacionamento do Paço 
Municipal. Além de revelar que 
recentemente sua irmã tam-
bém teve o veículo danificado, 
a chefe do Executivo contou 
que há mais de um ano sofre 
ameaças anônimas de morte.

De acordo com Teca, ela 
participava de uma reunião em 

seu gabinete por volta das 18h, 
quando um servidor municipal 
a informou que a parte da fren-
te de seu automóvel particular 
estava em chamas.

Ao chegar no estacionamen-
to, a prefeita descobriu que um 
criminoso lançou um coquetel 
molotov (garrafa com líquido 
inflamável) contra o carro.

Após o fogo ser controlado 
por funcionários, a Polícia 
Militar foi acionada.

Já que o plantão da Delega-
cia de Piquete havia se encer-
rado no fim da tarde, a prefeita 
foi escoltada pela PM até o 2° 
Distrito Policial de Lorena, 
onde registrou um boletim de 

ocorrência.
Já na manhã da última quin-

ta-feira, o caso foi repassado à 
Polícia Civil de Piquete.

Além de demonstrar preocu-
pação diante o atentado, Teca 
revelou que há poucos dias sua 
irmã e secretária de Desenvol-
vimento Social, Fátima Maria 
de Gouvêa, também teve o car-
ro danificado. “Tenho minhas 
suspeitas, mas não posso apon-
tar com precisão quem fez isso 
e qual foi sua motivação. Desde 
o fim de 2017 recebo ameaças 
de morte através de perfis fal-
sos no Facebook. Na semana 
passada o carro da minha irmã 
foi todo arranhado. Confio no 

Foto: Colaboração

A frente do carro da prefeita, destruída em atentado nesta semana

Jéssica Dias
Lavrinhas

Uma nota divulgada pela Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
sobre um projeto de lei encami-
nhado à Câmara para votação 
referente aos pagamentos 
dos professores com reajuste 
do piso salarial do magistério 
gerou polêmica. O vereador 
da base, Breno Anaya (PSC), 
questionou a postagem feita 
pela Prefeitura acusando-a de 
“mentirosa”.

Os apontamentos feitos por 
Anaya foram referentes ao pa-
gamento das férias dos profes-
sores, atrasado há 22 dias, uma 
parte do 13º dos funcionários 
da Santa Casa e o pagamento 
dos estagiários dispensados em 
2018. A nota publicada infor-
mava: “A Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista esclarece 
que referente ao pagamento 
das férias dos professores, o 
Executivo aguardava o reajuste 
do piso salarial ao salário base 

dos professores. A aprovação 
do projeto será pelo Legisla-
tivo, hoje, 22 de janeiro, na 
primeira sessão ordinária da 
Câmara (trecho da nota)”. 

Na tribuna, o vereador da 
base afirmou que a publica-
ção era mentirosa e que não 
havia nenhum projeto a ser 
votado. “Uma mentira. Não tem 
nenhum projeto na Câmara 
referente a reajuste salarial 
ou a pagamento atrasado 
de férias. É um filme que eu 
já estava prevendo há duas 
semanas, e agora a Prefeitura 
veio com uma nota fajuta, falsa, 
mentirosa, me lembrando com 
tristeza a gestão passada que 
era craque em soltar nota falsa 
no Facebook, e principalmente 
para querer enganar algo que 
não tem como ser enganado, 
que é o direito trabalhista”, 
atacou o vereador.

Após a postagem, a Prefei-
tura divulgou uma retificação, 
proferindo que a votação não 
seria mais no dia 22, que se-

ria somente lido o projeto. A 
votação aconteceria na sessão 
seguinte, no dia 29.

De acordo com a CLT (Conso-

Erro em postagem da Prefeitura sobre projeto causa atrito 
com Câmara e ataque de vereador da base em Cachoeira

Foto: Arquivo Atos

Breno Anaya e Dimas Barbosa criticam governo por conduta em proposta sobre pagamento de atrasados e cobram ações

trabalho da polícia e torço para 
que o responsável seja preso 
rapidamente”.

Investigação – De acordo 
com a Polícia Civil de Pique-
te, desde a manhã da última 
quinta-feira a equipe de inves-
tigadores está mobilizada em 
busca de pistas sobre a autoria 
do atentado.

Além de consultarem ima-
gens de câmeras de segu-
rança de imóveis próximos à 
Prefeitura, os policiais estão 
coletando depoimentos de 
testemunhas.

Até o fechamento desta edi-
ção, nenhum criminoso havia 
sido preso.

lidação das Leis do Trabalho), o 
funcionário tem de receber os 
valores das férias até dois dias 
úteis antes de sair de férias. 
“Todo mês atrasar o paga-
mento é triste, é vergonhoso, 
mas dezembro e janeiro é o 
pior mês de todos, porque vêm 
Natal, férias, e o funcionário 
às vezes quer viajar, passear 
com a família, mas não tem 
dinheiro”, criticou.

O presidente da Câmara, 
Dimas Barbosa (PTB), também 
opinou sobre o pagamento. 
“A questão de férias não veio 
nada para Câmara, porque 
não compete a nós. Isso é coisa 
do Executivo, ele teria que ter 
dentro do orçamento a previ-
são para poder estar fazendo 
esses pagamentos”.

A Prefeitura respondeu o 
questionamento sobre os sa-
lários explicando que “...caso 
o projeto enviado pelo Exe-
cutivo ocorra em sua trami-
tação normal, depois de lido 
e apreciado pelos vereadores 

em tempo hábil, a prefeitura 
informa que será efetuado o 
pagamento do reajuste e das 
férias dos servidores, que tem 
a sua data prevista para o dia 
31/01/19. Quanto ao restante 
do pagamento do décimo ter-
ceiro salário dos funcionários 
da Santa Casa, estará sendo 
realizado até o fim do mês de 
fevereiro (trecho da nota)”.

Após a polêmica da nota 
divulgada pela Prefeitura e o 
questionamento feito pelo ve-
reador da base, Breno Anaya, a 
Câmara cobrou um posiciona-
mento da Prefeitura. Barbosa 
se reuniu com a secretária 
de Administração e Governo 
Emiliana Fernandes, e disse 
que não iria tolerar “comprar” 
responsabilidade do Executivo. 
“Eu acho que foi um lapso por 
parte da Prefeitura, que postou 
jogando para nós que estaria 
aqui o projeto, sendo que não 
era verdadeiro. Na realidade, 
aquilo que foi vinculado pela 
Prefeitura não procedeu por-

que não foi dado entrada de 
nenhum projeto na Câmara”, 
explicou o presidente, que 
detalhou ainda que no dia 
23 chegaram dois projetos 
do Executivo referentes ao 
reajuste salarial do servidor 
público e que cria vagas de 
cargos de PEB 1 (Professor 
Ensino Básico) e auxiliar de 
desenvolvimento infantil. “Nós 
estamos colocando hoje (24) na 
extraordinária para tramitar, 
para ser votada na terça-feira, 
próxima sessão”.

A Prefeitura se justificou, 
dizendo que foi um lapso, um 
equívoco, que não foi o que 
a secretária realmente tinha 
falado para postar. “Eles as-
sumiram comigo que foram 
eles mesmos que causaram o 
equívoco, porque não chegou 
na Casa para ser lido, discutido, 
colocado na pauta. No entendi-
mento de todos os vereadores, 
eles tentaram transferir para 
Casa uma responsabilidade que 
não era nossa”, explicou.

