
MAIOR RIGOR  O setor de fiscalização da Prefeitura de Aparecida iniciou, há dois meses, operações constantes 
de fiscalização no comércio e na Feira Livre da cidade. O trabalho tem o objetivo de coibir as práticas ilegais e 
o descumprimento de normas estabelecidas pela administração, como alinhamento de bancas, mercadorias e 
o horário de montagem das barracas. Um levantamento da secretaria de Indústria, Comércio e Ambulantes, 
responsável pelo setor de fiscalização, apontou que o alinhamento das bancas na avenida da feira continua 
sendo a infração mais cometida. De acordo com Marcelo Pereira Rangel, responsável pela pasta, foram aplicadas 
no período quarenta multas no valor de R$ 280. Pág. 8
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Operação contra pornografia 
infantil prende dois em Lorena
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Engenheiro 
faz própria 
família refém 
e se mata

A tarde da última quarta-fei-
ra acabou em tragédia para 
uma família de Cruzeiro. Um 
engenheiro de 33 anos tirou 
a própria vida após fazer a es-
posa e o filho reféns, por cerca 
de quatro horas, em uma casa 
no Vila Regina Célia.De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
moradores da rua Pastor Cíce-
ro Canuto de Lima acionaram 
a Polícia Militar após ouvirem 
disparos de arma de fogo, por 
volta das 14h.
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Justiça manda 
demolir igreja 
em Pinda

Com R$ 70 milhões em 
dívidas, Hospital Frei 
Galvão troca gestores

O Instituto Axis assumiu a 
reestruturação administra-
tiva do Hospital Frei Galvão 
nesta semana. Estão sendo 
realizadas auditorias para ve-
rificar as finanças e possíveis 
falhas na administração. O 
então diretor geral do hospi-
tal, Gilberto Nering, deixou o 
cargo, em ação que chamou a 
atenção na cidade. De acordo 
com os novos diretores, o 
Frei Galvão acumula cerca 
de R$70 milhões em dívidas. 
Ligado à Igreja Católica, o 
Axis presta assessoria em 
gestão e revitalização do se-
tor administrativo, e chega ao Pág. 3

hospital após o Congresso de 
Instituições Católicas, realiza-
do no Rio de Janeiro, solicitar 
presença mais próxima da 
Igreja nas administrações 
de unidades hospitalares. O 
hospital enfrenta sérios pro-
blemas financeiros há anos. 
As auditorias tiveram início 
na última quinta-feira, com 
o intuito de dar um norte 
aos diretores do Instituto. As 
negociações entre as Irmãs 
da Providência, que adminis-
tram o Hospital Frei Galvão, e 
o Instituto Axis tiveram início 
há dois meses.

O ex-diretor Gilberto Nering, que deixou o cargo após auditoria; Ariston Oliveira faz parte de nova gestão

Foto: Leandro Oliveira

Pág. 5

PF encontra imagens envolvendo menores de idade; ação também é realizada em Cruzeiro
Uma operação de combate à 

pedofilia da PF (Polícia Fede-
ral) prendeu dois homens na 
manhã da última sexta-feira, 
em Lorena. A dupla é acusada 
de compartilhar na internet 

imagens pornográficas envol-
vendo crianças e adolescentes. 
Iniciada por volta das 7h, 
a ação, batizada de “Pueri”, 
cumpriu mandados de busca 
e apreensão em dois imóveis 

em Lorena e um em Cruzeiro. 
No primeiro município, os po-
liciais encontraram registros 
de pornografia infantil nas 
casas de dois homens, de 33 
e 52 anos, no Vila Passos e 

Santo Antônio. Além de com-
putadores e celulares, foram 
apreendidos diversos cartões 
de memória digital que serão 
analisados pela PF. A perícia 
apurará como eles obtiveram 

as imagens e com quem as 
compartilharam. O endereço 
dos criminosos foi descoberto 
através um sistema de rastrea-
mento virtual da PF.

A 1ª Vara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado ordenou, 
no último dia 2, a demolição 
da nova Igreja Matriz da 
Paróquia Sant’Ana, de Pin-
damonhangaba. A decisão, 
em primeira instância, gerou 
indignação dos fiéis e da 
Mitra Diocesana de Taubaté, 
responsável pela paróquia da 
cidade vizinha.
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Câmara vota 
antecipação 
de eleição da 
Presidência

A votação que vai definir 
a nova mesa diretora para o 
segundo biênio da Câmara 
de Guaratinguetá caminha 
para ser antecipada. A pro-
posta foi feita pela atual 
mesa diretora, composta por 
cinco parlamentares, além 
de outros três vereadores. 
Com oito dos 11 votos a fa-
vor, o projeto já passou pelo 
primeiro dos dois turnos 
necessários para aprovação. 
São necessários dois terços 
dos votos na Casa.
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Potim cobra 
promessa do 
Estado por 
PM reforçada

Os vereadores de Potim 
estão cobrando do Estado 
a promessa de melhorar o 
policiamento da cidade com 
a chegada de mais viaturas e 
reforço do efetivo. A melho-
ria do trabalho ostensivo da 
Polícia Militar chegou a ser 
anunciada pela prefeita Erica 
Soler (PR), em maio deste ano, 
mas até agora o carro que 
seria utilizado para melhorar 
as rondas policiais ainda não 
chegou.

Erica Soler, autora da solicitação

Fotos: Arquivo Atos
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Cruzeiro 
tem parceria 
Município-PM 
na Vila Loyelo

Operações da Polícia Mili-
tar com a Guarda Municipal 
têm intensificado o combate 
à violência em Cruzeiro. O 
bairro da Vila Loyelo é um 
dos pontos principais das 
ações devido aos assassina-
tos ocorridos no último mês. 
A intervenção já conta com 
apreensões e duas prisões 
de procurados pela polícia. A 
aliança das equipes de segu-
rança municipal tem auxiliado 
a fiscalização de locais consi-
derados chaves. 

Fotos: Arquivo Atos
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Bastidores da Política
Auxilio guarda-chuva

Alguns vereadores de Lorena pen-
sam em reivindicar ‘auxilio guarda-
-chuva para transitar pelos corredores 
de plenário da Câmara. Nestes dias 
de instabilidades no tempo, chovia 
mais dentro da sede do Legislativo 
que fora. Aliás, segundo a turma da 
esquina, instabilidade no tempo e 
na administração do presidente Tão, 
que não consegue arrumar o telhado 
da Casa nem com contrato emergen-
cial. Perguntem àquele vereador que 
senta à esquerda de quem do plenário 
observa o ‘Tanga Frouxa’ na mesa!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha o vereador 

João Pita e o major Oliveira, do trânsi-
to de Guará, ainda que o churrasqueiro 
seja o Miguel Sampaio, em pessoa!!!

O pior está por vir
Quem diria que o magnânimo 

Gilberto Nering anoiteceria diretor 
absoluto do Hospital Frei Galvão, e 
amanheceria destituído pelo conselho 
superior da enti-
dade. Pois bem, 
isto aconteceu 
para alegria de 
muitos e preocu-
pação de outros, 
principalmente 
quando na cole-
tiva de imprensa 
promovida na úl-
tima quinta-feira, foi revelado que 
a dívida da hospital chega a R$ 70 
milhões, e que uma auditoria deverá 
passar um pente fino em todos os 
contratos celebrados ao longo da 
gestão de Nering. Ah! Disseram que 
alguns passageiros da administração 
franciscana estão com a pulga atrás 
das orelhas...

Herança franciscana
Entre os assuntos deste início de 

semestre na Câmara de Guará, sobrou 
até para administração passada. Ve-
reador Fabrício da Aeronáutica ‘ati-
rando’ em todas as direções levantou 
supostas irregularidades no contrato 
com a AC Park, responsável pelo es-
tacionamento rotativo na terra de Frei 
Galvão. De acordo com a patuleia, 
duas situações: atirou em Marcus 
Soliva, acertou no Francisco Carlos.

Reflexo da periferia
Não precisa ser vidente para uma 

leitura geral sobre as condições políti-
cas de Aparecida. O prefeito Ernaldo 
Marcondes segue em desarmonia 
com alguns setores da cidade, porém, 
uma recente pesquisa consultiva (que 
não é a do instituto Tiradentes) mos-
trou o outro lado da questão. Fontes 
ligadas à Casa Civil do Estado reve-
laram que um percentual significativo 
dos moradores da Capital Mariana da 

Atos e Fatos
“Eu gosto dos sonhos 
do futuro mais do que 
da história do passado”

Márcio Meirelles Thomas Jefferson

BRASIL, PAÍS DO FUTURO?
O Brasil, um país do futuro, é 

uma afirmação do escritor austrí-
aco que se auto exilou em nosso 
País fugindo da ameaça nazista e 
sua política antissemita.

Um escritor de renome interna-
cional que em sua estada no País 
escreveu um ensaio com o título 
“Brasil, um País do futuro” para 
elogiar e ressaltar os pontos po-
sitivos da nova terra, enfatizando 
a vida simples e feliz dos nativos 
“como se estivessem no paraíso”.

Esta expressão norteou gera-
ções na crença de no futuro o país 
seria um País da prosperidade, do 
bem-estar, da felicidade, de uma 
nação alegre dos trópicos, monta-
nhas, praias e um sol ardente.

Passados 80 anos desta visão, 
impera no Brasil um total estado 
de perplexidade, de revolta e in-
segurança, diante do despreparo 
dos políticos, da desonestidade das 
empresas e a corrupção que emer-
giu das delações premiadas con-
taminando o mundo empresarial.

Quadrilhas organizadas, ban-

didos transvertidos em legendas 
políticas, mancomunados com 
líderes governamentais levaram o 
País a um caos político, econômi-
co e social, resvalando em nossas 
instituições nacionais.

Talvez a sociedade tenha enten-
dido que o futuro é um evento que 
não precise ser construído, natural 
na esteira do tempo. Na verdade, o 
futuro é expectativa, por que é fan-
tasia, devaneio, sonho, aspiração e 
uma triste ilusão.

Estudos recentes de econome-
tria apontam que o nosso país se 
encontra atrasado, em relação ao 
Chile, 25 anos. Período próximo 
de uma geração.

Outros estudos, com a mesma 
metodologia, apontam para 80 
anos de defasagem econômica, 
social, com o continente Europeu.

A OCDE (Organização de Co-
operação e de Desenvolvimento 
Econômico), uma organização 
internacional, composta por 34 
países, com sede em Paris, tem 
por objetivo promover políticas 
que visam o desenvolvimento 
econômico e o bem-estar social de 
pessoas por todo mundo. Em re-
cente artigo informa que as classes 
sociais E e D, do Brasil, levarão 
cem anos para ter um acrescimo 

em sua renda de 10%.
Números que se transformam 

em gerações é possível imaginar-
mos que necessitamos de pelo me-
nos duas gerações para o arrumar o 
que esta aí. Esta geração esquecer. 
A partir desta, então podemos 
afirmar, três gerações. Alguns 
candidatos ao cargo de presidente 
estão propondo quatro anos.

Entretanto, nem tudo está per-
dido. Em meio à descrença na 
política brasileira, uma nova ge-
ração de herdeiros da atual elite 
empresarial tem discutido o futuro 
do país.

Este fato é auspicioso apesar 
dos esquerdistas de botequim 
terem instalado no país a divisão 
da sociedade em “nóis” e “eles”, 
onde o dialogo desaparece e as 
pessoas não se sentem entusiasma-
das em discutir ideias divergentes, 
opiniões opostas, em busca de um 
diálogo conciliador que traga o 
desenvolvimento para a sociedade.

Nos Estados Unidos é comum 
este tipo de associação de indi-
víduos especializados formando 

instituições ou organizações, pro-
porcionando pesquisas e discus-
sões sobre assuntos políticos, eco-
nômico e estratégico, englobando 
também outros temas, que podem 
ser domésticos ou internacionais.

No Brasil inicia-se um mo-
vimento para a formação destes 
grupos como o programa Agenda 
Brasil do Futuro, onde 40 jovens 
vindos das principais famílias 
empresariais do país. A figura do 
ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso como idealizador do 
curso de formação destes novos 
líderes.

Estes grupos, desde 2015, tem 
tido ação destacada no cenário 
político onde resultou na pressão 
ao Congresso Nacional para dis-
ciplinar a contratação em cargos 
comissionados de pessoas capaci-
tadas e não indicação política nas 
estatais e administração federal 
criando regras de recrutamento 
de postos-chaves no governo de 
Rondônia.

Em Rondônia, estado escolhido 
para receber o piloto do programa, 
reduziu o número de funcionários 
na Segurança Pública, com a di-
minuição da burocracia, em 15%.

O futuro se constrói no pre-
sente!

"Na verdade, o futuro é expectativa, 
por que é fantasia, devaneio, sonho, 

aspiração e uma triste ilusão."

