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Justiça de Aparecida ordena 
corte de 14 nomes da Câmara
Funcionários que ocupam cargos de confiança são considerados inaptos para função

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Justiça de Aparecida 
determinou a exoneração de 
14 funcionários comissiona-
dos da Câmara da cidade. A 
medida atende recomenda-
ção do Ministério Público, 
que entendeu que os servi-
dores eram mantidos sem 
qualificação para exercer as 
respectivas funções. 

A decisão da juíza Vivian 
Bastos Mutschaewski con-
sidera que a documentação 
juntada a partir da ação do 
MP, é ‘suficiente e robusta à 
atribuição, ao menos nesta 
fase preliminar, da conduta 
em tese tipificada como ato 
de improbidade adminis-
trativa’.

No texto, a magistrada cita 
os cargos de assessor de 
secretaria, agente adminis-
trativo de controle, assessor 
da mesa diretora e assessor 
técnico parlamentar. 

No caso dos assessores 
parlamentares, segundo a 
decisão, é exigido nível su-
perior de escolaridade.

Já os técnicos parlamen-
tares, a exigência é que seja 
ocupado por funcionário 
concursado, já que desem-
penha funções jurídicas. 
Os demais cargos, também 
citados no texto, possuem 

atribuições técnicas, exi-
gindo também o preenchi-
mento das vagas através de 
concurso. 

Em maio, em uma reunião 
entre MP e câmara foi reco-
mendado que o legislativo 
desligasse 13 funcionários 
que não são concursados 
em até 90 dias.

Além disso, também foi 
recomendada a abertura 
de concurso público para 
as funções, que requerem 
qualificação com ensino 
superior.

O presidente Marcelo Mar-
condes (PV) fez questão de 
ressaltar que a ação come-
çou início antes mesmo que 
ele assumisse a presidência 
da Casa. “Essa ação começou 
no passado, e não tem nada 
a ver com a minha figura. 
Temos o prazo para apre-
sentar recursos e cumprir 
a exoneração”, disse. 

Marcondes disse ainda que 
já está tramitando na Casa 
mudanças para adequações 
dos cargos. “Vamos propor 
e já temos em trâmite para 
atender as determinações 
do judiciário, algumas mu-
danças na contratação de 
assessores. Eu tenho traba-
lhado em um projeto para 
pedir a extinção de alguns 
cargos, que passarão a ser 
de funcionários de carreira, 
contratados por concurso 
público”, explicou.  

O vereador explicou ainda 
que não haverá corte de fun-
ções, mas substituições de 
alguns funcionários com as 
qualificações exigidas pela 
justiça. “Essas exonerações 
na verdade passarão por 
substituições, ou seja, os 
assessores que não tem nível 
superior serão substituídos”, 
finalizou.O presidente da Câmara de Aparecida, Marcelo Marcondes; Legfislativo recebeu pedido judicial para desligamento de 14 comissionados
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Parceria entre Silveiras 
e Facic oferece desconto 
de 70% para servidores
Benefício passa a valer para vestibular no próximo dia 18; 
convênio atende dependentes de funcionários da Prefeitura

Jéssica Dias
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras, 
em parceria com a Facic 
(Faculdade de Ciência Hu-
manas de Cruzeiro), está 
oferecendo à população 
bolsas de estudo de 70% 
nas mensalidades para os 
cursos de Ciências Contábeis 
e Engenharia de Produção.

O desconto beneficiará 
todos os servidores públicos 
da Prefeitura, podendo se 
estender a filhos, dependen-
tes ou cônjuge.

O convênio estará válido 

para o vestibular no próxi-
mo dia 18.

De acordo com o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB), 
é a primeira vez que a cidade 
é contemplada com descon-
to de 70% para cursos uni-
versitários. “Pretendemos 
procurar outras faculdades 
para parceria, mas por en-
quanto vamos permanecer 
só com essa. O problema 
é a condução, porque para 
Cruzeiro, a Prefeitura sede 
dois ônibus para levar os 
estudantes, e tem mais um 
ônibus que vai para Lorena 
e para Guaratinguetá. Se 

facilitar, o custo fica muito 
alto para a gente, na parte 
de condução, porque os alu-
nos não pagam um centavo 
de condução desde quando 
eu assumi a Prefeitura”, 
explicou Carvalho.

O prefeito não soube es-
pecificar a quantidade de 
vagas.