Breno Anaya: críticas ao prefeito

O ex-secretário Guilherme Marcondes, que denunciou o prefeito

Foto: Arquivo Atos
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Piquete, 26 de janeiro de 2019 - A 
Águas Piquete iniciou na última segun-
da-feira, dia 21, uma reforma na Estação 
de Tratamento de Água (ETA) da cidade. 
As  obras, que envolvem troca de regis-
tros, válvulas dos filtros e a pavimenta-
ção das vias internas trarão melhorias 
significativas na qualidade da água que 
abastece a população piquetense.

Até o momento, já foram instaladas 
três válvulas nos filtros e, na próxima 
semana, serão trocados os registros. 

Por conta das manutenções que estão 
sendo feitas na ETA, o abastecimento 
poderá sofrer oscilações. A previsão 
para o término da obra é para a primeira 
quinzena de fevereiro.

De acordo com o coordenador da 
Águas Piquete, Felipe Parente, a 
reestruturação na ETA garante o fun-
cionamento adequado da estação, 
evita transtornos futuros e garante que 
o consumidor tenha água da melhor 
qualidade.

Reforma na Estação de 
Tratamento de Água beneficia 

população de Piquete
Melhoria na qualidade da água é o principal

ganho com o investimento em nova estrutura

Saeg quer reajuste de até 26% 
na cobrança da tarifa de lixo
Solicitação partiu da autarquia, mas Agência Reguladora rejeita ajustes 
e cobra comprovantes para entender percentual em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A solicitação para o reajuste 
da tarifa cobrada pela coleta 
de lixo de Guaratinguetá reper-
cutiu negativamente. A Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos), que é responsável 
pelo serviço, encaminhou um 
pedido de aumento de 26% 
para a Arsaeg (Agência Regu-
ladora). O percentual, acima 
da reposição inflacionária que 
ficou pouco mais dos 4%, não 
agradou os contribuintes.

A Arsaeg rejeitou o pedido 
e não aplicou reajuste por 
falta de comprovação real da 
necessidade de aumento da 
cobrança.

O pedido partiu da Saeg e 
foi encaminhado no começo 
deste ano. Assim como acon-
tece anualmente, são levadas 
em conta as despesas, gastos 
e investimentos no serviço 
para se chegar a um número 
real de reajuste da cobrança. 
Representantes da companhia 
e da agência reguladora se reu-
niram e o pedido de aumento 
de 26% foi feito, mas a infor-
mação vazou e o percentual 
chamou atenção. “Houve um 
vazamento, pois as pessoas 
estavam sabendo de infor-
mações que até o momento 
eram confidenciais”, afirmou 
o presidente da Saeg, Renato 
Valentim.

A justificativa apresentada 
foi baseada em um estudo so-
bre os gastos com o serviço da 
coleta de lixo, referente ao ano 
anterior. Através dos dados, a 
Saeg encaminha a Arsaeg uma 
revisão da taxa e fica a cargo 
da agência reguladora analisar 
o pedido.

Segundo Valentim, a pro-
dução de resíduo úmido e 
recolhimentos de materiais dos 
Postos de Entrega Voluntária 
e das operações Cata Bagulho 

foi bem superior aos últimos 
anos. “A produção de lixo foi 
muito maior do que em anos 
anteriores. Pelo próprio geor-
referenciamento da Prefeitura 
(que corrigiu), do metro qua-
drado de construção, teve um 
aumento no ano passado”.

Atualmente a Codesg (Com-
panhia de Desenvolvimento 
de Guaratinguetá) opera o 
recolhimento de resíduos no 
município. De acordo com 
o presidente da Saeg, houve 
uma redução no investimento. 
O valor pago mensalmente 
pelo transbordo do lixo ao 
aterro sanitário de Cachoeira 
Paulista oscila entre R$ 290 
mil e R$300 mil. O custo total 
do lixo no ano passado foi de 
R$14 milhões.

Ao fim da coletiva, Valentim 
confirmou que o percentual 
pedido pela Saeg, de 26%, não 
deverá ser colocado em prática. 
“Estamos analisando, para ser 
menos, ou quem sabe para a 
gente aplicar mais para frente”.

O presidente da Saeg não 
soube informar qual percen-
tual poderá ser acordado pelo 
reajuste da tarifa.

Outro lado - A Arsaeg con-
firmou que não concederá ne-
nhum reajuste até que a Saeg 
encaminhe documentos que 
comprovem o investimento 
pelo serviço no ano passado, e 
a necessidade pelo percentual 
solicitado. “Estamos aguardan-
do a resposta do ofício à Saeg 
para que nos informem as 
atividades que eles deveriam 

fazer. Esperamos a planilha 
justificando o reajuste ou parte 
dele”, afirmou o diretor admi-
nistrativo da Agência Regula-
dora, Ricardo Nishimura.

As planilhas poderiam ter 
sido repassadas durante o ano 
passado de forma mensal ou 
semestral. A Arsaeg aguarda os 
documentos até a próxima se-
mana. Com os comprovantes, a 
diretoria da agência se reunirá 
para votar a solicitação.

Internamente já é dada como 
descartada a possibilidade de 
acatar os 26% de reajuste. O 
anúncio do percentual aplicado 
pode ser feito no começo de fe-
vereiro. A Saeg vai encaminhar 
a documentação necessária, 
segundo Valentim, até terça-
-feira que vem.

Lixo acumulado em bairro de Guaratinguetá; SAEG pede aumento de tarifa para coleta seletiva na cidade

Foto: Juliana Aguilera

Isael renova contrato 
do transporte público 
com a Viva Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou na última 
quarta-feira a renovação do 
contrato com a empresa de 
ônibus Viva Pinda para con-
cessão do serviço de transporte 
público por mais um ano. 
Apesar do prazo estabelecido 
no documento, o Executivo 
não descarta a possibilidade 
de rescindir o acordo caso 
seja concluída até o fim de 
2019 a elaboração do processo 
licitatório para uma nova con-
corrência pelo serviço.

À frente do transporte públi-
co no município desde 2007, a 
Viva Pinda atende diariamente 
quase 17 mil passageiros atra-
vés de uma frota de 42 ônibus, 
distribuída por 12 linhas.

De acordo com a Prefeitura, 
o primeiro contrato firmado 
entre as partes, e que segue 
as mesmas regras do fixado 
em 2004 com a antiga con-
cessionaria, estabelece que a 
Viva Pinda não realize uma 
compensação financeira ao 
Município em troca da gestão 
do serviço. 

Desde 2014, a cidade ensaia 

a abertura de uma licitação 
para a realização da concor-
rência pública pelo serviço. 
Já que a medida não saiu do 
papel, desde então o contrato 
com a Viva Pinda foi prorro-
gado por diversas vezes. 

Em nota oficial, o Executivo 
explicou que tem avançado 
no processo de elaboração 
do novo edital, como a con-
clusão de audiências públicas 
que buscaram identificar as 
reivindicações de melhorias 
exigidas pelos passageiros. 

Apesar de não revelar qual 
a previsão para a abertura 
da concorrência, o Executivo 
explicou que o próximo passo 
necessário será a criação do 
Conselho Municipal do Trân-
sito. Após este procedimento, 
o edital deverá ser lançado na 
sequência. 

