
LISTA NEGRA DA CORRUPÇÃO  Quase três anos após ter sido criado, o Secold (Setor Especializado de Combate aos Crimes de 
Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro) apresentou números de investigações e inquéritos instaurados na sub-região do Vale do 
Paraíba. O setor já concluiu 17 casos nas cidades da região. As investigações, em sua maioria, envolvem figuras públicas como ex-secretários, 
vereadores e prefeitos. De acordo com o delegado titular do Secold, Francisco Sannini, os principais casos de desvios de verbas públicas são 
oriundos de processos licitatórios. Pág. 3
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Definida ordem
dos deslifes do 
Carnaval 2019 
em Guará

Pouco mais de seis meses 
para o Carnaval, as seis es-
colas de samba de Guaratin-
guetá vão desfilar no ano que 
vem, e a Oesg (Organização 
das Escolas de Samba) já fez o 
sorteio da ordem dos desfiles, 
que tradicionalmente são rea-
lizados na avenida Presidente 
Vargas.

MDB tem atrito, se alinha 
e barra eleição na Câmara

Fotos: Leandro Oliveira
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ADL aponta 
para risco 
de epidemia 
em Lorena

Mesmo com nenhum caso 
de dengue no ano, Lorena 
pode enfrentar uma epide-
mia da doença até março de 
2019. Divulgado na última 
terça-feira, o resultado da 
ADL (Avaliação de Densidade 
Larvária) de julho revelou 
que proporcionalmente fo-
ram encontradas mais de 
uma larva do mosquito trans-
missor da doença, o Aedes 
aegypti, em cem imóveis 
vistoriados.

Larvas em Lorena; ADL assusta

Fotos: Francisco Assis
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A beleza da porta-bandeira na Avenida do Samba, em Guaratinguetá

Fabrício, Nei, Tia Cleuza e Décio; bancada do MDB chegou a divergir, mas pesou em voto da vereadora

Tia Cleusa vota contra próprio projeto e derruba antecipação da futura mesa em Guará
A antecipação da eleição 

da mesa diretora da Câmara 
de Guaratinguetá ficou pelo 
caminho. Aprovada em pri-
meira votação, a proposta não 
atingiu quórum necessário 
para aprovação final e foi re-
jeitada na última terça-feira. A 
mudança de voto de vereadora 
Cleusa Maria Lourenço dos 
Santos, ‘Tia Cleusa’ (MDB) foi 
fundamental para derrubar a 
proposta por 7 a 4. Para ser 
aprovada eram necessários 
oito votos a favor. Com assina-
tura de 8 dos 11 vereadores, 
a aprovação já era dada como 
certa. Todas as bancadas da 
atual legislatura ratificaram 

o documento, mas na última 
terça-feira, a vereadora alterou 
o rumo do projeto, que acabou 
rejeitado.

Questionada sobre o que a 
levou a mudar de ideia, a par-
lamentar revelou que seguiu 
recomendações do partido, 
que pediu o voto contrário, 
além do “apelo de populares”. 
“Tinha assinado o projeto, mas 
o povo pediu para que votasse 
contra. Eles não queriam que 
eu fosse a favor de adiantar 
essa eleição. E também a pe-
dido do nosso partido (MDB), 
foi que eu votei não”, afirmou 
a vereadora.

Fotos: Reprodução
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Câmara aprova 
poder de polícia 
para a Guarda 
de Cruzeiro

Com mais de vinte anos 
sem modificações, a Guarda 
de Cruzeiro está mais próxi-
ma da renovação. Aprovada 
pela Câmara na última se-
mana, o projeto de lei que 
permite o poder de polícia 
à corporação municipal 
finalmente saiu do papel, 
após três anos engavetado. 
A situação já havia sido de-
batida no governo Ana Karin 
Andrade (PRB), que não deu 
continuidade por falta de 
estrutura.

Pinda busca alternativas para 
evitar furtos no Mercadão

Após ser alvo de crimino-
sos nos últimos dois meses, 
o Mercado Municipal de 
Pindamonhangaba deve 
receber melhorias em seu 
sistema de segurança, na 
próxima semana. Uma par-
ceria entre a Prefeitura e 
a Associação dos Comer-
ciantes do Mercado prevê 
a contratação de vigilantes 
noturnos e a implantação 
de um sistema de câmeras 

de videomonitoramento no 
local. Com 46 boxes, o tra-
dicional Mercado Municipal 
oferece diversas opções de 
produtos alimentícios. Lo-
calizado na região central, o 
espaço comercial registrou 
recentemente dois furtos, 
sendo um em julho e ou-
tro no início de agosto. Os 
crimes foram praticados 
durante a madrugada.

Pág. 5

Comerciantes 
de Potim têm 
até dia 31 para 
garantir alvará

Os moradores com estabele-
cimento comercial em Potim 
têm até o dia 31 para realizar 
a atualização ou inscrição do 
alvará 2018. O documento 
é uma exigência para que 
os locais funcionem dentro 
das normas municipais. A 
expectativa é que todos os 
comerciantes compareçam 
para regularizar ou para abrir 
a inscrição.
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Bastidores da Política

Tia Cleusa

Isael Domingues

Potim... A prefeita Erica Soler 
(PR), que apesar das dificuldades 
para estabilizar a máquina pública 
(após os desmandos do 'ex'), não 
se intimidou diante do desafio de 
interligar o município à Via Dutra e, 
buscando apoio dos deputados alia-
dos e as portas abertas do governo, 
conseguiu a liberação da primeira 
parte do investimento estimado em 
R$ 65 milhões. A notícia da libera-
ção de R$ 3 milhões, para custear as 
licenças ambientais e estruturais do 
projeto, mostrou com todas as letras 
que a prefeita está no caminho certo 
para conseguir o restante!!!

Canas... A administração do pre-
feito Lucemir do Amaral (PSDB), que 
demonstra lentidão na execução de 
projetos que dizem respeito à popu-
lação, mas agilidade quando se tratam 
dos interesses de alguns privilegiados. 
Circulou entre os bem informados 
da cidade que as obras da prometida 
Praça dos Imigrantes permanecem pa-
ralisadas por determinação da Justiça, 
que investiga suposta irregularidade 
no processo licitatório. Por outro lado, 
o pré-projeto de um novo empreen-
dimento residencial (próximo ao São 
João) já foi aprovado e acrescido até 
de 'um novo sócio'...

Teca Gouvêa

Os números falam por si
Até os politiqueiros sabem que 

os investimentos da Prefeitura de 
Pinda na segurança têm contribuído 
com a atuação da polícia no combate 
à criminalidade. Uma das princi-

pais melhorias 
promovidas pela 
gestão de Isael 
Domingues (PR) 
foi a implanta-
ção das câmeras 
de monitora-
mento. A medida 
foi determinante 
para que a cida-

de registrasse quedas em todos os 
índices de criminalidade no primei-
ro semestre do ano, comparado ao 
mesmo período de 2017. Para alívio 
da população, os únicos índices que 
cresceram foram às apreensões de 
drogas e armas de fogo. Para espe-
cialistas houve redução de 100% 
nos homicídios culposos e 22% nos 
dolosos.

Valendo a prefeitura
A disputa entre os vereadores 

Santana (PSD) e Rominho (agora 
PCdoB) pela próxima presidência da 
Câmara de Piquete, segundo a boca 
pequena, vai além do comando do 
Legislativo. Pelo que se comentam, 
a motivação é tentar ser prefeito sem 
passar pelas urnas, ou seja, terminar 
o mandato iniciado pela prefeita Teca 
Gouvêa, que afastada foi substituída 
pelo vice, Xeroso do Supermercado. 
Com as apostas que o hoje prefeito 
deve se desidratar no governo muni-
cipal, ao ponto de pedir afastamento 
ou sendo afastado, pode sobrar ao 
então ao futuro presidente da Casa de 
Leis a tarefa de terminar o mandato.

E por falar em Teca...
...após levar ‘boladas nas costas’ 

de três vereadores na sessão que 
cassou seu mandato na prefeitura 
de Piquete, ela aguarda recurso in-
terposto em Brasília por uma banca 
de advogados de terceira instância 

para reassumir o 
cargo, antes que 
as coisas desan-
dem novamente 
na administração 
pública. Enquan-
to isso, com no-
vos secretários e 
uma equipe di-
ferenciada, seu 

vice segue prefeiturando sabendo que 
após as eleições de 7 de outubro, ou 
mais tardar a virada do ano, os vere-
adores devem usar ‘artilharia pesada’ 
contra seu governo.

Fogueira das vaidades
Rola entre os bem informados 

de Cachoeira Paulista que a queda 
acentuada do prefeito Edison Nota 
para com o vereador Breno Anaya 
tem provocado ciúmes em outros dois 
governistas. Na última segunda-feira, 
por exemplo, na solenidade ocorrida 
no Grupão, o prefeito repetiu o de 
sempre, o único vereador convidado 
a discursar foi mais uma vez o ‘garoto 
prodígio – Breno Anaya, a despeito 
de Max e do professor Dimas, que 
apesar de andar ‘agarradinho’ com 
o ‘home’, o silêncio tem que ‘falar 
mais alto’....

Herança maldita
Tem gente no eixo Cachoeira -Sil-

veiras buscando saber qual a ‘química’ 
adotada pelo ‘ex-prefeito de lá – agora 
de cá’, que nem o Tribunal de Contas 
do Estado conseguiu ver motivos para 
rejeição das contas da ‘motolândia’, 
que mesmo tendo recebido cerca de 
34 apontamentos, ainda deram por 
aprovadas. Indignação maior dos 
silveirenses de raízes é que na sessão 
desta segunda-feira, mesmo com cin-
co vereadores votando por aquilo que 
é justo – a rejeição, os quatro da ‘turma 

Atos e Fatos
“Pouco são 
os eleitos”

Márcio Meirelles   São Mateus

O VELHO DE NOVO?
As atuais pesquisas de intenção 

de voto para o cargo de presidente 
da república, publicadas recente-
mente, fecham um ciclo na dispu-
ta: sem o uso da televisão.

A tendência deve mudar base-
ada nas eleições anteriores, apesar 
do curto tempo de exposição do 
candidato no horário político.

Outra dúvida é saber se a eleitor 
definirá o seu voto com o horário 
político (candidato com maior 
tempo levará vantagem) ou se a 
falta de interesse na escolha con-
serva estes números alarmantes de 
abstenção, branco e nulo. É uma 
dúvida!

Agora, entra o horário político, 
e a expectativa dos candidatos à 
exposição em um veículo que é 
paixão nacional, apesar do uso das 
redes sociais, uma oportunidade 
para apresentar as suas ideias.

Os especialistas estão céticos 
quanto ao impacto das redes so-
ciais na decisão de voto. É um 
dado a conferir nesta eleição, pois 
a exposição televisiva é marcante 

e nas redes a construção/destruição 
do candidato é uma possibilidade. 
É uma aposta!

Pelo precário nível de infor-
mação do eleitorado, a eleição 
majoritária se concentra apenas na 
cadeira do presidente, e pelo nosso 
sistema político é fundamental que 
o Congresso Nacional esteja sinto-
nizado com os principais anseios 
da sociedade. 

Entre os presidenciáveis, - uns 
mais intensos outros mais brandos 
-, a necessidade da reforma do 
Estado brasileiro exigiria um Con-
gresso Nacional antenado na ideia 
de construção de um país moderno.

Entretanto, o que se vê é o su-
cesso das oligarquias onde os clãs 
políticos do país lançaram mais de 
sessenta candidaturas neste ano.

A chance de sucesso das oligar-
quias pode ser medida conforme 
o tamanho de suas coligações al-
cançando a raias do ridículo de um 
político apoiar na esfera federal o 
candidato à presidente e em seu 
Estado o seu opositor.

Trata-se de uma falta de medida 
entre a expectativa de renovação e 
a manutenção de velhos caciques 
onde controlam o acesso à política 
do novo, da reforma, da quebra do 

corporativismo, da corrupção, do” 
toma lá dá cá”, “do dando que se 
recebe”, das chantagens contra 
o poder executivo, do abuso do 
poder.

 O eterno velho de novo!
Infelizmente, este estado de 

coisas não será modificado com o 
eleitorado demonstrando insatisfa-
ção com seus representantes se não 
abominar estas práticas nefastas 
dos representantes do povo.

Aguardava-se no eleitorado um 
sentimento de necessidade das re-
formas, da redução do privilégio, 
cujo efeito se transformaria em 
melhoria no padrão de vida, de es-
tabilidade econômica e jurídica do 
país e a volta do seu crescimento.

O ambiente em que vivemos o 
noticiário do cotidiano nos leva a 
um clima de insatisfação, insegu-
rança e medo. diante dos candidatos 
e suas propostas descabidas e sem 
fundamento e esquecemos como 
construímos a nossa democracia.

 O valor maior, o direito de 
eleger, de escolha, se ofusca e o 
reflexo de uma democracia que 

parece não mais resolver os pro-
blemas do país. Ledo engano!

