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Silveiras reforça estrutura na saúde para atender a demanda
Compra de aparelho qualifica atendimento fisioterapêutico; Prefeitura aguarda emendas para ampliar frota do setor

Da Redação
Silveiras

A saúde é uma das áreas que 
tem atraído a maior atenção 
em Silveiras. Até mesmo a 
aquisição de um aparelho de 
fisioterapia de pouco mais de 
R$ 1 mil, na última semana, 
representou um avanço no 
setor, que tenta se recuperar 
dos anos de pouco investimen-
to. A expectativa é contribuir 
para a ampliação do número 
de atendimentos na rede muni-
cipal, falha nas últimas gestões 
na cidade.

Além de outros equipamen-
tos, a Prefeitura aguarda a 
chegada de emendas parla-
mentares para dar continui-
dade à sua política renovação 
da frota da saúde.

Solicitada pela equipe médi-
ca do ESF (Estratégia Saúde da 
Família) do Centro, a compra 
do aparelho de fisioterapia 
Tens busca propiciar ao pa-
ciente melhora nos movimen-
tos e articulações do corpo.

O equipamento, que aplica 
impulsos elétricos sobre a 
pele, também é utilizado no 
tratamento de dores crôni-
cas ou agudas. O método é 
apontado por especialistas 
em fisioterapia como um dos 
mais eficazes no combate aos 
efeitos de enfermidades como 
artrite, tendinite, reumatismo 
e luxações.

Além de explicar que as 
unidades de saúde de Silveiras 
realizam uma média de cerca 
de 2,7 mil atendimentos fisio-
terapêuticos por quadrimestre, 
a secretária de Saúde, Marlene 
Borges, revelou sua expecta-
tiva após a aquisição do novo 
aparelho. “Temos uma grande 
demanda de atendimentos 
nesta especialidade, que agora 
será atendida de forma mais 
ágil. Acredito que com esse 
equipamento e outros que ad-
quirimos ao longo do mandato 
do prefeito Guilherme Carva-
lho (PSDB), aumentaremos 
consideravelmente o número 
de pacientes atendidos nos 
próximos meses”. 

A chefe da pasta relembrou 
a situação deixada pela antiga 
gestão municipal, comandada 
pelo atual prefeito de Cachoei-
ra Paulista Edson Mota (PR), e 
apontou quais as próximas me-
lhorias previstas para o setor. 
“Quando assumimos encontra-
mos equipamentos antigos que 
não davam condições para a 
atuação das equipes dos ESF’s. 
Desde então, conseguimos 
conquistas como a montagem 
de dois consultórios odonto-
lógicos, um oftalmológico e a 
compra de diversos veículos. 
Aguardamos a chegada de 
emendas parlamentares para 
em breve adquirirmos um 
novo carro, e cerca de R$ 80 
mil em medicamentos”.

Criminalidade cai em 2018 
depois de ações em Cruzeiro
Roubos na cidade têm queda de 43% e furtos, 23% no primeiro semestre; PM reforça patrulhamento

Andreah Martins
Cruzeiro

Com as operações da Po-
lícia Militar no combate 
ao tráfico de drogas em 
andamento, Cruzeiro fechou 
o primeiro semestre com 
queda nos índices de roubos 
e furtos. Mesmo localizada 
na região mais violenta do 
Estado, a cidade adotou 
estratégias voltadas para a 
inibição do comércio de en-
torpecentes, que resultou na 
diminuição dos números de 
crimes patrimoniais (roubos, 
furtos e homicídios).

De acordo com os dados da 
secretaria de Segurança Pú-
blica, a comparação dos seis 
primeiros meses de 2017 e 
2018 demonstra redução 
de 24% em furtos e 43% em 
roubos.

O comandante da PM, capi-

tão William Vieira, explicou 
que o trabalho de monitora-
mento tem sido intensificado 
em pontos importantes da 
cidade. “Voltamos o nosso 
trabalho para a interven-
ção direta contra o tráfico 
de entorpecentes. Estamos 
saturando os bairros da Vila 
Loyelo, Vila Batista e Vila 
Romana, além de iniciar, 
com menor intensidade, no 
Itagaçaba. Priorizamos a 
Loyelo porque a intensidade 
do tráfico é maior”.