Caso o trâmite seja conclu-
ído ainda em 2019, o municí-
pio poderá optar na rescisão 
do contrato com a Viva Pinda. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou o agendamen-
to de uma entrevista, por 
telefone, com a direção da 
Viva Pinda, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Medida tem duração de um ano;
Prefeitura quer licitação em 2019

Embarque em ônibus do Viva Pinda; contrato prorrogado em um ano

Foto: Arquivo Atos

Jéssica Dias
Lavrinhas

Para o descontentamento 
dos mais de noventa mil usu-
ários do transporte público 
no Vale do Paraíba, a EMTU 
(Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo) reajustou em 6,88% o 
valor da tarifa dos ónibus in-
termunicipais (entre cidades) 
no último dia 20. A medida, 
que impactou num aumento 
médio de R$ 0,60, atingiu as 
oitenta linhas da região.

Moradora de Cruzeiro, 
a técnica de enfermagem 

Bruna Evangelista, 26 anos, 
desde o início de janeiro par-
ticipa de um processo seleti-
vo de trabalho em Lorena. Na 
tarde da última terça-feira, 
Bruna ficou surpresa ao ser 
informada na rodoviária de 
Lorena sobre o reajuste da 
passagem entre as cidades, 
que saltou de R$10,35 para 
R$ 10,85. “Foi uma falta de 
respeito com os passageiros 
eles aumentarem o preço 
sem antes pedir a nossa opi-
nião. Não acho que o serviço 
que eles oferecem é tão bom 
assim para eles subirem o va-
lor desse jeito. Infelizmente, 

ninguém se importa com o 
povo”, lamentou.

Outro passageiro que se 
sentiu prejudicado com a me-
dida foi o morador de Lorena 
Rafael Pereira, 37 anos, que 
três vezes por semana visita 
o filho em Cachoeira Paulista.  
Com o reajuste, a tarifa entre os 
municípios passou de R$4,85 
para R$ 5,35. “Fiquei indignado 
porque estou tentando econo-
mizar em todas as minhas des-
pesas para conseguir comprar 
uma moto até o meio do ano, 
e esse aumento da passagem 
vai atrapalhar um pouco esse 
projeto. Acredito que os donos 
das empresas de ônibus acham 
que esses centavos a mais não 
mudam a vida de ninguém, mas 
para nós que somos humildes 
eles fazem falta no fim do mês”.     

O último reajuste das tarifas 
dos ônibus intermunicipais 
foi realizado pela EMTU em 
janeiro de 2018, chegando a 
um índice de 4,42%.

Outro lado – Em resposta 
à imprensa regional, a EMTU 
justificou que o reajuste foi mo-
tivado pela inflação nacional 
e os aumentos dos preços dos 
combustíveis e das despesas 
com funcionários.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou uma entrevista com a 
direção da EMTU, mas nenhum 
responsável foi localizado até o 
fechamento desta edição.

Passageiros da região reclamam 
de reajuste das tarifas de ônibus

Foto: Lucas Barbosa

Decisão da EMTU gera aumento médio de R$ 0,60 nas 
passagens intermunicipios; usuários questionam medida

Ônibus que faz linha Guará-Lorena; aumento de passagens preocupa
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Falha no pagamento de concurso para 
professores em Potim gera protestos
Para contornar problemas, Prefeitura permite que concursistas paguem taxas 
depois da realização da prova; revoltados, candidatos desistem do processo

Juliana Aguilera
Potim

A Prefeitura de Potim foi 
alvo de diversas reclamações 
esta semana, após permitir 
que participantes que não 
conseguiram efetuar o pa-
gamento de inscrição para 
concurso público pudessem 
depositá-lo pós prova. A me-
dida foi tomada devido a pro-
blemas de cronograma e com 
a conta na Caixa Econômica 
Federal. Em uma rede social, 
candidatos se indignaram, 
chegando até a desistir da 
prova.

A secretária da Educação, 
Renata Teberga, reconheceu a 
dificuldade de se realizar o pa-
gamento da taxa, que variou 
de R$ 20 a R$ 40, em quatro 
dias úteis, mas explicou que 
o problema vem desde os 
trâmites com o Ministério 
Público. “A Prefeitura estava 
com um despacho que não 
poderia fazer contratação 
temporária. Começamos en-
tão outro processo no jurídico 
para mostrar que não era o 
caso de concurso, e sim, um 
processo seletivo simplifica-
do”, afirmou.

A demora com o processo 

levou a Prefeitura de Potim a 
perder prazos para a licitação 
do concurso, fechando com a 
empresa Assertiva R$ 15 mil 
para realização das provas. 
“Mesmo assim, a juíza demo-
rou para dar o deferimento. 

Só o conseguimos em 7 de 
janeiro. O processo seletivo 
já começou com estas dificul-
dades, então tivemos prazos 
apertadíssimos”, reforçou.

A medida foi tomada para 
que o processo fosse homolo-

gado em 28 de janeiro, com 
o início das aulas em 1º de 
fevereiro. Posteriormente, os 
candidatos tiveram, por dois 
dias e meio, dificuldade em 
depositar o valor na conta 
da Caixa Econômica Federal. 

Para evitar que algum parti-
cipante fosse prejudicado, a 
Prefeitura estendeu a data 
para realizar o depósito até 
o próximo dia 25, sendo a 
prova realizada no último 
dia 19.

Gabarito – Além da confu-
são, internautas apontaram 
o despreparo na aplicação 
da prova. A exposição do 
gabarito nas redes, através 
de uma foto, reforçou o tom 
de reclamação com a empresa 
prestadora do serviço e com 
a Prefeitura.

Para a secretária, a ação foi 
feita de má fé. “Orientamos 
que não levassem nada para 
casa, muito menos usassem 
o celular. Não íamos mandar 
nossos aplicadores revista-
rem os candidatos. Isso já 
vai da índole da pessoa, que 
está vindo prestar a prova 
querendo ser um modelo 
para crianças e adolescentes”. 
O processo administrativo 
simplificado foi aplicado para 
setecentas pessoas, com 11 
cadernos com 25 questões 
cada.

A contratação de 31 pro-
fessores é temporária e por 
tempo indeterminado para 
as disciplinas arte, história, 
língua portuguesa, inglês, 
matemática, ciências físicas 
e biológicas, educação física, 
geografia e educação especial. 

Desistência – A professora 
especialista em educação 
especial e inclusiva, Andrea 
Ferraz, 42 anos, foi uma das 
participantes que desistiu 
de realizar a prova. “Nunca 
vi isso na minha vida. Quem 
correu e se preocupou em 
pagar na data não foi lesado? 
Quem garante que quem fez e 
não pagou a taxa irá pagar?”

A Prefeitura afirmou que 
quem passar no processo e 
não apresentar o compro-
vante de pagamento será 
desclassificado e não poderá 
atuar no cargo.

Sede da Divisão Municipal de Educação de Potim; cidade é alvo de uma série de reclamações após denúncias de falhas em concurso público

Foto: Juliana Aguilera

Casal é preso por matar e enterrar 
menino de três anos em Cruzeiro
Espancamento e assassinato de criança gera comoção e revolta na cidade; 
laudo do IML contradiz versão apresentada pelo casal e defesa à polícia

Criança morta pela mãe (foto) e padrasto; casal enterrou menino

Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Com a suspeita de ter sido 
espancado até a morte pela 
própria mãe e o padrasto 
no último dia 18, o corpo do 

pequeno João Pedro Ribeiro, 
3 anos, foi sepultado na ma-
nhã da última segunda-feira 
no Cemitério Municipal de 
Cruzeiro.

Além de homicídio doloso 
(quando existe a intenção 

de matar), o casal deverá 
responder pelo crime de 
ocultação de cadáver, já 
que enterrou a vítima em 
um matagal no bairro Km 4.

