
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

VALE DO PARAÍBA, QUARTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2018 N.º 3.144R$ 1,50ANO 25

Prefeitura investe R$ 40 mil em 
ponte na Zona Rural de Lorena
Bairro das Posses é foco de obra que faz ligação com Cachoeira; Prefeitura quer estender serviço

Lucas Barbosa
Lorena

Principal ponto de ligação 
rural entre Lorena e Cachoei-
ra Paulista, a ponte da estra-
da municipal do Campinho, 
recebe desde a última sema-
na obras de recuperação. A 
iniciativa, que conta com 
um investimento de quase 
R$ 40 mil de Lorena, busca 
garantir mais mobilidade e 
segurança aos produtores 
agrícolas e moradores da 
região.

Diariamente utilizada por 
diversos produtores rurais 
de Lorena para o escoamen-
to de mercadorias até a cida-
de vizinha, a ponte do bairro 
do Campinho apresentou 
sinais iniciais de comprome-
timento estrutural no fim do 
primeiro semestre do ano.

De acordo com o secretá-
rio de Serviços Municipais, 
Nelson Bittencourt, uma 
avaliação técnica apontou 
que o desgaste foi causado 
por excesso de peso, pos-
sivelmente proveniente do 
deslocamento de mercado-

rias e rações animais.
Para evitar a queda da 

ponte, o município abriu no 
início de julho um processo 
licitatório para a contratação 
da empresa que seria res-
ponsável pela recuperação 
estrutural da fundição do 
local de travessia. O certa-
me foi vencido em agosto 
pela Engeply Engenharia 
Serviços e Suprimentos Ltda, 
sediada em Guaratinguetá, e 
que desde a última semana 
atua nos serviços de reforço 
e contenção da estrutura 
da passagem. “Decidimos 
realizar a recuperação da 
cabeceira da ponte, antes 
que ocorresse um dano es-
trutural ainda maior.

Precisamos deste reforço, 
já que os produtores rurais 
e moradores que criam ani-
mais utilizam diariamente 
essa ponte para transportar 
quantidades altíssimas de 
rações e insumos”, explicou 
Bittencourt, que espera que 
a obra seja concluída até o 
fim do mês.

O chefe da pasta revelou 
ainda que em breve serão 

Recuperação de ponte na zona rural; investimento de quase R$ 40 mil busca maior mobilidade e segurança a produtores e moradores da região
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realizadas melhorias em 
outra importante ponte da 
zona rural. “Assim que con-
cluirmos a recuperação desta 

passagem do Campinho, rea-
lizaremos um serviço seme-
lhante no bairro das Posses. 
Nos últimos anos, investimos 

em diversos serviços que 
garantiram uma melhor mo-
bilidade para os produtores e 
famílias que moram na zona 

rural. Também contamos 
com uma equipe técnica 
que regularmente vistoria as 
demais pontes do munícipio”.

Teatro Capitólio ganha novo repasse para obras de 
restauração após nomeação de MIT em Cruzeiro
Espaço deve receber mais de R$ 370 mil em investimentos para outra etapa da reestruturação pós MIT

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzei-
ro anunciou essa semana 
mais um repasse de verbas 
para novas obras no Teatro 
Capitólio. De acordo com 
a Prefeitura, o Teatro está 
passando por obras de me-
lhorias através de recursos 
aprovados pelo MIT (Muni-
cípio de Interesse Turístico), 
projeto ligado ao governo do 
Estado de São Paulo.

Ainda segundo as infor-
mações da administração, a 
obra custará R$ 374.407,31, 
que serão repassados pelo 
governo do Estado de São 
Paulo, para investimentos 
de melhorias também nos ca-
marins, sala de espetáculos, 
palco, camarotes e sala de es-
pera. Ainda não há uma data 
para reinauguração, mas a 
expectativa é de que entre 
dezembro e janeiro de 2019 
o local volte a funcionar.

Dessa vez, o crédito da 
melhoria é da Diretoria de 
Turismo, que elaborou no 

ano passado projeto que in-
cluiu Cruzeiro no programa 
de interesse turístico, pos-
sibilitando convênios com 
o Estado. 