Renovação com qualidade

Seguindo as participações de pré-candidatos especiais no programa 
Atos no Rádio, o professor Walter Vicioni, idealizador do Sistema Sesi 
de Ensino e diretor estadual do Senai, falou sobre seus planos numa 
provável participação na Assembleia Legislativa. Junto com a vice-pre-
feita Marietta Bartelega e do vereador Fabio Matos, Vicioni relatou os 
avanços da construção da escola do Sesi em Lorena e informou que a 
instituição aguarda uma área prometida em Guaratinguetá, para o estudo 
e implantação de uma das unidades do 'Sistema S'.

Vice-prefeita Marietta Bartelega, Eder Billota, professor Walter Vicioni, Miltinho e 
vereador Fábio Matos valorizam a renovação política com qualidade, no Atos no Rádio

Papa Defunto

Gilberto Nering

Fé acreditam na seriedade da gestão 
de Ernaldo, em que pese as críticas 
que vem sofrendo por conta da crise 
financeira e dos ajustes administrati-
vos que vem tomando. 

Caso Adevaldir
Ganha repercussão e indigna-

ção pelas ruas de Lorena a ordem 
judicial que sequestra 40% dos salá-
rios do vereador 
Adevaldir - Papa 
Defunto na Câ-
mara Municipal. 
O parlamentar 
foi sentenciado 
pela Justiça por 
malversação do 
dinheiro do Lar 
São José, e teve 
o cargo de provedor cassado pelo 
Ministério Público. E agora, após 
vinte anos de trâmites judiciais, foi 
condenado a restituir os valores.

A pergunta que não...
...que calar Com a visível que-

bra de decoro parlamentar do caso 
Adevaldir Ramos no abuso e uso do 
dinheiro dos idosos do Lar São José 
de Lorena, o presidente da Câmara 
Tão do Vaguinho abre um processo 
de cassação do mandato do homem, 
como fez por muito menos com Luiz 
Francisco de Lima, ou “enrola o ... e 
senta em cima”?

Batata assando
Rola pelas esquinas de Cacho-

eira Paulista que o vereador Breno 
Anaya deve responder na Justiça por 
contratações irregulares no período 
em que presidiu a Câmara e ‘torrou’ 
todo dinheiro do duodécimo durante 
ano de 2017, sem a menor chance 
de retornar alguma sobra de valores 
aos cofres da municipalidade, pela 
eventualidade de economia.

E por falar em Cachoeira...
...o ex-prefeito Aloísio Vieira 

criticou o atual sistema de saúde por 
permitir que a maternidade da Santa 
Casa siga fechada sem permitir que 
nasçam cachoeirenses. Ele participou 
na última segunda-feira do programa 
de jornalismo da TV Cidade, acom-
panhado de mais dois ex-prefeitos: 
seu filho Fabiano Vieira e Valderez 
de Lucena, de Canas. O trio falou 
sobre as eleições que se aproximam, 
e deixaram claro que talvez o atual 
prefeito Edson Mota não esteja con-
seguindo reabrir o centro cirúrgico lo-
cal por mero desconhecimento e falta 
de trâmite no governo do Estado.

Soltando o verbo
O vereador Marquinhos Ramos 

(da Colchoaria) teve participação 
especial no programa Atos no Rádio 
na última quinta-feira, onde fez uma 

comparação entre os avanços de Lo-
rena facilitados pela homogeneidade 
da legislatura passada, e as dificul-
dades provocadas pela atual. Mar-
quinhos, que vinha atuando como 
secretário de Trânsito, assume sua 
vaga na Câmara, deixando claro que 
todos os projetos que conspirarem a 
favor da cidade terá sua coautoria, 
independente de quem tenha apre-
sentado.

Sorte na política
Rola pelas esquinas de Cruzeiro 

que a sorte está de bem com o prefei-
to Thales Gabriel por vários motivos: 
na realidade administrativa, bom de-
sempenho e mudanças estratégicas; 
com a população, simpatia e credi-
bilidade aumentando, e entre outras 
na política, o vereador Paulo Vieira 
encontra-se inelegível, por isso não 
vai assombrá-lo em sua provável 
reeleição de 2020.

Segurando como pode
É voz corrente em Cruzeiro, que 

enquanto o vereador Paulo Vieira 
continuar promovendo encontros 
com os colegas de Câmara, regados 
a caviar e champanhe francesa, 
hora outra feijoada e promessas de 
viagens, ninguém se atreverá pedir 
a cassação de seu mandato, em que 
pese as manifestações de opostos 
pelas ruas da cidade. Disseram que 
o som das festas e as guloseimas dos 
encontros não permitem aos nobres 
vereadores escutarem o grito dos 
manifestantes nas ruas, pedindo a 
renúncia imediata do patrão da Pa-
trícia Batistela...

Reta final
Com fôlego ‘emprestado’ sabe-se 

lá de quem, o pré-candidato a depu-
tado estadual Vito Ardito (agora PP) 
fecha a semana com pelo menos três 
‘lançamentos’ de campanhas em re-
levância. Cruzeiro, onde o deputável 
aproveitou a energia da vereadora 
Claudete Araújo do PV (ex-cabo 
eleitoral do Padre Afonso) para reu-
nir um grande público; Lorena, com 
a disposição do vereador Maurinho 
Fradique (PTB) movimentou um 
público acima da média na noite de 
quinta-feira. Já em sua jurisdição, 
Pindamonhangaba, o enfoque está 
sendo neste sábado, com a presença 
do oportunista a federal Guilherme 
Mussi & cia. Ah! Destaque para o 
articulador Norbertinho, nos basti-
dores da candidatura.

Juntos, mas não misturados
Em leitura dinâmica sobre o mo-

mento eleitoral de Pinda, os eleitores 
indagam sobre a vaidade e o jogo de 
interesses que impedem, por exem-
plo, Rafael Goffi, que concorre a 
deputado federal, a fazer campanha 
junto com Vito Ardito, que busca 
vaga a estadual, ou até mesmo com 
o Vela, que embora sendo do PT, tem 
o mesmo cep postal. Comenta-se 
que em fase, onde candidato escolhe 
partidos por conveniências e não por 
ideologia, não seria a sigla partidária 
o impedimento de uma união entre 
estes nomes e até mesmo outros de 
menor projeção no mercado político...

Apostando na certeza
Enquanto os candidatos com 

domicílio eleitoral em Pinda pro-
movem uma ‘colcha de retalhos’ 
entre os eleitores, o prefeito Isael 
Domingues, apoiado pelo seu vice, 
Ricardo Piorino, investe no que já 
está dando certo, ou seja, na dupla 
Márcio Alvino (federal) e André 
do Prado (estadual) que pontuaram 
vários recursos para cidade desde 
o início de seu mandato. Tem gente 
apostando, nas rodas políticas do pe-
daço, que a possibilidade de alguém 
da cidade ser eleito é praticamente 
remota. Perguntem ao João Bosco 
Nogueira!!!

Aparecida... Enfim o prefeito 
Ernaldo Marcondes trouxe uma boa 
notícia para os moradores e visitantes 
da cidade. A Prefeitura colocou em 
prática o trabalho que aumentou o rigor 
contra a prática irregular no comércio 
da região central e na feira livre de 
Aparecida. Somente nos dois primei-
ros meses da ação, 46 estabelecimen-
tos foram multados. A expectativa é 
que a adminsitração comece a colocar 
em ordem a atuação de ambulantes e 
comerciantes regulares na cidade, já 
que basta uma breve caminhada para 
perceber que ordem não é uma palavra 
corriqueira na Capital Católica.

Guaratinguetá... O ex-diretor do 
Hospital Frei Galvão, Gilberto Ne-
ring, retirado do cargo nesta semana 
após auditoria apontar uma série de 
falhas na administração do hospital. 
Nering saiu pela porta dos fundos do 
FG com dívida de R$ 70 milhões, e 
não deve deixar saudades entre fun-
cionários e principalmente entre os 
pacientes, até porque coube ao então 
diretor a decisão de interromper os 
atendimentos pelo SUS de hemodi-
álise, cardiologia e oncologia. E o 
que ficou dito pelas esquinas é que o 
"convite" para Nering pode se esten-
der para além do hospital...
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O ex-diretor do Hospital Frei Galvão, Gilberto Nering, que não ocupa mais o cargo após auditoria; novos diretores garantem manter atendimento

Câmara vota antecipação de eleição da presidência de Guará
Proposta passa por primeira de duas votações necessárias; oito dos 11 vereadores assinaram projeto com foco em 2019

Foto: Leandro Oliveira

Com dívida superior a R$ 70 milhões, 
Hospital Frei Galvão troca diretores
Gilberto Nering deixa direção, e Instituto Axis assume assessoria para revitalizar 
gestão; mudança pode acarretar em aumento no atendimento do sistema público

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Instituto Axis assumiu a 
reestruturação administrativa 
do Hospital Frei Galvão nesta 
semana. Estão sendo realiza-
das auditorias para verificar 
as finanças e possíveis falhas 
na administração. O então 
diretor geral do hospital, 
Gilberto Nering, deixou o 
cargo, em ação que chamou 
a atenção na cidade. De acor-
do com os novos diretores, o 
Frei Galvão acumula cerca de 
R$70 milhões em dívidas.

Ligado à Igreja Católica, 
o Axis presta assessoria em 
gestão e revitalização do setor 
administrativo, e chega ao 
hospital após o Congresso de 
Instituições Católicas, realiza-
do no Rio de Janeiro, solicitar 
presença mais próxima da 
Igreja nas administrações de 
unidades hospitalares.

O hospital enfrenta sérios 
problemas financeiros, há 
anos. As auditorias tiveram 
início na última quinta-feira, 
com o intuito de dar um norte 
aos diretores do Instituto. 
No mesmo dia foi realizada 
uma coletiva de imprensa 
com Ariston Oliveira, diretor, 
e Afrânio Emílio Carvalho, 
diretor geral da nova gestora. 
Em uma primeira análise de 

contratos e documentos, foi 
constatada uma dívida ainda 
maior do que foi relatada 
por Nering, em reunião na 
Câmara de Guaratinguetá, há 
dois anos (o ex-diretor havia 
revelado um pendência de 
R$ 40 milhões). “Hoje, o hos-
pital tem em torno de R$ 70 
milhões em dívidas. A maior 
parte desse volume é com 
instituições financeiras, que 
já está parcelado”, explicou 
Carvalho.

Os diretores iniciaram ne-
gociações com as instituições 
credoras, mas só será possível 
ter uma ideia de como os dé-
bitos serão quitados após as 
auditorias. Questionado sobre 
a origem e data das dívidas, 
o diretor salientou que não 
é possível informar, pois as 
análises estão em andamento.

As negociações entre as 
Irmãs da Providência, que 
administram o Hospital Frei 
Galvão, e o Instituto Axis tive-

ram início há dois meses. Em 
julho, foi realizado o Congres-
so Brasileiro de Instituições 
Católicas, no Rio de Janeiro. 
O encontro teve como objeti-
vo aproximar as instituições 
religiosas ligadas à saúde das 
administrações de hospitais. 
Através do pronunciamento 
do cardeal Peter Turkson, 
discutiu-se as gestões e saúde 
pública.

O Axis prestará apoio à 
direção do hospital. “Ouvi 

em uma rádio que o Instituto 
fará a administração. Não. 
São as Irmãs, com a gente 
assessorando. Elas circulam 
no hospital todos os dias, mas 
querem estar mais próximas 
do cotidiano administrativo”, 
explicou Ariston Oliveira.

Os diretores asseguraram 
que as questões assistenciais 
e todos os serviços prestados 
atualmente serão mantidos. 
Com a dívida de R$ 70 mi-
lhões, será necessário colocar 

em prática uma política de 
equilíbrio financeiro. Cortes 
no quadro funcional foram 
descartados.

As auditorias devem du-
rar sessenta dias. A parceria 
entre Hospital e Instituto 
tem duração de dois a três 
anos. Contratos com empre-
sas prestadoras de serviço 
serão avaliados e, caso haja 
necessidade, serão rompidos. 
Questionado sobre a última 
administração do Frei Galvão, 
encabeçada por Gilberto Ne-
ring, o diretor garantiu que 
“não existe nenhum tipo de 
desconfiança (sobre contra-
tos e atuações) por parte do 
senhor Gilberto”.

O ex-diretor geral do hospi-
tal foi procurado para respon-
der sobre a troca na adminis-
tração da unidade. Gilberto 
Nering afirmou que não se 
sente à vontade para atender 
a imprensa no momento. 
“Nunca fui muito de dar entre-
vistas, porém esse momento 
é delicado, pois estive por 21 
anos à frente do Frei Galvão 
e não quero interferir nas 
decisões que foram tomadas. 
Só espero que tenham muito 
sucesso”.

Atendimento público – No 
Congresso em que as religio-
sas participaram, foi pedido 
que os hospitais voltem os 
olhos para filantropia. “O 
cardeal fala para estarmos 
mais presentes, pois às vezes 
o hospital se volta para a 
área financeira e esquece o 
carisma. A missão inicial do 
hospital é com os pobres”, 
salientou Ariston.