O índice mais alto de rou-
bos foi registrado no mês de 
maio, que chegou a 22. Já 
em furtos, junho foi o mês 
com o número mais elevado 
neste ano: 84.

Os indicadores que não 
sofreram alterações durante 
o primeiro semestre foram 
de homicídios. Os dois últi-
mos anos fecharam em sete Viaturas da Polícia Militar no Centro de Cruzeiro; cidade se recupera contra avanço da criminalidade
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assassinatos neste período.
A PM reforçou a tentativa 

de coibir esse tipo de crime, 
mas ressaltou a comple-
xidade da redução. “Mo-
nitoramos o crime, mas é 
difícil ser evitado porque 
não é algo setorizado. Por 
isso estamos combatendo 
o forte tráfico, para conter 
a comercialização e tentar 
conter homicídio. Porque é 
um crime ligado à comer-
cialização”.

A Polícia destacou ainda 
a importância da ação para 
que a população tenha mais 
segurança na cidade. “O 
intuito nosso é que consi-
gamos quebrar permanente-
mente o tráfico nos bairros, 
para que a população de 
bem tome conta do seu 
próprio bairro”, afirmou o 
comandante.

Região – Segundo os nú-
meros da secretaria de Se-
gurança do Estado, a região 
do Vale do Paraíba também 
fechou o primeiro semestre 
com leve redução dos nú-
meros.

No ano anterior, foram 
contabilizados 5.673 furtos 
neste período, enquanto 
2018 o município registrou 
4.450 ocorrências, um recuo 
de 22% no índice. Já em re-
lação a roubos, a queda foi 
de 13%.

Paciente atendida pelo sistema de fisioterapia recém entregue em Silveiras; atendimento recebe reforço para reforçar rede pública de Saúde

Foto: Divulgação
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Após cachorro ter 
pata decepata, UPA 
pede que população 
denuncie ataques 
Entidade de proteção cobra atenção na 
que cidade tem histórico de ocorrências

Bastidores da Política

Tia Cleusa

Emerson Tanaka

Reino dividido
Com tantos candidatos da região 

olhando para Canção Nova de Ca-
choeira Paulista com esperança de 
apoio e votos, aparece o deputável 
Caio França (filho do governador) 
sendo entrevistado por Dunga no 
programa PHN, no canal de TV da 
entidade, justamente sobre o tema 
"Jovem na política"! Frustração 
geral entre os concorrentes da hóstia.

Resposta posterior
Quem não entendeu a agenda do 

governador Marcio França na cidade 
de São José dos Campos ser estendi-
da sumariamente para Canção Nova, 
semanas atrás, agora a ficha Caio, 
quer dizer, caiu. Tratava-se de uma 
conversa privada entre o governa-
dor com a direção administrativa 
do complexo religioso, onde até o 
prefeito de Cachoeira teve o acesso 
negado, que acertou a liberação da 
construção de conjunto de aparta-
mentos com o aporte do CDHU no 
local. Talvez isto explique a partici-
pação de Caio na TV da reza...

Operação yakisoba
Rola pelas esquinas de Potim que 

o prefeiturável Emerson Tanaka está 
entrando em rota de colisão com 

o professor Lui-
zinho (ex-vice 
prefeito com Gil-
berto do Carmo) 
pelo comando do 
PSDB local. Tem 
gente atribuindo 
o fato a aproxi-
mação de Tanaka 
ao ex-prefeito de 

Caraguá, Antônio Carlos, que busca 
apoio na região para campanha de 
sua filha Michelli Veneziani à de-
putada estadual.

Diga-me com quem andas...
Com o pretexto de arregimentar 

votos, os ‘irmãos Silva’ promoveram 
um encontro na última quarta-feira 
em Lorena, tendo como ‘pano de 
fundo’ uma eventual prestação de 

contas do deputado federal Márcio 
Alvino sobre eventuais emendas 
parlamentares destinadas à região. 
De acordo com a repercussão pós 
evento na Praça, além dos acertos 
e calibragem de campanha para o 
deputado, a concentração dos ca-
bos eleitorais serviu também para 
o lançamento precoce da candida-
tura a prefeito de Sylvio Ballerini. 
Disseram ainda que as cores do PR, 
que decoraram o ambiente, teve a 
intenção de traduzir em mensagem 
subliminar ‘a face oculta do vice’. 
Ainda bem que os oficiais de jus-
tiça não souberam do evento co 
antecedência. Imagnem o festival de 
intimações com o público presente...