Nos últimos dez anos fo-
ram várias reinaugurações, 
anúncios de recebimento 
de verbas e diversas obras. 
Agora, no final de 2018, o 
local tem mais um capítulo 
escrito, dessa vez, pela admi-
nistração Thales Gabriel (SD). 

Ao longo de sete anos, 
diversas reformas foram 
paralisadas e nenhum prazo 
de entrega foi cumprido. O 
teatro, um dos patrimônios 
culturais e históricos mais 
importantes da cidade, foi 
fechado em 2009 com risco 
de desabamento no piso 
superior. No mesmo ano, 
iniciou a primeira grande 
reforma, que foi paralisada.

Apesar de vários anúncios 
de investimentos e promes-
sas de reinaugurações, foi so-
mente no final de 2016 que 
as portas se reabriram, jus-
tamente quando Rafic Zake 
Simão assumiu o Executivo 

Equipe da secretaria de Turismo, que debate novas obras para a estruturação do Teatro Capitólio, em Cruzeiro; a terceira após nomeação do MIT
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para encerrar o mandato.
O teatro, inaugurado em 

1930, que adotou um estilo 
eclético inspirado no Scala 

de Milão, receberá o sistema 
de climatização, guarda-cor-
po, equipamentos de som e 
luz, poltronas recuperadas, 

além de cortinas e melhorias 
nos dois pavimentos.

No primeiro ano de admi-
nistração do prefeito Thales 

Gabriel foram oitenta even-
tos realizados no espaço, 
mesmo sem a finalização 
total das obras.



31 DE OUTUBRO DE 20182

Bastidores da Política

Gisely Fernandes

Marcus Soliva

Café & Política

Prefeito Fábio Marcondes fala sobre investimentos e política partidária no Atos no Rádio

O Atos no Rádio recebeu mais um entrevistado de destaque, com a partici-
pação do prefeito de Lorena Fábio Marcondes, nesta quinta-feira. Entre os temas 
abordado pelo chefe do Executivo, ele falou sobre os R$ 3,7 milhões de restos a 
pagar da construção do AME (Ambulatório Médico de Especializados), resultado 
do “calote” do ex-governador José Serra e da omissão de Geraldo Alckmin, que 
agora foi remediada em rápida ação do atual governador Márcio França, que 
liberou o que parecia estar perdido. O candidato do PSB à reeleição já definiu 
o pagamento de R$ 2 milhões, e programa outros R$ 1,7 milhão para sanar a 
dívida com Lorena. Os valores devem reforçar a estrutura da Santa Casa, cada 
vez mais hospital referência para pacientes da região. A ideia é terminar os dez 
leitos de UTI e a Neonatal, e ampliar as alas de atendimento.

Corre que a polícia...
...vem aí!!! A operação 'Santo 

Remédio', da polícia, em apoio à 
ação do Ministério Público que 
cercou a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista, esta semana, deixou muitos 
em estado de alerta. Disseram que 
assim que vazou a informação que 
várias viaturas do Gaeco haviam 
estacionado em frente ao Fórum, 
muita gente se motivou em deixar 
a cidade ‘a toque de caixa’ (alguns 
até de pijama). Até o prefeito Edson 
Nota resolveu antecipar sua viagem 
à São Paulo, antes que o ‘galo can-
tasse à terceira vez'.

Detento indesejado
Será preciso um mutirão para 

a série de exames cardíacos que 
devem ser solicitados entre os fun-
cionários da Saúde e os pacientes de 
Cachoeira Paulista. Se não bastasse a 
operação do Ministério Público, que 

estampou a obs-
cura negociação 
entre a Prefeitu-
ra e a organiza-
ção social Isec 
para gerenciar 
a rede pública, 
veio do prefeito 
a preocupante 
informação que 

deixou muita gente alarmada na 
cidade. Ao contrário de que se co-
memorou, ops, informou na praça 
Prado Filho, Edson Nota não está 
preso, como ele mesmo gritou no 
Facebook. “É mentira! Estou preso 
sim, mas é no coração do povo de 
Cachoeira”. Pois é, a saúde não anda 
bem mesmo para o cachoeirense... 
haja cardiologista.