Atualmente, o Hospital Frei 
Galvão atende 17 municípios. 
O Instituto revelou que deve 
buscar parcerias junto ao mu-
nicípio, Estado e União, para 
fortalecer a filantropia.

Foto: Leandro Oliveira

Câmara aprova criação 
da Escola de Formação 
do Servidor de Pinda
Proposta prevê programa de palestras e treinamentos; 
expectativa é que projeto seja iniciado já no próximo ano

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou por unanimida-
de, na última sessão, o projeto 
do Executivo que cria a Escola 
de Formação do Servidor Pú-
blico Municipal. A medida tem 
como meta oferecer cursos de 
atualização e capacitação aos 
mais de três mil funcionários 
da Prefeitura.  

Inspirado nos programas 
desenvolvidos por São Paulo 
e Belo Horizonte-MG, o Exe-
cutivo de Pindamonhangaba 
apresentou a proposta no fim 
de junho ao Legislativo, que 
concedeu seu aval na noite da 

última segunda-feira.
De acordo com o secretário 

de Administração, Fabrício 
Augusto Pereira, a ação ten-
ta promover a formação e o 
aperfeiçoamento dos traba-
lhadores municipais para as 
funções diárias. Palestrantes 
contratados e servidores mais 
experientes ministrarão as 
aulas.

A Escola de Formação será 
dirigida pela secretaria de 
Administração, e contará com 
uma comissão composta por 
um representante de cada 
pasta, que em breve serão 
selecionados pelo prefeito 
Isael Domingues (PR). 

Além de sua área de atua-

ção, o servidor receberá cur-
sos de informática, princípios 
éticos, otimização do serviço 
público, desenvolvimento ge-
rencial, atendimento externo 
e práticas de gestão pública. 
“Acredito que o projeto co-
mece a funcionar no início do 
ano que vem, já que estamos 
na fase de elaboração dos 
estudos orçamentários. Na 
sequência, definiremos os 
palestrantes e os locais onde 
serão realizadas as aulas”, 
explicou Pereira.

Ele apontou ainda as melho-
rias que a Escola de Formação 
do Servidor deverá impactar 
na rotina de trabalho da 
Prefeitura. “Com essas capa-

Foto: Divulgação

Sessão da Câmara de Pinda que aprovou a criação de Escola de Formação do Servidor Público Municipal

citações, os colaboradores 
poderão adquirir novos co-
nhecimentos sobre as mais 
diversas áreas do funciona-

lismo público. Além da parte 
pessoal, estes ensinamentos 
contribuirão para otimiza-
ção do atendimento feito à 

população. Esta proposta deu 
certo em grandes cidades, e 
tem tudo para se repetir em 
Pinda”.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A votação que vai definir 
a nova mesa diretora para o 
segundo biênio da Câmara de 
Guaratinguetá caminha para 
ser antecipada. A proposta 
foi feita pela atual mesa di-
retora, composta por cinco 
parlamentares, além de outros 
três vereadores. Com oito dos 
11 votos a favor, o projeto 
já passou pelo primeiro dos 
dois turnos necessários para 
aprovação. São necessários 
dois terços dos votos na Casa.

Com a assinatura de oito ve-
readores, a tendência é de que 
a proposta de emenda à Lei 
Orgânica passe pelo plenário 
sem dificuldades na segunda 
votação. O primeiro turno de 

votos foi realizado na última 
terça-feira. Votaram a favor 
do pedido os vereadores Mar-
celo Coutinho, o Celão (PSD), 
Pedro Sannini (PTB), Marcos 
Evangelista (PSDB), João Pita 
(PSB), Luizão (PP), Marcelo 
da Santa Casa (PSD), Márcio 
Almeida (PPS) e Tia Cleusa 
(MDB). Os votos contrários 
foram de Nei Carteiro, Fabrício 
da Aeronáutica e Cleber Cam-
pos (suplente), todos do MDB.

A proposta foi aprovada 
por todas as bancadas que 
compõem a atual legislatura. 
Marcos Evangelista explicou o 
motivo por ter votado a favor. 
“A justifica usada na proposta 
se pautou na possibilidade 
de haver uma transição, caso 
haja mudança na presidência. 
Então o processo de transição 

iria de setembro a dezembro, 
o que garantiria ao presidente 
eleito ir recebendo a função 
aos poucos e tomando conhe-
cimento dos trâmites. Isso é 
positivo”, salientou.

Evangelista citou ainda que 
com a antecipação, o caminho 
para angariar votos na Casa 
fica maior. “Entendo que as ar-
ticulações internas garantem 
aos candidatos à presidência 
e à mesa diretora os votos 
necessários. O que fazemos é 
antecipar as buscas pelos vo-
tos que a pessoa terá. Não vejo 
muita diferença, antecipar três 
meses”, concluiu.

Presidente da Casa, Celão 
ressaltou que o projeto foi 
feito pela maioria dos par-
lamentares, e explicou seu 
posicionamento quanto a ini-

ciativa. “Pensando no bem da 
Câmara Municipal e no estado 
democrático que vivemos, 
achamos por bem antecipar 
essa eleição e fugirmos do 
período eleitoral. Não adianta 
dizermos que partidos acabam 
tentando interferir no voto 
do vereador, isso seria algo 
fora da rotina do dia a dia. Os 
partidos acabam tentando 
influenciar sim. Tivemos assi-
naturas de todas as bancadas”.

Após ter sido aprovada em 
primeira votação, a proposta 
será votada novamente no 
próximo dia 21. Caso haja 
aprovação, a eleição que vai 
definir a mesa diretora do 
segundo biênio da atual le-
gislatura será realizada após 
a última sessão plenária, no 
dia 30. Celão e João Pita; vereadores de Guará votam antecipação de eleição

Foto: Arquivo Atos
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Celão espera iniciar 
obras da nova Câmara 
de Guará, em outubro
Legislativo finaliza licitações para dar início à 
reforma; reunião dá sinal verde após imbróglios

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma mudança aguardada no 
Legislativo em Guaratinguetá 
é a que troca a sede da Casa 
do município.

A Câmara de Guaratinguetá 
prepara a mudança, saindo 
da avenida João Pessoa com 
destino à praça Conselheiro 
Rodrigues Alves. Antes das 
obras, que devem ter início 
em outubro, estão sendo fina-
lizadas três licitações. A troca 
de sede ainda não foi definida.

A mudança faz parte de uma 
série de ajustes em prédios do 
município e Estado. O plano 

principal da atual gestão 
Executiva, encabeçada por 
Marcus Soliva (PSB), é instalar 
o Pronto Socorro no prédio 
onde funcionam o Plantão 
Policial, Delegacia Seccional 
e Delegacia da Mulher. Cada 
uma das unidades policiais 
precisa de um novo prédio.

Como consequência das tro-
cas, uma das delegacias utili-
zará o atual prédio da Câmara 
como sede, e o Legislativo se 
mudará para o atual prédio da 
Diretoria Regional de Ensino, 
que por sua vez, migrará para 
a escola Flamínio Lessa.

Na última semana, os repre-
sentantes de todas as unidades 

envolvidas na negociação se 
reuniram no gabinete da Pre-
feitura. Eles garantiram que 
não existem empecilhos que 
possam travar o andamento 
de licitações para adequações 
nos prédios.

Uma dificuldade enfrentada 
era a liberação do Condepha-
at (Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arque-
ológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo) para 
obras no prédio do Flamínio 
Lessa, tombado patrimonial-
mente. Porém, essa questão 
já teria sido resolvida.

Com a liberação do Flamínio 
Lessa, a mudança da Câmara 

pode ser agilizada. “A questão 
da Câmara Municipal e a De-
legacia de Ensino, adiantou 
que essa demanda já foi de-
finitivamente sacramentada”, 
salientou o presidente da 
Casa, Marcelo Coutinho, Celão 
(PSD). 

O Legislativo está na ter-
ceira etapa para concretizar 
as demandas dos processos 

licitatórios. Segundo Celão, 
“tudo transcorre dentro do 
cronograma pré-estabelecido”. 
“Já realizamos a licitação do 
projeto arquitetônico, depois 
para a empresa nos fornecer 
o projeto da parte elétrica, e a 
última etapa é o processo lici-
tatório das obras e adequações 
ao novo prédio”, destacou.

Se tudo caminhar confor-

me o esperado, as obras na 
nova Câmara começam entre 
setembro e outubro. “Acredita-
mos que até outubro teremos 
esse prédio liberado por parte 
da Delegacia de Ensino e, den-
tro do nosso planejamento, 
já teremos todas as licitações 
realizadas. Acredito que em 
outubro iniciaremos as obras 
desse novo prédio”, concluiu.

Prédio que vai receber a Câmara de Guará; adequação de espaço tem trabalho esperado para outubro

Foto: Leandro Oliveira

CDHU de Moreira César tem centro esportivo 
restaurado e ampliado para atender moradores
Espaço tem melhorias com uso de material recuperado; Prefeitura anuncia melhorias em outros pontos do distrito

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Atendendo uma antiga rei-
vindicação das famílias do 
distrito de Moreira César, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba iniciou na última semana 
as obras de recuperação e 
ampliação da área de lazer 
do CDHU Cícero Prado (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano). Após 
a conclusão do serviço, está 
prevista a realização de me-
lhorias semelhantes em outros 
dois bairros do distrito.

De acordo com subprefeitu-
ra de Moreira César, a primei-
ra etapa da obra consistiu na 
restauração do playground e 
da academia ao ar livre.

Na sequência, além da pin-
tura da quadra, foram im-
plantados bancos e canteiros 
gramados.

Com o objetivo de viabilizar 
novas opções de atividades 
físicas aos moradores do 
CDHU, foram construídas uma 
quadra de basquete, vôlei e 
um espaço destinado para 
apresentações de capoeira.

De acordo com o prefeito 
Isael Domingues (PR), a res-

tauração e ampliação da área 
de lazer não necessitou de 
grandes investimentos, já que 
foram utilizados materiais e 
mão de obra do departamento 
de Serviços Municipais. “Gra-
ças a esse modelo de obra foi 
possível realizar a revitaliza-
ção com economia de recursos 
públicos. Espaços voltados ao 
lazer, à cultura e aos esportes 
sempre são um investimento 
para a qualidade de vida dos 
moradores, o que implica tam-
bém na manutenção da saúde”.

Além de explicar que em até 
dois meses será inaugurada 
uma praça no Cícero Prado, o 
subprefeito de Moreira César, 
Nilson Luis Santos, revelou 
que outros dois pontos do 
distrito receberão melhorias 
na área esportiva até o início 
do ano que vem. “Em breve, as 
famílias do CDHU terão uma 
praça totalmente estruturada 
para desfrutarem de momen-
tos de lazer. Já que aproveita-
mos pisos que haviam sobrado 
de outras obras, gastamos 
menos de R$ 8 mil nos demais 
materiais. As outras áreas de 
lazer que serão reformadas 
são as dos bairros Mantiqueira 
e Terra dos Ipês 1”. Obras para restauração e ampliação de área de atividades esportivas no CDHU; trabalho atende antiga solicitação de famílias de Moreira César

Foto: Divulgação

Quase trinta anos depois, Roseira inicia doação de terreno para CDHU

Rafael Rodrigues
Roseira

Após 28 anos de espera, a 
doação de um terreno para 
a CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
Urbano) deve ser oficializada 
pela Prefeitura de Roseira. No 
local, foram construídas 61 
residências do conjunto habi-
tacional Nova Era, no início da 
década de 1990.

O prefeito à época, Messias 
de Paula Santos, não efetuou 
o pagamento da desapropria-
ção do terreno, dificultando o 
trâmite.

Desde então, um imbróglio 
judicial impedia que vários 
moradores conseguissem 
a escritura da tão sonhada 
casa própria. Muitos deles já 
quitaram o imóvel, e outros 
estão perto de terminar o par-
celamento. É o caso da dona de 
casa Rosenis Pereira Máximo. 
“Moramos desde 1992 no resi-
dencial. Ainda faltam algumas 
parcelas para eu quitar minha 

Demora em processo de desapropriação foi motivada por falta de pagamento do terreno; moradores aguardam escrituras
casa, mas muita gente já con-
seguiu quitar o imóvel e ainda 
está esperando os documentos. 
Como vamos ser donos se não 
temos escritura?” indagou a 
moradora.

De acordo com as informa-
ções do prefeito Jonas Polydo-
ro (PSD), a Prefeitura iniciou 
o pagamento dos precatórios 
referentes à desapropriação do 
terreno em 2013. Segundo ele, 
já em 2014 a escritura havia 
sido ratificada. “Com relação 
ao terreno do Nova Era, assim 
que assumimos, em 2013, pa-
gamos os precatórios. Depois 

disso, em 2014 fizemos uma 
escritura, e tivemos que reti-
ficar o documento em 2015”, 
garantiu. 