Nestas eleições, o Brasil, com-
pletará sua oitava eleição presi-
dencial direta consecutiva trans-
formando-se no maior período 
democrático contínuo desde a 
Proclamação da República.

Em 1985 o país foi passado à 
limpo pela redemocratização com 
a posse do primeiro presidente ci-
vil depois de mais de duas décadas 
de ditadura militar.

Neste período, o afastamento 
de dois presidentes, por crime 
de responsabilidade, à luz da 
Constituição, a construção de um 
sofisticado plano de estabilização 
da moeda com sucesso, um pro-
cesso de privatização e o desen-
volvimento do agronegócio e nos 
posicionamos entre as dez maiores 
economias do mundo e políticos 
corruptos presos.

Os eleitores precisam se cons-
cientizar que a escolha de um pre-
sidente pelo sufrágio universal não 
basta, mas o controle permanente 
exercido por uns sobre o outro é 
fundamental através de um Con-
gresso Nacional responsável.

Este deve ser o esforço perma-
nente e assim nasce o novo!

"O valor maior, o direito de eleger, 
de escolha, se ofusca e o reflexo 

de uma democracia que parece não mais 
resolver os problemas do país"

do bolso’ garantiram o ‘salvo-conduto’ 
do ex-aliado de Aloísio Vieira...

Abraçando a causa
Ao contrário do que comenta-

vam na ‘esquina fatídica’ da Praça, 
o prefeito Fábio Marcondes já ma-
nifestou nas mídias e rodas sociais 
mais frequentadas seu propósito de 
fazer de Totô (ex-secretário de sua 

administração) o deputado estadual 
por Lorena para atender toda a re-
gião. Marcondes disse que a vaga de 
Totô na Assembleia Legislativa será 
preponderante para a sequência do 
desenvolvimento da cidade, e por isso 
‘arregaçou as mangas’ para pedir vo-
tos, lembrando que o candidato conta 
também com o poio de boa parcela 
dos carismáticos e católicos no cir-
cuito religioso do Vale do Paraíba!!!

Olhando pelo retrovisor
Como previsto, Guará é mais uma 

das cidades da região (ao lado de Pin-
da e Cruzeiro) com o maior número 
de candidatos. Com o surgimento da 
candidatura de última hora do Dr. Ro-
gério Barbosa, dividindo o foco com 
Marcelo Ortiz, João Carlos e Eneias 
Galvão, somam-se quatro nomes para 
federal. Já o estadual Regis Yasumu-
ra, que seguia sozinho, agora tem o 
Professor José, Roberto Pimentel, 
Bruno Santos e uma tal de Cristina 
(que surgiu de última hora) correndo 
na mesma raia, completando o total 
de nove candidatos.

E por falar em eleição...
...a Tia Cleusa, autora do projeto 

de resolução que pedia a antecipação 
da escolha da próxima mesa admi-
nistrativa da Câmara de Guará de 
outubro para agosto, depois de ter 

seu pedido apro-
vado em primeira 
votação, sofreu 
uma recaída. Isso 
mesmo, no mo-
mento da segun-
da votação, com 
direito a presença 
da Nova TV Vale 

em plenário, misteriosamente ela 
votou contrário ao seu próprio pro-
jeto. Ou seja, no início deste mês era 
favorável, mas agora, (aparentemente 
após uma 'pressãozinha' básica) algu-
ma ‘coisa, ou coisas’, aconteceram, 
que lhe fez mudar de ideia. Pergun-
tem ao Fabrício Dias!!!

Perguntar não ofende
Quem dos peemedebistas da Câ-

mara de Guará, que está falando aos 
ouvidos dos colegas de plenário sobre 
as contas rejeitadas do ex-prefeito 
Francisco Carlos, sendo que, segundo 
o ‘gato seco’ (que anda sem fazer ba-
rulho) já influêncio na atitude da Tia?

Caso de polícia
Moradores de Silveiras estão às 

avessas com os vereadores devotos 
de Edson Mota por terem votado 
contra a desafetação da área da 
Praça para construção de uma nova 
Delegacia na cidade. No final do se-
mestre passado, por seis votos a três, 
a Câmara Municipal doou a área à 
Seccional de Polícia para edificação 
do novo prédio. Ocorre que esta se-
mana, quando o Legislativo discutia 
a desafetação do espaço para elabo-
ração final do projeto de construção, 
os vereadores Marco Aurélio (PR), 
Felipe Cardoso (DEM), Dirceu (PP) 
e Carlos do Nésio (PR) simplesmente 
foram contra.

Cada um no seu quadrado
Esta semana o vereador Fabrí-

cio Dias quase surtou na sessão de 
Câmara de Guará, porque os repre-
sentantes da AC Park, que admi-
nistra o estacionamento rotativo na 
cidade (esperados para prestarem 
esclarecimentos sobre o contrato 
com a Prefeitura), não comparece-
ram ao plenário. A legitimidade do 
Legislativo em pedir prestação de 
contas a uma empresa provida di-
vidiu opiniões no mercado político, 
com a maioria afirmando que quem 
fiscaliza a prestadora de serviços é 
o Executivo, por ser responsável 
pelo contrato. Ou seja, alguém 
tem dar um toque ao sapiente, que 
vereador, quando muito, fiscaliza 
a Prefeitura e até seus contratos, 
porém os contratados é por conta 
do Executivo através dos seus re-
presentantes.

Plano 2020
Circula pelos balcões mais politi-

zados de Cruzeiro que a candidatura 
de Patrícia Batistela vai além de uma 
vaga na Assembleia Legislativa. 
Parece que o plano de sua equipe – 
leia-se Paulo Vieira, é a sucessão do 
prefeito Thales Gabriel, com ou sem 
reeleição. Pelo menos isso é o que se 
ouve nos intervalos da Facic, entre 
os participantes da política local que 
frequentam as aulas na faculdade. 
Ah! Falam ainda que mesmo com 
o nome supostamente negativado 
para concorrer as futuras eleições, 
‘PV’ não abre mão do controle 
absoluto da Prefeitura. Alguém 
duvida...

E por falar em Cruzeiro...
...tem gente custando acreditar 

que a ex-prefeita Ana Karin, que ter-
minou seu mandato afastada do cargo 
por ordem da Justiça, está de volta 
no cenário eleitoral como candidata 
a deputada federal. Alguns estão 
descreditando da Justiça Eleitoral 
em duas dimensões: pelo anúncio de 
candidatura à Presidência de Lula, 
diretamente da cadeia, e de Ana Ka-
rin, direto das páginas de inúmeros 
processos no Judiciário...

Preliminares
Com uma forte influência de 

candidatos de outras regiões pedindo 
apoio em Pinda, o mercado político 
local conclui que o postulante a 
deputado estadual, Vito Ardito (PP), 
está tentando buscar votos na região 
do Vale Histórico para não ficar atrás 
da votação de seu ex-aliado Rafael 
Goffi (PSDB), que pela segunda vez 
disputa para federal, e agora, poten-
cializado com o apelo de renovação 
no Congresso Nacional. Comentam 
que a disputa entre Ardito e Goffi 
não termina em 7 de outubro, mas 
deverá se estender até as municipais 
de 2020.

Rumo ao penta
Um dos principais nomes da da 

política valeparaibana, o deputa-
do estadual Padre Afonso Lobato 
(PV) inaugurou na última quinta-
-feira o seu comitê de campanha 

em Taubaté. Em 
busca de mais 
uma reeleição, 
o parlamentar, 
que cumpre seu 
quarto mandato, 
tem seu nome as-
sociado a muitos 
recursos para as 
cidades da re-

gião, com ênfase na saúde pública. 
O comitê do Padre Afonso vai abri-
gar também o candidato a federal 
Toninho Colucci (PV). A festa de 
inauguração reuniu a “nata” da po-
lítica regional e importantes nomes 
da esfera estadual como a Coronel 
Eliane Nikoluki (PR), candidata a 
vice de Marcio França (PSB).

Prefeito Fábio Marcondes e Totô

Afonso Lobato
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Tia Cleusa é uma das autoras de proposta na Casa, mas mudou decisão após pedido de partido

Vereadora vota contra próprio projeto e 
derruba antecipação de eleição em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A antecipação da eleição 
da mesa diretora da Câmara 
de Guaratinguetá ficou pelo 

A bancada emedebista, que foca Tia Cleusa, Fabrício Dias e Décio Pereira, no primeiro momento divergiram sobre eleição antecipada

caminho. Aprovada em pri-
meira votação, a proposta 
não atingiu quórum neces-
sário para aprovação final e 
foi rejeitada na última terça-
-feira. A mudança de voto de 

vereadora Cleusa Maria Lou-
renço dos Santos, ‘Tia Cleusa’ 
(MDB) foi fundamental para 
derrubar a proposta por 7 a 
4. Para ser aprovada, eram 
necessários oito votos a favor.

Para que a eleição da mesa 
diretora fosse antecipada 
para a próxima semana, era 
essencial alterar a Lei Orgâ-
nica. Por se tratar de uma 
proposta de emenda à Lei 

Fotos: Arquivo Atos

Orgânica, eram obrigatórios 
dois turnos de votações, 
dentro de um intervalo de 
dez dias, entre as votações. 
Na primeira sessão, a pauta 
foi aprovada por 8 votos a 3.

Com assinatura de 8 dos 11 
vereadores, a aprovação já 
era dada como certa. Todas as 
bancadas da atual legislatura 
ratificaram o documento, 
mas na última terça-feira, a 
vereadora alterou o rumo do 
projeto, que acabou rejeitado.

Questionada sobre o que 
a levou a mudar de ideia, 
a parlamentar revelou que 
seguiu recomendações do 
partido, que pediu o voto 
contrário, além do “apelo de 
populares”. “Tinha assinado 
o projeto, mas o povo pediu 
para que votasse contra. 
Eles não queriam que eu 
fosse a favor de adiantar essa 
eleição. E também a pedido 
do nosso partido (MDB), foi 
que eu votei não”, afirmou a 
vereadora.

Indagada sobre o motivo de 
ter sido autora da proposta, 
Tia Cleusa respondeu que 

assinou “a pedido do presi-
dente”. A favor da proposta 
votaram os vereadores Mar-
celo Coutinho, Celão (PSD), 
Marcelo da Santa Casa (PSD), 
Marcos Evangelista (PSDB), 
Márcio Almeida (PPS), Pedro 
Sannini (PTB), Luizão (PR) e 
Dr. Werneck (PSB), suplente 
de João Pita, do mesmo par-
tido, que está de licença.

Os votos contrários foram 
de Nei Carteiro, Fabrício 
Dias ‘da Aeronáutica’, Cleber 
Campos, suplente de Décio 
Pereira, e da própria Tia 
Cleusa, todos do MDB. 

Como fica? – Aprovada na 
primeira votação e rejeitada 
na segunda, de acordo com 
informações documentais 
da Câmara, a proposta foi 
arquivada.

A eleição da mesa diretora 
deve seguir seu curso natural 
e será realizada apenas no 
fim do ano. Os vereadores 
eleitos vão compor o segundo 
biênio da atual legislatura. 
O departamento jurídico 
da Câmara vai analisar se a 
discussão terá continuidade.

Polícia apresenta dados 
do combate à corrupção 
nas cidades da região
Secold conclui 17 casos de esquemas na região; maioria 
das investigações constatou desvio de verbas públicas

Leandro Oliveira
Da Região

Quase três anos após ter 
sido criado, o Secold (Setor 
Especializado de Combate aos 
Crimes de Corrupção, Crime 
Organizado e Lavagem de Di-
nheiro) apresentou números 
de investigações e inquéritos 
instaurados na sub-região do 
Vale do Paraíba. O setor já 
concluiu 17 casos nas cidades 
da região. As investigações, 
em sua maioria, envolvem 
figuras públicas como ex-
-secretários, vereadores e 
prefeitos.

De acordo com o delegado 
titular do Secold, Francisco 
Sannini, os principais casos 
de desvios de verbas públicas 
são oriundos de processos li-
citatórios. Os casos apurados 
seguem para o Ministério 
Público e Tribunal de Justiça. 
“Boa parte dos crimes apura-
dos, envolvem crimes licita-
tórios, dispensa irregular de 
licitação, fraude em algumas 

licitações, alteração do con-
trato durante sua vigência”, 
destacou o delegado.

Crimes como falsidade 
ideológica e peculato tam-
bém foram apontados pelo 
Secold. O delegado salientou 
que o setor recebe as denún-
cias e inicia os trabalhos de 
apuração e investigação. 
Quando as investigações são 
concluídas, os inquéritos são 
remetidos ao Poder Judiciário 
e, consequentemente, ao Mi-
nistério Público, para análise. 
O processo só é iniciado se 
houver entendimento para 
instauração.