Marcado por comoção e 
revolta, o enterro de João 
Pedro contou principal-
mente com as presenças de 
familiares do pai da criança 
e moradores do Vila Brasil, 
bairro onde o menino mora-
va com a mãe, de 22 anos, e 
o padrasto, de 23 anos.

De acordo com a DIG (De-
legacia de Investigações 
Gerais), no último dia 19, 
familiares do pai do meni-
no compartilham a foto de 
João Pedro pela rede social 
Fecebook, denunciando o 
desaparecimento da criança.

Ao desconfiar da atitude 
da mãe em não registrar 
um boletim de ocorrência 
sobre sumiço do menino, a 
Polícia Civil se deslocou até 
a casa da família no último 
domingo.

Após demonstrar nervo-
sismo com a presença dos 
policiais, o casal foi encami-
nhado ao 2° Distrito Policial 
de Cruzeiro.

Durante o interrogatório, 
a mãe e o padrasto confes-
saram que João Pedro havia 
morrido no último dia 18 e 
que haviam enterrado o seu 
corpo em um matagal loca-
lizado na avenida Florindo 
Antico, no bairro Km 4.

Em depoimento, a jovem 
afirmou que o filho estava 
com virose e chegou a dar 
algumas “palmadas” nele. 
A acusada negou que o ato 
levou a morte da criança. Ela 
confessou ainda que decidiu 
enterrar o corpo porque fi-
cou assustada com a morte 
repentina do filho.

Na sequência, a moradora 
do Vila Brasil indicou aos 
policiais o local em que o 
cadáver foi enterrado.

O laudo do IML (Instituto 
Médico Legal) revelou que 
o corpo de João Pedro apre-
sentava diversas fraturas 
e ferimentos na região da 
cabeça, pernas e braços.

O padrasto, que possuía 
antecedentes criminais por 
furto e roubo, foi conside-
rado cúmplice do crime. O 
casal permanece preso à 
espera de decisão judicial.

Moradora de Aparecida 
é presa em operação 
por associação ao PCC

Acusada de ter ligação 
com o PCC (Primeiro Co-
mando da Capital), principal 
facção criminosa do País, 
uma mulher de 31 anos foi 
presa na manhã da última 
quinta-feira no Vila Maria-
na, em Aparecida.

De acordo com a Polícia 
Civil, a detenção da crimi-
nosa foi um desdobramento 
da Operação Transponder, 
que cumpriu 39 mandados 
de prisões temporárias de 

integrantes do PCC em 22 
municípios paulistas.     

A moradora de Apare-
cida foi identificada após 
os policiais descobrirem 
que ela era responsável 
por realizar transações 
bancárias para a facção. 

A mulher não reagiu à 
prisão e foi encaminhada 
à Delegacia de Aparecida, 
onde foi autuada por asso-
ciação ao tráfico e crime 
organizado. 

Motorista é preso em 
flagrante com sete quilos 
de heroína, em Lavrinhas

A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) flagrou na noite da 
última quarta-feira o moto-
rista de um carro tentando 
transportar sete quilos de 
heroína no trecho de Lavri-
nhas da rodovia Presidente 
Dutra.

Segundo a PRF, agentes 
realizavam abordagem de 
rotina na estrada quando 
deram ordem de parada ao 
condutor. Após o suspeito 
demonstrar nervosismo, os 
policias decidiram realizar 
uma vistoria minuciosa no 
veículo.

Na sequência, os agentes 
descobriram que o auto-
móvel possuía um fundo 
falso no banco traseiro. 
Enrolados em um plástico, 
foram localizados sete tijo-
los do entorpecente.

O criminoso confessou 
que ganharia R$ 800 para 
transportar a heroína de 
Santos (SP) até o Complexo 
da Maré, localizado no Rio 
de Janeiro. 

O motorista foi preso 
em flagrante por tráfico 
de drogas e encaminhado 
a base da PRF de Cruzeiro.  

Polícia tenta identificar 
corpo encontrado sob 
viaduto em Aparecida 

O corpo de um homem foi 
encontrado na tarde da última 
quinta-feira no interior de um 
viaduto no trecho de Apare-
cida da rodovia Presidente 
Dutra.

De acordo com a PRF (Po-
lícia Rodoviária Federal), 
funcionários da NovaDutra, 
concessionária responsável 
pela rodovia, realizavam uma 

vistoria no viaduto, locali-
zado no km 74, quando se 
depararam com o cadáver, 
que estava em avançado 
estado de decomposição.  Na 
sequência, o corpo foi enca-
minhado ao IML (Instituto 
Médico Legal) de Aparecida.

A Polícia Civil de Apareci-
da abriu um inquérito para 
investigar o caso.

Foragido da Justiça é 
capturado em Cruzeiro

A Polícia Militar capturou 
um foragido da Justiça na noite 
da última quinta-feira no Vila 
Expedicionários, em Cruzeiro.

Segundo a PM, uma equipe 
patrulhava a avenida Bertolino 
Cypriano Pinto quando descon-
fiou da atitude de um pedestre. 

Na abordagem, os policias 
descobriram que o homem era 
procurado pelo crime de tráfico 
de drogas. 

O foragido foi levado ao 2° 
Distrito Policial de Cruzeiro, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.
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Aparecida divulga calendário da feira livre
Prefeitura dá continuidade a modernização do espaço; prazo para apresentação segue sem confirmação

Novo aplicativo auxilia 
Operação Tapa Buracos 
em Pindamonhangaba

Da Redação
Pindamonhangaba

Novas técnicas de geren-
ciamento de projetos es-
tão sendo utilizadas em 
Pindamonhangaba para o 
mapeamento de buracos e a 
realização da Operação Tapa 
Buracos com mais eficiência. 
Com o auxílio de um aplica-
tivo, os trabalhos foram ini-
ciados na última sexta-feira 
no bairro do Maricá, e vão 
abranger todas as áreas do 
município, seguindo forma 
ordenada.

A Operação Tapa Buracos 
é promovida pela secretaria 
de Obras e Planejamento. A 
secretária responsável pela 
pasta, Marcela Franco, des-

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida, 
na última semana, divulgou 
o calendário para montagem 
e desmontagem da feira 
livre. As barracas serão ar-
madas a cada sexta-feira e 
desmontadas aos domingos. 
Durante 2019 serão dez 
datas em que a feira perma-
necerá por mais dias. Nos 
meses de julho e dezembro, 
por exemplo, as barracas 
permanecerão montadas 
durante todo o mês devido 
as férias escolares.

Segundo o secretário de 
Indústria, Comércio e Fis-
calização, Marcelo Rangel, 
houve uma reunião entre 
representantes do Executivo 
e feirantes para definição 
do calendário. Também foi 
discutida a modernização da 
feira livre, assunto que tem 
gerado polêmica desde o 
ano passado. Sobre o calen-
dário, o secretário detalhou 
o que ficou definido. “No 
último dia 15 nos reunimos 
com o prefeito, feirantes e 
representantes do Sindicato 
do Comércio Ambulante. 
Basicamente, ficou a mesma 
coisa do ano passado, sendo 
que a montagem permanece 

na sexta-feira e a desmonta-
gem no domingo. Em alguns 
feriados importantes a feira 
vai permanecer montada 
por mais dias. Em julho e 
dezembro, ficará montada 

durante todo o mês”, contou. 
A decisão pelas datas foi 
tomada por um pedido feito 
pelos ambulantes, segundo 
o secretário.