Alinha esse roteiro...
Quem acompanhou a brava ten-

tativa da Prefeitura de Cachoeira de 
se desvincular da operação que fez 
uma varredura sobre os documentos 
do contrato entre o município e o 

Isec, notou que 
Edson Mota e 
a secretária de 
Negócios Jurí-
dicos, Gisely 
Fernandes não 
acertaram bem 
o discurso. Não 
faltou contro-
vérsia, já que o 

prefeito gritou, gritou, gritou de 
novo e repetiu, para não deixar 
passar, que “a partir de hoje (24), 
a Prefeitura está rompendo com o 
Isec”. Mas a administração já não 
havia anunciado a suspensão do 
contrato sessenta dias antes, como 
anunciou a Dra. Gisely em texto e 
vídeo? Se bem que gritar é mais fácil 
que explicar...

Edson Nota

Melhor de dois
Faltando menos de 65 dias para o 

Magrão desocupar a presidência da 
Câmara de Pinda, o mercado político 
aposta no melhor de dois entre Ro-
derley Miotto e Felipe César. Apesar 
do veterano Felipe demonstrar falta 
de interesse pelo cargo, nenhum 
apostador joga 100% na vitória de 
Roderley, porque seu adversário 
silencioso ‘joga de mão e dá as car-
tas’ nos bastidores do Legislativo, e 
com muita influência no entorno do 
gabinete de Isael Domingues.

Votos na mesa
Enquanto o ex-prefeito Vito Ar-

dito focou nesta eleição nos votos 
locais (16 mil na cidade e 5.800 na 
região) para ganhar impulso em sua 
futura candidatura à Prefeitura de 
Pinda, seu adversário de ‘primeira 
hora’, Rafael Goffi, foi buscar nos 
eleitores de fora a soma de 26 mil 
(5 mil a mais que o ex-prefeito 
no geral) para também garantir 
‘musculatura’ para 2020. Diante da 
realidade dos números, o mercado 
político da cidade observou o pre-
feito Isael Domingues dando sinais 
de melhora junto à opinião pública, 
como credencial para uma boa dis-
puta à reeleição.

Queimando o filme
A egrégia Câmara de Lorena 

teve quase 80% representada na 
inauguração da nova universidade 
– anexa ao Eco Valle Shopping, na 
última terça-feira. Dos vereadores 
que marcaram presença, alguns de-
monstraram interesse pelo aconteci-
mento, outros acharam importância 
nas mesas do coquetel, posicionadas 
em um dos extremos do espaço da 
festa. Destaque aos edis Maurinho 
Fradique, Fabio Matos, Marquinhos 
da Colchoaria, Cleber Maravilha e 
Careca da Locadora, que tomaram 
posição à frente da solenidade, in-
teragindo com as apresentações. Na 
retaguarda, próximo as guloseimas 
e a distribuição de bebidas, o então 
em final de carreira e o redondo ‘que 
troca de mão’, demonstrando que o 
parlamento ‘anda bem de apetite’. 
Parece que foram apenas pra comer 
e beber. E como beberam...

Quase despercebido
Quem prestigiou a inauguração 

do novo empreendimento universi-
tário, foi o professor Sylvio Ballerini 
(provável prefeiturável), que como 
sempre, chegou acompanhado com 
sua rejeição, digo, seu ‘pelotão elei-
toral’, se posicionando também nas 
imediações do coquetel, ‘protegido’ 
por um ser volumoso que encobria 
sua visibilidade. Como os holofotes 
da solenidade davam foco a outras 

personalidades da esfera intelectual, 
educacional e política, disseram que 
ele achou melhor deixar seu suposto 
vice ‘fazendo a representação’, e 
‘saiu à francesa’...