Segundo ele, a informação 
que a Prefeitura tem é que 
não haveria limites. Até o 
fechamento da edição, a 
faculdade não respondeu a 
reportagem sobre a quan-
tidade de vagas e outros 
detalhes sobre o projeto.

O prefeito de Silveiras, Guilherme Carvalho, que assinou o convênio com a facic para benefício de estudantes

Fotos: Divulgação 
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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 03/11/2018 das 11h39 às 12h26. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

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 03/11/2018 das 10h01 às 11h08. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

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 01/11/2018 das 13h14 às 15h15. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

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 01/11/2018 das 07h57 às 08h40. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado

Justiça ordena devolução de R$ 245 milhões 
e indicia 16 por contrato da água em Guará
Promotoria investiga improbidade administrativa, falhas em fiscalizações e descumprimento contratual; 
ação foca ex-diretores da Saeg, Iguá Saneamento e os ex-prefeitos Junior Filippo e Francisco Carlos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Promotoria de Justiça de 
Guaratinguetá abriu uma ação 
civil pública para investigar 
possíveis atos de improbidade 
administrativa no processo 
licitatório de contratação da 
CAB (Companhia de Águas do 
Brasil) para o tratamento de 
esgoto do município, há dez 
anos. Desde então, a empresa 
trocou de nome para Iguá 
Saneamento, mantém os ser-
viços na cidade sob a chancela 
de Guaratinguetá Saneamento 
e segue alvo de reclamações 
ao lado de Saeg (Companhia 
de Águas, Esgoto e Resíduos) 
e Prefeitura.

Na lista de investigados es-
tão pessoas ligadas à empresa 
e ao município desde 2008. A 
ação tem um valor superior a 
R$ 245 milhões, que deverão 
ser ressarcidos aos cofres 
públicos. 

O documento cita falhas 
em fiscalizações pelo cum-
primento do acordo, uma 
parceria público-privada, e 
até o percentual de esgoto 
tratado pela vencedora da 
licitação. São investigados 
quatro ex-presidentes da 
Saeg (Gonçalo Ferraz Cardoso, 
André Luiz de Paula Marques, 
Edilson Aleixo e Laércio An-
drade), três ex-presidentes 
da agência reguladora Arsaeg 
(Hélio José Marins, Roberto 

O promotor de Justiça Ricardo Reis Simili, responsável pela investigação em contrato entre Prefeitura e Iguá

Fotos: Leandro Oliveira

Ribeiro Bazilli e Luiz Antônio 
Rebello), dois ex-prefeitos 
(Júnior Filippo-PSD e Fran-
cisco Carlos-PSDB) e outros 
profissionais ligados à vence-
dora da licitação (os diretores 
Otávio Ferreira, Giuliano Vito 
Dragone e Sueli Aparecida). 
Junto a eles estão a Saeg, a 
CAB Guaratinguetá (atual 
Guaratinguetá Saneamento) 
e a CAB Ambiental (Iguá).

A investigação teve início 
com a representação de dois 
cidadãos, Roberto Pimentel e 

Claudinei Lopes, o vereador 
Nei Carteiro (MDB).

Entre os apontamentos 
na ação está o percentual 
estagnado de tratamento de 
esgoto entre os anos de 2008, 
quando o contrato entre o 
Executivo (no então governo 
de Júnior Filippo) e a CAB foi 
assinado, e 2015 (administra-
ção Francisco Carlos).

Ao longo de sete anos os 
mesmos 18% de esgotamento 
tratado permaneceram sem 
alteração, “tudo sob os olhos 

passivos dos requeridos, que, 
cada qual a seu tempo, nada 
fizeram de efetivo a impedir 
a malversação de dinheiro 
público em detrimento do 
meio ambiente (trecho do 
documento)”.

Anexo à ação, está o pare-
cer do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, que 
concluiu a análise e indicou 
irregularidades na licitação 
e no contrato.

Segundo o TCE, artigos 
da Lei de Licitações foram 

violados de forma proposital, 
com a finalidade de afrontar o 
artigo 37, XXI, da Constituição 
Federal, ou seja, de acordo 
com o Tribunal, existiam itens 
no edital que restringiam o 
universo de empresas parti-
cipantes do certame. Como 
consequência, das trinta em-
presas que tiveram acesso ao 
edital, apenas três entraram 
na disputa. 

