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Mercadão tem
70% de boxes
alugados com
novo pregão

Foto: Arquivo Atos

A Prefeitura de Lorena realizou na última quarta-feira
o quarto processo licitatório
para concessão de boxes do
Mercado Municipal. Das 33
vagas disponíveis, 18 foram
preenchidas. Já o desconto de
50% e isenção de três meses
continuam para o próximo
pregão.

Guará e Pinda lideram
geração de emprego

Vale do Paraíba teve saldo negativo no primeiro semestre de
2017; Cruzeiro volta a ter o pior índice de acordo com o Caged
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Quatro mais
procurados
são de Guará
e Cruzeiro

N.º 2.807

VALE DO PARAÍBA, SÁBADO, 22 DE JULHO DE 2017

R$ 1,50

Cartaz de aviso de contratação

Um levantamento divulgado
pelo Caged (Geral de Empregados e Desempregados), na
última segunda-feira, apontou
que a Região Metropolitana
do Vale do Paraíba teve um
saldo negativo na geração de

empregos no primeiro semestre do ano. Enquanto Cruzeiro
voltou a decepcionar, Guará,
Pindamonhangaba e Lorena
foram os destaques positivos
da região. De acordo com as
estatísticas, foram fechados

3.712 postos de trabalho na
região nos primeiros seis meses
de 2017. Atrás somente de
Campos do Jordão, que teve um
saldo positivo de 366 empregos
gerados, Guará foi a cidade
da região que se saiu melhor

neste primeiro semestre de
2018. Enquanto o número de
contratações foi de 3.919, o de
demissões foi de 3.665, resultando num saldo favorável de
254 postos de trabalho.

Foto: Jéssica Dias

Pinda repassa
R$ 3 milhões
à entidades
assistenciais

O Deinter (Departamento de
Polícia Judiciária do Interior)
divulgou, na última semana,
a lista dos dez bandidos mais
procurados no Vale do Paraíba. Os quatro primeiros
nomes da lista cometeram
crimes em Guaratinguetá e
Cruzeiro.

Os vereadores de Pindamonhangaba aprovaram o
projeto do Executivo que
autoriza a transferência de
recursos a 16 entidades assistenciais, que estavam sem
os repasses desde o início
do ano.
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Trânsito de
Aparecida é
alvo de críticas
após acidentes
A imprudência e a grande
movimentação se tornam
uma combinação perigosa
no trânsito de Aparecida.
Somente na última semana, dois atropelamentos na
região da feira livre da cidade causaram discórdia e
críticas.
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LEITURA PARA TODOS A Prefeitura de Lorena realiza nesta terça-feira a segunda edição do “Esqueça
um livro e espalhe conhecimento”. O projeto tem o objetivo de incentivar a leitura com títulos espalhados
pela cidade. O “Esqueça um livro” é feito por voluntários de todo Brasil. Para participar basta “esquecer” livros
em lugares públicos como padarias, restaurantes, banco das praças e ponto de ônibus, para que o próximo
possa usá-lo e depois “esquecer” também.
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Foto: Reprodução

Foto: Arquivo Atos

Os prefeitos de Guaratinguetá, Marcus Soliva (PSB)
e de Aparecida, Ernaldo
Cesar Marcondes (PMDB)
se encontraram mais uma
vez para discutir projetos
conjuntos voltados para o
Turismo.
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A Prefeitura de Guaratinguetá entregou os cheques
para 12 das 16 entidades assistenciais da cidade na última
terça-feira. As quatro restantes
ainda não receberam devido
à falta da certidão negativa
de débito.

Região busca
apoio federal
para turismo
religioso

Na tentativa de contribuir
para a melhoria da gestão da
principal cooperativa de reciclagem do distrito de Moreira
César, em Pindamonhangaba,
a fábrica Novelis firmou, na
última semana, uma parceria
com os catadores.

Após nove meses paralisada,
a obra da Farmácia Municipal
de Manipulação de Lorena foi
retomada. A nova empresa
terá até outubro para entregar
o prédio.