Roleta russa
Corre pelas esquinas de Cruzeiro 

que logo após as eleições de outu-
bro, o vereador Paulo Vieira deverá 
decidir entre Geraldo Luiz de Souza 
– o Chinho e Mário Notharangeli o 
futuro presidente da Câmara. Fala-
ram ainda que o perfil administrativo 
do próximo ‘chefe do Legislativo’, 
deverá ser próximo ao de Charles 
Fernandes, ou seja, “sim senhor... 
não senhor”...

Cardápio da pesada
A especulação política de Cruzei-

ro desconfia que a feijoada oferecida 
por Paulo Vieria aos colegas de 

Passarela eleitoral

Como rotina da temporada eleitoral, o deputado Orlando Silva, 
do PCdoB, visitou a redação do Jornal e concedeu entrevista no pro-
grama Atos no Rádio, na última quarta-feira. O ex-ministro falou 
sobre estrutura partidária e de como pretende continuar representando 
o Estado no Congresso; ele também foi responsável por 67 emendas 
parlamentares que benefíciaram muitas cidades paulistas, inclusive 
Lorena, que deverá totalizar cerca de R$ 1 milhão até o final do ano.

Deputado federal e ex-ministro dos Esportes Orlando Silva com participação 
especial no Atos no Rádio, na companhia do vereador de Lorena Fábio Matos

Balanço geral

A redação do Jornal Atos recebeu a visita do deputado federal Ro-
berto Freire, nesta quarta-feira. Ele, que foi convidado para ministrar 
a aula inaugural da Universidade Brasil (antiga Nogueira da Gama), 
de Guaratinguetá, incluiu em seu itinerário um cafezinho com o Eder 
Billota (editor de Política) para uma leitura geral sobre as tendências 
eleitorais do Vale do Paraíba. Freire seguiu acompanhado com os 
vereadores João Pita e Marcio Almeida. 

Entre os vereadores de Guará João Pita e Márcio Almeida, o deputado e presidente 
nacional do PPS, Roberto Freire conversa com Eder Billota sobre as eleições

Câmara, na semana passada, não se 
resumia apenas numa confraterni-
zação entre os vereadores. Pelo que 
se ouviu nas altas rodas políticas da 
cidade, a confraria pode ter tratado 
alguma ação secreta para um futuro 
não muito distante, principalmente 
porque vazou a promessa de um tour 
parlamentar para o grupo no final do 
ano, com 100% de gratuidade total...

Eleição antecipada
A Câmara de Guará retomou as 

sessões do semestre com um fato 
polêmico entre os vereadores, a 
antecipação da eleição da mesa ad-

ministrativa para 
o segundo biê-
nio de outubro, 
para este mês de 
agosto. A gritaria 
foi por conta da 
autoria do proje-
to, que demanda 
maioria absolu-

ta, nada mais – nada menos que a 
vereadora Tia Cleusa, do MDB. 
Ventos dos gabinetes dão conta que 
teve peemedebista ‘bufando’ pelos 
labirintos da Casa...

Pressão alta
Os momentos que antecederam 

a sessão de Câmara de Guará, que 
votou o projeto da Tia Cleusa ante-
cipando a eleição para presidente, 
foram tensos nos bastidores da Casa. 
Disseram que entre os opositores 
tinha um ‘estourando feito garrafa de 
champanhe’, ao ponto de ‘alguém’ 
pensar em deixar o Samu de pronti-
dão. Afinal, encarar a realidade dos 
8 votos a favoráveis contra os três 
contrários, haja adrenalina. Pergun-
tem ao vereador Fabrício, que pediu 
até certidão de votação!!!