Apesar da afirmação do 
chefe do Executivo de Roseira, 
mesmo após o pagamento 
dos precatórios, a doação do 
terreno para a CDHU nunca 
foi concretizada. A confusão 
foi motivada pela falta de 
comunicação do órgão e o 
município, bem como também 
a falta de conhecimento dos 
procedimentos que deveriam 
ter sido tomados.

“Após o pagamento, ficamos 

sem saber qual seria o procedi-
mento, mas agora em contato 
com o CDHU, vamos orientar 
o nosso departamento jurídico 
para tomar as providências 
necessárias”, contou o prefeito, 
durante entrevista à Rádio 
Aparecida. 

O coordenador regional da 
CDHU na RM Vale, Francisco 
Assis Vieira, explicou que 
apesar do pagamento dos 
precatórios, a Prefeitura neces-
sitava de um documento que 
comprovasse a conclusão ju-
rídica da quitação do terreno. 
“Precisamos da carta de sen-

tença devidamente registrada 
no cartório de imóveis. Só após 
esse processo que a Prefeitura 
poderá doar oficialmente o 
terreno para o CDHU”.

Após todos os trâmites bu-

rocráticos finalizados, a Com-
panhia irá se reunir com os 
mutuários para divulgar os 
documentos necessários para 
conseguirem, enfim, a escritu-
ra dos imóveis.
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Vereadores cobram promessa do Governo 
do Estado por reforço policial em Potim

Cruzeiro intensifica ação de segurança na Vila Loyelo

Solicitação apresentada pela Prefeitura para maior efetivo e viatura extra ainda não foi atendida

Rafael Rodrigues
Potim

Os vereadores de Potim 
estão cobrando do Estado 
a promessa de melhorar o 
policiamento da cidade com 

a chegada de mais viaturas e 
reforço do efetivo. A melho-
ria do trabalho ostensivo da 
Polícia Militar chegou a ser 
anunciada pela prefeita Erica 
Soler (PR), em maio deste ano, 
mas até agora o carro que 

Reunião entre cúpula da Polícia Militar e a prefeita de Potim, Erica Soler, que marcou apresentação de pedido por aumento no efetivo policial e o combate à criminalidade na cidade

seria utilizado para melhorar 
as rondas policiais ainda não 
chegou. 

Com a falta do policiamento 
prometido pelas autorida-
des, os vereadores Márcio de 
Cássio Raymundo (PC do B), 

Willian dos Santos Amaral (PV) 
e Rogério Paschoal da Silva 
(PC do B) enviaram requeri-
mento de informação para 
o comando do 23º Batalhão 
da Polícia Militar do Interior, 
em Lorena, e também para o 

comandante da 3ª Cia. da PM 
de Aparecida, questionando a 
falta de viatura.

Segundo os parlamentares, o 
questionamento foi motivado 
pelos números de pequenos 
furtos que são registrados na 

cidade. Segundo Raymundo, 
o número de casos aumentou 
consideravelmente, mas até 
agora nenhuma viatura foi 
envidada para cidade.

Apesar dos questionamentos 
direcionados ao comando da 
PM na região, os vereadores 
ainda não obtiveram resposta 
sobre a razão da promessa 
ainda não ter sido cumprida. 

Atendida – A solicitação da 
prefeita de Potim por mais 
policiamento para a cidade 
foi atendida durante encontro 
entre o tenente coronel Hélcio 
da Silva Vieira, comandante 
do 23° Batalhão de Polícia 
Militar, e o capitão Doriedson 
Galvão, comandante da 3° Cia 
de Polícia Militar.

O reforço anunciado pelas 
autoridades, que segundo os 
vereadores até agora não foi 
cumprido, compreende uma 
viatura e dois policiais, que 
ficarão de plantão na cidade.

Os comandantes da Polícia 
Militar foram procurados, 
mas a assessoria não retornou 
até o fechamento da edição. A 
prefeita Erica também não foi 
encontrada pela reportagem. 
Pessoas ligadas à Prefeitura 
garantem que Erica Soler irá 
retomar os pedidos ao alto 
comando da PM, mas até o 
momento não há informações 
oficiais se um novo pedido foi 
feito.

Guará avança com “Mais Luz” em mais de trinta bairros
Investimento em programa ultrapassa os R$ 650 mil, com proposta de reforçar segurança no dia a dia de moradores

Da Redação
Guaratinguetá

Com cinco meses de im-
plantação do programa 
“Mais Luz” em Guaratin-
guetá, foram instalado 427 
braços de luzes e 160 postes. 
O investimento já atingiu 
R$651.357, que fazem par-
te dos R$ 2 milhões que a 
Prefeitura economizou no 
primeiro ano.

Mais de trinta bairros, en-
tre urbanos e rurais, recebe-
ram a instalação dos postes e 
braços pelo “Mais Luz”. Entre 
os locais contemplados estão 
o Clube dos 500, Vila Rosa, 
Rocinha, Vila Indiana, São 

Sebastião, Pedregulho, Vila 
dos Comerciários 2, Fazendi-
nha, Santa Barbara, Gomeral, 
Beira Rio 1 e 2, Vila Paulista, 
Jardim do Vale, Portal das 
Colinas, Vila Guará, Nova 
Guará, Centro, Bosque dos 
Ipês, Santa Luzia, Pingo de 
Ouro, Lagoa Dourada, Coe-
lho Neto e Jardim do Vale 1. 

O objetivo do programa 
é levar mais comodidade e 
segurança à população, evi-
tando trajetos escuros que 
possam tornar o caminho de 
pedestres mais perigosos e 
também prejudicar o tráfego 
de veículos.

O morador que deseja o 
serviço em uma rua, aveni-

da ou área pública urbana 
deve requerer a instalação 
no Setor de Protocolo da 
Prefeitura, à rua Aluísio José 
de Castro, nº 147, no bairro 
Chácara Selles, munido das 
cópias dos documentos pes-
soais, e informar o nome do 
lugar. Já em áreas rurais, o 
pedido deve ser feito pela 
secretaria de Planejamento 
pelo telefone 3133-3555.

Segundo a Prefeitura, an-
tes da instalação dos postes e 
braços de luz será feita uma 
análise técnica pela equipe 
da Prefeitura para aprova-
ção do serviço, verificando 
a necessidade e viabilidade 
do local. Rua de bairro atendido pelo programa Mais Luz, que em agosto chega a outras localidades em Guará

Foto: Arquivo Atos
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Andreah Martins
Cruzeiro

Operações da Polícia Mi-
litar com a Guarda Muni-
cipal e a Prefeitura têm 
intensificado o combate à 
violência em Cruzeiro nas 
últimas semanas. O bairro 
da Vila Loyelo é um dos 
pontos principais das ações 
devido aos assassinatos 
ocorridos no último mês. 
A intervenção já conta com 
apreensões e duas prisões 
de procurados pela polícia.

A aliança das equipes de 
segurança municipal tem 
auxiliado a fiscalização de 
locais considerados chaves. 
A Guarda Municipal infor-
mou que, além das rondas 
frequentes em bairros e 
Centro, onde há grande mo-
vimentação de moradores, 
houve ainda a retomada 
da supervisão na praça do 
Santo Cruzeiro. O local, 
que já contém uma câmera 
de monitoramento, é um 
ambiente conhecido pela 
comercialização de drogas.

“Temos auxiliado tanto à 
Polícia Militar como a Civil, 
no tocante a uso abusivo 
de bebidas alcóolicas, per-
turbação do sossego e no 
uso de drogas, além de vá-
rias prisões de usuários de 
entorpecentes e autuações 
em veículos que insistem 
em estacionar no entorno 
da praça, sinalizada com 
a proibição”, informou o 
comandante da Guarda Mu-
nicipal, Sebastião Silva.

As operações da PM reali-
zadas na Vila Loyelo também 

já garantiram resultados. De 
acordo com o comandante 
da 4ª Cia da PM, o capitão 
William Vieira, dois procura-
dos já foram presos em oito 
dias de ação. “Embora o foco 
nosso maior seja a extinção 
do tráfico, conseguimos 
efetuar duas prisões. Nosso 
direcionamento não são as 
prisões, é saturar os bairros 
para que os traficantes, que 
ali estão, saiam para que 
deixem o bairro tranquilo 
para o cidadão de bem”.

Vieira ressaltou ainda o 

trabalho que já tem sido rea-
lizado anteriormente quanto 
ao bloqueio das entradas da 
cidade. “Identificamos que 
os veículos roubados eram 
abandonados em cidades 
próximas. Então, fizemos 
operações em entradas e 
saídas da cidade para inibir 
a locomoção dos meliantes”. 

Para auxiliar as ações, 
a Prefeitura de Cruzeiro 
tem realizado a troca de 
lâmpadas, tanto danificadas 
quanto o tipo de iluminação, 
para maior controle dos 

bairros em foco. O trabalho 
de patrulhamento também 
tem atuado na Vila Romana, 
Vila Batista e, com menor 
intensidade, no Itagaçaba.

Foco – Nos últimos dias, 
o bairro da Vila Loyelo tem 
sido alvo de boletins poli-
ciais. Um procurado pela 
Justiça foi preso na última 
segunda-feira. A PM encon-
trou com o criminoso na rua 
Dário Antunes de Oliveira, 
e foi encaminhado à DIG 
(Delegacia de Investigações 
Gerais). Outra situação que 
alarmou a população foi 
o assassinato de três pes-
soas, no mesmo local, nas 
semanas anteriores. O crime 
vitimou uma mulher de 47 
anos e dois homens de 27 e 
18 anos.

Com três homicídios em julho, PM fortalece combate ao tráfico em bairros; ação tem apoio da Prefeitura



11 DE AGOSTO DE 20186

Operação federal contra 
pornografia infantil prende 
dois homens em Lorena
PF encontra imagens envolvendo menores; ação chega a Cruzeiro

Da Redação 
Regional

Uma operação de combate à 
pedofilia da PF (Polícia Fede-
ral) prendeu dois homens na 
manhã da última sexta-feira, 
em Lorena. A dupla é acusada 
de compartilhar na internet 
imagens pornográficas envol-
vendo crianças e adolescentes.

Iniciada por volta das 7h, 
a ação, batizada de “Pueri”, 
cumpriu mandados de busca 
e apreensão em dois imóveis 
em Lorena e um em Cruzeiro. 
No primeiro município, os po-
liciais encontraram registros 
de pornografia infantil nas 
casas de dois homens, de 33 
e 52 anos, localizadas no Vila 
Passos e Santo Antônio.

Além de computadores e ce-
lulares, foram apreendidos di-
versos cartões de memória di-
gital que serão analisados pela 
PF. A perícia apurará como 
eles obtiveram as imagens e 
com quem as compartilharam. 
O endereço dos criminosos foi 
descoberto através um sistema 
de rastreamento virtual da PF.

A dupla, que não possuía 
passagem pela polícia, respon-
derá pelo crime de pornografia 

infantil. Os acusados poderão 
pegar uma pena de 3 a 6 anos 
de prisão.

Já em Cruzeiro, os policiais 
não encontraram conteúdos 
ilegais com o suspeito, que em 
julho foi detido durante uma 
operação semelhante realizada 
pela Polícia Civil. O homem, 
que é morador do Centro, 
não teve a idade divulgada, 
e responde em liberdade por 
pornografia infantil. 

Série de prisões – A opera-

ção em Lorena e Cruzeiro foi 
realizada quase um mês depois 
da ação que prendeu quatro 
homens acusados de baixa-
rem imagens pornográficas 
de crianças e adolescentes na 
internet. A operação de com-
bate à pedofilia foi realizada 
de forma simultânea em seis 
municípios: Lorena, Guaratin-
guetá, Cruzeiro, Campos do 
Jordão, Jacareí e São José dos 
Campos.

Em abril, o setor de investi-

gação de crimes cibernéticos 
da Polícia Civil de Jacareí ras-
treou registros de endereços 
eletrônicos que apontavam 
que um grupo de internautas 
realizavam downloads de 
fotos e vídeos de pornografia 
infantil. O conteúdo ilegal foi 
baixado na “Deep Web” (inter-
net profunda), que é uma zona 
da rede virtual não encontrada 
diretamente por sites de busca, 
e que não utiliza servidores 
convencionais.

Câmera, nootebook, HDs, CDs e celulares; material apreendido com pedófilo durante operação em Lorena

Foto: Reprodução

Polícia investiga suicídio de engenheiro 
de Cruzeiro que fez própria família refém
Caso pode ter sido motivado por problema psiquiátrico; morte causa comoção

Da Redação
Cruzeiro

A tarde da última quarta-fei-
ra acabou em tragédia para 
uma família de Cruzeiro. Um 
engenheiro de 33 anos tirou 
a própria vida após fazer a 
esposa e o filho reféns, por 
cerca de quatro horas, em 
uma casa no Vila Regina Célia.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, moradores 
da rua Pastor Cícero Canuto 
de Lima acionaram a Polícia 

Trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que encontrou engenheiro morto, em Cruzeiro; suicídio teria motivação psiquiátrica

Foto: Reprodução

Militar após ouvirem disparos 
de arma de fogo, por volta das 
14h. Ao chegarem no local 
indicado, os policiais consta-
taram que o homem estava 
armado e impedindo que a 
companheira de 38 anos e 
o filho dois anos deixassem 
o imóvel. 