O que muitos querem saber
Por que o representante do Con-

selho Antidrogas (órgão da admi-
nistração pública) não participou 
da reunião promovida pelo prefeito 
Marcus Soliva, na semana passada, 
com os setores da segurança públi-
ca de Guará, para discutirem ações 
contra a criminalidade na cidade? 
Teve gente na Praça Conselheiro, 
entre um cafezinho e outro no Ponto 
Chique, questionando a real impor-
tância de manter um Conselho deste 
naipe agregado ao erário municipal, 
ao ponto de ser esquecido num en-
contro que trata o tráfico de drogas 
como pivô dos homicídios na Terra 
de Frei Galvão...

Caixa de marimbondos
Carregada de boas intenções, a 

prefeita de Potim, Erica Soler, deu 
o start para os trâmites do plano de 
cargos e salários, e abriu debates para 
discussão do estatuto dos servidores. 
Parece que ela não contava com a 
pressão (meio que terrorista) do sin-
dicato da categoria, e das variações de 
opiniões dos nobres vereadores. Pelo 
que se ouve nas esquinas da Praça e 
no Raspadão, é que ela mexeu numa 
caixa de marimbondos...

Diagnóstico
Cientistas políticos de Guará 

conseguiram diagnosticar a maior 
dificuldade que o prefeito Marcus 
Soliva enfrenta em sua adminis-
tração: trata-se de ‘saudades’. Isto 

mesmo, sauda-
des. Pelo que se 
ouviu no Ponto 
Chique, o café 
mais politizado 
da Praça, com 
ma io r i a  p r e -
dominante dos 
servidores da 
Prefeitura agre-

gados nos últimos 16 anos pelas 
mãos de Francisco Carlos e Junior 
Filippo, o saudosismo tem feito toda 
a diferença. Quando bate a síndrome 
da saudade nos ‘francisquetes’, aflo-
ram as lembranças nos ‘filipetes’, e 
aí não sobra ‘ninguém’ para levantar 
a bandeira Soliva...

Tobogã
Para quem esperava que um 

possível levante contra prefeito de 
Cruzeiro ocorreria pelas mãos do 
homem que ‘comanda’ a Câmara, 
ficou surpreso com a motivação da 
vereadora Claudete em incentivar 
os colegas Chinho, Curria e Bosqui-
nho à formação de um ‘paredão’ no 
Legislativo. Felizmente a conversa 
de ‘pé de orelha’ de Thales Gabriel 
com cada um deles desbaratou a 
possibilidade rebelião. Perguntem 
à ‘mulher forte’ da saúde...

Extra oficial
A notícia oficiosa que o vereador 

Paulo Vieira, do PR, estaria disposto 
à renunciar a vereança em Cruzeiro 
para assumir uma vaga especial 
na assessoria do deputado federal 
Marcio Alvino não foi de fato con-
firmada, mas teve gente dando com 
a ‘língua nos dentes’, que armaram 
duas festas: enquanto um grupo 
pensou em festejar sua despedida, 
um outro articula uma festança de 
comemoração. Já pelos corredores 
da municipalidade, nenhuma ex-
pressão de lamento foi registrada...

Perguntar não ofende
É verdade que a selfie que o ex-

-prefeito Vito Ardito e seu assessor 
fizeram com a deputada eleita Jai-
naina Paschoal (PSL) provocou mal 
estar no PP de Pinda e de São Paulo?

Observado pelo prefeito, o capitão Vagner Guimarães fala sobre ações contra o crime
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Guará define 
ação anti-crimes 
com números 
preocupantes
Prefeito garante apoio em reunião com PM,
Civil e MP; cidade estuda monitoramento
ampliado e hora para fechamento de bares

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O alto índice de homicídios em 
Guaratinguetá tem assustado os 
moradores e preocupado autori-
dades. Com 32 assassinatos regis-
trados neste ano, a cidade já tem a 
pior marca da história, desde que 
a secretaria de Segurança Pública 
do Estado começou a publicar os 
dados criminais no site oficial, em 
2002. Os casos levaram o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) a debater 
com o comando da Polícia Militar 
no Vale do Paraíba e na cidade, o 
delegado seccional do município, 
a Promotoria de Justiça e repre-
sentantes da Câmara Municipal 
soluções para a cidade, entre elas, 
uma polêmica, com a sugestão de 
horário determinado para o fecha-
mento de bares. 