Dose dupla
Os rumores que o presidente da 

Câmara de Aparecida, Marcelo Mar-

Deputado Marcio Alvino e Sylvio Ballerini

condes (sobrinho do prefeito), está 
levando a sério a história de cassar 
o mandato do vereador José Luiz 
Reis – o Dudu, levou os mais escla-
recidos da política local a pensar na 
prática ‘lei da mordaça’. Comenta-se 
que o pretexto dele ser voluntário 
em um abrigo de idoso da cidade, 
é para não expor os desconforto 
que o parlamentar tem provocado à 
administração Ernaldo Marcondes 
com suas críticas. E para o mercado 
político, as evidências aumentaram 
quando puxaram também a verea-
dora Analice para alça de mira da 
cassação...

Filme repetido
Bastou a pré-campanha a depu-

tado estadual de Vito Ardito ganhar 
visibilidade e força pelas ruas de 
Pinda e região para que seus opostos 
começassem a se manifestarem com 
bombardeios de mensagens contra-
ditórias, na tentativa de desestimular 
seus prováveis eleitores. Como ‘fil-
me repetido’ em todas eleições que 
participa, falatórios de candidatura 
impugnada, inelegibilidade e impro-
bidades não abalam mais ninguém 
no mercado político. Em 2012 foi 
assim, e o homem venceu nas urnas, 
tomou posse e cumpriu o mandato. 
Perguntem ao Magui!!!

Bem Viver em dose dupla
O prefeito Isael Domingues ter-

minou a semana em alta com os 
moradores dos mais de 1.500 aparta-
mentos do Bem Viver, com a inaugu-
ração do Centro de Educação Infantil, 
seguida de uma creche municipal. 
Também em alta com a comunidade 
evangélica ao homenagear a família 
Kolenda, fundadora de uma das mais 
tradicionais faculdades de teologia 
do Vale, o EBAD. O novo espaço de 
ensino leva o nome de Ruth Dóres 
Kolenda, nome conceituado nas 
igrejas Assembleia de Deus.

Jéssica Dias
Lorena

Um trabalho voluntário salvou 
um cachorro encontrado, na últi-
ma terça-feira, amarrado na linha 
do trem no bairro São Roque com 
a pata decepada. O animal foi so-
corrido e levado para ser operado 
com urgência. Ele se recuperou na 
UPA-Lorena (União Protetora dos 
Animais).

De acordo com a presidente en-
tidade, Paola Giordani, ao chegar 
ao local para o resgate, o animal 
foi encontrado desamarrado, em 
estado de choque. “Os moradores 
me mostraram a corda que o ani-
mal foi amarrado e disseram que 
teve uma mulher que viu, só que 
a mulher foi lá denunciar e sumiu, 
eu não sei. O povo some, eles não 

denunciam”, contou.
Todo o tratamento do animal 

foi doado pela Clínica Veteriná-
ria Mania Animal, de Lorena. 
Após a recuperação completa, 
ele será colocado para adoção.

A cidade já foi alvo de outros 
casos. Em 2013 outros cães fo-
ram amarrados na linha do trem. 
Em 2014 e 2015 a cidade regis-
trou também casos de ataques a 
gatos. Em 2016 foi encontrado 
um animal dentro do saco de 
lixo. “Essas coisas são recorren-
tes aqui na cidade e precisam ser 
denunciadas. Tem relatos de que 
isso está acontecendo faz tem-
po, tanto animal morrendo no 
trilho, como envenenado no São 
Roque, só que eles (pessoas) não 
denunciam. Se não denunciam, 
a polícia não pode investigar”, 
relatou a presidente da UPA.

Cão salvo por voluntários se recupera em clínica; responsável por atendimento
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Criminosos vandalizam 
e furtam creche recém 
entregue no Bem Viver
Suspensão da aula prejudica mais de 
cem alunos da nova unidade; Prefeitura 
estuda ações de segurança na cidade

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Alvo de criminosos no último final 
de semana, a creche municipal do 
“Bem Viver” teve suas aulas sus-
pensas na última segunda-feira, em 
Pindamonhangaba. Além de rouba-
rem alimentos da merenda escolar, 
os bandidos vandalizaram o local.

Na manhã da última segunda-
-feira, os funcionários da creche 
tomaram um susto ao chegarem 
no prédio, onde se depararam com 
embalagens rasgadas e uma grande 
quantidade de alimentos, principal-
mente arroz, espalhada pelo chão. 
Já na despensa, os trabalhadores 
perceberam que diversos sacos 
de mantimentos também foram 
furtados.