A ação cita em diversos 
momentos omissão e desleixo 
de agentes fiscalizadores do 
município e "recusa a autotu-
tela em detrimento do erário 
e meio ambiente". Há relatos 
de falta de informações que 
deveriam ser publicadas de 
forma transparente. Os inves-
tigados são denunciados por 
improbidade administrativa 
pela elaboração da licitação, 
assinatura do contrato, omis-
são e acordo por aditivos. 

A Promotoria de Justiça 
condenou os investigados a 
restituir o valor integral, com 
juros e correção monetária 
aos cofres públicos. O valor 
da causa que deverá ser reem-
bolsado é de R$245.997.000. 

A Iguá Saneamento e a Gua-
ratinguetá Saneamento são 
intimadas a responder pela 
integralidade, enquanto os 
demais réus, pelas quantias 
despendidas no período em 
que exerceram a função ou 
ocuparam cargos tratados 
nesta ação.

Corte – O prefeito de Gua-
ratinguetá, Marcus Soliva 
(PSB), confirmou que a admi-
nistração municipal não vai 
mais fazer nenhum tipo de 
pagamento à Guaratinguetá 
Saneamento até que haja 
comprovação de avanço no 
tratamento de esgoto. Hoje, 
o índice aponta 29% de es-
gotamento tratado. O Execu-
tivo repassou à empresa um 
total de R$ 4 milhões, após 
a suspensão contratual, no 
primeiro semestre.

Soliva se reuniu com o cor-
po jurídico do Executivo e a 
Promotoria para pôr fim ao 
pagamento total.

Atualmente, a Prefeitura faz 
o pagamento, mas proibiu a 
Caixa de liberar o recurso por 
falta de prestação de contas 
da empresa.

Ex-prefeitos negam falhas em contrato 
prestação de serviços na água e esgoto
Na lista de investigados, Francisco Carlos e Filippo aguardam notificação 
do MP para responder acusações sobre irregularidades com empresa

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os envolvidos foram pro-
curados pela reportagem do 
Jornal Atos e garantem que 
não há falhas no processo e 
contrato com a Iguá Sanea-
mento. Um dos nomes citados 
na ação é o do ex-prefeito en-
tre os anos de 2013 e 2016, 
Francisco Carlos (PSDB).

O tucano afirmou que ainda 
não recebeu a ação, e que é 
prematuro qualquer tipo de 
resposta, mas acredita que 
o fato “não é preocupan-

Francisco Carlos e Junior Filippo ainda não haviam sido notificados até o fechamento desta edição

Fotos: Leandro Oliveira

te”. Questionado se houve 
omissão por parte de sua 
administração, ele respondeu. 
“Está errado. Quem fiscaliza 
contrato não é o prefeito ou 
diretor do Saeg, mas sim o 
Ministério Público e o Tribu-
nal de Contas. Eles tem essa 
obrigação”.

Sobre a informação de 
que a falha teria sido do Tri-
bunal de Contas do Estado, 
o ex-prefeito afirmou. “É, a 
competência é do Tribunal 
de Contas”.

O ex-prefeito Junior Filippo 
(PSD), que esteve à frente 

do Executivo entre os anos 
de 2004 e 2012 e assinou o 
contrato com a então CAB, em 
2008, também foi apontado 
na ação civil pública. Ele foi 
citado por Francisco Carlos. 
“Sobre isso (contrato), tem 
que falar com o Junior (Fili-
ppo). Ele que fez a licitação. 
A concessão público-privada 
foi o ‘Juninho’ que fez”.

Através dos dois ex-pre-
feitos foram nomeados os 
ex-presidentes da Saeg e 
Arsaeg que também foram 
citados na ação. 

Em entrevista ao Jornal 

Atos, Filippo também disse 
não ter recebido a notificação 
do Ministério Público e que 
tomou conhecimento do fato 
através de amigos. O ex-pre-
feito se defendeu e alegou 
que não pode comentar o 
caso, pois não teve acesso a 
ação, mas justificou o con-
trato firmado durante sua 
gestão. “A motivação, que me 
levou a fazer a licitação para 
contratar uma parceria públi-
co-privada para tratar 100% 
do esgoto foi exatamente 
uma condenação judicial, de 
que o próprio MP ingressou 
contra o município, obrigan-
do que o administração fosse 
tratar o seu esgoto em 100%”, 
contou. “Estou convicto de 
que esse era o único cami-
nho que tínhamos naquele 
momento”.