A investigação, de acordo 
com explicação do delegado, 
funciona como um filtro das 
denúncias recebidas. “O tra-
balho do Secold não é chegar 
a um juízo de certeza sobre 
o crime apurado. Esse juízo 
deve ser feito pelo Judiciário”, 
afirmou Sannini. “A palavra 
final é sempre do Poder Ju-
diciário”.

Durante explanação jun-

to à imprensa, o delegado 
seccional de Guaratinguetá, 
Márcio Marques Ramalho, 
se mostrou cauteloso quanto 
à divulgação de nomes para 
preservar o andamento dos 
processos na esfera judicial, e 
afirmou que o setor necessita 
de um retorno do Judiciário 
sobre as situações dos pro-
cessos.

“Temos alguns nomes aqui, 
mas não tivemos retorno do 
Fórum. O Ministério Público 
tem 15 dias para falar nos au-
tos para dar o parecer, depois 
que ele recebe do juiz. Mas 
nós não tivemos a resposta do 
Judiciário falando se houve 
início da ação penal, se houve 
arquivamento ou se a ação foi 
trancada por meio de habeas 
corpus”, detalhou o delegado.

As denúncias podem ser fei-
tas diretamente ao setor, até 
mesmo de forma anônima. O 
prejuízo aos cofres públicos 
não foi informado pelo setor, 
que necessita de informações 
do Tribunal de Contas

Francisco Sannini, delegado responsável pelas investigações que rastrearam ação de esquemas no Vale

Fotos: Leandro Oliveira

Comerciantes de Potim têm até dia 31 para regularizar alvará
Inscrição em programa tem taxa de R$ 18 com isenção para MEI; município conta com 1.107 inscrições ativas no setor

Jéssica Dias
Potim

Os moradores com estabele-
cimento comercial em Potim 
têm até o dia 31 para realizar 
a atualização ou inscrição do 
alvará 2018. O documento é 
uma exigência para que os 

locais funcionem dentro das 
normas municipais.

De acordo com a chefe dos 
tributos, Alexandra Duar-
te, o cadastro é obrigatório 
para prestadores de serviço, 
empresários da indústria, 
bancos, cartório, posto de 
gasolina e taxistas. “Será di-

vidido em dois grupos. Um é 
o grupo que já tem e precisa 
regularizar. O outro grupo são 
pessoas que abriram comér-
cio na cidade e não foram até 
a Prefeitura para regularizar 
a inscrição e estão trabalhan-
do na informalidade. Essas 
pessoas terão que começar o 

cadastro do início”, explicou 
Duarte. 

A Prefeitura conta com 
1.107 inscrições ativas. Entre 
elas, registros de prestadores 
de serviço, comércio, taxista, 
profissional liberal, indústria, 
fábrica, clínica, mineradora, 
vendedores ambulantes e 

cartório. A expectativa é que 
todos os comerciantes com-
pareçam para regularizar ou 
para abrir a inscrição. “Os 
contribuintes que não com-
parecerem correm o risco de 
suspensão, até a cassação do 
alvará, ou a proibição de estar 
funcionando o estabelecimen-
to”, contou a chefe de tributos.

Para regularizar o alvará, 
os comerciantes terão que 
pagar uma taxa de R$ 18. 
O MEI (Microempreende-
dor Individual) é totalmente 
isento de taxa. “A princípio, o 
comerciante terá que pagar 

só a taxa de R$ 18. Depois 
os demais gastos serão lan-
çados futuramente, com a 
notificação para o pagamento 
da taxa de licença. Isso varia 
de acordo com o tamanho do 
estabelecimento e do porte da 
empresa”, explicou Alexandra.

Os interessados em abrir 
uma MEI devem procurar 
o Posto de Atendimento ao 
Trabalhador, à rua Pedro An-
drini, nº 71, no Centro. Para o 
cadastro devem comparecer 
na Prefeitura, à Praça Miguel 
Corrêa dos Ouros, nº 101, no 
Centro.
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Câmara cogita CEI 
para investigar 
zona azul de Guará
Legislativo discute investigação para apurar 
destino de recurso que deveria ser repassado pela 
AC Park; empresa não responde apontamentos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O convite feito pela Câ-
mara de Guaratinguetá não 
surtiu efeito, e a AC Park, 
empresa que administra o 
estacionamento rotativo do 
município, não compareceu 
ao Legislativo para responder 
sobre o destino dos recursos 
oriundos com o serviço pres-
tado. Presidente da Casa, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), sugeriu a abertura de 
uma CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) para investigar 
o processo na zona azul.

Os parlamentares haviam 
convidado a AC Park para 
prestar esclarecimentos 
através de uma sabatina, 
ou sessão especial, sobre 
a arrecadação de recursos 
com multas aplicadas a con-
dutores e repasses feitos ao 
município. O convite foi feito 
após o vereador Fabrício Dias 
‘da Aeronáutica’ (MDB) abrir 
denúncia contra a empresa 
no Ministério Público.

Há pelo menos 19 meses, 
o parlamentar questiona 

Na espera por zona azul, moradores reclamam 
da falta de estacionamento e trânsito de Cruzeiro

possíveis atrasos nos repas-
ses aos cofres públicos. No 
documento apresentado ao 
MP, Dias citou que a dívida 
da empresa com o município 
é de quase R$ 100 mil. Na 
época a AC Park foi procu-
rada pela reportagem do 
Jornal Atos. Por e-mail, foi 
informado que a empresa 
daria as respostas “à Câmara 
e aos órgãos competentes”. 
Na mesma semana, a Câmara 
confirmou possibilidade de 
abertura de CEI para apurar 
o atraso.

O vereador emedebista con-
firmou que a empresa enca-
minhou um ofício à recepção 
com destino ao gabinete de 
Fabrício da Aeronáutica no 
fim do expediente da última 
segunda-feira. O documento 
só chegou às mãos do parla-
mentar na quarta-feira, após 
a sessão. “A empresa afirmou 
que já responde um processo 
administrativo para a Prefei-
tura”, detalhou Dias.

A Câmara estuda a abertu-
ra de CEI. Os parlamentares 
consultaram o departamento 
jurídico, e até a próxima se-

mana devem ter um posicio-
namento sobre a solicitação. 
“A quantidade de documentos 
que formatamos nesse período 
nos dão a garantia que muita 
coisa errada aconteceu du-
rante o cumprimento desse 
contrato, tanto que é que os 
indícios são tão robustos que 
o Ministério Público acatou 
a denúncia. Eu tenho enten-
dimento que o processo do 
MP deve dar a solução final 
para esse caso, mas a Câmara 
não pode se furtar se houver 
entendimento que podemos 
abrir uma CEI”, concluiu o 
autor da denúncia.

A abertura da CEI tem como 
metas investigar o contrato 
entre Prefeitura e empresa, 
o valor arrecadado com os 
serviços de zona azul no mu-
nicípio e o destino dos recur-
sos. O contrato tem duração 
de dez anos, prorrogáveis por 
mais cinco.

Outro lado – A empresa 
AC Park foi procurada para 
responder, mas até o fecha-
mento dessa edição, não en-
caminhou nenhuma resposta 
à reportagem do Jornal Atos.

Rua de alto movimento no Centro de Guaratinguetá; sistema de zona azul é alvo de polêmica na Câmara

Fotos: Arquivo Atos

Sistema de cobrança tem previsão para outubro; estacionamento irregular da Rua Dois vira opção para fácil acesso
Andreah Martins
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Os motoristas que circu-
lam pelas ruas de Cruzeiro 
enfrentam frequentes pro-
blemas para estacionar em 
vagas próximas ao centro 
comercial. Congestionamen-
tos e lentidão nos horários 
de picos são recorrentes, 
principalmente após às 17h. 
Motoristas da cidade pe-
dem que seja intensificada 
a fiscalização no trânsito e 
a implantação da zona azul, 
que está com a licitação 
em desenvolvimento, após 
impugnações que adiaram o 
processo.

Não são poucas as histórias 
de reclamações, como o caso 
do taxista Anderson Gonçal-
ves, que está na cidade há 
23 anos e têm dificuldade no 
desembarque de passageiros. 
“Dependendo do local, quan-
do não tem vaga, a gente tem 
que colocar o carro em uma 
garagem, ligar o ‘pisca alerta’ 
para o passageiro poder de-
sembarcar”, reclama.

Com as ruas saturadas, 
uma das saídas encontradas 
pelos motoristas é o estacio-
namento irregular da rua 
Engenheiro Antônio Penido, 
a Rua Dois.

O terreno, que faz parte das 

dependências da antiga Esta-
ção Ferroviária, atua há anos 
de forma ilícita. Monitorado 
por ambulantes, a alternativa 
é utilizada pelo funcionário 
público Jairo Roberto de 
Carvalho. “Eu tirei minha 
carteira ano passado, dirijo 
pouco aqui na cidade, mas 
quando eu preciso estacionar, 

eu já vou direto naquele da 
Rua 2, porque é mais fácil, 
sempre tem vaga. Na cidade 
é complicado”.

Questionada sobre a fis-
calização e a irregularidade 
do local, a Prefeitura não 
respondeu até o fechamento 
desta edição.

Nas ruas, a expectativa é de 
que a implantação da zona 
azul seria uma solução para 
diminuir o congestionamento 
de carros estacionados. “Aqui 
faz uma falta constante a 
zona azul, porque estaciona-
mento é complicado, princi-
palmente em horário de pico; 
além de mais fiscalização no 
trânsito, que é esporádico 
também”, completou Gon-
çalves.

De acordo com a Prefeitura, 
o sistema de estacionamento 
rotativo deve se tornar uma 
realidade ainda em outubro. 

O secretário de Planejamento 
e Obras, Rodolfo Scamilla, 
confirmou que até o próxi-
mo dia 31 seja cumprida a 
última etapa da licitação, que 
é a análise das ofertas das 
empresas no páreo. “Nesse 
momento, o processo está no 
Departamento Jurídico em 
uma avaliação e, posterior-
mente, vamos abrir os enve-
lopes com os dados técnicos 
e financeiros. Essa abertura 
será no final de agosto”.

Após a etapa, mesmo que 
haja recursos proferidos 
pelas empresas derrotadas, 
a vencedora terá um prazo 
para implantação da estru-
tura, previsto para setembro. 
“As empresas que perderem a 
licitação podem até realizar 
algum tipo de questiona-
mento, mas isso não vai mais 
travar o procedimento. Quem 
vencer a licitação terá um 

mês para cumprir as obri-
gações do edital”, afirmou o 
secretário.

Entrave – Desde agosto de 
2017, a Prefeitura tenta, sem 
sucesso, finalizar o processo 
de licitação da zona azul. De-
pois de várias impugnações, 
o edital foi suspenso pelo 
Tribunal de Contas do Estado, 
para análise. Só depois de cin-
co meses de estudo, o órgão 
liberou a documentação com 
alterações.

“Só em maio desse ano que 
conseguimos reabrir o edital. 
Diante disso, em 12 de julho 
fizemos a primeira análise 
das empresas interessadas, 
com a abertura dos envelo-
pes (com a documentação 
exigida)”, explicou Scamilla.

O responsável pela pasta 
informou ainda que de seis 
empresas, apenas quatro 
estão aptas a continuarem o 

processo licitatório do servi-
ço de cobrança de vagas.

De acordo com o edital, 
será de responsabilidade da 
empresa vencedora adminis-
trar 510 vagas nos primeiros 
dois anos de contrato, mas 
existe uma exigência no 
documento que, após esses 
primeiros anos, a empresa 
consiga dobrar o número de 
espaços para estacionamen-
to, que alcance oitocentas 
vagas em 2020.

O valor inicial cobrado de 
R$ 1,50 poderá ser pago 
com a compra do bilhete no 
comércio, e nas ruas com 
os agentes contratados pela 
empresa vencedora. O secre-
tário garantiu ainda que os 
motoristas poderão adquirir 
o bilhete por meios tecnoló-
gicos. “A cobrança será feita 
por parquímetro, aplicativo 
para celular, mensagens de 
SMS, Central de Vendas e 
por e-mail”.

Para que a empresa vença 
a licitação no final de agos-
to, o principal quesito a ser 
cumprido é o percentual de 
repasse que será destinado à 
Prefeitura, após dois anos de 
uso do serviço.

“Conforme lei municipal, 
devido ao valor de instalação, 
a empresa não vai repassar 
nenhum valor para à admi-
nistração. Mas é bom deixar 
claro que, após dois anos de 
serviço, o repasse mínimo 
para o poder público é de 
15%. Essa é a concorrência, 
quem der o maior valor de 
repasse é que vencerá o 
certame”, finalizou Scamilla.

O último balanço do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), realizado 
em 2016, apontou que a frota 
de veículos em Cruzeiro ul-
trapassa 38 mil automóveis. 
Enquanto o número de carros 
chega a 23 mil, as motos 
computam 8,5 mil.