O crime, que resultou na suspen-
são da aula, revoltou os pais dos 
estudantes.

A dona de casa, L.S.R, 27 anos, que 
pediu para não ter o nome revela-
do devido à possíveis represálias 
dos criminosos, demonstrou sua 
indignação. “É muito triste você ver 
seu filho impedido de estudar por 

causa de um bando de vagabun-
dos (sic) que não respeitam nada 
e ninguém. A escola funciona há 
tão pouco tempo e o pessoal já 
esta roubando até a merenda das 
crianças”.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba lamentou o fato e afirmou 
que registrou um boletim de ocor-
rência na última segunda-feira. 

De acordo com o Executivo, a 
Guarda Municipal intensificará 
o patrulhamento pela região da 
creche municipal “Bem Viver”. 

O município também estuda a 
implantação de um sistema de 
alarme de segurança na unidade.

Creche – Localizado na região 
do Araretama, o residencial “Bem 
Viver” foi inaugurado no fim de 
fevereiro após receber um investi-
mento federal e estadual superior 
a R$ 138 milhões.

Para atender as crianças das 
1.536 famílias contempladas com 
as moradias populares, a Prefei-
tura inaugurou em maio a creche 
municipal “Bem Viver”. A unidade 
escolar infantil atende 142 alunos 
com idades entre 0 e 6 anos.
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Câmara de Aparecida investiga vereador 
por ligação com entidade de Aparecida 
Vereador de oposição Dudu, acredita que apura ligação entre parlamentar e asilo tem cunho político

Rafael Rodrigues
Aparecida

O vereador de oposição 
José Luiz Reis, o Dudu, (PR), 
é alvo de processo investi-
gatório na Câmara de Apa-
recida. A ação apura a ne-
cessidade de desvinculação 
do parlamentar em trabalho 
realizado em uma entidade 
assistencial do munícipio.

A apuração começou de-
pois que a secretaria do 
Legislativo apurou que Dudu 
se absteve de votar no início 
deste ano do projeto sobre a 
liberação de subsídios para 
entidades e associações do 
munícipio, entre elas, o Asilo 
São Vicente de Paulo, onde 
ele atua voluntariamente 
como membro da diretoria.

Os funcionários da Câmara 
apuraram também que no 
início de 2017, durante vo-
tação semelhante, o vereador 
participou normalmente 
dos trabalhos. “Recebemos 
um ofício da secretaria da 
Câmara que verificou uma 
possível irregularidade, e 
começamos a investigar a 
documentação. Agora vamos 
dar direito de ampla defesa 
ao vereador”, explicou o pre-
sidente da Câmara, Marcelo 
Marcondes (PV).

O chefe do Legislativo 
não soube responder se 
havia a necessidade de o 
parlamentar assinar termo 
de desincompatibilização 
da entidade para atuar na 
Câmara. Disse apenas que 
espera uma resposta de 
Dudu para dar sequência aos 
trâmites legais. “Eu vou ver 
o que a defesa do vereador 
vai falar. Não tenho como 

afirmar se pode ou não atuar 
na Câmara, ao mesmo tempo 
que faz parte da diretoria de 
uma entidade”.

Dudu está no seu primeiro 
mandato e tem se posiciona-
do cada vez mais em oposi-
ção ao governo do prefeito 
Ernaldo Marcondes (MDB), 
ao lado da vereadora Ana 
Alice Braga (PODE) e Carlos 
Alexandre Rangel (PSD).

Apesar de ser o líder da 
base governista, o presidente 
da Casa garantiu que não é 
uma investigação política. 
“Não tem lado político, é uma 
ação administrativa, e sou 
obrigado a fazer isso porque 
sou o gestor da Casa. A partir 
do momento que a secretaria 
me comunica, eu preciso to-
mar uma atitude. A minha foi 
abrir ampla defesa para que 
ele possa se explicar”.