Antes de 2018, os piores regis-
tros quanto a assassinatos em 
Guaratinguetá eram de 2014 e 
2012, com 29 casos. Em 2017, 
foram 22 homicídios confirmados. 
A reunião contou com a presença 
de representantes do Conselho de 
Segurança do município e líderes 
de associações de bairros. Após 
quase quatro horas de conversas, 
o saldo foi uma lista de 25 metas, 
com ações que começaram a ser 
colocadas em prática nesta semana.

O comandante da Polícia Militar 
no Vale do Paraíba, coronel Louri-
val da Silva Junior, confirmou que 
ações de batalhões especializados 
como Rota (Rondas Ostensivas 
Tobias de Aguiar) e Baep (Bata-
lhão de Ações Especiais de Polícia) 
estão mantidas, e encaminhou um 
pedido para fechamento de bares 
em horários pré-determinados. “É 
uma regulamentação disciplinar 
com os horários de bares, algo 
que já foi feito em alguns municí-
pios”, lembrou. “Os bares que não 

possuírem alvará de funcionamento 
serão fechados. Não só bares, mas 
todos estabelecimentos que estão 
funcionando de maneira irregular”, 
concluiu.

Comandante da Polícia Militar 
de Guaratinguetá, o capitão Vagner 
Guimarães, afirmou que ações ope-
racionais continuarão sendo feitas, 
e é importante a aproximação junto 
à comunidade. “A parte da PM, nós 
estaremos intensificando o policia-
mento preventivo, com o auxílio 
comunitário”.

A Dise (Delegacia de Investiga-
ções Sobre Entorpecentes) receberá 
reforço policial. Foi o que informou 
o delegado seccional de Guaratin-
guetá, Márcio Marques Ramalho, 
que destacou que grande parte dos 
assassinatos em Guaratinguetá têm 
ligação direta com o tráfico de dro-
gas. “Não posso adiantar cada caso, 
mas posso falar que os casos estão 
muito adiantados e muitos deles com 
esclarecimento. Em breve teremos a 
conclusão de todos”.

Entre as ações propostas no plano 
de segurança estão as instalações de 
novas câmeras de monitoramento, 
rondas ostensivas, trabalhos com 
a comunidade e um horário limite 
para fechamento de bares em Gua-
ratinguetá. A ideia partiu da PM, e 
o prefeito achou a iniciativa interes-
sante, mas para colocá-la em prática, 
precisa elaborar um projeto de lei. 
“Essa proposta veio da PM, alegando 
que após um determinado horário, o 
alto consumo de álcool acaba levando 
o cidadão que está no bar a consumir 
droga. Vamos estudar (a possibilida-
de). Não ficou estabelecido um ho-
rário. Tem que ser levado o impacto 
disso e a legislação”, analisou Soliva.

Na última segunda-feira a Polícia 
Militar deu continuidade à série de 
reuniões com moradores da cidade, 
com um encontro na sede da Associa-
ção do Parque São Francisco.
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Outubro Rosa: 
palestra de conscientização 
mobiliza funcionários
Colaboradoresda Guaratinguetá Saneamento e Águas Piquete 
recebem oncologista para um bate-papo sobre o câncer

logista Dra. Ilda Caixeta. Em 
um bate-papo descontraído, 
foram abordados temas 
como o diagnóstico, trata-
mento e a cura de diversos 
tipos de câncer entre eles, 
o de mama que tem  uma 
maior incidência entre as 
mulheres e o de próstata 
no caso dos homens.  

Segundo o Instituto Na-
cional do Câncer (INCA 
- 2018), estima-se que, no 
Brasil, serão quase 60mil 
casos novos de câncer de 
mama. Por isso, é importan-
te observar possíveis altera-
ções nas mamas e na região 
das axilas. Caso encontre 

Monitores mostra tanque de decantação e explicam processo de tratamento aos estudantes de Lorena

alguma anormalidade pro-
cure por um mastologista.