Pedestres dividem espaços com motoristas pelas ruas de Cruzeiro; cidade debate zona azul, enquanto problemas no trânsito seguem em pauta 

Fotos: Andreah Martins
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O Mercado Municipal de Pinda, que em parceria entre Prefeitura e Associação dos Comerciantes do Mercado terá segurança reforçada

TCE rejeita contas de 2015 da Câmara de Cruzeiro
Então presidente, Diego Miranda garante que apontamentos sobre salários e excesso de contratações são técnicos

Andreah Martins
Cruzeiro

Candidato a deputado esta-
dual pelo PSDB, o ex-diretor 
de Turismo de Cruzeiro, Diego 
Miranda, tem pela frente um 
obstáculo na corrida eleitoral. 
Ele teve as contas referentes 
ao trabalho na Câmara rejeita-
das pelo Tribunal de Contas do 
Estado. O parecer desfavorável 
listou apontamentos no ano 
de 2015, quando o tucano 
presidiu a Casa.

A decisão, publicada em 
maio deste ano pelo Tribunal, 
apontou o pagamento supe-
rior ao teto a dois funcionários 
públicos. De acordo com o TCE, 
o excesso de contratação de 
servidores foi um ponto impor-
tante para o parecer negativo. 
O registro foi de 28 servidores 
a cargos comissionados. De 
acordo com o ex-presidente, 
não houve aumento de ad-
missão pois esse número é o 
natural. 

Outro ponto indicado pelo 
“item D” do relatório foi o 
pagamento a dois servidores 
inativos do Legislativo, que 
superou o teto fixado por lei 
(R$ 10 mil, equivalente ao 
salário do prefeito à época). O 
ex-diretor do Turismo explicou 

que a reposição anual do pa-
gamento dos servidores foi o 
principal problema da decisão, 
já que enquanto a Câmara 
sofria reajustes, a Prefeitura 
continuava sem alterações. 
“Em 2000, a Prefeitura fez 
uma lei municipal fixando o 
salário do prefeito de R$ 10 
mil. Em 2016, com o Gabriel 
eleito, o reajuste passou para 
R$ 12 mil. Estamos falando 
de 15 anos sem reposição, ao 
contrário do que aconteceu 
na Câmara. No decorrer do 
tempo, ultrapassou o teto 
constitucional”.

Miranda argumentou ainda 
que, por ser direito adquirido 
dos servidores, não houve 
delito e, com isso, espera 
modificar o parecer. “Ainda 
temos outras defesas para re-
verter essa situação, para que 
possamos justificar que não 
houve nenhuma má intenção. 
O Tribunal entende que eu não 
deveria ter pago, e eu entendo 
que sim. Eu paguei o que era 
de direito”.

A fiscalização foi realizada 
pela relatora Cristina de Castro 
Moraes e pelos conselheiros 
Edgar Camargo Rodrigues e 
Sidney Estanislau Beraldo.

Mesmo na disputa a uma 
vaga como deputado estadual, 

o tucano garantiu que a deci-
são do TCE não vai interferir 
na candidatura. “Do ponto de 
vista legal, todas as certidões 
apresentadas ao meu registro 
nada consta, não há nenhum 
tipo de interferência desse 
processo na minha candidatu-
ra. É natural que os políticos, 
uma vez, sejam questionados 
pelo tribunal que lhe cabem a 

Pinda busca alternativas para 
evitar novos furtos no Mercadão
Prefeitura e Associação firmam parceria; comerciantes contratam segurança privada

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após ser alvo de criminosos 
nos últimos dois meses, o 
Mercado Municipal de Pin-
damonhangaba deve receber 
melhorias em seu sistema 
de segurança, na próxima 
semana. Uma parceria entre 
a Prefeitura e a Associação 
dos Comerciantes do Mercado 
prevê a contratação de vigilan-
tes noturnos e a implantação 
de um sistema de câmeras de 
videomonitoramento no local. 

Com 46 boxes, o tradicional 
Mercado Municipal oferece 
diversas opções de produ-
tos alimentícios. Localizado 
na região central, o espaço 
comercial registrou recente-
mente dois furtos, sendo um 
em julho e outro no início de 
agosto. Os crimes foram pra-
ticados durante a madrugada. 
De acordo com o secretário 
de Administração, Fabricio 
Augusto Pereira, após estou-
rarem o portão do Mercado, 
os criminosos se dirigiram a 
área dos boxes, onde furtaram 
diversas mercadorias.

O chefe da pasta explicou 
que nenhum guarda muni-
cipal atua na segurança do 
local durante a madrugada, 
porque o município está im-

possibilitado de investir em 
horas extras e adicionais 
noturnos aos servidores. Isto 
ocorre porque o Executivo foi 
obrigado a enxugar os gastos 
com pessoal para evitar que 
eles atingissem o limite pru-
dencial, exigido por lei, que 
determina que os municípios 
não utilizem mais de 51,6% de 
seus recursos para arcarem 
com salários e demais despe-
sas trabalhistas. 

Buscando uma saída para o 
caso, a Prefeitura firmou uma 
parceria com a Associação dos 
Comerciantes do Mercado. 
“Explicamos esta situação do 
limite prudencial aos comer-
ciantes, que concordaram em 
contratar um segurança parti-
cular para atuar no Mercado. 
Em contrapartida, estamos 
modificando o sistema do 
portão principal, implantan-
do chapas de aço, tornando 
praticamente impossível um 
novo arrombamento”, explicou 
Pereira.

O secretário de Administra-
ção revelou ainda que existe 
um projeto para interligar 
as imagens da câmera de 
segurança do Mercado, que 
será adquirida em breve pela 
Associação, com o sistema 
do COI (Centro de Operações 
Integradas). Na unidade, que 
funciona desde abril, agentes 
da Guarda Municipal mo-
nitoram as imagens de 16 
câmeras instaladas em pontos 
estratégicos do município. 

A reportagem do Jornal Atos 
tentou diversas vezes entrar 
em contato com o presidente 
da Associação dos Comercian-
tes do Mercado Municipal de 
Pindamonhangaba, José Ca-
lazans, mas ele não retornou 
as ligações.

fiscalização”.
No páreo – Para as eleições 

a deputado federal e estadu-
al, Cruzeiro conta com pelo 
menos cinco figuras bem co-
nhecidas no cenário político 
da cidade. Além de Miranda, 
a cidade tem como candidatos 
o ex-vereador Juarez Juvêncio 
(PSC), a diretora da Facic (Fa-
culdade de Ciências Humanas 

de Cruzeiro) Patrícia Baptis-
tella (PR) e a publicitária An-
dreia Gonçalves (PR). Já para 
as candidaturas federais, estão 
na disputa o ex-vice prefeito 
Dr. Davi Motta, pelo Partido 
Verde, a empresária Renata 
Fonseca (PATRI) e Fernando 
Moreira (PRTB).

A ex-prefeita Ana Karin An-
drade (PRB) concorre também 

à uma vaga para deputada fe-
deral, mesmo com o histórico 
de processos no Executivo com 
três contas rejeitadas pela Câ-
mara e TCE, rombos nos cofres 
públicos, dois processos de 
cassação, dívidas milionárias 
com a Santa Casa,que resultou 
na intervenção que já chega 
ao quarto ano, além de dois 
afastamentos.

A mesa diretora da Câmara de Cruzeiro, com o então presidente Diego Miranda, em 2015; ano de apontamentos do Tribunal de Contas

Fotos: Arquivo Atos
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Atendendo antiga reivindicação, Silveiras entrega uniformes escolares
Traje não é distribuído desde 2013; metade do investimento é custeado por venda de produtos do Fundo de Solidariedade

Da Redação
Silveiras

Após quase cinco anos de 
espera, os mais de novecentos 
alunos da rede municipal de 
ensino de Silveiras recebe-
ram uniformes escolares na 
última semana. A melhoria 
contou com um investimento 
superior a R$ 10 mil.

Realizada no último dia 17, 
na escola Edmund Benedict 
Nugent, localizada no Centro, 
a cerimônia de entrega dos 
uniformes teve a participa-
ção do prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) e do secre-

tário de Educação, Geraldo 
Manoel de Souza. No mesmo 
dia, foram contemplados os 
alunos das escolas Aurora de 
Andrade Cardoso, no Bairro 
dos Macacos, e Nady Cintra 
de Andrade, no Bom Jesus da 
Bocaina.

A entrega dos trajes é uma 
reinvindicação das famílias 
de Silveiras desde 2014, 
já que a antiga gestão mu-
nicipal, comandada pelo 
atual prefeito de Cachoeira 
Paulista Edson Mota (PR), 
disponibilizou pela última 
vez os uniformes somente 
em 2013. “Desde que assumi 

o município, no ano passado, 
me comprometi a encontrar 
recursos para a compra dos 
uniformes, apesar de tantos 
problemas financeiros her-
dados. Além de uma maior 
organização dentro dos co-
légios, a entrega ajudará as 
famílias de baixa renda não 
precisarem comprar roupas 
para os filhos frequentarem 
as aulas”, explicou o prefeito.

Carvalho revelou ainda que 
cerca da metade do investi-
mento para a confecção dos 
trajes foi custeada por recur-
sos de ações da secretaria 
de Desenvolvimento Social, 

como venda de comidas tí-
picas e artesanatos durante 
eventos de solidariedade.

O secretário de Educação 

ressaltou a importância da 
iniciativa. “Esta atitude inte-
ligente resultou uma ótima 
economia. Estamos fazendo o 

possível para elevar a quali-
dade do setor, como a recente 
reforma realizada na escola 
Edmund Benedict”.
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Piloto e aluno ficam feridos 
na queda de avião em Cunha

Um avião monomotor caiu 
no início da tarde da última 
sexta-feira em uma fazenda 
na zona rural de Cunha. Os 
dois ocupantes da aeronave 
sobreviveram ao acidente. 

Segundo com a Polícia Mili-
tar, além do instrutor de voo de 
35 anos, o avião transportava 
um aluno de 25 anos.  

De propriedade do Aeroclu-
be de São José dos Campos, 
o monomotor caiu em uma 
propriedade rural localizada 
há cerca de 15 quilômetros 

da região central de Cunha. 
O piloto, que teve ferimen-

tos mais graves, foi transpor-
tado pelo helicóptero Águia 
da Polícia Militar para o 
Hospital Regional de Taubaté. 
Já a outra vitima, que estava 
consciente, foi encaminhada 
à Santa Casa de Cunha, per-
manecendo em observação. 

Até o fechamento desta 
edição, o estado de saúde do 
piloto não havia sido divul-
gado pelo Hospital Regional 
de Taubaté.