Por telefone, o ex-prefeito 
afirmou que está tranquilo 
quanto à execução e fiscali-
zação das ações durante sua 
gestão. “Estou convicto que 
está correto o procedimento. 
Também estou convicto que a 
execução do contrato durante 
o meu governo foi cumprido 
de acordo com o cronograma. 
Agora vamos aguardar a noti-
ficação para a gente conhecer 
o processo, e vamos trabalhar 
no sentido de mostrar que 
existe um grande equívoco e 
que a justiça possa ser feita”. 

Empresa – Procurada pela 
reportagem, a Iguá Sanea-
mento (Guaratinguetá) in-
formou que ainda aguarda 
notificação sobre a ação civil 
pública para comentar o caso.

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 de 03/11/2018 às 22h04 até 04/11/2018 às 08h15. Assim que houve 
a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado 
foi recuperado.

Comunicado
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, nos termos do Artigo 46, §II, do Estatuto da 
Assembleia de Deus-Ministério do Engenheiro- Neiva Guaratinguetá, 
ficam os senhores membros e associados, convocados para assembleia 
geral extraordinária a se realizar dia 23 de novembro de 2018, (sexta-
feira) às 20 horas na sede da igreja, na Av. N. S de Lourdes, 152 – Eng.º 
Neiva, em Guaratinguetá – SP, para deliberar sobre o encerramento da 
filial de Lorena- CNPJ 09.254.032/0002-79. 

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  -  próximo  a  Lotérica  -
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, Zumba  ,  Jump
,  Aero-box,  Ritmo.  Av:  Dr.José
Ademir César Ribeiro,  650 Próx.
Av. Zito  - M. César

AGUA/GELO
H2O PURIFICADORES DE ÁGUA
SOFT e MAQUINA DE GELO EVEREST
- Venda - locação - Assit técnica de
fabrica  -  refil  soft  original  -  F:
3645-4005/98887-1220  -  Av.
Jadir  Figueira  204  -  Pinda

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia  -  pedra  -
terra  -  terraplenagem  -  aterro  -
desaterro  -  F:  99716-1106/
99160-7995  -  Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica - F:
98207-6701/99170-7919  -  Rua
Dr.  Gonzaga  170  -  ao  lado  da
biblioteca  -  Moreira  César

AUTO MECÂNICA E ELÉTRICO
AUTO MECÂNICA MAXIMUS -
direção  hidráulica  para  leves  e
pesados.  Av.  Princesa do  Norte
736  -  F:  3645-3741/99188-7118
- Cidade Nova  - Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES - Centro
técnico  de  transmissão  auto-
mática  e  direção hidráulica  -  F:
(12)  3642-4104/3643-4234  -
www.pacificauto  center.com.br
R.Luiza  Marcondes  de  Oliveira
160  -  Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA JA-
GUAR  -  F:  99773-9876  -  Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº 4753 -
Cidade Nova  -  Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:  (12)
99161-0972/98151-6214  - Rua
Alcides  ótio  Ferreira dos  Santos
545  -  Mantiqueira
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780  - Av.  Prof. Manoel C.

(12) 99104-0182

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

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
BARBEARIA CARVALHO - F:
98110-7708  -  Av.  Julio  de  Paula
Claro  2565  -  Feital  -  Pinda
BARBEARIA MEXICANO - Barber
shopp - F:  99651-4568  - Rua  Dr.
José Teberga 774 - próx. Recinto -
Moreira  Cesar
BARÃO BARBEARIA - F:98701-
7393/99123-7982  -  Av.  das  Hor-
tências 156  -  V.das  Acácias  -M.C.

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

BEBIDAS
EMPORIUM BROTHERS - F: 99232-
4033  -  Rua  Alcides  Timóteo  Fer-
reira  dos  Santos  497  -  Manti-
queira  -  Moreira  Cesar
JS BEBIDAS 24hs -  F: 3641-2377 /
98805-3719  -   Av. Nova Pinda 37  -
Setor Norte  Ipe  I Moreira César
ADEGA J.P. MARINI- ROCK BAR 24
hs - F:  3522-2219  / 99109-0502  -
Av.  das  Margaridas  53  -  V.das
Acácias  - Moreira César
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 Nova  -
F:  3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F:  3641-1314  -
estec_pinda@uol.com.br  -Rod.