Como a Casa ATO vive de 
doações, a Águas Piquete e 
a Guaratinguetá Saneamen-
to realizara uma campanha 
interna com os colobora-
dores para arrecadação de 
leite em pó.

Sobre a Casa ATO: En-
tidade beneficente criada 
desde 2002 para apoiar os 
pacientes com câncer e seus 
familiares. A instituição 
está presente nas cidades 
de Guaratinguetá, Lorena, 
Cachoeira Paulista e aten-
de pacientes de outros 14 
municípios da região.

Assessoria
Guaratinguetá

No mês de outubro, popu-
larmente conhecido como 
Outubro Rosa, celebra-se 
o movimento de adesão 
mundial que visa estimular 
a luta contra o câncer de 
mama e seu diagnóstico 
precoce. 

Nesse contexto, nesta 
segunda-feira, 29, a Gua-
ratinguetá Saneamento  e a 
Águas Piquete, em parceria 
com a Casa ATO de Guara-
tinguetá, ofereceram aos 
colaboradores uma palestra 
sobre o câncer, com a  onco-

Pinda tem vagas para projetos culturais
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-

monhangaba abriu inscri-
ções para projetos do edital 
de “Linguagens Artísticas 
– Proac Municípios FMAPC”. 

A publicação apoiará proje-
tos culturais em segmentos 
como teatro, dança, música 
e pesquisas. O edital sele-
cionará dez projetos que 
buscam o fortalecimento 
das expressões artísticas e 
culturais, com o valor de R$ 
25 mil. As inscrições vão até 
o próximo dia 14. Podem se 
inscrever todas as pessoas 
que comprovem domicílio 
há mais de dois anos em 
Pindamonhangaba.

Os projetos poderão ser 
realizados em espaços in-
dependentes, em equipa-
mentos públicos ou em pla-
taformas virtuais. O Proac 
Municípios é voltado para o 
fortalecimento do FMAPC, 
que busca recursos para o 
estímulo da produção cul-
tural local. Os interessados 
devem se inscrever no site 
da Prefeitura, pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Resumo de Leilão 001/20018. A Prefeitura Municipal de Lorena Estado 
de São Paulo torna público que de acordo com o despacho do Exmo. 
Senhor Prefeito, acha-se aberta no Departamento de Compras e 
Licitações, o processo licitatório na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO 
E PRESENCIAL, do tipo MAIOR LANCE LOTE A LOTE, originário do 
Processo Administrativo, que será regida pela Lei Federal n.º 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela legislação 
superveniente, vigentes e aplicáveis à espécie. O Leilão para venda de 
bens pertencentes que se tornaram inservíveis distribuídos em 71 lotes, 
em estado de conservação em que se encontram sob a responsabilidade 
da Leiloeira Pública Oficial Sra. Aedi de Andrade Verrone, regularmente 
matriculada na Junto Comercial do Estado Paulo sob n.º 840 na forma 
da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de julho de 1993 e o Decreto n.º 21.981 
de 19 de outubro de 1.932, com alterações introduzidas pelo Decreto 
n.º 22.427 de 1.º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial, e suas alterações posteriores, combinadas com o 
presente. O presente Edital e as fotos dos materiais, em sua íntegra, 
poderão ser adquiridos diretamente no site: www.lanceleiloes.com.
br - Número do chassi dos veículos com direito a documentação: 
6G1VX69TXWL362561, 93PB02A2M2C006261, 9BGSB19N04B148040, 
9BGRD08X04G140303, 9BFNSZPPA7B994773, 9BWZZZ261XP010529, 
9BFXTNSZ4TDB09520, 9BYC21K1R2C000485, 9BGRD08X04G141593, 
9BFKTNT33RDB41730, 9BFKTNT35RDB41728, 9BFX2SLM7SDB67883, 
9 B F W T N R M 3 R D B 4 2 4 0 9 ,  9 B F W T N R M 0 R D B 4 2 0 9 2 , 
9BWZZZ237VP047479, 9BGRD08X04G140675, 9BRBJ013011023889, 
936ZBPMMB62002591, 93YBB8B158J883804.