Engavetado há três anos, 
Câmara de Cruzeiro aprova 
poder de polícia à Guarda
Projeto intensifica função da corporação no combate à criminalidade; 
Guarda tem concurso em fase final, após vinte anos sem reciclagem
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SERGIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil
divorciado, de 66 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
agosto de 1952, residente e domiciliado Rua Tininga, nº 139, Maricá, Pindamonhangaba
SP, filho de EVARISTO DA SILVA e THEREZINHA DE ALMEIDA SILVA.
CLEIDE DE FÁTIMA DELFINO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 53 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 2 de
novembro de 1964, residente e domiciliada Rua Tininga, nº 139, Maricá,
Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL DELFINO e MARIA RITA LOPES DELFINO.
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,  21 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RANIERY LOPES PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil
solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Doutor Severiano-RN, no dia 6 de agosto de
1979, residente e domiciliado Avenida Paraná, nº 73, Residencial Maricá,
Pindamonhangaba SP, filho de GENILSON LOPES DA SILVA e FRANCISCA
PINHEIRO CAMPOS.
KAROLYNE ARRUDA CESAR MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de maio de 1994, residente e domiciliada Avenida Paraná, nº 73,
Residencial Maricá, Pindamonhangaba SP, filha de FLAVIO ROGERIO CESAR
MACHADO e ELIANE APARECIDA LEITE ARRUDA. 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,  18 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GERMANO HOMEM DE MELLO NETO, de nacionalidade brasileira, profissão pintor
autônomo, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 28 de outubro de 1992, residente e domiciliado Rua José Dias Sobrinho, nº
256, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de GERMANO HOMEM DE MELLO FILHO
e MARIA VALERIA MOREIRA.
MARCELA BENTO MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 9 de agosto de 1992, residente e domiciliada Rua Armando Ferreira
Fernandes, nº 132, Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de DIRLEI MORAES
MARQUES e LUÍZA BENTO. 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,  18 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBSON APARECIDO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquina, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia
15 de maio de 1981, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 359,
bloco 76, apto 402, Viver Melhor, Araretama, Pindamonhangaba, filho de JOSÉ
SEBASTIÃO DA SILVA e MARIA MIRTES DE LIMA SILVA.
SUELLEN RODRIGUES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de novembro de 1987, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, nº 359,
bloco 76, apto 402, Viver Melhor, Araretama, Pindamonhangaba, filha de ODAIR
RODRIGUES BARBOSA e LEILA GARUFE. 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,  20 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PATRICK GABRIEL GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Jundiaí-SP, no dia 12 de
fevereiro de 1996, residente e domiciliado Rua Álvaro Pinto Madureira, Nº 1819, Vila
Rica, Pindamonhangaba SP, filho de CELSO PEREIRA DA SILVA e MARIA ELIANE
GOMES DA SILVA.
BRUNA GABRIELA DUARTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Barra do Piraí-RJ, no dia 4 de
maio de 1996, residente e domiciliada Rua Professora Angelina Boueri, nº 36, Campos
Maia, Pindamonhangaba SP, filha de GILSON ANTONIO DA SILVA e MÁRCIA
CRISTINA DUARTE 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,  21 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÍCARO ESTEFÂNIO DE OLIVEIRA FRANCISCO FERREIRA, de nacionalidade
brasileira, profissão operador de logística, estado civil solteiro, de 32 anos de idade,
nascido em Aparecida-SP, no dia 10 de junho de 1986, residente e domiciliado Rua
Antonio Lopes Pereira, Nº 50, Campos Maia, Pindamonhangaba SP, filho de GABRIEL
FERREIRA e NILCE APARECIDA FRANCISCO.
JULIANA CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão faxineira, estado
civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 9 de janeiro
de 1986, residente e domiciliada Rua Antonio Lopes Pereira, Nº 50, Campos Maia,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ DOMINGOS DA SILVA e NAZARÉ GEORGINA
SILVERIO 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,  22 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBSON DA SILVA FRANCO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquina II, estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de agosto de 1970, residente e domiciliado Rua Expedicionário Marcelino
Machado Moreira, nº 313, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO DA
SILVA FRANCO e LEONTINA PALAZZI FRANCO.
ELIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão diretora de escola, estado
civil solteira, de 50 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
outubro de 1967, residente e domiciliada Rua Doutor Joaquim Belo do Amorim, nº
165, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filha de ALVARO DA SILVA e IZABEL
ESCOCIA DA SILVA. 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,  22 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÉDSON DOS REIS PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão coletor, estado civil
solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de março
de 1995, residente e domiciliado Rua Cachoeira Paulista, nº 209, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO ROBERTO ALVES PINTO e LUCIA DE
FATIMA GONÇALVES DOS REIS PINTO.
JAKELINE DE PAULA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de fevereiro de 1995, residente e domiciliada Rua Cachoeira Paulista, nº 209,
Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO VICENTE DOS SANTOS e
IZABEL VANDA DAS DÔRES 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,  22 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO DONIZETI ALBANO, de nacionalidade brasileira, profissão jardineiro, estado
civil divorciado, de 60 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 18 de maio de
1958, residente e domiciliado Estrada Municipal Antonio Marçon, nº 10000, Una,
Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO ALBANO e LUZIA MARIA DE JESUS.
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
empredada domestica, estado civil divorciada, de 41 anos de idade, nascida em
Moreira César, Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de junho de 1977, residente e domiciliada
Rua Armando Ferreira Fernandes, nº 151, Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ DE OLIVEIRA e ERMELINDA APARECIDA 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,  23 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDUARDO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão atleta
profissional de futebol, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Taubaté-SP, no dia 19 de março de 1993, residente e domiciliado Rua Jesus Antonio
de Miranda, nº 83, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filho de SENEVAL ALVES
DOS SANTOS e BENEDITA DE FATIMA SANTOS.
GEANE LEANDRO ANDRADE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de caixa, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em São Paulo-
SP, no dia 30 de abril de 1997, residente e domiciliada Rua Jesus Antonio de Miranda,
nº 83, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO DE ANDRADE
SANTOS e RUTH LEANDRO DE ANDRADE 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,  23 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ CARLOS DE MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão servente de pedreiro,
estado civil divorciado, de 54 anos de idade, nascido em Gracho Cardoso-SE, no dia
23 de dezembro de 1963, residente e domiciliado Rua Maria Aparecida Marcondes
Pereira, nº 107, Residencial Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
GRIGORIO DE MATOS e JOSEFINA FAUSTO DE MATOS.
ROSALINA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira, estado civil
divorciada, de 49 anos de idade, nascida em Conceição da Barra-ES, no dia 15 de
outubro de 1968, residente e domiciliada Rua Padre Luis Garcia de Oliveira, nº 183,
Residencial Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de OSVALDO SANTOS e ADÁLIA
SERRA. 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,  23 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SILVAN MARANINI, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado civil
solteiro, de 42 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 11 de fevereiro de
1976, residente e domiciliado na Avenida Doutor Georg Heiduschka,nº 184, Carangola,
Pindamonhangaba-SP, filho de PEDRO MARANINI e EUNICE DE AQUINO
MARANINI.
NÚBIA MARA CAZARI SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
10 de novembro de 1985, residente e domiciliada na Avenida Doutor Georg
Heiduschka,nº 184, Carangola, Pindamonhangaba-SP, filha de FRANCISCO ASSIS
SILVA e SUELI CAZARI GUERREIRO. 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,  23 de agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO ANTONIO PINTO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão
representante comercial, estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em
Lorena-SP, no dia 25 de setembro de 1974, residente e domiciliado Rua Visconde de
Pindamonhangaba, nº 119, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO
PINTO DE MOURA e DAGMAR APARECIDA TORRES DE MOURA.
GILDA MARIA BAMBINI DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora autônoma, estado civil divorciada, de 61 anos de idade, nascida em Nova
Friburgo-RJ, no dia 1 de novembro de 1956, residente e domiciliada Rua Visconde de
Pindamonhangaba, nº 119, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de
HERNANNI BROWNE DE MIRANDA e DIRCE BAMBINI DE MIRANDA. 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,  24 de agosto de 2018.
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Andreah Martins
Cruzeiro

Com mais de vinte anos 
sem modificações, a Guarda 
de Cruzeiro está mais próxi-
ma da renovação. Aprovada 
pela Câmara na última se-
mana, o projeto de lei que 
permite o poder de polícia 
à corporação municipal 
finalmente saiu do papel, 
após três anos engavetado. 
A situação já havia sido de-
batida no governo Ana Karin 
Andrade (PRB), que não deu 
continuidade por falta de 
estrutura.

O comandante da Guarda, 
Sebastião Silva, explicou as 
próximas etapas após a re-
tomada do processo. “Agora 
que aprovou o projeto em 
Cruzeiro, a etapa é a mu-
dança da nomenclatura, de 
Guarda para Polícia Munici-
pal. Depois de uma série de 
trâmites, terá uma mudança 
na Lei Orgânica para autori-
zar o porte de arma”.

O responsável pelo órgão 
informou também que para 
obter a posse, o interessa-
do deverá ser submetido a 
exames que comprovem a 

capacidade para exercer a 
função, além do curso prepa-
ratório. Na região, as cidades 
com guarda armada são Lo-
rena, Jacareí e São José dos 
Campos. O autor do pedido, 
o vereador Sérgio Blóis (PR), 
comentou durante a sessão 
da Câmara na última semana 
a importância da lei diante 
da criminalidade na cidade. 
“O projeto de lei é curto, 
mas visa um significado bem 
grande. Sabemos que tem 
um aumento da violência 
no município e é complicado 
exigirmos uma atuação mais 
contundente sem que tenha-
mos condições de combate 
de um marginal armado”.

Ainda na sessão, o verea-
dor Paulo Vieira (PR) sugeriu 
uma audiência pública para 
explicações à população. “Fa-
zer uma divulgação, explicar 
para a população. Utilizar 
o sistema de rádio porque 
nós, realmente, temos uma 
Guarda que, de certa forma, 
está um pouco envelhecida. 
O índice de pessoas acima 
de quarenta anos é grande 
para os trabalhos de polícia”.

Vieira relatou ainda as ne-
cessidades de um panorama 

da escolaridade, conheci-
mento dos Direitos Huma-
nos, direito da mulher e da 
inserção da figura feminina 
na sociedade.

Atualmente, o número da 
corporação é de 48 efetiva-
dos, que atuam há pelo me-
nos vinte anos. A corporação 
não tem renovação desde 
1997, quando foi realizado 
o último concurso público. 
“Nós temos uma guarda 
velha, de idade, de tempo de 
serviço. Temos aposentados. 
O mais velho tem vinte anos 
de atuação. Há uma neces-
sidade de renovação”, co-
mentou o comandante, que 
ressaltou ainda que somente 
com a gestão Thales Gabriel 
Fonseca (SD), foi realizado 
um novo concurso. “Temos 
um concurso em andamen-
to, fase de provas físicas 
e psicológicas. De acordo 
com o orçamento, as vagas 
imediatas serão três, uma 
feminina e duas masculinas. 
Pela primeira vez terão a in-
clusão da guarda feminina”.

Blois vê na nova nomen-
clatura da corporação na 
cidade uma reestruturação 
necessária. “Essa mudança 

na Lei Orgânica é o primeiro 
passo para a modernização 
da nossa Polícia Municipal 
de Cruzeiro. Antigamente, 
a Guarda foi criada para 
defender patrimônio público 
municipal, hoje houve uma 
ampliação grande”.

Com uma frota de cinco 
carros, a GCM tem realiza-
do o trabalho de segurança 
pública, mesmo desarmada. 
Com a aprovação do Estatu-
to Nacional das Guardas, a 
função foi ampliada para o 
policiamento preventivo e 
ostensivo aos cidadãos, além 
do patrulhamento em patri-
mônios públicos. Outra fer-
ramenta que tem assegurado 
a proteção à população é o 
monitoramento por câmera. 
Localizada na praça do Santo 
Cruzeiro, a fiscalização se 
tornou mais efetiva após a 
aprovação do projeto piloto 
realizado nos dois últimos 
anos. “Para o reforço de 
Cruzeiro, ela (câmera) é 
monitorada direto da sede 
da Guarda. O policiamento 
foi intensificado e auxiliou 
muito bem nas operações 
de apreensão e prisões”, 
completou Silva.

Sede da Guarda Municipal de Cruzeiro, que deve passar por reestruturação para criação da polícia municipal; cidade tem altos índices criminais

Operação apreende mais de 
cem quilos de drogas na região

Deflagrada em três cidades 
da região, uma operação do 
Gaeco (Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime 
Organizado) prendeu na quin-
ta-feira oito criminosos que 
estavam em posse de armas, 
munições e drogas. A ação ti-
nha como objetivo desarticular 
uma quadrilha chefiada por 
um membro da maior facção 
criminosa do Estado.

De acordo com o Gaeco, 
foram cumpridos 16 manda-
dos de prisão em Campos do 

Jordão, Taubaté e Pindamo-
nhangaba. A ação identificou 
os membros da quadrilha, 
liderada por um criminoso de 
Taubaté, após quatro meses de 
investigação. Entre os presos, 
dois são policiais civis acusados 
de ligação com a quadrilha. 
Além de cem quilos de drogas, 
foram apreendidas uma metra-
lhadora, quinhentas munições e 
R$ 42 mil. A polícia não revelou 
quais prisões e apreensões 
foram realizadas em cada um 
dos três municípios.

Traficante é preso em flagrante com mais de 
três quilos de drogas em Cachoeira Paulista

A Polícia Civil prendeu um 
traficante de drogas, na tarde 
da última quinta-feira, em 
Cachoeira Paulista. Segundo 
o boletim de ocorrência, in-
vestigações apontaram que o 
jovem, de 20 anos, armazenava 
entorpecentes em dois imóveis, 

sendo um no Embauzinho e o 
outro no Parque Primavera.

Ao invadir o primeiro local, 
os policiais flagraram o crimi-
noso em posse de dois quilos 
de cocaína, 410 gramas de 
maconha e mais de oitocentos 
gramas de crack. No outro 

imóvel também foi encontrada 
uma pequena porção de entor-
pecentes e diversos materiais 
para o armazenamento de 
substâncias ilegais. 

O traficante foi preso em 
flagrante e recolhido à Cadeia 
Pública de Lorena.

Fotos: Andreah Martins
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Campanha para combater o Aedes aegypti está espalhada pelas ruas de Lorena, mas índice larvário assusta e leva risco de epidemia em 2018

Guará abre 
curso para 
MEI's locais 
com Sebrae

Guaratinguetá anunciou 
essa semana uma oportu-
nidade aos empresários da 
cidade. Em parceria com 
o Sebrae (Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), o 
curso “Na Medida Gestão 
Financeira” está com vagas 
abertas para capacitar 
investidores.

As vinte vagas disponí-
veis são destinadas aos 
empresários guaratin-
guetaenses que sejam for-
malizados, ou seja, com o 
registro do CNPJ (Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídi-
ca). As inscrições deverão 
ser realizadas no próprio 
prédio do Sebrae, que fica 
à avenida João Pessoa, nº 
1.325, no bairro do Pedre-
gulho.

O interessado que não 
puder comparecer ao local 
tem a opção de se cadas-
trar pelo telefone (12) 
3128-9600.

A ação, que tem como 
intuito incentivar o empre-
endedorismo na cidade, faz 
parte do programa “Cidade 
Empreendedora”.