Após cerca de uma hora de 
negociação, o marido permi-
tiu que as familiares saíssem 
da residência. A esposa e a 
criança foram encaminhadas 
à Santa Casa de Cruzeiro, sem 

ferimentos.
Na sequência, os negociado-

res tentam convencer o enge-
nheiro, que estava trancado 
em um quarto, a se entregar. 
Cerca de duas horas depois, 
ele efetuou um disparo de 
arma de fogo contra o pró-
prio queixo. Ao invadirem o 
cômodo, os PM’s e bombeiros 
constataram que o homem 
havia morrido.  

A principal suspeita é que 
ele enfrentava um quadro 
de surto esquizofrênico. O 

homem trabalhava há mais 
de doze anos como engenhei-
ro de processo na Amsted 
Maxion. 

O caso gerou grande como-
ção pelas ruas e grupos de 
Cruzeiro nas redes sociais. 
Diversos internautas lamen-
taram o fato, e afirmaram que 
a vítima era muito querida 
pelos familiares, amigos e 
colegas de trabalho. O enge-
nheiro, que era natural de 
São José dos Campos, deixou 
dois filhos.

Homem é morto com oito 
tiros em Guaratinguetá 

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para apurar o assassinato 
de um homem de 47 anos 
na madrugada da última 
sexta-feira.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima cami-
nhava por uma via do Bair-
ro da Pedreira quando foi 
surpreendida pelo atirador, 
que efetuou oito disparos de 

arma de fogo. Os tiros atingi-
ram o tórax, braços, pernas e 
nádegas do pedestre.  

O homem, que possuía 
antecedentes criminais, foi 
socorrido pelo Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência), mas não resistiu 
aos ferimentos. 

O autor do homicídio não 
havia sido identificado até o 
fechamento desta edição.

Criminosos levam R$50 mil em 
mercadorias de loja em Pinda 

Uma loja no Centro de 
Pindamonhangaba registrou 
um prejuízo de mais de R$50 
mil, após ser alvo de ladrões 
na madrugada da última 
quarta-feira. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, três criminosos 
encapuzados invadiram o es-
tabelecimento comercial após 

arrombarem uma das portas. 
Os bandidos fugiram levando 
diversas peças de roupas e 
acessórios de alto padrão. A 
ação foi flagrada pelo sistema 
de câmeras de videomonito-
ramento de segurança da loja. 

As imagens foram disponibi-
lizadas à Polícia Civil, que tenta 
identificar o trio.

Cachorro ataca idosa de 65 
anos no Santa Rita, em Guará

Uma senhora de 65 anos 
ficou ferida após ser ataca-
da por um cão na tarde da 
última quarta-feira, no San-
ta Rita, em Guaratinguetá.  

De acordo com testemu-
nhas, a idosa caminhava 
pela avenida Rui Barbosa 
quando o animal, de mé-
dio porte, correu em sua 

direção. Assustada, a vítima 
tentou segurar o cão, mas 
acabou mordida nos braços.  

Após espantarem o ani-
mal, um grupo de pedestres 
encaminhou a idosa ao 
Pronto Socorro Municipal. 
Ela foi liberada após ter os 
membros superiores enfai-
xados.

Quadrilha furta dinheiro da 
formatura de universitários

A manhã da última sex-
ta-feira foi de tristeza para 
os alunos de uma escola 
municipal de Potim, furtada 
na noite anterior. Na ação, os 
criminosos levaram R$ 2,6 
mil que pagariam a forma-
tura de parte dos estudantes 
ao fim do ano.

Por volta das 22h, os ban-
didos usaram barras de ferro 
para arrombarem as portas 
e janelas da escola Benedito 
Lúcio Thomaz, localizada no 
Jardim Cidade Nova. 

Além do dinheiro da forma-
tura, que estava guardado na 
sala da direção, os criminosos 
furtaram 12 notebooks e 
diversos outros eletrodomés-
ticos. Parte do colégio foi 
vandalizado pelo grupo. 

Acionada, a Polícia Militar 
localizou um computador e 
um micro-ondas abandonados 
próximo ao muro da escola  

Um boletim de ocorrência 
foi registrado, e a Polícia Civil 
tenta identificar os autores 
do furto.
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 08/08/2018 das 03h21 às 09h02. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e equipamento foi recuperado.

Comunicado

Justiça ordena demolição de igreja em Pinda
Medida revolta diocese e fiéis da Paróquia Sant’Ana; Prefeitura tenta reverter decisão para salvar prédio

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A 1ª Vara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado ordenou 
no último dia 2 a demolição 
da nova Igreja Matriz da 
Paróquia Sant’Ana, de Pin-
damonhangaba.  A decisão, 
em primeira instância, gerou 
indignação dos fiéis e da 
Mitra Diocesana de Taubaté, 
responsável pela paróquia da 
cidade vizinha.

Ajuizada pelo Ministério 
Público, a ação civil pública 
denuncia que a Igreja Ma-
triz da Paróquia Sant’Ana, 
construída há quase 18 anos, 
compromete a estrutura e a 
visibilidade da antiga capela 
do templo religioso, popu-
larmente conhecida como 
‘igrejinha’, erguido em 1879. 

As edificações vizinhas ficam 
localizadas na praça Dom 
Pedro II, no bairro Santana.

O Ministério Público co-
bra a demolição parcial ou 
total da Matriz da Paróquia 
Sant’Ana, com a alegação de 
que, ao construir o novo local, 
a diocese não teria levado em 
conta a importância histórica 
e arquitetônica da antiga ca-
pela. Já a “Igrejinha”, tombada 
como patrimônio histórico do 
município em 2016, deverá 
ser mantida e recuperada.

A decisão judicial gerou 
polêmica pelas redes sociais 
e ruas de Pindamonhangaba. 
Enquanto internautas ligados 
a movimentos de preservação 
histórica e cultural foram fa-
voráveis à medida, religiosos 
demonstraram descontenta-
mento.

Em seu site oficial, a Mitra 
Diocesana de Taubaté ex-
plicou que a construção do 
novo templo foi necessária, já 
que a estrutura anterior não 
comportava mais o número 
de fieis que acompanhavam 
as missas.

A nota oficial ressaltou que 
a entidade “lamenta profun-
damente tal acontecimento, 
e recorrerá da decisão, a qual 
considera unilateral e lesiva à 
comunidade”.

Já a Prefeitura afirmou que 
está ciente de todos os autos 
do processo judicial, e irá re-
correr da decisão, que ainda 
está em primeira instância. 
O Executivo revelou ainda 
que realizará um novo estudo 
referente a real necessidade 
do tombamento histórico da 
antiga capela.A Paróquia de Sant’Ana, construída há quase 18 anos, alvo de polêmica após decisão judicial por demolição

Foto: Reprodução

Acidente com morte 
de jovem e devastação 
ambiental aumentam 
medo com queimadas
Período de julho a outubro registra 
maior índice de ocorrências com 
ações clandestinas na região

Juliana Aguilera
Região

Casos de queimadas clan-
destinas têm chamado aten-
ção na sub região 3 do Vale 
do Paraíba. Nas últimas 
semanas, duas ocorrências 
assustaram moradores de 
Guaratinguetá, Cunha e Pin-
damonhangaba. Um acidente 
provocado por uma queima-
da matou uma jovem de 19 
anos, e um incêndio florestal 
levou cinco horas e trinta 
minutos para ser contido. 
Os casos chamam a atenção 
para o período de maior 
índice de queimadas, que se 
estende até outubro.

No último dia 29, um casal 
sofreu um acidente de carro 
na rodovia Paulo Virgínio, no 
km 12, por volta das 22h. O 
motivo foi a baixa visibili-
dade da pista, causada pela 
fumaça de uma queimada 
que acontecia na proximida-
de.  Segundo testemunhas, o 
fogo teria iniciado no início 
da noite. Maria Eduarda 
Fernandes, de 19 anos, não 
resistiu e faleceu a caminho 
do Pronto Socorro de Gua-
ratinguetá. O homem foi 
internado para tratamento 
na cidade. 

Já em Pindamonhangaba, 
moradores se assustaram 

com o fogo que se espalhou 
rapidamente na área rural 
do bairro Água Preta. Devido 
à dificuldade dos caminhões 
de acessar o local, o uso da 
água na ação foi impossibili-
tado. Bombeiros tiveram que 
utilizar abafadores para con-
trolar as chamas, estendendo 
o trabalho por 5h30. Um rio 
que passa próximo ao local 
ajudou a impedir que o fogo 
tomasse maiores proporções.

Dados – Segundo dados 
do 3º Subgrupamento de 
Bombeiros, em 2017 foram 
5.648 casos de queimadas 
clandestinas e 3.846 vítimas. 
Os números reais podem 
ser maiores, pois os dados 
coletados pela classe são 
somente de ocorrências re-
gistradas. A Polícia Ambien-
tal trabalha com a operação 
Corta Fogo, com auxílio do 
Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisa Espacial) que, 
através de satélites, registra 
pontos de incêndios, agili-
zando a fiscalização.

Riscos – Os riscos de quei-
madas são diversos, desde 
patrimonial, até ameaças 
de danos à fauna e flora de 
florestas. Queimadas podem 
danificar ecossistemas por 
mais de um século, secar 
nascentes e interromper 
abastecimento de água.

Aparecida aumenta o rigor contra 
irregularidade no comércio e feira
Levantamento da administração aponta que o alinhamento de bancas é a 
infração mais comum nos últimos meses; quarenta multas em dois meses

Rafael Rodrigues
Aparecida

O setor de fiscalização 
da Prefeitura de Apareci-
da iniciou, há dois meses, 
operações constantes de 
fiscalização no comércio 
e na Feira Livre da cidade. 
O trabalho tem o objetivo 
de coibir as práticas ile-
gais e o descumprimento 
de normas estabelecidas 
pela administração, como 
alinhamento de bancas,  
mercadorias e o horário 
de montagem das barracas.

Um levantamento da 
secretaria de Indústria, 
Comércio e Ambulantes, 
responsável pelo setor de 
fiscalização, apontou que 
o alinhamento das bancas 
na avenida da feira conti-
nua sendo a infração mais 
cometida. De acordo com 
Marcelo Pereira Rangel, 
responsável pela pasta, 
foram aplicadas no período, 
quarenta multas no valor 
de R$ 280.

“Sem dúvida a maior 
quantidade e as mais polê-
micas multas que a gente 
tem aplicado nesses úl-
timos dois meses é com 
relação ao alinhamento 
das bancas. Por isso a gente 
pede para que os ambulan-
tes mantenham suas bancas 
alinhadas, porque vamos 
continuar com essas ope-
rações”, destacou Rangel.

O secretário contou que 
existem dias específicos 
em que o setor realiza o 
trabalho de fiscalização.

Pela lei, o trabalho só 
pode começar a ser feito 
às 5h de sexta-feira, mas 
muitas pessoas iniciavam 
um dia antes, causando 
transtorno no trânsito. A 

Um fiscal da Prefeitura faz 
o trabalho de averiguação 
da feira desde a noite da 
quinta-feira para cumprir 
a determinação. De acordo 
com o secretário, na última 
segunda-feira foram aplica-
das multas para montadores 
que deixam os carrinhos 
com ferragens ao longo da 
avenida. “Esses carrinhos 
são recolhidos e eles tem que 
pagar um valor para retirar”, 
revelou Rangel.

Para o presidente da As-
sociação dos Ambulantes, 
Valdeci da Silva, o João Major, 
a fiscalização é necessária 
para manter a ordem dentro 
da Feira Livre da cidade. 
Segundo ele a única queixa 
de parte da categoria é com 
relação ao tratamento de par-
te dos fiscais. “Fiscalização é 
positiva, mas tem que ter um 
pouco mais de respeito com 

o ambulante, porque temos 
um ou dois elementos que 
não sabem atuar e chegam 
com falta de respeito”. 