Ver.  Abel  Fabricio  Dias  nº  452/B
- V.S.Benedito  - M.César

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

GARÇON
ANDRÉ GUIZÃO e VANINHA
ROMÃO - Buffet  -  churrasqueiro
-  cozinheiro  -  barman  -  garçon  -
F:  99132-8264  - V.S.Bendito
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE -
Serviços  de  garçon  p/  festas  de
bodas, casamento, banquete, for-
matura,  etc.,  agendamento  c/1
semana  de  antecedência,  aten-
demos  Pinda/Moreira  César  e
Vale do Paraiba -   F: 99140-9585/
98119-2261-  Pinda

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

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

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A. Mesquita
114  - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL   -  Rua
Caçapava nº  290  - Cidade Nova  -
F : 3 6 4 5 - 4 0 2 2 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
ALE CAR Studio automotivo - F:
98288-7140 /99174-4900 - Av. Nova
Pinda  210  -  Ipe  - Moreira  César
TOM LAVACAR - Damos o brilho
que seu carro não  tem. F: 99251-
9187  -  Rua  Laudelino  Leite
Sobrinho  119  Mantiqueira  -
Moreira  César
Lavacar JAPA -  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

MANUTENÇÃO MECÂNICA
M.J Manutenção Mecânica  - Rua
Takao Domoto 94 - Ipê I  - M. César
- Tel:  (12) 3641-1957  -  Cel: 7819-
2542  -  ID 113*14471

MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F:  3641-2181/99614-6737
- M.César  - Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
98172-4590  /  3641-1670  -  Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito  - Moreira César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino  Ramos  da
Silva  -  Rua  Guilherme  Nicoletti
783  -  V.S.Benedito  -  FAZEMOS
CARRETO  -  F:  3641-1651/99127-
9140  -  Pinda
DEP.  MAT.  DE CONST.  SÃO
CRISTÓVÃO   -  R.  Caçapava,  31,
C.  Nova,  loja  1  -  3642-4207  -
C idade  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
R.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  especializada,
higienização  de  ar  condicionado

- F:  (12) 3525-1630 /watts 98856-
5432  - Rua Ver. Abel Fabricio Dias
808  - V.S.Benedito  -  Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar,  cosméticos,  brinquedos  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  Santos,  197  -
Jdim Morumbi  – Pinda

PNEUS
SOFISTICAR AUTO CENTER - F:
watts  99615-7828  /  3525-1801
email:  sofisticars@gnail.com  -
Rod.  Abel  Fabricio  Dias  753  -
V.S.Benedito  - Moreira César
JS PNEUS ALEMÃO - F:  99731-
4477/98864-1024  - martelinho de
ouro polimeto  e  cristalização  -
retoque em geral  - F: 98845-0113
-  Rua  José Milton  Monteiro  63  -
(ant.  Rua 1)  - Mantiqueira
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus,  freios,  alinhamento,
balanceamento,  escapamentos,
troca  de  óleo  e  suspensão  -  F:
3648-6784/7813-6529  -  Rua  Luiza
M.  de Oliveira  304  -  Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 - Rua
Dr. Fontes Junior - Alto do Cardoso
- Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E LANCHES
BONELLI PIZZAS DELIVERY - F:
99617-6166/3637-4110/3637-
4084  -  Rod.  Abel  Fabricio  Dias
7985  -  Pasin  -  Moreira  Cesar
PORTAL EXPRESS -  Disk  esfiha
3641-0541  - V.S.  Benedito  -3648-
4799  - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 – de
2ª  a Dom.– Das  18h as 24h  – R:
José Teberga,  650 – próx. Cisas  –
Moreira  César