Morador do Itaguaçu, bair-

Movimentação na feira livre de Aparecida; foco de reclamações de ambulantes e consumidores, estrutura recebe atenção da Prefeitura

Foto: Arquivo Atos

ro de Aparecida, Wellington 
Ribeiro, trabalha como am-
bulante aos fins de semana e 
acredita que a medida pode 
ajudar na complementação 
de renda. “Em algumas datas 

é importante manter as bar-
racas montadas, porque tem 
turistas na cidade. Carnaval, 
feriado de meio de semana, 
época de férias escolares. 
Eu acho positivo”, destacou.

Questionado sobre o pro-
jeto de modernização da 
feira livre de Aparecida, 
que foi divulgado inicial-
mente no ano passado, o 
secretário confirmou que 
em 2019 o Executivo dará 
continuidade ao processo 
para transformar o espaço, 
na avenida Monumental, 
em uma espécie de galeria 
de lojas ou pequeno sho-
pping. “O prefeito Ernaldo 
Marcondes (MDB) dá con-
tinuidade a esse projeto e 
logo mais será colocado em 
votação na Câmara. Isso 
deve acontecer mais pra 
frente. Por enquanto ainda 
não temos detalhes, mas já 
está em andamento. Será 
encaminhado à Câmara 
para que entre em votação”, 
concluiu.

A primeira data estendida 
de montagem da feira livre 
será do dia 14 ao dia 17 
de fevereiro. Depois, será 
durante o Carnaval, num 
período de dez dias. O cro-
nograma de montagem pode 
ser acessado no site oficial 
da Prefeitura de Aparecida. 
O secretário não confirmou 
se o Executivo já possui 
uma planta ou projeto mais 
elaborado sobre a moderni-
zação da feira.

Contra dengue, moradores cobram a 
retirada de lixo e valeta na Vila Geny
Prefeitura de Lorena alega prestar periodicamente o serviço de limpeza 
no local e MRS, até o fim do mês, promete manutenção em estrutura 

Passagem da linha férrea, na Vila Geny; acúmulo de entulho e condições de canaleta preocupam

Foto: Rafaela Lourenço

Rafaela Lourenço
Lorena

O descontentamento de 
moradores do Vila Geny com 
o acúmulo de lixo e a prolife-
ração de animais peçonhentos 
próximo à linha férrea voltou 
a ser assunto em Lorena. A 
reclamação recorrente per-
dura há anos. O caso envolve 
o poder público e a empresa 
MRS Logística, responsável 
pela malha ferroviária.

O período úmido da época 
de chuvas aumenta a preo-
cupação dos moradores com 
possíveis criadouros do Aedes 
aegypti, mosquito transmissor 
de doenças como a dengue, 
zika e chikungunya. Outros 
fatores preocupantes são o 
acúmulo de lixo no entorno da 
linha férrea e a água parada na 
canaleta localizada ao lado da 
linha do trem.

Morador do bairro, Paulo 
Cesar Garbuio, acompanha a 
situação do local há quarenta 
anos e aguarda uma atitude 
dos responsáveis pelo local.

“É tudo foco de dengue e 
animais peçonhentos como 
escorpiões e ratos. Tem restos 
de material de construção, 

acúmulo de lixo, dormentes 
(madeira utilizada na linha 
férrea). É um descaso total. Já 
entrei em contato com a Pre-
feitura, com a Câmara e com a 
MRS. Não vamos esperar que 
aconteça algo como o da meni-
ninha de Aparecida”, salientou 
Garbuio, lembrando o caso de 
Júlia Barbosa dos Santos, de 
apenas um ano e quatro meses, 
que morreu após ser picada 
por escorpião, no bairro Ponte 
Alta, no início do mês.

Em nota, a Prefeitura de 
Lorena frisou que a secretaria 
de Serviços Municipais tem 
realizado a limpeza da área 
próxima à linha férrea dentro 
de um calendário de ativi-
dades geral. Destacou ainda 
que desde a última semana 
equipes realizam os serviços 
de roçada e manutenções 
nos bairros Vila Nunes e Vila 
Geny. “No mês de novembro, 
equipes efetuaram a limpeza 
do lixo descartado nas áreas 
de responsabilidade da Pre-
feitura, porém, a limpeza pre-
cisa atender outras regiões da 
cidade e, para manutenção do 
serviço realizado, a Prefeitura 
conta com a conscientização 
da população para que não 

descarte lixo irregularmente 
nessas áreas”.

A nota destaca ainda que 
a área da linha férrea é de 
responsabilidade da MRS Lo-
gística, que frequentemente 
recebe pedidos de manutenção 
da Prefeitura.

A reportagem do Jornal Atos 
procurou a MRS, que informou 
que foi feita uma inspeção no 
local e que a canaleta faz parte 
do sistema de drenagem da 
ferrovia, e não pode ser remo-
vida. O problema que atinge 
a estrutura e a comunidade é 
justamente o de assoreamento 
do sistema de drenagem. “As 
canaletas, propriamente, estão 
em condições operacionais, 
porém o bueiro onde a água 
é vertida está bastante asso-
reado por lixo e entulho, e de 

fato há indícios de despejo de 
esgoto de forma obviamente 
irregular nesse sistema da 
ferrovia”.

A nota ressalta ainda que é 
feita a manutenção periódica 
do local, e que estarão pre-
sentes na área antes do fim 
do mês.

O suposto descarte irregular 
de esgoto na canaleta faz parte 
das queixas dos moradores, 
que reclamam da aparição de 
ratos e mau cheiro no bairro. 

Segundo a Sabesp, equipes 
vistoriaram o local e consta-
taram que as redes coletoras 
operam normalmente, que não 
há vazamento de esgoto e que 
se trata de águas pluviais e/ou 
minas d'água, não sendo de 
responsabilidade da Sabesp. 

Para a MRS, uma solução 
sustentável e duradoura de-
penderá de uma articulação 
maior entre ferrovia, comuni-
dade e o poder público. O canal 
de atendimento à população é 
através do 0800-979-3636.

Audiência pública – A Pre-
feitura realizará uma audiên-
cia pública e disponibilização 
de consulta pública da minu-
ta de edital e contrato para 
a concessão administrativa 
destinada a investimentos 
e prestação dos serviços de 
limpeza urbana, manejo e 
resíduos sólidos da cidade. A 
audiência será no próximo dia 
12, das 10h às 12h, no Teatro 
Teresa D’Ávila, no Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D’Ávila) localizado à avenida 
Dr. Peixoto de Castro, nº 539, 
na Vila Celeste.

Na programação haverá o 
esclarecimento de dúvidas e 
recolhimento de sugestões 
para aperfeiçoar o procedi-
mento no município.

tacou a iniciativa como uma 
medida tecnológica eficaz na 
garantia dos serviços.

O aplicativo utilizado será 
em breve distribuído para 
os líderes comunitários de 
cada local. Os próximos bair-
ros a serem atendidos pela 
medida serão os bairros de 
Santa Cecília e Castolira. Sem 
uma data definida, as obras 
seguem para outra área da 
cidade, após a finalização das 
correções em Maricá.

A nova forma de estrutu-
ração das obras por meio do 
aplicativo vai garantir que 
a circulação de veículos e 
pedestres não seja afetada, 
além de trazer mais segurança 
e consistência nas etapas do 
processo.