O curso conta com série 
de questões práticas, como 
planejamento financeiro, 
fluxo de caixa, preço de 
venda e análise de re-
sultados, para melhorar 
a gestão financeira dos 
empreendimentos locais.

Lucas Barbosa
Lorena

Mesmo com nenhum caso 
de dengue no ano, Lorena 
pode enfrentar uma epide-
mia da doença até março de 
2019. Divulgado na última 
terça-feira, o resultado da 
ADL (Avaliação de Densidade 
Larvária) de julho revelou que 
proporcionalmente foram en-
contradas mais de uma larva 
do mosquito transmissor da 
doença, o Aedes aegypti, em 
cem imóveis vistoriados.

De acordo com o levanta-
mento, realizado em todos os 
bairros, o índice de infestação 
pelo mosquito foi de 1.3, fican-
do acima do valor aceitável 
pelo Ministério da Saúde que 
é de 1.0.

Apesar do resultado preo-
cupante, o indicador sofreu 
uma queda brusca compara-
da as duas ADL’s anteriores, 
realizadas em janeiro e abril.  
Enquanto a primeira obteve 
5.7, a seguinte saltou para 
6.4, apontando uma ameaça 
de surto de dengue.

Para a gerência da Vigilân-
cia Epidemiológica de Lorena, 
a redução do índice ocorreu 
devido às mudanças climáticas 
causadas pela chegada do in-
verno, em junho, período em 
que ocorrem poucas chuvas.

A última ADL apontou que 
seis bairros concentraram 
quase a metade das larvas 
encontradas no município. 
Os pontos são a Cabelinha, 
Centro, Ponte Nova, São Ro-
que, Vila Brito e Vila Nunes. 
“A Cabelinha é a que está 
numa situação mais preocu-
pante. Os moradores têm que 
se conscientizarem sobre a 

necessidade de eliminarem 
criadouros do mosquito, que 
se proliferam principalmente 
em ralos e vasos. Todos os 
imóveis são vistoriados, mas 
se não tivermos o apoio da 
população poderemos sofrer 
uma epidemia no próximo 
verão”, explicou a gerente da 
Vigilância Epidemiológica, 
Helen Colino. 

A aposentada Maria Ângela 
de Souza, 64 anos, que mora 
no Cabelinha há mais de três 

décadas, acredita que falta 
consciência por parte de di-
versas famílias do bairro. Em 
2015, uma das netas de Maria 
Ângela, que na época tinha 
9 anos, foi infectada. “Tem 
gente que tem mania de acu-
mular um monte de tralhas no 
quintal e acaba prejudicando 
a gente. Fiquei com medo 
de saber que aqui é o bairro 
mais perigoso, parece que o 
povo não aprendeu nada com 
2015, quando em quase todas 

as ruas tinha pelo menos uma 
pessoa com dengue”.

A próxima e última ADL do 
ano, será realizada pela Vigi-
lância Epidemiológica em ou-
tubro. De acordo com a Prefei-
tura, a equipe de Controle de 
Vetores realiza regularmente 
vistorias em todos os imóveis 
da cidade. O Executivo revelou 
ainda que está concluindo o 
cronograma dos bairros para 
iniciar o mais breve possível a 
operação “Cata-Bagulho”, que 

recolherá objetos que podem 
servir de criadouros para o 
Aedes aegypti. 

Histórico – Enquanto em 
2018 Lorena não registrou ne-
nhum caso de dengue, no ano 
passado o número foi de 83. 

Já em 2015, o município 
enfrentou um surto da doen-
ça, chegando a 2.346 casos. 
À época, o Exército chegou a 
ser mobilizado para atuar na 
fiscalização dos imóveis da 
cidade.

Iniciada, na região, operação da Polícia Federal 
fecha cerco contra fraudadores do PIS no Estado 
Quadrilha usa documentos falsos para sacar benefícios de vítimas; investigação passa por Cruzeiro e Lorena 

Lucas Barbosa
Regional

Uma investigação realizada 
em maio pela Polícia Federal 
de Cruzeiro culminou na últi-
ma semana em uma operação 
de combate a golpistas que 
realizaram saques irregula-
res do abono salarial do PIS 
(Programa de Integração So-
cial) em diversos municípios 
paulistas. A ação, que contou 
com mais de sessenta poli-
ciais, cumpriu oito mandados 
de busca e apreensão em São 
Paulo.  

Batizada de ‘Golpes Master’, 
a operação foi deflagrada na 
manhã da última quarta-feira 
em diversos pontos da capital 
paulista. De acordo com o 
delegado da Polícia Federal 

de Cruzeiro, Enio Bianospiano, 
nos imóveis foram encon-
trados 172 RGs (Registro 
Geral) falsos que teriam sido 
utilizados pela quadrilha para 
sacarem o abono salarial das 
vítimas.

As investigações da PF 
apontaram que os crimino-
sos obtinham informações 
privilegiadas de nomes de 
trabalhadores que deveriam 
receber o PIS nas agências 
da Caixa Econômica Federal. 
Utilizando RG’s falsos, os gol-
pistas sacaram o dinheiro em 
diversas agências. 

Segundo dados da Caixa 
Econômica, foram realizados 
88 saques, que representam 
um prejuízo de proximamente 
R$ 80 mil aos cofres públicos. 

A atuação dos golpistas foi 
descoberta pela equipe da PF 
de Cruzeiro, em maio, após 
a prisão de um dos crimino-
sos em Lorena. Imagens de 
câmeras de videomonitora-
mento da agência bancária 
auxiliaram na identificação 
do estelionatário.

Até o momento nenhum 
criminoso foi preso, mas a 
PF já trabalha com nomes de 
suspeitos. 

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Polícia Federal de Cruzeiro, 
mas o delegado responsável 
pelo início da investigação, 
Ronilson dos Santos, não foi 
localizado para comentar o 
caso. De acordo com agentes 
federais, ele permanece em 
São Paulo participando dos 
desdobramentos da operação.

A Polícia Federal, que desmantelou esquema que fraudava o PIS; operação de alcance nacional teve início na região com trabalho em Lorena

Foto: Andreah Martins

Foto: Arquivo Atos

Levantamento revela risco para 
epidemia de dengue em Lorena
ADL fica acima do aceitável pelo Ministério da Saúde; Cabelinha preocupa Prefeitura

Da Redação
Guaratinguetá

Parceria garante 
vinte vagas para 
qualificação de 
empreendedores
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Inscrições abertas para 6º Meeting Empresarial
Evento da Aceg reúne empreendedores do setor industrial do Vale do Paraíba em Guaratinguetá

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Aceg (Associação Comer-
cial de Guaratinguetá) está 
com pré-inscrições online 
abertas para o 6º Meeting 
Empresarial, marcado para 
o próximo dia 30. O evento 
reúne gestores, diretores, 
engenheiros, proprietários 
e empreendedores de Gua-
ratinguetá e outras cidades 
do Vale do Paraíba. Após ser 
adiada devido à greve dos 
caminhoneiros, em maio, o 
Meeting será realizado no 
Hotel & Golfe Clube dos 500, 
na rodovia Presidente Dutra.

O objeto principal do en-
contro é promover o desen-
volvimento socioeconômico 
da região, propor discussões 
sobre os rumos, meios, neces-
sidades e tendências de cada 
momento para o segmento 
industrial. O tema da sexta 
edição será “A educação como 
alavanca para o crescimento 

industrial: desafio e oportu-
nidades”.

Segundo a gerente execu-
tiva da Aceg, Edluce Silva, a 
mudança do tema, em relação 
ao foco em economia nas 
últimas edições, foi decidida 
devido à situação atual do 
País. “Quando falamos de 
economia, dependendo da 
situação política do País que 
muda no dia seguinte, não 
tem como prever. Estamos 
dando uma importância maior 
para a educação, porque se 
não valorizarmos esse tema, 
dificilmente chegaremos a 
algum lugar, algum objetivo 
alto de crescimento”.

A gerente reforçou que o 
tema será focado na educação 
como alavanca de crescimen-
to do Brasil, voltada para o 
setor industrial da região. A 
maioria dos participantes do 
evento costuma ser de fora de 
Guaratinguetá. “Nosso perfil 
de público é de 60% de fora 
da cidade. Normalmente, eles 

vêm de Cruzeiro à Jacareí. 
Alguns até mesmo da Capital”, 
afirmou.

Na fase de pré-inscrição, 
será avaliado o perfil do par-
ticipante. São 150 vagas, mas 
Edluce explicou que a inscri-
ção não acontece por ordem. 
“Às vezes, uma universidade 
quer inscrever trinta de seus 
alunos. Nós trabalhamos nor-
malmente com duas vagas 
por CNPJ, prioritariamente do 
setor industrial. Então, essa é 
uma pré-inscrição”.

Programação – O 6º Me-
eting Empresarial tem sua 
abertura às 18h, com cre-
denciamento e café de boas-
-vindas. Às 18h30, haverá a 
abertura oficial com autori-
dade, como o presidente da 
Aceg. As palestras começam 
às 19h. Uma hora depois 
será realizado um painel com 
quatro participantes, três do 
setor industrial, da área de 
relações humanas e um de 
uma universidade. Evento anterior do Meeting em Guaratinguetá; nova edição volta a debater mercado com empresários

Fotos: Reprodução

Pinda inicia fechamento lateral 
na feira livre nesta segunda

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba dá início na 
próxima segunda-feira às 
obras de fechamento lateral 
da feira livre, próximo ao 
Mercado Municipal, atual-
mente isolado com lonas.

A área será fechada com 
tapumes. Os feirantes pre-

cisarão ser retirados e ins-
talados em um novo local, 
temporariamente.

De acordo com a secretá-
ria de Planejamento, Mar-
cela Franco, todo o trabalho 
será realizado somente 
dentro da área fechada 
para a montagem das peças 
pré-moldadas que serão 
transportadas por meio de 
guindastes.

No período de obras serão 
necessários cerca de sessen-
ta dias para o descarrega-
mento das peças mais pe-
sadas. O investimento total 
é de R$ 917.775,42, sendo 
verba estadual de R$ 350 
mil, e contrapartida da Pre-
feitura de R$ 567.775,42. 
A previsão é que o processo 
seja encerrado em até seis 
meses.

Espaço ocupado por feirantes, ao lado do Mercado Municipal de Pinda; galpão deve ganhar reestruturação

Fotos: Arquivo Atos

Cunha recebe competição 
de ciclismo de estrada

Da Redação
Cunha

Cunha recebe no próximo 
dia 2 o Desafio KOM, uma 
competição para ciclistas de 
várias idades, que tem per-
cursos entre 60 quilômetros 
ou 80 quilômetros. A prova 
tem previsão de início às 
8h, na Praça do Rosário e 
oferece prêmios que somam 
R$ 8 mil.

Os primeiros colocados 
das categorias femininas 
e masculinas vão receber 
R$ 2 mil. Já os valores das 
premiações dos segundos e 
terceiros colocados serão 
no valor de R$ 1,5 mil e R$ 
500, respectivamente.

Organizadora da com-
petição, a Yellow Casco, 
com apoio da Prefeitura 
de Cunha, espera receber 

mais de oitocentos atletas. 
As inscrições estão sendo 
feitas pelo site do evento 
desafiokom.com.br, com um 
valor de R$ 260.

Todos os competidores 
receberão orientações de 
preparo para a prova por 
e-mail, além de estarem 
equipados com um kit com 
numeração de peito, pulsei-
ra, chip de cronometragem 
e camiseta que deverão ser 
retiradas um dia antes da 
prova, das 10h às 17h, na 
Expo Feira do Ciclismo.

Os atletas participantes 
também receberam um se-
guro de até R$ 10 mil para 
a cobertura de possíveis 
acidentes.

O valor é reembolsável e 
disponibilizado pela Laf Se-
guros, uma das apoiadoras 
do projeto.

Fotos: Reprodução

Pedalada forte pelo Desafio KOM

A água já saiu esbranquiçada 
da torneira da sua casa? Isso 
acontece por que quando você 
abre a torneira, é liberada a 
pressão e começa a se des-
prender as bolhas de ar que 
dão a impressão da água estar 
“branca”. 

Esse fenômeno é muito comum 
quando o abastecimento de água 
é interrompido para manutenção. 
Quando o fornecimento de água 
é restabelecido, a tubulação está 
cheia de ar, o que causa a água 
esbranquiçada, porém assim 
que o ar sai por completo à água 
volta a ser incolor. Importante 
destacar que o cloro não altera a 
cor da água, mesmo em grande 
concentração. 

Para testar, o consumidor pode 
colocar a água em um recipiente 
transparente e aguardar por al-
guns segundos, que ela voltará 
ao aspecto normal. Para mini-
mizar o efeito, é recomendado 
que o morador feche por alguns 
minutos o registro no cavalete 
do hidrômetro do seu imóvel. 

A Águas Piquete garante que 
toda água da rede de abasteci-
mento do município passa por 
um rígido controle de qualidade 
e a potabilidade é monitorada 
por um laboratório acreditado 
em Controle de Qualidade.