Resumo de Leilão 001/20018. A Prefeitura Municipal de Lorena Estado 
de São Paulo torna público que de acordo com o despacho do Exmo. 
Senhor Prefeito, acha-se aberta no Departamento de Compras e 
Licitações, o processo licitatório na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO 
E PRESENCIAL, do tipo MAIOR LANCE LOTE A LOTE, originário do 
Processo Administrativo, que será regida pela Lei Federal n.º 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela legislação 
superveniente, vigentes e aplicáveis à espécie. O Leilão para a 
venda de bens pertencentes que se tornaram inservíveis distribuídos 
em 71 lotes, em estado de conservação em que se encontram por 
responsabilidade da Leiloeira Pública Oficial Sra. Aedi de Andrade 
Verrone, regularmente matriculada na junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob o n° 840 na forma da lei Federal n° 8.666, de 21 de 
julho de 1.993 e o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro 
de 1.933, que regula a profissão Leiloeiro Oficial, e suas alterações 
posteriores, combinadas com o presente. O presente Edital e as fotos 
dos materiais, em sua íntegra, poderão ser adquiridos diretamente no 
site: www.lanceleiloes.com.br.

PREFEITURA DE LORENAPREFEITURA DE LORENA SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto 
e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores da empresa Liebherr 
Aerospace Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 05 
de novembro de 2018, às 07h00, em primeira convocação e não havendo número 
legal, às 09h00, em segunda convocação, com qualquer número de presentes; e 
às 14h00, em primeira convocação e não havendo número legal, às 18h00, em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes; Na sede social do 
Sindicato, situada na Rua Odila Rodrigues nº137, no bairro Vila São Roque, na 
cidade de Lorena/SP, para tratar de assuntos de relevante interesse da categoria.
No uso das atribuições que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca 
todos os trabalhadores da empresa Liebherr Brasil Guind. e Máquinas 
Operatrizes Ltda, a participarem das seguintes Assembleias Gerais Extraordinárias:
PRIMEIRA ASSEMBLÉIA: Para todos os trabalhadores Mensalistas, que se 
realizará no próximo dia 06 DE NOVEMBRO DE 2018, às 07h00, em primeira 
convocação e não havendo número legal, às 09h00, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, e;
SEGUNDA ASSEMBLÉIA: Para todos os trabalhadores Horistas da Área 
Industrial (incluindo turno da noite), que se realizará no próximo dia 06 de 
novembro de 2018, às 13h30, em primeira convocação e não havendo número 
legal, às 15h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes,
Na sede social do Sindicato, situada na Rua Odila Rodrigues nº137, no bairro Vila 
São Roque, na cidade de Lorena/SP,29 de outubro de 2018, para tratar de assuntos 
de relevante interesse da categoria.
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Secretaria da Fazenda do Estado investiga 
seis empresas de Guará por sonegação fiscal
Nove grupos foram notificados no Vale; em caso de comprovação, denunciados devem reembolsar cofres

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Seis empresas de Guaratin-
guetá estão sendo investiga-
das por sonegação fiscal. A 
investigação é da secretaria 
da Fazenda do Estado de São 
Paulo, que batizou a opera-
ção de “4 x 4”. A operação 
foi deflagrada nesta semana 
em 39 municípios paulistas, 
incluindo Guaratinguetá, que 
lidera o número de empresas 
apontadas como sonegadoras 
no Vale do Paraíba.

Segundo apurações do 
Fisco Paulista, as empresas 
utilizavam alíquotas reduzi-
das, ou seja, um percentual 
referente a impostos de 4%, 
sendo que o percentual cor-
reto oscila entre 7% e 12%. 
A prática foi descoberta 

após análise da Fazenda e a 
ação foi deflagrada na última 
terça-feira.