Lorena e Pinda dão 10%
de desconto à vista do IPTU

Da Redação 
Região

A segunda via dos carnês 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) e ISSQN 
(Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) de Lore-
na já estão disponíveis para 
consulta da população. O sis-
tema de Pindamonhangaba 
estará disponível a partir da 
próxima segunda-feira. Os 
tributos podem ser consulta-
dos nos sites das prefeituras.

Em Lorena, o desconto 
para o pagamento do IPTU 
e ISSQN à vista será de 10% 
até o dia 10 de março. O 
imposto também pode ser 
parcelado em até dez vezes, 
sem desconto, com venci-
mento das parcelas para 
o dia 10 de cada mês.  De 
acordo com a Prefeitura, o 

reajuste em 2019 foi de 3,97%, 
percentual reativo ao INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) e o início da en-
trega dos carnês pelos correios 
está previsto para fevereiro. A 
retirada pode ser feita no site 
lorena.sp.gov.br.

Pinda – Os carnês estarão 
disponíveis a partir da próxi-
ma segunda-feira na cidade. 
O vencimento será no dia 15 
de março. Para pagamento 
à vista, o contribuinte terá 
desconto de 10%, parcelando 
em duas vezes 5% de desconto 
e 2% para quem pagar parce-
lado em dia.

De acordo com a Prefeitura, 
além da opção de retirar o 
carnê no site, também serão 
enviados pelos Correios. São 
em torno de setenta mil carnês. 

O site das Prefeitura é pinda-
monhangaba.sp.gov.br.
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São 36 oportunidades para nível superior, médio e técnico

Queluz aposta em PDV com expectativa 
de reduzir folha de pagamento para 51%
Orçamento da Prefeitura chega a R$ 40 milhões; funcionalismo tem 20% do gasto com comissionados
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Jéssica Dias
Queluz

A Prefeitura de Queluz 
abriu o PDV (Programa de 
Demissão Voluntária) para 
servidores municipais. O 
funcionário que optar pela 
demissão voluntária se desli-
gará do serviço público com 
direitos e incentivos e título 
de indenização.

A meta é reduzir a folha de 
pagamento.

O município tem cerca de 
seiscentos funcionários e 
um orçamento que chega a 
R$ 40 milhões. Segundo o 
prefeito Laurindo Joaquim 
Garcez (PSDB), quando as-
sumiu a gestão, a folha de 
pagamento estava em 63%. 
Ao longo do governo conse-
guiu diminuir para 54%, e 
a expectativa é chegar aos 
51%. O limite estabelecido 
pela LRF (Lei de Responsabi-
lidade Fiscal) é de 54%.

Aos servidores que tiveram 
a adesão aprovada, a Prefei-
tura de Queluz vai oferecer 
um incentivo equivalente 
a 12 vezes o valor do seu 
salário base, a ser pago em 
12 parcelas mensais, iguais 
e sucessivas; pagamento de 
férias; 13º salário propor-
cional; remuneração propor-
cional aos dias trabalhados 

no mês de desligamento; 
pagamento do aviso prévio 
e rescisão de contrato de 
trabalho, anotada como 
“sem justa causa”, para fins 
de liberação do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço). “Hoje, fizemos os 
dois primeiros PDV, uma mo-
nitora escolar e outra escri-
turária que pediu demissão 
e aderiu ao plano. Estamos 
com a expectativa de muitas 
pessoas aderirem, principal-
mente os aposentados que 
tem setenta anos ou mais, 
porque a lei permite que 
o aposentado até 75 anos 
permaneça no serviço públi-
co, detalhou o prefeito, que 
expôs ainda a expectativa de 
abrir um concurso público. 
“Os aposentados saindo do 
serviço podemos abrir con-
curso para os mais novos. 
A maioria dos aposentados 
são capazes, desenvolvem 
bem a função, mas nós, como 
temos que baixar nossa folha 
de pagamento, seria só esse 
caminho, os aposentados 
aderirem essa proposta do 
PDV”, explicou. 

Segundo a Prefeitura, 
trinta pessoas aderiram ao 
PDV no ano passado. Outra 
alternativa para reduzir 
os gastos do município é o 
aproveitamento do quadro 

de funcionários. A Prefeitura 
conta com 80% de funcio-
nários concursados e vinte 
comissionados.

Mais informações sobre 
o PDV na Prefeitura, à rua 
Prudente de Moraes, nº 100, 
no Centro.

Queluz não foi a primeira 
cidade da região a aderir 
ao PDV. Em 2018, Guaratin-
guetá teve a adesão de 136 

servidores ao sistema. Para 
2019, o plano tinha como 
meta um investimento de 
R$ 5 milhões, mas o grande 
número de adesões elevou 
o gasto para R$ 9 milhões. 
Inicialmente, a projeção da 
Prefeitura era que 120 ser-
vidores municipais tivessem 
interesse na adesão, mas 
o número total foi de 193 
trabalhadores interessados 

na demissão voluntária.
Em Pindamonhangaba, 

a expectativa era de 160 
participações. A Prefeitura 
finalizou o prazo com 197 
adesões e 15 servidores que 
já foram dispensados.

Verbas – Na tentativa de 
fazer caixa em períodos de 
baixo orçamento, os muni-
cípios tentam encontrar ou-
tras saídas. Uma das apostas 

em Queluz é o repasse da 
CCR NovaDutra. A cidade 
conta com cerca de 13 qui-
lômetros de passagem da 
rodovia presidente Dutra. 
Segundo o prefeito, se não 
fosse o repasse, a cidade 
estaria com dificuldades 
financeiras.

Os municípios que estão às 
margens da rodovia recebem 
o repasse de uma parcela da 
devolução do ISSQN (Impos-
to Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza). O valor total é 
repassado mensalmente, 
dividido entre as cidades 
de forma proporcional, con-
forme a participação na 
quilometragem voltada para 
a Via Dutra.

Receberam no primeiro 
semestre de 2018 o repasse 
de R$ 31.426.656,51 na 
região Aparecida, Canas, 
Cachoeira Paulista, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Lavrinhas, 
Lorena, Pindamonhangaba, 
Roseira, Queluz e Silveiras.

Entre os maiores valo-
res na região 3 da RMVa-
le estão Pindamonhan-
gaba, com um repasse de 
R$1.499.521,45, Queluz 
(que tem a maior verba), 
com R$ 1.186.176,95, Gua-
ratinguetá (R$ 849.390,20) 
e Aparecida, que recebeu o 
valor de R$ 640.754,35. 

O prefeito de Queluz, Laurindo Joaquim Garcez, que implantou o PDV na busca de economia em 2019

Foto: Reprodução PRF

Fundo Social abre vagas para cursos de geração 
de renda e Projeto Renascer em Guaratinguetá

Jéssica Dias
Lavrinhas

O Fundo Social de Solida-
riedade de Guaratinguetá 
está com vagas abertas para 
cursos e atividades voltadas 
à terceira idade, até o próxi-

mo dia 31.
São 160 vagas para cos-

tura básica e industrial, 
sessenta para panificação 
e confeitaria, vinte para 
culinária italiana e dez para 
pedreiro. Para participar é 
necessário ser morador de 

Guaratinguetá e possuir no 
mínimo 16 anos, exceto para 
o curso de pedreiro, no qual 
o morador deve ter mais de 
18 anos.