PROJETOS e CONSTRUÇÃO

AML ENGENHARIA - PROJETO e
CONTRUÇÃO - site: -
www.amlengenharia.com.br  -
email:  alberto3vs@gmail.com  -
Mantiqueira  -  Moreira  César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceitamos

cartão VISA e MASTER CARD. Av.
Manacás  420  -  IpêII  F:  3522-
5034  /watss  99215-5270/
99748-2111  -  Moreira  César
Casa de Ração da Márcia - F: 3637-
5439 - Rua das Hortências nº 24 -
Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N.  Sra  Bom
Sucesso,  1510  Alto  Cardoso  -
Pinda  -  F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E LANCHONETES
Restaurante Fazendinha - Rua
Gregório Rodrigues de  Souza 46
F:  3641-1971  /  36375777  /
99612-0065  -  V.S.Benedito  -
Moreira  Cesar
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro 1045
- Cidade Nova  - DISK 3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel: 3637-
2298 - Av: João Fco da Silva,2565
-  Moreira  César
RESTAURANTE São JUDAS  TADEU
- Tel 3642 4966 - Rod. Pres Dutra
km 92  -  Cidade Nova  - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel 3637-
1616 Av.  José M. Machado César,
206 - 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

TINTAS
GU TINTAS - Colorindo sonhos -
Rua  Dr.  Fontes  Jr  580  -  Alto  do
Cardoso  -  F:  3642-1911/3527-
1911  -  Pinda  - Av.  José  Augusto
Mesquita  408  -  F:  3631-2511  -
Moreira  César

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte de
funcionários  de  fábricas/facs/
aeroportos/excurções  em  geral
-  F:  3641-1297/7817-4501/
99739-1570/99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-2659
- R. Albert Sabin, 65 -  Ipê I
V illa V idros -  Tel  99722-6066
wats/98897-4288  -  Av.  Abel  F.
Dias,  5711  - V.  S. Benedito

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2018 – PROC. 429/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para as unidades básicas de saúde.
CONTRATADA: PROATIVA HOSPITLAR EIRELI ME - CNPJ: 27.656.480/0001-08
VENCEDORA DOS ITENS: 04, 06, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 60, 78, 96, 104, 124, 136, 
142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 174, 188, 190, 220, 232, 236, 240, 242, 246, 248, 
252, 266, 282, 284, 286, 290, 292, 298, 302, 308, 312, 314, 320.
VALOR TOTAL: R$ 20.161,09 (vinte mil cento sessenta e um reais e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/10/2018
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Plano Diretor previsto 
para este mês em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, na última 
segunda-feira, o Seminário 
Técnico Interno para os re-
presentantes das secretarias 
municipais que farão parte 
do núcleo gestor responsável 
por acompanhar o processo 
do Plano Diretor que deve ser 
lançado neste mês. 

A secretaria de Infraes-
trutura e Planejamento da 
Prefeitura está à frente da 
revisão do Plano Diretor, 
por meio da empresa Geo 
Brasilis, vencedora do cer-
tame licitatório. Segundo 
a Prefeitura, o lançamento 
oficial da Revisão do Plano 
Diretor está previsto para a 
segunda quinzena de novem-
bro, a partir de quando serão 
iniciados os procedimentos 
para a realização das oficinas 
técnico-setoriais, oficinas nos 
bairros e audiências públicas.

O núcleo gestor contará 
com representantes da se-

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Beneficiários do Loas em Lorena tem 
até dezembro para realizar cadastro

Da Redação
Lorena

Os atendidos pelo BPC (Be-
nefício da Prestação Conti-
nuada), também conhecido 
como Benefício Loas, devem 
se cadastrar até o dia 17 de 
dezembro no Programa Bolsa 
Família.

Podem se cadastrar famílias 
com renda que não ultrapasse 

a três salários mínimos, ou que 
estejam vinculadas a algum 
programa social. As famílias 
devem ficar atentas para não 
perder o prazo de atualização 
do Bolsa Família. Esse proce-
dimento é obrigatório a cada 
dois anos, e permite renovar 
informações como endereço, 
escola, renda e novos mem-
bros do núcleo familiar.

Os beneficiários do BPC que 

não estiverem inscritos no 
CadÚnico (Cadastro Único) até 
dezembro deste ano poderão 
ter o benefício suspenso a 
partir de janeiro de 2019. 

Os assistidos em Lorena 
devem comparecer com CPF 
à sede do Bolsa Família, à rua 
Comendador Custódio Vieira, 
nº 421, no Centro, antigo PAT 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador), das 9h às 17h. 

cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, secretaria de 
Gestão e Articulação Política, 
secretaria de Serviços Públi-

cos, secretaria de Negócios 
Jurídicos e secretaria de 
Habitação, Meio Ambiente e 
Regularização Fundiária.

Isael Domingues, que espera entregar Plano Diretor ainda em novembro

Fotos: Leandro Oliveira