O secretário da Fazenda do 
Estado, Luiz Cláudio Rodri-
gues de Carvalho, explicou 
que a alíquota de 4% é uti-
lizada quando há operação 
de compra e venda com 
produtos importados, mas 
existe uma exceção para 
esse percentual, quando as 
mercadorias importadas não 
tem um similar nacional, ou 
seja, não tem produção no 
mercado brasileiro.

“Quanto a esses produtos 
usados nessa operação de-
flagrados pelo Fisco, é de 
que esses produtos foram 
classificados indevidamente 
com alíquota de 4%, com 
utilização menor do que re-
almente deveria ser”, afirmou 

o secretário.
No primeiro passo, a ação 

tem como objetivo notifi-
car os contribuintes para 
esclarecer as alíquotas de 
4%. Se forem confirmadas 
as suspeitas indicadas, os 
valores devidos serão com-
prados. “Comprovando que a 
aplicação da alíquota de 4% 
estava correta, não haverá 
outras consequências. Se o 
contribuinte não tiver êxito 
em comprovar que estava 
correto, serão lavrados autos 
de infração. Incidirá também 
juros e multa”, confirmou.

No Vale do Paraíba foram 
nove empresas investigadas, 
sendo seis de Guaratinguetá, 
duas de São José dos Campos 
e uma de Taubaté. Os nomes 
dos grupos não foram divul-
gados.

Com Estado, Pinda projeta regularização de áreas clandestinas
Serviço deve atender mais de mil famílias na cidade; bairro do Mossoró é mapeado por programa “Cidade Legal”

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Dando continuidade ao 
processo de regularização 
de áreas clandestinas em 
Pindamonhangaba, uma 
equipe técnica do Governo 
do Estado iniciou na última 
semana os trabalhos de ma-
peamento da área e cadas-
tramento dos moradores do 
Loteamento Mossoró. A ação 
busca atender ao pedido de 
mais de duzentas famílias, 
que cobram desde 1993 a 

A Praça Conselheiro Rodrigues Alves em Guará; cidade tem seis empresas investigadas por sonegação

Fotos: Arquivo Atos

emissão da escritura de seus 
terrenos.

No final de 2017, uma 
parceria entre a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba e 
a secretaria de Habitação 
do Estado viabilizou a im-
plantação no município do 
programa de regularização 
fundiária “Cidade Legal”. A 
expectativa do Executivo é 
que 21 áreas clandestinas 
sejam regulamentadas até 
o fim do primeiro semestre 
de 2019.

De acordo com a Prefeitura, 

os terrenos irregulares que 
serão atendidos pelo pro-
grama são localizados nos 
bairros do Campinas, Feital, 
Goiabal, Loteamento Mosso-
ró, Mandú, Queiroz, Ribeirão 
Grande e Karina Ramos. 

Na última quarta-feira, 
agentes do Cidade Legal per-
correram as vias do Mossoró 
para a última etapa do pro-
cesso de regularização das 
mais de duzentas moradias.

Além do mapeamento da 
área, a ação consistiu na atu-
alização dos dados cadastrais 

dos proprietários dos imóveis 
que serão beneficiados. “Há 
cerca de 25 anos estas famí-
lias pedem a regularização do 
loteamento, o que garantiria 
a liberação da escritura das 
casas. Com este importante 
documento, os proprietários 
teriam mais segurança para 
alugarem ou até mesmo 
venderem seus imóveis. Cer-
tamente, essa melhoria trará 
mais tranquilidade aos mora-
dores”, explicou o secretário 
de Habitação, Meio Ambiente 
e Regularização Fundiária, 

Marcus Vinícius Faria.
O chefe da pasta destacou 

ainda a importância da am-
pliação do ‘Cidade Legal’ no 
município. “Este programa 
estadual está contribuindo   
consideravelmente para agili-
zarmos e desburocratizarmos 

os processos de regularização 
fundiária de mais de mil mo-
radias. Como não depende 
da Prefeitura, é difícil esti-
pularmos um prazo para a 
emissão das escrituras, mas 
acreditamos que isto ocorra 
até junho de 2019”.

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 28/10/2018 das 08h17 às 08h41. Equipamento normalizado após 

recuperação automática.

Comunicado