Os cursos têm duração 
de seis meses, sendo o de 
pedreiro com carga horário 

de sessenta horas.
Já o Projeto Renascer, 

voltado para idosos a partir 
de 55 anos, está com vagas 
abertas para os cursos men-
te em movimento, circuito 
multifuncional, pilates no 
solo e tênis de mesa. Com 

duração de um ano, há tam-
bém as atividades de ginás-
tica e aulas de artesanato, 
que acontecerão em núcleos 
espalhados pela cidade.

A inscrição deve ser feita 
na sede do Fundo Social, à 
rua Sargento Baracho, nº 

79, no bairro Vila Paraíba, 
das 13h às 18h. O morador 
deve levar xerox de RG 
com CPF, comprovante de 
residência, cartão SUS ou 
CADúnico e uma foto 3x4. 
O início das aulas será em 
fevereiro e março.

Jéssica Dias
Lavrinhas

A Prefeitura de Cruzeiro e 
o CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola) abriram 
inscrições para o processo 
seletivo com vagas de está-
gio remunerado e formação 
de quadro de reserva para 
ensino superior, médio e 
técnico.

As oportunidades para 
nível superior são para 
administração, arquitetura, 
serviço social, ciências e 
biologia, ciências contá-
beis, comunicação social, 
direito, educação artística, 
educação física licenciatura 
e bacharel, enfermagem, 
engenharia ambiental, civil e 

de produção, farmácia, fisio-
terapia, eventos, geografia, 
gestão empresarial, história, 
informática e tecnologia da 
informação, letras, logística, 
matemática, música, nutri-
ção, pedagogia, psicologia, 
recursos humanos e artes 
visuais, marketing, publici-
dade e propaganda e gestão 
de produção industrial.

Para nível técnico as vagas 
são para turismo, nutrição, 
informática, segurança do 
trabalho e marketing.

Todos os cargos receberão 
auxílio transporte de R$20 
e terão carga horária de 
4 a 6 horas, com salários 
que variam de R$ 385,34 a 
R$722,44. Os interessados 
devem se cadastrar no site 

do CIEE. Quando o órgão 
receber a oportunidade de 
estágio, fará uma triagem 
no sistema e encaminhar 
cinco candidatos para a 
entrevista no setor da vaga. 
A convocação será feita por 
contato telefônico, caso o 
candidato não atender, será 
encaminhado um e-mail. Se 
não responder nenhuma das 
tentativas, será conduzido 
para entrevista em outra 
oportunidade. O processo de 
seleção será realizado pela 
Prefeitura de Cruzeiro.

O processo terá duração 
de um ano, podendo ser 
prorrogado por mais um.

Mais informações e o edi-
tal completo no site da Pre-
feitura, cruzeiro.sp.gov.br.

Prefeitura abre inscrições para 
processo seletivo de estagiários 
e cadastro reserva em Cruzeiro
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Com 98% do elenco com 
empresário, Manthiqueira 
não deve ter destaques da 
Copinha no Paulista 2019
Após bom desempenho em janeiro, três jogadores são escolhidos para 
testes no Vasco; Hendrick tem sondagens, mas ainda sem propostas

Hendrick, sucesso na Copinha, que segue com futuro indefinido 

Foto: Bruno Motta

Meia Maratona em Pinda 
arrecada alimentos para 
ações do Fundo Social

Da Redação
Pindamonhangaba

As ruas de Pindamonhan-
gaba recebem atletas da 
região para a Corrida 21k, 
uma meia maratona bene-
ficente no próximo dia 3. A 
iniciativa é do Fundo Social 
de Solidariedade, com o in-
tuito de arrecadar alimentos 
entre os participantes.

Com duas distâncias (21 
e 10 quilômetros), a prova 
será composta por percur-
sos realizados em estradas 
de terra batida, com largada 

7h30, no Parque da Cidade.
As inscrições já estão em 

seu terceiro lote, agora 
com valor de R$ 75, além 
da doação de um quilo de 
arroz não perecível. Os kits 
dos participantes (camiseta, 
bag e medalha) serão distri-
buídos no dia 2 de fevereiro 
no shopping Pátio Pinda 
localizado à rua Alcides, e 
também na avenida Nicanor 
Ramos Nogueira, nº 650, no 
bairro Mombaça, das 13h 
às 19h.

Para participantes que 
morem há mais de 50 qui-

lômetros da cidade e não 
puderem retirar o pacote 
na véspera, será informado 
outro horário para a entre-
ga, antes do início da prova, 
das 6h às 6h45. Nesses ca-
sos, é necessário enviar um 
e-mail aos organizadores 
(contato@xtry.com.br com 
cópia para adm@xtry.com.
br) com uma justificativa até 
o dia 28 de janeiro.

Entrega de troféus serão 
para os primeiros cinco 
colocados masculinos e 
femininos. Também have-
rá premiação para os três 
atletas masculinos e femini-
nos da meia maratona nas 
chaves de 8 a 19 anos, 20 a 
29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 
49 anos, 50 a 59 anos, 60 
anos acima.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Time do Vale do Paraí-
ba com mais destaque na 
Copa São Paulo deste ano, 
o Manthiqueira disputará a 
partir de abril o Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão, 
equivalente ao quarto nível 
do futebol no estado. Mas o 
resultado não deve significar 
tranquilidade para a forma-
ção do elenco que defenderá 
o clube na temporada. Do 
grupo de atletas que de-
fendeu a camiseta laranja 
na Copinha, 98% pertence 
a empresa FRC Sports, pro-
priedade de Fábio Ronaldo 
Curioso.

A parceria entre Manthi-
queira e FRC não deve ter 
continuidade, e parte do 
elenco recebeu sondagens 
de outras equipes.

Mesmo após ter sido gole-
ado pelo Vasco na terceira 
fase da Copinha, o Manthi-
queira chamou atenção da 

equipe cruzmaltina. O clube 
carioca fez propostas para 
três atletas de Guaratingue-
tá, para que sejam avaliados 
durante um período de trei-
namentos no Rio de Janeiro, 
em fevereiro. Os jogadores 
pertencem a FRC, que pre-
feriu não revelar os nomes 
dos atletas.

Na Copinha, mesmo sain-
do do banco de reservas 
em todos os jogos, o jovem 
Hendrick de 19 anos marcou 
quatro gols e foi o artilheiro 
do time. O contrato dele com 
o Manthiqueira vai até 31 de 
maio. Hendrick fez parte tra-
jetória na categoria de base 
do São Paulo, e de acordo 
com informações, recebeu 
sondagens de outras equipes 
após a Copinha.

O empresário Fábio Curio-
so negou qualquer tipo 
proposta oficial pelo atleta. 
“Com relação a interesse de 
clubes oficialmente sobre o 
Hendrick, não teve nenhum. 
Oficialmente, tá? Documen-

tado, nada. Nenhum!”, garan-
tiu o empresário, ao respon-
der sobre negociações com 
jogadores que se destacaram 
pelo Manthiqueira na Copi-
nha deste ano.

Os contratos dos jogado-
res pertencentes a FRC se 
encerram ao longo deste 
ano. Outro jogador que 
teve destaque durante a 
Copinha foi o meia Wilson, 
de 19 anos, que passou 
pelas categorias do Sport 
Recife. O vínculo dele com 
o Manthiqueira termina 
em 31 de março. “Os atletas 
podem ser liberados a qual-
quer momento, desde que 
haja um clube interessado. 
Nesse caso, fazemos um 
acordo com o clube (pela 
liberação)”.

Presidente do Manthi-
queira, Dado de Oliveira, 
afirmou em entrevista ao 
globoesporte.com que tem 
intenção em contar com boa 
parte da base utilizada na 
Copinha. “Desse time, vários 

vão permanecer conosco. 
São atletas que a gente já 
vem observando, que tem 
o nosso perfil", afirmou em 
entrevista ao site regional. 