Acusado, Dudu frisou que 
não vê necessidade de inves-
tigar sua desincompatibili-
zação da entidade, porque o 
regimento interno dispensa 
a atitude, já que ele garantiu 
que é voluntário. “Não existe 
problema em nada do que eu 
fiz. Não tem punição no fato 
de eu ter votado ou não. Eu 
sou voluntário em uma en-
tidade filantrópica, ou seja, 
não precisava nem deixar de 
trabalhar lá”, garantiu. 

O vereador não afirmou 
que o processo administra-
tivo é perseguição política, 
devido à sua posição muitas 
das vezes contrárias ao atu-
al governo. “Acredito que 
se não for perseguição, é 
alguma coisa para me deses-
tabilizar. Eu ainda sou muito 
novo na política, e algumas 
situações eu desconheço.”O presidente da Câmara de Aparecida, Marcelo Marcondes, que recebeu denúncia contra Dudu Reis; para acusado, ação é perseguição

Morador de Aparecida pede cassação de Dudu e Ana Alice
Vereadores devem responder por acusação de quebra de decoro; sem saber motivos, acusados esperam notificações

Rafael Rodrigues
Aparecida

O vereador José Luiz Reis, 
o Dudu (PR), deve passar 
por outro processo na Câ-
mara de Aparecida. Ele é 
alvo de denúncia de um mo-
rador que pediu a abertura 
de CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) para analisar 
possível quebra de decoro 
parlamentar. Além de Dudu, 
a vereadora Ana Alice Braga 
(PODE) também foi denun-
ciada. 

O documento foi enca-
minhado para a Comissão 
de Ética da Casa. “Imedia-
tamente quando o reque-
rimento foi protocolado, o 
presidente da Casa já enca-
minhou para o presidente 
do Conselho.

Caso seja necessário, os 
trâmites terão sequência”, 
explicou o diretor da Câma-
ra, Geraldo de Souza.

O presidente Marcelo 
Marcondes (PV) disse que 
o processo ainda está muito 
no início, e que não existe 
qualquer possibilidade de 
se falar em cassação. “A 

Dudu Reis e Ana Alice, durante sessão na Câmara de Aparecida; vereadores de oposição são alvos de denúncias popular de quebra de decoro

Foto: Reprodução
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Comissão de Ética vai noti-
ficar os dois vereadores, e 
na sequência abrir o direito 
de defesa. Depois vai para 

o jurídico, e na sequência 
o colegiado vota o parecer, 
e só aí vai para o plenário 
para votar abertura ou não 

da CEI”.
Marcondes e o diretor 

da Casa não souberam ex-
plicar o teor da denúncia 

apresentada pelo morador. 
A reportagem apurou que o 
nome do autor do pedido é 
José Felipe, que declara pu-

blicamente nas redes sociais 
apoio ao prefeito Ernaldo 
Cesar Marcondes (MDB). 
Procurado, o autor da de-
núncia não foi localizado.

Outro lado – Ana Alice e 
Dudu não comentaram o as-
sunto, alegando que sequer 
sabem do que estão sendo 
acusados.

Ambos disseram que 
aguardam a notificação da 
Comissão da Câmara para 
prepararem a defesa. 

A Comissão de Ética e 
Quebra de Decoro Par-
lamentar da Câmara de 
Aparecida é composta pelos 
vereadores Waldemir José 
Pedroso (DEM), o próprio 
José Luiz Reis (PR) e Adilson 
José de Lima Castro (MDB), 
que preside os trabalhos de 
apuração. Movimentações 
políticas ainda não confir-
madas dão conta de que 
Castro deve ser substituído 
pelo vereador Francisco 
Egídio Monteiro Vaz (MDB), 
que atualmente ocupa a 
cadeira de suplente no co-
legiado.

Nenhum dos parlamen-
tares foi encontrado para 
comentar as denúncias.
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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 Lo-
térica -   Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av.  das  Margaridas,  545  -  V.
das  Acácias  -  F:  (12)3637-
1126/  wats  99649-1193  -
M.Cesar
Academia Moviment:  Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba  ,  Jump  , Aero-box, Ritmo.
Av:  Dr.José  Ademir  César
Ribeiro,  650 Próx.  Av.  Zito  -
M. César