Em casos de dúvidas, a po-
pulação pode ligar no telefone 
0800 20 20 120 ou pelo What-
sapp (12) 99630-4064.

Água esbranquiçada não
é sinal de excesso de cloro

Você sabia?
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Oesg define ordem de desfile das escolas 
de samba do Carnaval em Guaratinguetá
Atual campeão, Acadêmicos é a quarta a desfilar; agremiação prepara repertório para buscar o bi

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Restando pouco mais de 
seis meses para o Carnaval 
de 2019, Guaratinguetá já 
começa a esquentar os tam-
borins. As seis escolas de 
samba da cidade vão desfilar 
no ano que vem, e a Oesg 
(Organização das Escolas 
de Samba) já fez o sorteio 
da ordem dos desfiles, que 
tradicionalmente, são reali-
zados na avenida Presidente 
Vargas.

Por não ter desfilado neste 
ano, a Beira-Rio da Nova Gua-
rá abrirá a noite de desfiles 
em 5 de março de 2019. Na 
sequência desfilam Bonecos 
Cobiçados, Embaixada do 
Morro, Acadêmicos do Cam-
po do Galvão e Mocidade Ale-
gre do Pedregulho. Caberá a 
Unidos da Tamandaré encer-
rar o Carnaval da cidade.

O sorteio foi realizado na 
quadra da agremiação ven-
cedora deste ano, o Acadêmi-
cos. Detentora de 16 títulos, 
a Morada do Samba buscará 
o bicampeonato consecutivo, 
algo que não acontece desde 
2006. O primeiro vice-pre-
sidente da escola, Gustavo 
Henrique Moreno, revelou 
estar contente com o sorteio 
e afirmou que os preparati-

vos para a festa de 2019 já 
tiveram início.

“Era o que almejávamos 
(ordem do desfile). Como 

este ano temos um tempo 
menor para a construção do 
Carnaval do próximo ano, 
desde junho já demos início 

à preparação. A comissão de 
carnaval já prepara os dese-
nhos de fantasias e alegorias, 
que logo devem ser divulga-

das. Nossos compositores 
receberam a sinopse, e no 
próximo dia 22 de setembro 
damos início a escolha do 

samba-enredo, que terminará 
em 20 de outubro, com a es-
colha do vencedor”, afirmou 
Moreno.

Presidente da Oesg, Marcos 
Antônio da Silva, destacou 
que as agremiações terão 
acesso a parte do repasse 
financeiro, que será feito 
pela secretaria de Turismo 
de Guaratinguetá, e confir-
mou que as escolas deram 
início aos preparativos para 
os festejos do ano que vem. 

“As escolas começaram a 
se preparar ainda mais no 
primeiro semestre, mas ago-
ra, que se encaminha para o 
fim do ano, fica mais intensa 
a preparação. As escolas 
terão que cumprir algumas 
tarefas, que serão pedidas 
pela Prefeitura, para ter 
acesso ao repasse de R$50 
mil”, ressaltou.

Não foi definido um prazo 
para que o Executivo, por 
meio da secretaria de Tu-
rismo, publique o edital de 
chamamento público para 
credenciamento das escolas 
de samba. Por meio desse 
edital serão definidas as 
diretrizes e obrigações que 
cada agremiação terá que 
cumprir para ter permissão 
para desfilar. Se não houver 
cumprimento, a escola será 
impossibilitada de competir.

A bateria da Embaixada do Morro, uma das mais tradicionais escolas de samba da região; Guaratinguetá define ordem de desfiles para 2018

Fotos: Arquivo Atos

Pinda divulga vencedores do primeiro 
edital de apoio para projetos culturais
Artistas se apresentam a partir de setembro; novo edital deve ser lançado até dia 31

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou na última 
semana os quatro vencedores 
do inédito edital de apoio a pro-
jetos culturais do município. O 
Executivo revelou também que 
lançará um novo processo, no 
valor de R$ 250 mil, até o fim 
de agosto.

Buscando viabilizar o desen-
volvimento de projetos cultu-
rais em Pindamonhangaba, 
a Prefeitura abriu no fim de 
maio o edital de Linguagens 
Artísticas do Fundo Municipal 
de Apoio às Políticas Culturais. 
A política de fomento dispo-
nibilizaria R$ 80 mil para os 
artistas da cidade.

Para concorrerem ao benefí-
cio, os candidatos tiveram que 
apresentar relatórios descri-
tivos sobre o funcionamento 
dos projetos e valores que 

pretendiam captar junto ao 
Fundo Municipal de Apoio 
às Políticas Culturais. Outras 
exigências do certame foram 
que os artistas tivessem re-
gistros como MEI’s (Micro 
Empreendedor Individual) ou 
as entidades culturais fossem 
sediadas há pelo menos dois 
anos em Pindamonhangaba.

De acordo com o diretor de 
Cultura e Patrimônio Histórico, 
Alcemir Palma, 15 projetos 
participaram da disputa. O 
resultado foi divulgado no 
último dia 17.

Os vencedores, que recebe-
rão R$ 20 mil cada, foram: 
‘Ô de Casa – Memória, brin-
cadeiras e folia’, ‘Conto outra 
vez – Pedro e o Lobo’, ‘Sons no 
Bosque’ e ‘Fazendo Arte -Dança 
Urbana e Dance Hall’.

Nas três vagas de suplentes 
ficaram: ‘O Circo da Vida’, 
‘Doctrina Defixit (Ensino Petri-
ficado)’ e ‘Ocupação Literária 
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Juó Bananére’. 
Palma explicou quais serão 

os próximos passos da inicia-
tiva. “Os contemplados estão 
reunindo os documentos para 
a conclusão do processo de 
contratação. Além dos artis-
tas, quem ganha muito com 
esta iniciativa são as famílias 
de Pindamonhangaba, que a 
partir de setembro poderão 
conferir regularmente, de 
forma gratuita, diversas e ri-
cas apresentações artísticas e 
culturais nos espaços públicos”.

Antes de participar do edital, 
o ‘Sons no Bosque’ promoveu 
de janeiro a junho diversas 
apresentações musicais gra-
tuitas no Bosque da Princesa. 
Após ser um dos vencedores, 
o projeto utilizará os recursos 
provenientes do Fundo Munici-
pal de Apoio às Políticas Cultu-
rais para contratar bandas que 
se apresentarão no primeiro 
domingo de cada mês, entre 

novembro e março.
O ‘Sons no Bosque’ é idea-

lizado pelo músico, Maurício 
Folter e a cantora Lia de Olivei-
ra. “Teremos atrações de rock, 
pop, jazz e música brasileira 
no Bosque da Princesa. Ser 
contemplado pelo edital nos 
possibilitou dar um passo 
muito importante. Certamente 
todos os projetos escolhidos 
têm condições de realizarem 
um grande trabalho, levando 
cultura e arte para o povo”, 
afirmou Folter.

Novidade – De acordo com a 
diretoria de Cultura e Patrimô-
nio Histórico, está prevista a 
abertura de um novo edital de 
apoio aos artistas do município 
até o fim deste mês. O processo 
escolherá dez projetos, que 
receberão R$ 25 mil cada. 

Os recursos totalizam R$250 
mil, sendo R$ 200 mil do Go-
verno do Estado e R$ 50 mil 
de contrapartida municipal.

Fotos: Divulgação

Apresentação no Bosque da Princesa, em Pinda; incentivo à cultura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018 – PROC. 307/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Concessão onerosa de 
uso de bem público dos espaços incorporados no Mercado Municipal de Lorena objetivando 
a comercialização de bens e serviços à população, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas:
PESSOA FÍSICA: ANDRÉ LUIZ MACAHIBA BENINE CPF: 157.393.638-37
VENCEDOR DO BOXE: UC – A05
Valor aluguel: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
PESSOA FÍSICA: ITAMAR JOSÉ GONÇALVES CPF: 978.419.788-04
VENCEDOR DO BOXE: UC – M29
Valor aluguel: R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais)
PESSOA FÍSICA: ADRIANA MARA NUNES ALEXANDRE DA SILVA CPF: 132.477.418-52
VENCEDOR DO BOXE: UC – M13
Valor aluguel: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
PESSOA FÍSICA: SÉRGIO NUNES LORENA CPF: 231.177.158-27
VENCEDOR DO BOXE: UC – M14
Valor aluguel: R$ 369,87 (trezentos sessenta e nove reais oitenta e sete centavos)
PESSOA FÍSICA: DIONÉIA CASSIA GARCIA FERNANDES DOS SANTOS
CPF: 183.955.888-10
VENCEDOR DO BOXE: UC – M23
Valor aluguel: R$ 249,98 (duzentos quarenta e nove reais noventa e oito centavos)
PESSOA FÍSICA: DANIEL RIBEIRO ROCHA32783290820 CNPJ: 18.563.280/0001-01
VENCEDOR DO BOXE: UC – M21
Valor aluguel: R$ 300,00 (trezentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/18 - PROC. Nº 445/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição 
gêneros alimentícios para o preparo de refeição dos servidores da Secretaria de Serviços 
Municipais, pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min no dia 14 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
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/18 - PROC. Nº 467/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição 
de uniformes com sublimação para os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, 
a realizar-se às 09h30min no dia 02 de outubro 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 Reabertura e Rerratificação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/18 - PROC. Nº 410/18.
O Município de Lorena-SP torna público a reabertura e rerratificação do Anexo I e Anexo IV 
do edital referente ao processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de material 
escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a realizar-se 
às 09h30min no dia 18 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.

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Estatuto, convoca todos os integrantes da categoria econômica por ela representada, 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 31 de 
agosto de 2018, às 10 horas, em sua sede social, nesta cidade, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 
1) Negociação Coletiva com as entidades representativas da categoria profissional dos 
comerciários em toda base representada por este sindicato na respectiva data-base; 
2) Negociação Coletiva com as entidades representativas das categorias profissionais 
diferenciadas nas respectivas datas-bases; 
3) Negociação Coletiva com a entidade representativa da categoria profissional dos 
empregados em entidades sindicais do comércio; 
4) Outorga de poderes ao Presidente da Entidade para negociar com as categorias 
profissionais acima elencadas; 
5) Discussão e aprovação de contribuição destinada ao custeio das negociações 
coletivas de trabalho. 
6) Discussão e aprovação da contribuição assistencial, prevista na alínea “e”, do artigo 
513 da CLT, para o custeio do processo negocial e das atividades sindicais. 
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de participantes para a instalação 
dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia Geral será realizada duas horas 
após, em segunda convocação, com o quorum legal.  
Lorena, 24 de Agosto de 2018 

Sindicato do Comércio Varejista 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 Alukroma SA – Indústria e Comércio, a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 30 de 
agosto de 2018, às 08h00, em convocação única, respeitando quorum 
legal, na sede da empresa, situada na Avenida Vereador Cícero Pereira 
dos Santos, nº 1305, Polo Industrial II, na cidade de Guaratinguetá/SP, 
para tratar de assuntos relacionados ao Banco de Horas e PLR. Lorena, 
22 de agosto de 2018.

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente
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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
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
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
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 - 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 - Moreira
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

RAÇÃO

(12) 99104-0182
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

AUGUSTO FLÁVIO DOS 
SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede 
da Comarca de Aparecida/SP, 
FAZ SABER que pretendem 
casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo 
artigo 1.525 do Código Civil 
Brasi le i ro:  E se alguém 
souber de algum impedimento 
oponha-o na forma da lei. 