Mesmo se a parceria entre 
Manthiqueira e FRC Sports 
não tiver continuidade, caso 
haja interesse por parte do 
clube, os atletas podem ser 
negociados. Para a Copinha, 
a empresa bancou os joga-
dores. Para o Paulistão, os 
atletas precisam ter registro 
para receberem salários. 
“Os jogadores que são nas-
cidos em 1999, que teriam 
que ser profissionalizados, 
teriam direito pelo menos 
a um salário mínimo. Isso 
pode manifestar o interesse 
deles. Outros podem jogar 
por ‘amor à pátria’”, ressal-
tou Curioso, que confirmou 
que a decisão fica a cargo 
do atleta.

Na próxima segunda-feira 
o Manthiqueira participa do 
Congresso Técnico da Fede-
ração Paulista de Futebol 

para a disputa do Campe-
onato Paulista da Segunda 
Divisão. A fórmula de dis-
puta, os grupos e adversá-

rios serão conhecidos nesta 
reunião. O Manthiqueira 
volta a campo, de maneira 
profissional, em abril.
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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

(12) 99104-0182

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

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

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  -
Moreira  Cesar

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
ADEGA J.P. MARINI- ROCK BAR 24 hs
- F: 3522-2219 / 99109-0502 - Av. das
Margaridas  53  -  V.das  Acácias  -
Moreira  César

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

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  -  Moreira  César

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

FUNILARIA e PINTURA
MARTELINHO DE OURO Polimento
e cristalização - retoque em geral F:
98845-0113  -  Rua  José  Monteiro
63  -  Ant.  Rua  1  -  Mantiqueira  -
Moreira  César
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-
4022 email:dinizleal@outlook.com

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

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  -  Moreira
Cesar
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  -
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 – Moreira
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

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

PARA ELEIÇÃO DE CARGO DE DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

EMPRESARIAL DE GUARATINGUETÁ PARA O BIÊNIO 2019/2021 
 

 
Saibam todos que lerem e tiverem conhecimento do presente edital que: 
 
Conforme disposições estatuárias, artigo 55, a Assembléia Geral Ordinária 

reunir-se-á com qualquer número de associados presentes, no dia 13 (treze) de 
fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), no horário das 9h às 17hs, para tomar 
conhecimento do relatório e demais demonstrações contábeis do mandato findo, 
bem como, para eleição da nova Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal. 

 
Comunicamos que somente poderão votar e serem votados os associados 

contribuintes que estiverem em pleno gozo de seus direitos sociais, quites com a 
tesouraria e que tenham sido admitidos no quadro social da entidade há mais de 
90 dias ininterruptos, nos moldes do artigo 64, do Estatuto Social. 

 
 
Guaratinguetá, 18 de janeiro de 2019. 
 
 Ricardo Junqueira Teberga                     Flavia Caltabiano S.V.Taques Bitencourt  
            Presidente                                                        Secretária 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2018 – PROC. 693/2018
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 Papel Sulfite A4 – 210 x 
297, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 
51.920.700/0001-35
Valor total de: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
EMPRESA: LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 11.191.505/0001-05
Valor total de: R$ 38.625,00 (trinta e oito mil seiscentos vinte e cinco reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018 – PROC. 725/2018
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 Matérias-primas a serem
utilizadas para produção de medicamentos na Farmácia de Manipulação de Lorena, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: BODY LAB FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 68.577.063/0001-49
Valor total de: R$ 1.093.500,00 (um milhão noventa e três mil e quinhentos reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2018 PROC. Nº 648/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de insumos para pacientes insulinodependentes de Lorena, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: CQC – TECNOLOGIA DE SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA CNPJ: 
46.962.122/0003-21
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 03, 05, 09, 13.
VALOR TOTAL: R$ 31.983,00 (trinta e um mil novecentos oitenta e três reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2018 – PROC. 679/2018
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 Fraldas Geriátricas 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 11.191.505/0001-05
Valor total de: R$ 191.900,00 (cento noventa e um mil novecentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018 – PROC. 687/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição parcelada de Pó de Café, 
Açúcar e Filtro de papel 103 para diversas Secretarias, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto a empresa:
EMPRESA: DIEGO MANCHINI SILVA - ME  CNPJ: 17.632.051/0001-39
Valor total de: R$ 90.866,80 (noventa mil oitocentos sessenta e seis reais e oitenta centavos)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/19 - PROC. Nº 29/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de pão francês, margarina 
e leite tipo C pelo período de 12 (doze) meses, a realizarse às 14:00 horas no dia 06 de 
fevereiro 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 DO MUNICÍPIO DE LORENA
ESTADO DE SÃO PAULO

Edital CP 01/2018 –01/2018 1

COMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o presente Comunicado, com relação ao Edital do 
Concurso Público nº 01/2018 da Prefeitura Municipal de Lorena, no 
sentido de comunicar o seguinte:
1- Foi constatada a incompatibilidade de algumas questões da Prova 
Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Nutricionista, com o 
Conteúdo Programático.
2- Desse, modo, identificada a incompatibilidade, decide-se pela 
reaplicação exclusiva da referida avaliação ao cargo de Nutricionista.
3- As informações pertinentes à nova aplicação da avaliação serão 
disponibilizadas por meio de Edital de Retificação, a ser publicado no 
dia 01 de fevereiro de 2019.
4- O Instituto Zambini isenta a Prefeitura Municipal de Lorena pelas 
informações contidas no presente comunicado, e informa que o candidato 
deverá acompanhar as publicações por meio do site www.zambini.org.br.
Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato 
com o Instituto Zambini, por meio do SAC 11 5594-8441 ou por e-mail 
atendimento@zambini.org.br.
24 de janeiro de 2019

Prefeitura do Município de Lorena
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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 
ou 99777-5102
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem.  
Ótima localização. 
Telefone: 3132-7171
Alugo casa na fazen-
da, para 15 pessoas, 
a partir de R$ 350,00, 
churrasqueira, pisci-
na, internet, galpão. 
Telefone: 99759-5115
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima locali-
zação e bom preço. 
Tratar no telefone: 
98175-0186
Aluga-se apartamen-
to, direto com o pro-

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 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 
Hípica.  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 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 
loja de automóveis, 
continuação da JK, 
próximo ao IML. Te-
lefone: 3132-7171 ou 
98175-0186

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadei ras  

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! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

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, mode-
lo 2013, attractive, 
completo, 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 – 

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEAN CARLOS SIQUEIRA CARVALHO DE JESUS, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar de almoxarifado, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido
em Guaratinguetá-SP, no dia 18 de janeiro de 1996, residente e domiciliado na
Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo nº 15615, Piracuama, Pindamonhangaba SP,
filho de LUIZ CARLOS DE CARVALHO DE JESUS e DICINEIA DE SIQUEIRA.
JOICE CABRAL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de
junho de 1999, residente e domiciliada na Avenida Teodorico Cavalcante de Souza nº
625, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO PEDRO DA SILVA e
MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  25 de janeiro de 2019
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http://guaratingueta.sp.gov.br

facebook.com/prefeituraguaratingueta

O imposto que você paga é o

benefício que você recebe!

Pavimentação 
Realidade em diversos bairros da cidade 

Jardim Esperança Engenheiro Neiva Jardim do Vale

São Manoel Vila Bela