Sobre a crítica, Rangel 
frisou que é necessário que 
o ambulante que se sentir 
prejudicado, ou que tenha 
alguma queixa contra o tra-
tamento dos fiscais, procure 
a ouvidoria da Prefeitura. 
“A secretaria vai apurar a 
situação, mas desde que se 
tenha feito todo procedimen-
to corretamente, para que 
possamos apurar a conduta 
de cada um dentro da nossa 
pasta”, explicou 

Sobre outra reclamação 
do setor, referente à falta de 
diálogo entre fiscais e ambu-
lantes, o secretário garantiu 
que o serviço mantém comu-
nicação com os comerciantes. 
“Não estamos interessados na 
multa, mas sim na organiza-

ção da feira”. 
Comércio – Uma das pri-

meiras ações da atual ad-
ministração foi a aplicação 
da lei quanto a colocação 
de mercadoria nas calçadas 
feitas pelos comerciantes 
da região central. Até então, 
as mercadorias eram pen-
duradas e não se respeitava 
o espaço da calçada para o 
trânsito de pessoas. Após 
endurecer o cerco, Rangel 
garantiu que o comércio 
central também passa por 
intensa fiscalização. “Estamos 
com várias operações nos 
últimos dois meses, inclusive 
com a que aplicamos nas lojas 
da região central. A fiscali-
zação passa constantemente 
pedindo para os lojistas, que 
ainda insistem em manter as 
mercadorias fora de alinha-
mento, tomem providências 
para regularizar a situação”.

A feira livre de Aparecida, um dos principais alvos do trabalho que fiscaliza irregularidades no comércio

Foto: Arquivo Atos
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Quer trocar as cores, pintar sua residência ou escritório
ou apenas aquela parede que não está legal?
Conte com profissionais! Chame a Gessocon.

Pintura

Situação é alvo de série de críticas; Prefeitura garante que reposição foi normalizada

Secretaria de Guará confirma falha na 
entrega de medicamentos para centro

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma publicação em uma 
rede social evidenciou um 
problema sério no Centro de 
Saúde de Guaratinguetá: a 
falta de medicamentos, apon-
tada por moradores como 
algo frequente. A distribui-
ção, segundo a secretaria de 
Saúde, está sendo realizada. 
O setor não soube informar o 
motivo pela falha apontada.

O Centro de Saúde é uma 
das maiores e mais importan-
tes unidades de assistência 
desse setor em Guaratingue-
tá. Localizado próximo ao 

bairro da Pedreira, Taman-
daré e região central, é muito 
procurado por moradores 
que necessitam de medi-
camentos. Esse é o caso de 
Antônio Carlos da Silva, mo-
rador do Campo do Galvão. 
“Eu precisava de um remédio 
para o estômago, mas no 
Centro de Saúde não tinha. 
Acabei ficando sem. Voltei 
nessa semana e consegui, 
depois de uns nove dias”.

Situação semelhante a de 
Aparecida Franco, moradora 
da região central. “Sempre 
que precisava, corria até lá. 
Às vezes acontece de não ter 
(medicamento), mas na se-

mana seguinte, tem. Quando 
eu preciso e não encontro no 
Centro de Saúde, eu tento em 
outro posto”, declarou.

O chefe de Gabinete da se-
cretaria de Saúde, Alexandre 
Rocha, confirmou que houve 
um problema na distribuição 
de antibióticos e anti-inflama-
tórios no Centro de Saúde, 
mas que os medicamentos 
deixaram a secretaria de Saú-
de com destino à unidade. Até 
o fechamento dessa matéria, 
o setor não havia apurado o 
que gerou a falha.

Rocha garantiu que um 
xarope não faz mais parte 
da distribuição do municí-

pio, pois ele foi retirado da 
Rename (Relação Nacional de 
Medicamentos), que é feita a 
cada dois anos pelo Ministé-
rio da Saúde. O setor federal 
inclui e retira remédios dessa 
relação de forma bianual. 
“Alguns medicamentos soli-
citados não fazem mais parte 
dessa lista”, respondeu Rocha, 
ao se referir ao xarope.

Questionado sobre outros 
medicamentos que não fazem 
mais parte da lista, Rocha dis-
se não se recordar, pois a lista 
é extensa. Ao ser indagado 
sobre falta de anti-inflama-
tórios e antibióticos, afirmou: 
“Esses a gente tem. A questão 

de antibiótico, o meu setor de 
logística falou que entregou. 
Terei que entrar em contato 
com a unidade para ver qual 
está sendo a dificuldade. 
Amoxicilina saiu daqui e foi 
para lá”.

Justificativa – Quando 
questionado sobre possíveis 
atrasos na entrega de medica-
mentos ao Centro de Saúde, o 
chefe de Gabinete descreveu 
a criação de um sistema in-
formatizado para atualizar 
sobre estoque e demanda de 
remédios. O sistema foi colo-
cado em prática em unidades 
menores, ou seja, o Centro de 
Saúde ficou de fora, por se 

tratar de um dos principais 
postos municipais. “Eventual-
mente, se acaba (remédios) a 
enfermeira pede mais, ou se 
surgiu uma necessidade de 
um medicamento diferente, 
ela faz a solicitação”.

A reposição dos estoques é 
feita de forma quinzenal, em 
todas as unidades, segundo 
Rocha, que garantiu que não 
há problemas com a repo-
sição de remédios. “Não há 
falta de medicamentos. Todos 
os medicamentos encaminha-
dos pelo Ministério da Saúde 
estão aqui”.

Logística – O Centro de 
Saúde e a AME (Assistên-
cia Médica Especializada) 
não dispõem do sistema. De 
acordo com Rocha, essas 
unidades ainda não foram 
contempladas, pois são as 
duas maiores e, por isso, 
necessitam de mais equipa-
mentos. Ele garantiu que o 
sistema chegará às unidades. 
“São unidades que precisam 
de mais máquinas”, concluiu.

Cruzeiro ganha mais um polo de universidade gratuita
Univesp já atua desde 2014 na Fatec; com ensino à distância, polo da ESC disponibilizou vagas para quatro cursos

Andreah Martins
Cruzeiro

Mais um polo da Univesp 
(Universidade Virtual do Esta-
do de São Paulo) foi aberto na 
região do Vale do Paraíba. A 
instituição gratuita, que conta 
com 28 centros de ensino no 
Vale do Paraíba, abriu mais 
um núcleo em Cruzeiro, nesse 
segundo semestre. A parceria 
com o governo estadual gerou 
duzentas vagas para quatro 
cursos disponíveis no polo 
da ESC (Escola Superior de 
Cruzeiro). 

Os cursos oferecidos neste 
núcleo são de Engenharia de 
Computação, Engenharia de 
Produção e as licenciaturas 
de Matemática e Pedago-
gia. Cinquenta computadores 
foram comprados, além de 
adaptações no espaço físico 

da instituição para adequar 
às exigências feitas pela Uni-
vesp. Os centros de ensino 
são responsáveis pelo espaço 
físico, equipamentos, orienta-
dor dos cursos e todo suporte 
necessário para as atividades 
presenciais.

Segundo a Fatec, a univer-
sidade já atua desde 2014 na 
cidade, com quarenta alunos 
em três turmas, sendo uma 
de Engenharia de Produção 
às sextas-feiras e duas de li-
cenciatura de Matemática aos 
sábados. O vestibular do segun-
do semestre não foi aberto no 
núcleo por questão de infraes-
trutura e a necessidade que a 
instituição teria em comportar 
os quatro cursos oferecidos. 
Com isso, as duzentas vagas 
foram destinadas apenas ao 
polo da ESC.

A Univesp, criada em 2012, 

é uma instituição exclusiva-
mente de EAD (Educação A 
Distância). Ela atua em 44% do 
território paulista, que equivale 
a mais de 280 municípios. En-
tre as cidades credenciadas es-
tão Aparecida, Areias, Bananal, 
Cachoeira Paulista, Cruzeiro, 
Cunha, Guaratinguetá, Lorena, 
Pindamonhangaba, Piquete, 
Queluz e Potim.

Para o segundo semestre 
foram disponibilizadas 1,4 
mil vagas para 11 polos, entre 
elas Areias e Bananal, com cem 
vagas, para os cursos de enge-
nharia de produção. O maior 
número oferecido foi para o 
novo polo.

Para um município se tornar 
credenciado é necessário ma-
nifestar interesse pelo chama-
mento público da instituição. 
No último realizado, 87 cidades 
foram conveniadas. Jovens são alvo da qualificação da da Univesp; projeto ganhou mais um polo com parceria em Cruzeiro

Projeto Aprendiz abre inscrições para música em Pinda
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com a 
Corporação Musical Euterpe, 
abriu inscrições para aulas de 

músicas do Projeto Aprendiz, 
voltadas para crianças e jo-
vens de 6 a 17 anos. O menor 
interessado recebe aulas de 
violino, viola de arco, violon-
celo, contrabaixo, sax, flauta, 
clarinete, trompete, trombone, 

bombardino, trompa, tuba, 
flauta doce, canto coral e per-
cussão. As aulas são gratuitas 
e vagas limitadas. 

Para realizar a inscrição, o 
jovem deve comparecer à sede 
da Corporação Euterpe, à praça 

Dr. Emílio Ribas, nº 34, bairro 
Chácara da Galega, de segunda 
a sexta-feira, das 14h às 17h. 
Para o cadastro é necessário 
RG e CPF do menor de idade, 
comprovante de residência, 
uma foto e declaração escolar.
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Evento tradicional começa no próximo dia 24; Prefeitura reforça segurança para evitar incidentes

Silveiras espera mais de trinta mil pessoas 
para edição 2018 da Festa do Tropeiro

Jovem cavaleiro participa do Festival do Tropeiro em 2017; evento tem série de atrações a partir do dia 24

Foto: Reprodução

Festival Capivara traz arte e debate político para Guará

Da Redação
Silveiras

Com um investimento su-
perior a R$ 100 mil, a 37ª 
edição da Festa Nacional do 
Tropeiro tem a expectativa de 
atrair um público de mais de 
trinta mil espectadores, entre 
os próximos dias 24 e 26, em 
Silveiras. O evento contará 
diversas atrações musicais e 
barracas de comidas típicas.

Uma das atrações mais tra-
dicionais do Vale do Paraíba, 
a Festa do Tropeiro, desde 
1981, homenageia os homens 
que durante os séculos XVII e 
XVIII eram responsáveis pelo 
comércio de animais e ali-
mentos entre as regiões Sul e 
Sudeste. Os tropeiros também 
tiveram papel fundamental na 
fundação de diversas cidades 
e estradas paulistas.

Neste ano, as celebrações 
religiosas e apresentações 

musicais ocorrerão de forma 
simultânea em três pontos da 
região central de Silveiras. Os 
palcos serão implantados nas 
praças dos Tropeiros, da Igreja 
Matriz e da Criança.  

Além da tradicional corri-
da de mulas, a Formúla, as 
principais atrações da festa 
são o cantor sertanejo Kleber 
Oliveira e a Banda do Brejo, 
uma das mais famosas bandas 
de baile do País.

O secretário de Turismo, 
Leandro de Oliveira, revelou 
detalhes da organização do 
evento. “Nossa meta é realizar 
a melhor festa da história de 
Silveiras. Além de cerca de 
quarenta barracas de comidas 
típicas, teremos shows de peso 
que deverão agradar todo o 
público, desde crianças até os 
idosos. Investiremos mais do 
que na edição anterior, com 
o objetivo de ter um evento 
impecável”.

Oliveira revelou ainda que, 
para evitar incidentes durante 
os três dias de festividades, a 
Prefeitura contratou duzentos 

seguranças particulares. “Além 
desta equipe privada, teremos 
a presença das policias Militar, 
Ambiental e Rodoviária Fede-

ral. Estamos fazendo o possível 
para que o público desfrute 
de um ambiente totalmente 
agradável e tranquilo”.

Programação – A abertura 
da Festa do Tropeiro 2018 
está agendada para as 20h do 
próximo dia 24. As atrações 
musicais são Luiz Gustavo e 
Banda, Pedro Paulo e Adriano, 
Sacode a Poeira, Banda da 
Polícia Militar, Banda Saxsom, 
Juliano Pontes e Bellato e 
Bueno.

Já no dia seguinte, além do 
Formúla, ocorrerão os shows 
de Gian Henrique e Giovani, 
Kleber Oliveira, Banda Dallas, 
Big Band da Mantiqueira, 
DJ Bolinha, Banda do Brejo, 
Congada, Zé Roberto e Jordão, 
Régis Violeiro e Grupo Tá 
Ruim, Mas Tá Bom.

No último dia, estão progra-
madas a missa dos tropeiros, 
desfile de tropas e cavalheiros, 
Banda Chapéu Brasil, Forró 
com Júlio César, Trio Mor-
tadela, Celso Galvão, Banda 
Princípio Ativo, Folia de Reis, 
Marcelo Nanáh e Trio do Vale.

Evento na Praça da Estação conta com apresentações de música, dança, poesia e pequenos produtores da região
Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Guaratinguetá recebe no 
próximo dia 18 a segunda 
edição do Festival Capivara. 
O evento promoverá expres-
sões artísticas como música, 

dança, poesia e teatro, além 
de convidar o público para um 
debate político e praticar com-
postagem na praça Condessa 
de Frontin.

As atividades serão realiza-
das das 12h às 22h. Haverá 
venda de produtos artesanais 

de produtores da região, co-
mida e espaço para crianças. 
O evento é gratuito.