1873–  Carlos Roberto de Carvalho 
Junior e Talita de Souza Alkmim. Ele, 
nacionalidade brasileira, Func. Publ. 
Estadual, solteiro, nascido no dia 23 de 
fevereiro de 1980, residente e domiciliado 
na Rua Jose Monteiro do Amara, 26, Jd. 
Paraiba, Aparecida/SP, filho de Carlos 
Roberto de Carvalho e Regina Helena 
Amaral Galvão Nunes de Carvalho. Ela, 
nacionalidade brasileira, analista de 
recursos humanos, solteira, nascida no 
dia 06 de maio de 1983, residente nesta 
cidade, na Rua Jose Vitor Vilela, 108, 
Apto. 03, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha 
de Manoel Alkimim Neto e Zulmira Maria 
de Souza.
1874–  Danilo Felipe Jonas e Sabrina 
Ribeiro de Lima. Ele, nacionalidade 
brasileira, fisioterapeuta, solteiro, nascido 
no dia 12 de dezembro de 1990, residente 
e domiciliado na Rua Sete, 46, Jd. Cidade 
Nova, Potim/SP, filho de Acácio Renato 
Jonas e Silvana Aparecida dos Santos 
Jonas. Ela, nacionalidade brasileira, 
esteticista, solteira, nascida no dia 30 
de abril de 1992, residente nesta cidade, 
na Rua Maximiano dos Santos, 40, 
Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Luis 
Fernando de Lima e Maria Teresa Ribeiro 
Dias de Lima.
1875–  Fabrício Rodrigues dos 
Santos e Mary Josy dos Santos. 
Ele, nacionalidade brasileira, armador, 
solteiro, nascido no dia 19 de agosto de 
1980, residente e domiciliado na Rua 
Dr. César Sigaud, 105, São Sebastião, 
Aparecida/SP, filho de Maria Helena 
Rodrigues dos Santos. Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, divorciada, nascida no 
dia 01 de maio de 1984, residente nesta 
cidade, na Rua Dr. César Sigaud, 105, 
São Sebastião, Aparecida/SP, filha de 
Humberto Lameu dos Santos e Luciana 
Aparecida de Jesus Maria dos Santos.
1876–  Josicleido Inácio e Vivian Ranna 
de Lima. Ele, nacionalidade brasileira, 
Func. Publ. Estadual, solteiro, nascido 
no dia 12 de junho de 1981, residente 
e domiciliado na Rua Maestro Oscar 
Lorena, 57, , São Roque, Aparecida/
SP, filho de Adonias Inaicio e Lindalva 
Inacio. Ela, nacionalidade brasileira, 
atendente de farmacia, solteira, nascida 
no dia 30 de julho de 1993, residente 
nesta cidade, na Rua Geni Gama 
Perira da Silva, Residencial Village 
Santana, Guaratinguetá/SP, filha de 
Fabio Fernando Asmar de Lima e Andreia 
Marcenco Ranna de Lima.
1877– Nikolas Adriel Ribeiro da Mota 
e Vitória Diovana Nascimento. Ele, 
nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido no dia 09 de dezembro 
de 1996, residente e domiciliado na Rua 
Expedicionário Monego, 33, Sta. Luzia, 
Aparecida/SP, filho de Marcelo Ribeiro 
da Mota e Luciana Francisca Silva Ribeiro 
da Mota. Ela, nacionalidade brasileira, 
estudante, solteira, nascida no dia 27 
de abril de 2001, residente nesta cidade, 
na Rua Expedicionário Monego, 33, Sta. 
Luzia , Aparecida/SP, filha de Edson Luis 
dos Nascimento e Ângela Maria dos 
Santos Nascimento
1878–  Jhonny Pablo Witzel de Oliveira 
e Louisw Verônica Barbosa de Sousa. 
Ele, nacionalidade brasileira, estudante, 
nascido no dia 20 de março de 1994, 
residente e domiciliado na Rua Barão do 
Rio Branco, 467, Aparecida/SP, filho de 
Geonato Freitas de Oliveira e Catia Maria 
Witzel. Ela, nacionalidade brasileira, do 
lar, solteira, nascida no dia 13 de junho 
de 1992, residente nesta cidade, na Rua 
João Alves Coelho, 321, Pedregulho, 
Guaratinguetá/SP, filha de Denialdo de 
Sousa Passos e Maria Neuma Barbosa 
de Sousa.
1879 – Marcos Benedito Horeb Lemes 
e Ivanete Lopes. Ele, nacionalidade 
brasileira, desenhista tecnico, solteira, 
nascido no dia 03 de novembro de 1964, 
residente e domiciliado na Pça. Dr. 
Benedito Meireles, 41, Apto. 01, Centro, 
Aparecida/SP, filho de Jose Teixeira 
Lemes e Olívia Apparecida Lemes. 
Ela, nacionalidade brasileira, do lar, 
divorciada, nascida no dia 12 de maio de 
1969, residente nesta cidade, na Pça. Dr. 
Benedito Meireles, 41, Apto. 01, centro, 
Aparecida/SP, filha de Conceição Lopes.

Editais de 
Proclamas — 
APARECIDA

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 86/18 PROC. Nº 482/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de materiais de informática 
para o departamento de TI da Secretaria de Administração e para a Secretaria de Saúde, a 
realizar-se às 09h30min do dia 03 de outubro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018 – PROC. 289/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias.
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME CNPJ: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 63, 64, 77, 78, 84, 147, 148.
VALOR TOTAL: R$ 4.372,50 (quatro mil trezentos setenta e dois reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2018
CONTRATADA: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI 0 ME CNPJ: 19.769.219/0001-88
VENCEDORA DOS ITENS: 09, 10, 29, 30, 79, 80.
VALOR TOTAL: R$ 15.243,98 (quinze mil duzentos quarenta e três reais noventa e oito 
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 23/08/2018
CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 75, 76, 141, 142, 157, 158.
VALOR TOTAL: R$ 16.983,24 (dezesseis mil novecentos oitenta e três reais vinte e quatro
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 23/08/2018
CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 257, 258. VALOR TOTAL: R$ 202,20 (duzentos e dois reais e 
vinte centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 23/08/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018 – PROC. 399/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de material de expediente para diversas Secretarias do município.
CONTRATADA: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 63, 64, 77, 78, 84, 147, 148.
VALOR TOTAL: R$ 4.372,50 (quatro mil trezentos setenta e dois reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 23/08/2018
CONTRATADA: LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA - EPP CNPJ: 17.336.461/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 125, 126, 153, 154, 235, 236, 259, 260, 263, 264.
VALOR TOTAL: R$ 10.273,92 (dez mil duzentos setenta e três reais noventa e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 23/08/2018
CONTRATADA: LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
CNPJ: 17.942.231/0001-17
VENCEDORA DOS ITENS: 169, 170, 171, 172, 237, 238, 243, 244.
VALOR TOTAL: R$ 5.145,96 (cinco mil cento quarenta e cinco reais noventa e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 23/08/2018

PREFEITURA DE LORENA
 ERRATA: Pregão Presencial Nº 

52/2018 PROC. Nº 352/2018.
O Munic íp io  de Lorena-SP torna 
pública a CORREÇÃO da publicação 
de EXTRATO DO CONTRATO do 
processo licitatório acima referido, onde 
lê-se “Aquisição de camisetas para 
os Agentes Comunitários de Saúde, 
Agentes de Controle de Vetores, SAMU 
e funcionários da Secretaria Municipal 
de Saúde” leia-se “Aquisição de veículo 
novo (zero quilômetro) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde” O restante permanecerá o 
mesmo.

PREFEITURA DE LORENA
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação 4338/18GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a Retificação do Termo de Ratificação de Dispensa 
de Licitação, com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista do Parecer nº 506/2018, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo acima citado, incluindo a 
fundamentação no art. 25, inciso III da lei supra citada, tendo como objeto a Contratação 
da empresa responsável pela apresentação da banda Serial Funkers com participação 
especial de Ed Motta, realizada na Festa da Padroeira Nossa Senhora da Piedade, a seguinte
empresa: NACHO PHELPS PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA CNPJ Nº: 21.618.261/0001-40

PREFEITURA DE LORENA

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE 
RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação 4441/18GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública 
a Retificação do Termo de Ratificação 
de Dispensa de Licitação, com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e 
a vista do Parecer nº 475/2018, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente 
ao Processo acima citado, incluindo 
a fundamentação no art. 24, inciso II 
da lei supra citada, para contratação, 
tendo como objeto a compra de 02 kits 
de adaptação completa e 02 kits de 
adaptação parcial para motocicletas, a 
seguinte empresa:
SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ Nº: 27.389.167/0001-42

PREFEITURA DE LORENA
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação 4849/18GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a Retificação do Termo de Ratificação de Dispensa 
de Licitação, com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista do Parecer nº 506/2018, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo acima citado, incluindo a fundamentação 
no art. 24, inciso XIII da lei supra citada, para contratação, tendo como objeto a Aplicação 
de Concurso, para atendimento do Mandado de Segurança nº 1000989-34.2016.8.26.0323, 
a seguinte empresa:
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC
CNPJ Nº: 15.513.690/0001-50

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. 292/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
2473/2018GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso XIII da lei supracitada, cujo objeto é a
Contratação de Instituição para a prestação de serviços especializados na avaliação técnica, 
econômica e financeira das propostas apresentadas no Chamamento Público nº 01/2017, 
para contratação da seguinte empresa:
EMPRESA: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE
CNPJ Nº: 43.942.358/0001-46

'DESCANSO ETERNO' 
Vende-se um JAZIGO
no Cemitério Parque
Memorial de Lorena

Preço de ocasião
Falar com Adriana
12 - 996869171
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Iniciativa, que abre vagas gratuitas, deve atender 12 mil pessoas; aulas ocorrem nos centros comunitários

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

Peça que aborda relatos de sobreviventes 
de Mariana tem apresentação em Guará
Espetáculo “Hotel Mariana” recria histórias da tragédia; evento faz parte de ação do Circuito Cultural

Da Redação
Guaratinguetá

O Circuito Cultural Paulista 
chega a Guaratinguetá com o 
teatro “Hotel Mariana”. O es-
petáculo aborda a tragédia na 
cidade mineira, em novembro 
de 2015, que deixou mortes 
e um rastro de destruição. A 
apresentação, que tem apoio 
da secretaria de Cultura, está 
marcada para às 20h deste 
sábado, no Espaço Educacio-
nal e Cultural VivaArte.

O autor da peça Muniz 
Pedroza visitou Mariana-MG, 
uma semana depois do rompi-
mento da barragem de rejeito 
de minérios provocado pela 
empresa Samarco, dona da 
barragem, e controladoras 
Vale e BHP Billiton.

Pedroza conversou com so-
breviventes. Os relatos foram 
inspiração para a composição 
da peça, que tem histórias 
contadas por meio de um 
fone de ouvido e os atores 
reproduzem para o público 
o que escutam.

Com passagens emocionan-
tes, a peça, que tem direção 
de Herbert Bianchi, relata a 
tragédia que mudou a vida 
de centenas de famílias.

Marcas – Quase dois anos e 
dez meses depois, a tragédia 
na cidade mineira de Maria-
na ainda gera revolta nas 
famílias que sobreviveram, 
e também em quem acom-
panhou os desdobramentos 
do caso. O maior desastre 
ambiental já registrado no 
Brasil ainda passa por pro-
cesso criminal, que apura a 
morte de 19 pessoas, além 
do processo ambiental que 
avalia os danos.

O acidente foi registrado 
em 5 de novembro de 2015, 
quando a barragem de Fun-
dão se rompeu e deixou um 
rastro de lama que destruiu 
parte do distrito de Bento 
Rodrigues, em Mariana. Ou-
tras quarenta cidades foram 
afetadas, quando os rejeitos 
de minério (sobra do processo 
de beneficiamento) atingiram 
o Rio Doce, passando também 
pelo Espírito Santo, até o mar.

Dona da barragem, a Samar-
co e as controladoras, Vale e 
BHP Billiton, garantem que o 
rompimento foi um acidente, 
apesar das acusações de que 
as empresas tinham conhe-
cimento do risco de rompi-
mento da barragem, mas 
negligenciaram a informação.Cena de "Hotel Mariana", que tem apresentação marcada para este sábado, em Guará; espetáculo aborda a tragédia na cidade mineira

Fotos: Divulgação

Com investimento de R$ 700 mil, Prefeitura de 
Pinda lança projeto de atividades socioculturais

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com a expectativa de atender 
12 mil moradores de Pinda-
monhangaba, a Prefeitura 
lançou na tarde da última 
segunda-feira o projeto ‘Rei-
vente’, que oferecerá atividades 
socioculturais e esportivas nos 
centros comunitários. O Execu-
tivo investirá R$ 700 mil para 
manter o funcionamento do 
projeto por um ano.

Realizado no auditório da 
Prefeitura, a cerimônia de lan-
çamento do ‘Reivente’ contou 
com a presença do prefeito Isael 
Domingues (PR), da primeira-
-dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Cláudia 

Domingues e representantes de 
diversas OSCs (Organizações 
da Sociedade Civil). O projeto 
disponibilizará gratuitamente 
aulas de dança de rua, balé, 
jiu-jitsu, capoeira, recreação, 
ciclismo e pintura. Também 
serão oferecidos aos maiores 
de 18 anos cursos de culiná-
ria, marcenaria, maquiagem, 
reaproveitamento alimentar e 
noções de elétrica. 

Já os idosos participarão 
de aulas de dança de salão e 
dança sênior (modalidade que 
une movimentos simples com 
músicas folclóricas ritmadas).

As atividades, que começam 
na próxima segunda-feira, 
serão desenvolvidas por OSCs, 
vencedoras de um chamamen-

to público. “Através destas 
atividades socioculturais, os 
frequentadores perceberão a 
importância de sempre esta-
rem se reinventando na busca 
de uma melhor qualidade de 
vida. Consideramos estas op-
ções de aulas bem abrangentes, 
já que temos desde atividades 
esportivas até capacitações 
que podem contribuir para a 
geração de uma nova renda”, 
ressaltou Cláudia Domingues. 

Os interessados em partici-
par do projeto ‘Reivente’ devem 
se inscrever na sede do Fundo 
Social de Solidariedade, loca-
lizada à rua Deputado Claro 
César, 53, no Centro. As dúvidas 
devem ser esclarecidas através 
do telefone (12) 3643-222.