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 biblioteca - Moreira César

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro  técnico de  transmis-
são  automática  e  direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234  - www.pacificauto
center.com.br  R.Luiza  Mar-
condes 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
AUTO ELÉTRICO AVENIDA  –
Serviços Alternador - motor de
partida,  instalações em geral.
Trabalhamos  com  bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:

3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780  - Av. Prof.  Manoel
C. Ribeiro, 4950 - Cidade Nova

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

BARBEARIA
ROTA 97 BARBEARIA - F: 98808-
3440  - RuaLuiz Vendramini 98
(ant. Rua 2) CDHU - M. César

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Servimos almoço e
caldinhos  -  Frango assado  no
sábado  e domingo  - Rua  Alci-
des Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. R.40) nº 662 - Mantiqueira

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av.  Manoel
Cesar  Ribeiro  4745  -  Cidade
Nova  -  F:  99705-9041/99754-
9439 - Pinda

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José  Monteiro  César  600  -
Moreira César  - Pinda

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  No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

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

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 -  foto p/documentos - R.

José  S.  Cardoso,  84  (Atrás
Bradesco) Moreira César

GARÇON
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE
- Serviços de garçon p/ festas
de  bodas,  casamento,  ban-
quete,  formatura, etc.,  agen-
damento c/1 semana de ante-
cedencia,  atendemos  Pinda/
Moreira  César  e  Vale  do
Paraiba -  F: 99140-9585 - Pinda

GAS
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F:  3641-3601/98223-
4154  -  Av.  Fco  Carlos  de
Oliveira  676  - César  Park  -
Moreira  César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 - Av.
Dr. Fontes Junior 692 - M.Aurea
- Pinda

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

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
JM Limpeza automotiva - lava
rápido  leva e traz  - F: 99678-
6208  /  3637-4399  -  Pça  São
João 39  - (ao  lado da Honda)
Moreira  César
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso  serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela  -  Ipê  II  -  em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473  –  Av.  José  Augusto
Mesquita, 251 – Moreira 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 - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica,  suspensão,  freio,  ali-
nhamento, cambagem,  mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
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:
3522-9003 / 3641-1670 - Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito  - Moreira  César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva - Rua Guilherme Nico-letti
783 - V.S.Benedito - FAZE-MOS
CARRETO - F: 3641-1651/99127-
9140 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO  -  R. Caçapava,  31,
C.  Nova,  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 - Moreira 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 Rua Cruzeiro, 82 – Cidade
Nova

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

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca  de  óleo  especia-
lizada, higienização de ar con-
dicionado - F: (12) 3525-1630 /
watts  98856-5432  -  Rua  Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito  -  Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar,  cosméticos,  brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375  -  Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - M.Cesar

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

PNEUS
JS pneus Alemão - F:  99731-
4477/98864-1024 - martelinho
de ouro polimeto e cristaliza-
ção  -  retoque  em  geral  -  F:
98845-0113 - Rua José Milton
Monteiro  63  -  (ant.  Rua  1)  -
Mantiqueira  - Moreira César
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus,  freios,  alinhamento,
balanceamento,  escapamen-
tos,  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 do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

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.

(12) 99104-0182
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos  cartão  VISA  e  MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F:  3522-5034  /watss  99215-
5270/99748-2111
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 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
TA-DEU - 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 - M. 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

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-
te  de  funcionários  de  fabri-
cas/faculdades/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

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

PREFEITURA DE LORENA
 ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. Nº 7482/17.

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação de EXTRATO
DO TERMO ADITIVO do processo licitatório acima referido, onde lê-se “Processo nº 
1824/2018GPRO” leia-se “Processo nº 7482/2017GPRO” O restante permanecerá o mesmo.

PREFEITURA DE LORENA
 ERRATA: Pregão Presencial Nº 101/15 PROC. Nº 864/15.

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação de EXTRATO DO 
TERMO ADITIVO do processo licitatório acima referido, onde lê-se “TP nº 101/15” leia-se 
“PP nº 101/15” O restante permanecerá o mesmo.