Com apoio de instituições 
privadas e da secretaria da 
Cultura, o tema deste ano é 
“Arte como Política”, com o in-
tuito de discutir a importância 

de despertar o protagonismo 
no meio social e político. A 
sustentabilidade também será 
destaque no evento.

Entre as atrações, apresen-
tações de música, com Lucas 
Rosa, A Casa Jah, 1lum3, Caê 
Mancini e Banda, de dança 
com o Espaço Expressão e a 
peça de teatro Sábia Indecisão. 
Haverá poesia com Joyce e 
Rafa e o debate “Qual nosso 
papel na democracia?”, capo-
eira e os brechós Tô de Volta 
e Brechó da Biá. As crianças 
serão bem recebidas no Es-
paço para Brincar. Lojas de 
produtos artesanais e barracas 
de comida também integram 

o festival.
Segundo uma das organiza-

doras do evento, Thayná de 
Castro, 21 anos, estudante de 
jornalismo da Unifatea (Centro 
Universitário Teresa D’Ávila), 
participarão artistas da região 
e de outros estados. “Eles são 
de Guará, Lorena, São Paulo e 
Rio de Janeiro. Os expositores 
são desde Itajubá até Guará. 
Focamos em artistas que co-
meçaram sua carreira no Vale”.

Idealizadores – O festival foi 
idealizado por diversos artis-
tas, de movimentos que pro-
duzem cultura juvenil como o 
Revelia e o Coletivo Marlene. 
“Alguns não são de coletivo 

nenhum, mas se identificam 
com a causa. As pessoas foram 
se juntando através de eventos 
de antigos movimentos, da 
experiência de fazer cultura”, 
explicou Thayná. Ao todo são 
oito organizadores do evento.

Dominique Souza, poeta, 
de 19 anos, explicou porque 
decidiu se envolver com o 
evento. “O Festival Capivara 
nos comove a colaborar, pois 
ele alimenta a alma. Seja na 
produção, como artista, ou 
como espectador, vivenciar a 
arte de forma não comercial 
nos preenche de calor huma-
no, nos torna mais sensíveis e 
corajosos para a vida”, afirmou.
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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

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
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018 – PROC. 311/2018

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de ônibus 
novo (zero
quilômetro), ano/modelo 2018/2018 ou versão mais recente até a data da abertura da 
licitação, par
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Emenda Parlamentar 
Proposta nº 10872.126000/11, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: MARCOPOLO S.A. CNPJ: 88.611.835/0001-03
Itens: 01. Valor total de: R$ 429.583,30 (quatrocentos e vinte nove mil quinhentos oitenta 
e três reais trinta centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018 – PROC. 367/2018

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de cápsulas e
embalagens a serem utilizadas na Farmácia de Manipulação de Lorena (itens fracassados 
no PP nº 19/2018, Proc. Nº 148/2018), conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA -ME
CNPJ: 05.971.396/0001-38
Itens: 09, 10, 11, 12, 13, 14. Valor total de: R$ 17.605,00 (dezessete mil seiscentos e 
cinco reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 612/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
5920/2018GPRO, cujo objeto é a Aquisição de material de uso diário de alunos da rede 
municipal de ensino, para contratação da seguinte empresa:
DIEGO MANCHINI SILVA - ME - CNPJ Nº: 17.632.051/0001-39

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação 

Pregão Presencial Nº 75/18 PROC. Nº 431/18.
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 premiação esportiva 
para os eventos esportivos, recreativos e outras atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 
de Lorena/SP, tendo como finalidade melhor atendimento dos atletas, alunos e munícipes 
para o período de 10 (dez) meses, a realizar-se ás 9h30min do dia 28 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 DE LORENA
 Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 76/18 PROC. Nº 434/18.

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 materiais de 
acomodação e proteção contra o sol (cadeira, mesa, tenda, guarda sol e cadeira salva 
vida) para os EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS e OUTRAS ATIVIDADES da 
Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena, tendo como finalidade melhor atendimento dos 
atletas, alunos e munícipes para o período de 10 (dez) meses, a realizar-se ás 9h30min 
do dia 17 de setembro 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 DE LORENA
Nota de Rerratificação e Reabertura Tomada de Preços Nº 13/18 PROC. Nº 411/18

O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital referido cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em execução de serviços de Drenagem Urbana, 
a ser realizada no Bairro CECAP, Lorena/SP, em específico na rua Tenente Waldemar 
Junquetti, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. A alteração no 
edital consta no Anexo XI – Planilha Orçamentária, valor total dos itens 2.5 e 2.6. A nova 
data de reabertura de licitação se realizara às 14h00min do dia 31 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.
O restante permanecerá inalterado. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

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

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
EDITAL CR-14/2018

O Excelentíssimo Desembargador do Trabalho, SAMUEL HUGO LIMA, 
Corregedor do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com 
sede em Campinas/SP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve ALTERAR as datas de Correição Ordinária nas Varas do Trabalho de 
Guaratinguetá e de Aparecida, inicialmente previstas no Edital CR nº 12/2018, 
por razão de força maior, mantidas as demais cominações:

OBSERVAÇÕES:
1. Os Órgãos poderão passar por nova Correição, no presente exercício, 
independentemente de nova comunicação.
2. A Correição Ordinária não obsta a realização de audiências e não impede 
a vista ou carga de autos, exceto se separados para verificação, na data 
designada neste edital.
3. Para antendimentos a advogados e peritos interessados, deverá ser 
observado e divulgado o Comunicado CR 01/2018, o qual estabeleceu o horário 
das das 14 (quatorze) às 15 (quinze) horas.
O presente é expedido para ser afixado na sede do Órgão inspecionado e 
publicado na forma da lei.
Campinas, 12 de julho de 2018.

SAMUEL HUGO LIMA
Desembargador Corregedor Regional

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
COMUNICADO nº 10/2018-CR

Comunica horário de atendimento aos advogados e peritos na Correição 
Ordinária nas Varas do Trabalho de Aparecida e Guaratinguetá.
O CORREGEDOR do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15° 
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando as 
datas e horários de Correição Ordinária divulgados no Edital CR nº 12/2018, 
COMUNICA aos Magistrados e Diretores que, excepcionalmente, estará 
disponível para atendimento de advogados e peritos no horário das 11 (onze) 
horas nas Varas do Trabalho de Guaratinguetá (13/8/2018), e na Vara do 
Trabalho de Aparecida (13/8/2018) o atendimento aos interessados se iniciará 
às 16 (dezesseis) horas. Assim, determina-se que o gestor dessas Unidades 
providencie a necessária divulgação.
Campinas, 16 de julho de 2018.

SAMUEL HUGO LIMA
Desembargador Corregedor Regional

    DATA         DIA DA SEMANA           HORÁRIO           ÓRGÃO
   13/08/18            2ª feira                 A partir das 10h   Guaratinguetá
   13/08/18            2ª feira                 A partir das 15h      Aparecida

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação: 

Tomada de Preços Nº 17/18 PROC. Nº 466/18.
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 pavimentação com blocos de concreto sextavado em ruas do 
Loteamento Jardim Primavera – Trecho 3, com fornecimento de material, equipamentos 
e mão de obra, em conformidade com Projeto, Planilha Orçamentária; Cronograma 
Físico Financeiro e Memorial Descritivo e anexos, a realizar-se ás 9h30min do dia 20 de 
setembro 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 DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2018 – PROC. 408/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é Contratação de Agente de 
integração para execução e programa de estágio de estudantes, envolvendo a realização 
dos processos seletivos de acordo com a necessidade de Administração Municipal, para 
estágios da Educação Superior e Técnica, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a 
empresa:
EMPRESA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Itens: 01. Valor total de: R$ 13.408,20 (treze mil quatrocentos e oito reais vinte centavos)
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba  e  mix  -  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

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
- Moreira César

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

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50  -F:  (12)  3648-4981  -  Jd.
Eloina  - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-

1998 -  foto p/documentos - R.
José  S.  Cardoso,  84  (Atrás
Bradesco) Moreira César

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 PARA
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
G.T. MOTOS -  Disk  serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.

peças  e  acessórios  -  Pque
S.Domingos  -  Pinda
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.
Cisas – Moreira César

(12) 99104-0182
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 - Moreira Cesar
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
EXTRATO DE CONTRATO: 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 a Aquisição de material 
para conserto e manutenção das roçadeiras, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: M. M. LOPES – MÁQUINAS - ME CNPJ: 02.234.123/0001-30
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 e 
quatro reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2018 – PROC. 315/2018

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos 
para consultório de oftalmologia para o Centro Especializado em Reabilitação Tipo III, 
em atendimento ao Recurso de Programa do Ministério da Saúde, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: LUIZ C. DE MELO SOUZA – LORENA - EPP CNPJ: 05.043.905/0001-62
Itens: 01, 03, 04, 05, 06, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 49, 50. Valor total 
de: R$ 22.494,31 (vinte e dois mil quatrocentos noventa e quatro reais trinta e um centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE INTIMAÇÃO

EMPRESA: MARXCON AMBINTAL LTDA EPP CNPJ: 64.896.418/0001-01
O Município de Lorena - SP torna pública e NOTIFICA a empresa MARXCON AMBINTAL 
LTDA EPP ao pagamento no valor de R$173.781,66 (cento e setenta e três mil setecentos 
e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de 
ajuizamento da dívida em questão.

• Atualização cadastral – O usuário cadastrado na categoria 
Residencial Social deve atualizar o cadastro a cada 12 
meses, sob pena de exclusão automática do benefício e 
consequente retorno à categoria Tarifa Residencial Padrão.

• Fraude – O usuário será imediatamente desenquadrado 
da categoria Residencial Social nos casos de comprovação 
de fraude de qualquer natureza, constatação de ligação 
em desacordo com o padrão e as condições vigentes no 
Regulamento da prestação de serviço ou de inadimplência 
com o prestador do serviço.

• Consumo excessivo – O limite de consumo mensal de 
água é de 30 m³. Se esse limite for ultrapassado, o consumo 
total medido no mês será faturado na tarifa da categoria 
Residencial Padrão.

• Débito – Inadimplência em relação ao prestador do serviço. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas Pindamonhangaba - SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010

F: (xx) 12- 3642-4185 - Pindamonhangaba
Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa - Oficial de Registro