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL 62/2018 - PROCESSO N° 402/2018

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
O Município de Lorena-SP, torna público o acolhimento do pedido de Impugnação
apresentada pela empresa WAGNER LUIZ DE AQUINO no processo de licitação PREGÃO
PRESENCIAL Nº 62/2018 - PROCESSO N° 402/2018, que tem por objeto o registro de 
preços para a aquisição de materiais e impressos gráficos, incluindo produtos de composição 
gráfica com personalização e produtos de papelaria sem personalização, para as secretarias 
por 12 meses. A sessão pública marcada para o dia 06 de agosto de 2018 será suspensa 
para a devida correção no termo de referência. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046 das 09h00min às 17h00min, ou pelo email: licitação@lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/18

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, por meio deste, na data de hoje, fazem a juntada da 
Certidão negativa de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo da empresa 
DIEGO MANCHINI SILVA - ME, CNPJ nº. 17.632.051/0001-39, exigida em edital, sendo 
assim HABILITADA. Lorena, 06 de Agosto de 2018.

 PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018 – PROC. 314/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é Aquisição de material 
para conserto e manutenção das roçadeiras por um período de 12 (doze) meses, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: RAUL RABELLO NETO - EPP CNPJ: 03.672.104/0001-30
Itens: 01. Valor total de: R$ 10.593,00 (dez mil quinhentos e noventa e três reais)
EMPRESA: M.M. LOPES – MÁQUINAS - ME CNPJ: 06.243.123/0001-30
Itens: 02, 03, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 
52, 54, 55, 56, 57. Valor total de: R$ 26.994,00 (vinte e seis mil novecentos e noventa reais)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
Itens: 08, 09, 10, 12, 39, 40. Valor total de: R$ 3.350,68 (três mil trezentos e cinquenta 
reais sessenta e oito centavos)
EMPRESA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
Itens: 04, 05, 06, 07, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 
53, 58. Valor total de: R$ 17.401,00 (dezessete mil quatrocentos e um reais)

 PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2018 – PROC. 330/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é Aquisição de equipamento
odontológico, conforme Emenda Parlamentar Samuel Moreira – Proposta nº 
10872.126000/1150-3, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: HDX COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 24.039.450/0001-56
Itens: 01. Valor total de: R$ 11.238,00 (onze mil duzentos e trinta e oito reais)

 PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2018 – PROC. 352/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é Aquisição de veículo 
novo (zero quilômetro para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.353.258/0001-60
Itens: 01. Valor total de: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste 
convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma 
reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta 
Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia 
tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: JOICE CRISTINA 
RODRIGUES CORRÊA RG: 532215849.
Lorena, 07 de AGOSTO de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 79/18 PROC. Nº 442/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de veículo novo (zero 
quilômetro) de transporte sanitário, tipo van para suprir as necessidades no transporte de 
paciente para tratamento de média e alta complexidade de forma humanizada e segura, a 
realizar-se às 09h30min do dia 12 de Setembro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185- 3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 16/18 PROC. Nº 443/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
na execução de serviços de melhoria de Iluminação Pública em vias dos bairros Centro, 
Santa Edwiges, Bairro da Cruz, Horto Florestal e Vila Simão, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico Financeiro, Memorial Descritivo, Composição de BDI e anexos, a realizar-se ás 
9h30min do dia 27 de agosto de 2018, 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 MUNICIPAL DE SILVERIAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Software de 
gestão acadêmica Web, portal e aplicativos, junto com os serviços de implantação, 
treinamento, migração de dados e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A 
ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS 
ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme 
o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE: 22/08/2018, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos 
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, 
ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 07 de agosto de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 030/2018 
CONVITE Nº 06/2018
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade Convite 
sob o n° 06/2018, para a contratação de empresa especializada para a execução 
de serviços de: elaboração de projeto de urbanismo para o Conjunto  Habitacional 
CDHU Silveiras, com execução de sondagem, elaboração dos projetos básicos, 
executivos e de aprovação, bem como, o registro do loteamento, conforme descrição 
e detalhamento no Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá 
ser protocolada até às 13h do dia 17/08/2018 no Setor de Protocolo da Prefeitura, 
situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos 
envelopes dar-se-á na mesma data às 14h na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 
no endereço supra. Edital disponível no site: acessar o endereço www.silveiras.
sp.gov.br, clicar em Portal da Transparência e, após, em Licitações. Informações: 
(12) 3106-1197, das 14h às 17h.
Silveiras, 07 de agosto de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal