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
WANDERSON LUIZ FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado
civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de março
de 1985, residente e domiciliado na Rua Luiz Flávio Marcondes de Oliveira, nº 104,Arare-
tama, Pindamonhangaba-SP, filho de WALDOMIRO FARIA e MARIA ALVES DE FARIA.
LUANA APARECIDA TOBIAS ARANTES, de nacionalidade brasileira, profissão cobradora,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12
de março de 1992, residente e domiciliada na Rua Luiz Flávio Marcondes de Oliveira,
nº 104,Araretama, Pindamonhangaba-SP, filha de PAULO DONIZETE ARANTES e
ELISABETE TOBIAS ARANTES. 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,  4 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODOLFO PENINA DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão coordenador
administrativo, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 10 de fevereiro de 1983, residente e domiciliado Rua Eduardo Prates da
Fonseca, nº 1189, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de LAFAIETE
PENINA DE FRANÇA e MARINA DE FATIMA DE ARAUJO FRANÇA.
ANDREA DIAS LOUZADA, de nacionalidade brasileira, profissão gestora de recursos
humanos, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de agosto de 1986, residente e domiciliada Rua Eduardo Prates da
Fonseca, nº 1189, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filha de ALMIR
SOARES LOUZADA e TERESINHA DE FÁTIMA DIAS LOUZADA. 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,  4 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEVÍ GEIA PICCA, de nacionalidade brasileira, profissão educador físico, estado civil
solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de setembro
de 1985, residente e domiciliado na Rua Guaratinguetá, nº 315, Crispim,
Pindamonhangaba-SP, filho de LUIZ FERNANDO PICCA e NOELÍ GEIA PICCA.
CAROLE AUN DE BARROS LIMA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão
bancária, estado civil divorciada, de 32 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no
dia 8 de dezembro de 1985, residente e domiciliada na Rua Pinheiro da Silva, nº 225,
Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba-SP, filha de PAULO JOSÉ LIMA ROCHA e DESIRÉE
ADMA AUN DE BARROS LIMA ROCHA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  4 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIO CINACHI, de nacionalidade brasileira, profissão coordenador de engenharia,
estado civil divorciado, de 40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de fevereiro de 1978, residente e domiciliado Rua Expedicionário Marcelino Machado
Moreira, nº 363, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de JORGE ELIAS
CINACHI e VILMA MARIA DOS SANTOS CINACHI.
MARCISLEI APARECIDA SILVÉRIO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
escriturária, estado civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no
dia 19 de março de 1978, residente e domiciliada Rua Expedicionário Marcelino Machado
Moreira, nº 363, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de ADILSON JOSÉ
VIEIRA e MARIA CRISTINA SILVÉRIO VIEIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV
e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  4 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADRIANO FONSECA NERI, de nacionalidade brasileira, profissão orçamentista, estado civil
solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Santo André-SP, no dia 26 de novembro de 1988,
residente e domiciliado Avenida Carlos de Castro, nº 703, Mombaça I, Pindamonhangaba
SP, filho de RAFAEL NERI FILHO e MARIA APARECIDA FONSECA NERI.
CAMILA GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão promotora,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 14
de janeiro de 1994, residente e domiciliada Rua José Moreira Leite César, nº 290,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO CLAUDIO DA SILVA
e MARCILENE GONÇALVES PEDROSA 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,  4 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOHNNY HERBERT ALMEIDA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 8
de setembro de 1994, residente e domiciliado Rua Eduardo da Silva Neto, nº 444,
Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO SERGIO DA SILVA e LEONILDA
CLARA DE ALMEIDA SILVA.
GABRIELA LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Santa Branca-SP, no
dia 2 de setembro de 1996, residente e domiciliada Avenida Alferes Adriano Gomes
Vieira de Almeida, nº 343, Mombaça I, Pindamonhangaba SP, filha de HENRIQUE
OLIVEIRA DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS. 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,  6 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SÉRGIO PAPINI, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de materiais,
estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em Lorena-SP, no dia 1 de outubro
de 1973, residente e domiciliado na Rua Inácio Henrique Romeiro nº 54, Chácara
Galega, nesta cidade, filho de PAULO PAPINI e CARMELINA PINHEIRO PAPINI.
LILIANE DE OLIVEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de
gestão de resíduos, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 1 de março de 1990, residente e domiciliada na Rua
Inácio Henrique Romeiro nº 54, Chácara Galega, nesta cidade, filha de BRAZ DA
SILVA SOUZA e MARIA LUCIA DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV
e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  6 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
HYGOR RAPHAEL SOUZA FONSECA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão militar, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de novembro de 1995, residente e domiciliado Avenida Dr. Antonio
Pinheiro Junior, nº 1095, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de FLAVIO FONSECA
DOS SANTOS e BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA.
ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 13 de janeiro
de 1992, residente e domiciliada Avenida Dr. Antonio Pinheiro Junior, nº 1095, Bela
Vista, Pindamonhangaba SP, filha de MAURO SALES MOREIRA e MARISA DA SILVA
FERREIRA MOREIRA. 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,  6 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONARDO MELLO CONFALONI PASCHOAL, de nacionalidade brasileira, profissão
metalurgico, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de abril de 1995, residente e domiciliado Rua Governador Pedro de
Toledo, nº 26, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de LUIS AUGUSTO
CONFALONI PASCHOAL e DANIELA APARECIDA DE MELLO SILVA.
KATHLEEN LOUISE CAVALHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão secretária,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27
de março de 1997, residente e domiciliada Rua Governador Pedro de Toledo, nº 26,
Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO CAVALHEIRO
JUNIOR e REGINA APARECIDA CAVALHEIRO. 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,  6 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO HIROMI HONDA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia 24 de
junho de 1991, residente e domiciliado na  Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo,
nº 164, Piracuama, Pindamonhangaba-SP, filho de HIROMI HONDA e MARIA
ANTONIA HONDA.
ISABELLE CRISTINA BENTO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26
de novembro de 1990, residente e domiciliada na Rua Doutor Manoel Ignácio Marcondes
Romeiro, nº 650, Vila Rica, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ TEIXEIRA VIEIRA e
MARIA SENHORINHA BENTO VIEIRA. 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,  6 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALBERTO LEME, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado
civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de julho
de 1981, residente e domiciliado Rua Emílio Zaluar, nº 424, Ouro Verde,
Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS LEME e ANGELA MIE ARAI LEME.
LUANA DE SIQUEIRA SILVEIRA LUCIO, de nacionalidade brasileira, profissão
representante comercial, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em
Jacareí-SP, no dia 22 de abril de 1988, residente e domiciliada Rua Emílio Zaluar, nº
424, Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO CARLOS LUCIO e SUELY
REGINA DE SIQUEIRA SILVEIRA LUCIO. 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,  6 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO DANIZETE RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado civil
solteiro, de 49 anos de idade, nascido em Bias Fortes-MG, no dia 18 de abril de 1969,
residente e domiciliado na Rua Jaboticabeira, nº 40,Jardim Eloyna, Pindamonhangaba-
SP, filho de GERALDO RAMOS e GERALDA DA SILVA RAMOS.
VALDIRENE VITORINO AUGUSTO, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 5 de abril de 1978, residente e domiciliada na Rua Jaboticabeira, nº
40,Jardim Eloyna, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ ARLINDO AUGUSTO e LAURA
VITORINO AUGUSTO. 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,  7 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
NÍKOLAS VINÍCIUS COSTA DE TOLEDO, de nacionalidade brasileira, profissão
repositor, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de agosto de 1994, residente e domiciliado Rua Iracema Pereira
Rezende, nº 82, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de WAGNER ALVES DE
TOLEDO e CRISTINA COSTA.
AMÁLIA MOREIRA DIOGO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 22 anos de idade, nascida em Itapecerica da Serra-SP, no dia 24 de
outubro de 1995, residente e domiciliada Rua Iracema Pereira Rezende, nº 82,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de ISRAEL DIOGO e NELY MOREIRA DIOGO.
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,  9 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENATO CÉSAR NOGUEIRA DO ROZARIO, de nacionalidade brasileira, profissão
soldador, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 21 de junho de 1991, residente e domiciliado na Rua Dr. Fausto Vilas Boas, nº
106, Parque São Domingos,Pindamonhangaba-SP, filho de BENEDITO CESAR DO
ROZARIO e IZABEL CRISTINA NOGUEIRA DO ROZARIO.
PRISCILLA DOS SANTOS LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão administradora,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
agosto de 1992, residente e domiciliada na Rua João Thiers Fernandes Lobo, nº 119,
Campo Alegre,Pindamonhangaba-SP, filha de RINALDO DOS SANTOS LEITE e ROSE-
LENE DOS SANTOS LEITE. 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,  9 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LINCOLN YASSUO YODA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro mecânico,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 11 de maio de
1983, residente e domiciliado na Rua Epiphanio Costa Filho, nº 120, Apto. 31,Jardim
Aurora, Pindamonhangaba-SP, filho de MINEO YODA e ELZA TOYOMI MIYAZAKI YODA.
ELIANE APARECIDA MENESES JANOTTI, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 3 de outubro de 1983, residente e domiciliada na Rua Epiphanio Costa Filho,
nº 120, Apto. 31,Jardim Aurora, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ APARECIDO
JANOTTI e NICIETE MENESES JANOTTI. 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,  9 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
ANTÔNIO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, serviços  geral  rural,  natural de
Pindamonhangaba  SP,   nascido   a   16/02/1998,   residente   e domiciliado na Estrada
Municipal João  Marcondes  dos  Santos,  61, Pasin, Moreira César-Pindamonhangaba
SP;   filho   de   CLODOALDO RODRIGUES MOREIRA e de CRISTIANE  MARCONDES
DOS  SANTOS  RODRIGUES MOREIRA.
JULIA DE OLIVEIRA DANTAS, do lar, natural  de  Pindamonhangaba  SP, nascida aos
23/06/1999, residente e domiciliada na Avenida  Rio  de Janeiro, nº 103, Cidade  Nova,
Pindamonhangaba   SP;   filha   de SEVERINO JOSÉ DANTAS e de MARIA JOSÉ
APARECIDA DE OLIVEIRA  DANTAS.  Apresentaram os documentos I, III e IV do  Art.
1.525,  do  Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum  impedimento,  oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2018.

Famílias de baixa renda 
podem obter desconto 
na conta de água e esgoto

A equipe da Águas Piquete 
promoveu, no último dia 28, 
uma reunião com os residentes 
do conjunto habitacional Mário 
Covas, para falar sobre a 
tarifa social de água e esgoto. 
Participaram do evento cerca 
de 30 moradores, que puderam 
tirar dúvidas e conhecer os 
benefícios.

De acordo com o gerente da 
Águas Piquete, Sérgio Bovo, 
o encontro foi importante para 
estimular os usuários quanto a 
regularização dos débitos.

“ À s  v e z e s  a s  p e s s o a s 

desconhecem que existem 
outras formas de pagamentos 
que podem encaixar melhor na 
renda familiar, sem comprometer 
os rendimentos”, ressaltou Bovo. 

Para solicitar o benefício, o 
usuário deverá procurar o Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) para realizar um 
cadastro. Em seguida, deverá 
comparecer ao atendimento 
comercial da Águas Piquete e 
apresentar o Ofício do CRAS e 
os documentos pessoais (CPF e 
RG), para efetivação do cadastro 
da tarifa social.

Para manter o benefício o usuário 
deverá seguir algumas orientações:
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Últimos dias de inscrições no Cinefest Gato Preto
Festival realizado entre 5 a 11 de novembro conta com apresentações itinerantes em nove cidades

Da Redação
Região

Os interessados em inscre-
verem um curta-metragem no 
14º Festival Gato Preto tem 
até a próxima quarta-feira 
para fazê-lo. Poderão ser ins-
critos filmes brasileiros de to-
dos os gêneros, com duração 
de até 25 minutos (incluindo 

os créditos) e finalizados a 
partir de novembro de 2016, 
desde que nunca exibidos nas 
edições anteriores do evento, 
Não são aceitas inscrições de 
obras ainda não concluídas e 
vídeos publicitários ou institu-
cionais, e filmes que estejam 
ou já estiveram em qualquer 
momento abertos para o públi-
co em geral, na internet.

Os interessados devem se 
inscrever online no site do 
festival, e realizar o upload 
dos filmes, de maneira fechada 
ao acesso público, nas plata-
formas Youtube ou Vimeo, e 
enviar na ficha de inscrição 
o link do curta-metragem, 
juntamente com a senha de 
acesso para a visualização, 
quando houver.

Após os filmes selecionados, 
os escolhidos serão enquadra-
dos em diferentes sessões, 
que priorizarão uma etapa 
do processo, como roteiro, 
direção, produção, elenco, 
fotografia, arte, desenho de 
som e montagem.

De segunda a quinta-feira, as 
sessões acontecerão no Teatro 
Teresa D'Avila. Sexta-feira, 
sábado e domingo serão na 
praça de Lorena. As sessões 
no Teatro serão pagas: R$ 10 
(inteira) e R$ 5 (meia). Já na 
praça serão gratuitas.

Esse ano o projeto apresen-
tará o Gato Lab, um laborató-
rio de projetos de curta-me-
tragem. Serão selecionados 
oito projetos, que podem estar 

em fase de desenvolvimento, 
tendo apenas uma sinopse.

Os participantes terão duas 
semanas para trabalhar nos 
roteiros, até o outro final de 
semana, dedicado à produ-
ção, como foco itens como 
orçamento e apresentação. O 
melhor projeto será premiado 
em dinheiro no encerramento 
do Cinefest Gato Preto, com 
um valor de R$ 5 mil.

Além do Gato Lab, outra no-
vidade para a edição desse ano 
é o “Itinerância Gato Preto”. 
Os melhores filmes do festival 
irão viajar pelas nove cidades 
da Rota da Fé, acompanhados 
de oficinas de cinema.

A divulgação das obras será 
feita até o dia 20 de setembro, 

no site do projeto,  cinefest-
gatopreto.com.br. Os filmes 
inscritos farão parte do acervo 
permanente do Cine Clube de 
Lorena, no Unifatea (Centro 
Universitário Teresa D’Ávila), 
à avenida Doutor Peixoto de 
Castro, nº 539, no Vila Celeste, 
podendo ser exibido em outras 
ocasiões, desde que em sessões 
gratuitas e de aviso prévio aos 
responsáveis.

Os curtas-metragens partici-
pantes da mostra competitiva 
concorrerão às premiações 
nas categorias de melhor dire-
ção, produção, elenco, roteiro, 
fotografia, direção de arte, 
desenho de som, montagem, 
cartaz, melhor filme e melhor 
filme pelo júri popular.

Cruzeiro tem Feira Vale no final de semana
Da Redação
Cruzeiro

Com música, food trucks e 
feira de automóveis, Cruzeiro 
tem programação garantida 
para o final de semana. A 
Feira Vale será realizada no 
Recinto de Exposições, com 
entrada gratuita. Os visitan-
tes poderão ajudar o Fundo 
Social de Solidariedade com 
um quilo de alimento não 
perecível (exceto sal), que 
será distribuído às entidades 
e famílias carentes.

O evento, que teve início 
nesta sexta-feira, conta ainda 
com parque de diversões, 
exposição de artesanato e 
agropecuária. Nos dias 11 e 
12 o público poderá sobre-
voar a cidade com os voos 
panorâmicos. 

As atrações musicais ficam 
com Adriano Oliveira, Wag-
ner Silva e as bandas KM80 
e Garden All.