Soliva retoma
apoio a ações
beneficentes
de Guará
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Novelis firma
apoio a ação
de reciclagem
em Pinda

Lorena retoma
construção de
Farmácia de
Manipulação
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Jovem voluntária participa de ação que atende idosos de Lorena; projeto aguarda maior apoio para ações

Projeto de estudantes da USP
doa cadeiras de rodas a idosos

Santuário Frei
Galvão aguarda
obras para
início de agosto

Buscando ajudar idosos
carentes de Lorena, estudantes da USP (Universidade de
São Paulo) desenvolveram a

As obras do Santuário de
Frei Galvão devem começar
ainda neste ano em Guaratinguetá.

campanha solidária “Lacre
Amigo”. A iniciativa, que na
última semana ganhou a parceria da Prefeitura, consiste

em arrecadar lacres de latas
de alumínio, que são trocados
por cadeiras de rodas.
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Frei Galvão, em Guaratinguetá
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Bastidores da Política

Atos e Fatos
“Não importa quão alto
você esteja, a lei ainda
está acima de você”
Márcio Meirelles

PRESIDENTE OU
PRESIDIÁRIO?
Nunca antes nesse país, um
ex-presidente foi condenado, em
primeira instância, à nove anos e
meio de prisão.
Esta sentença precisa ser analisada pela segunda instância e,
aí, então, a decisão: candidato a
presidente ou presidiário?
Para que a lei esteja acima de
qualquer cidadão é, em parte, uma
amostra da maturidade da sociedade ou uma pressão dos organismos
internacionais para elaborar uma lei
anticorrupção. A segunda hipótese
pesou mais!
O seu poste eleitoral, a ex-presidente Dilma (será que Lula tem
toda esta sensibilidade política?),
também se auto elogiava pelo fato
de ter em seu governo aprovado a

‘Por Hoje Não!!!’

Sergio Moro

país.
Destruiu as estatais brasileiras
e instaurou a corrupção generalizada.
A sua popularidade no exterior
refletia os que os estrangeiros
sempre pensaram das repúblicas
latino-americanas e que conhecem
de antemão onde estes populistas
levam os seus países.
O fenômeno Lula se deu num
momento histórico de mudança
política e econômica do país. O
país vinha de um regime ditatorial;
conseguimos a volta da democracia; uma nova Constituição,
movimentos que o seu partido se
absteve de participar e a sociedade
encampou o Plano Real.
O Plano Real varreu a inflação
do mapa das famílias, com o consequente aumento da renda, mas

“A esquerda desconstruiu o Plano Real
denominando-o de herança maldita”
delação premiada.
Voltando ao presidente/presidiário, o ex-presidente Lula nunca me
entusiasmou, apesar dos elogios da
imprensa, nem com os políticos que
o viam como um político de alta
sensibilidade, visão, e uma habilidade em perceber as carências da
sociedade.
O ex-presidente Lula foi sempre
um oportunista, o que não nego a
sua inteligência e constato nenhum
rasgo de cultura. Fazia elogio
aos analfabetos. Agora, os fatos
comprovam que a sua inteligência
sempre esteve a serviço do mal e a
sua habilidade e conquista política
se fazia através da corrupção e de
políticos sem escrúpulos.
A sociedade está tomando contato com a mazela que é o sindicalismo no país, principalmente, os
sindicatos fortes do qual foi presidente, com poderes acima da lei. O
mensalão, o petrolão, o assassinato
de Celso Daniel, explica em parte,
o sindicalismo brasileiro.
Da mesma forma que dirigiu
o sindicato, até com violência,
colocou em pratica no exercício
da presidência, pois tinha certeza
como conduzir o país no meio
de “300 picaretas”, visão que o
ex-presidente tinha sobre o Congresso Nacional. Foi um mediano
parlamentar.
Utilizou da linguagem do povo que é a única que sabe falar – e lia
discursos bem escritos que o tornou
um palestrante internacional(?).
Usou da boa-fé dos humildes
e aliou-se a elite mais atrasada do

O ritmo da administração da
Santa Casa de Cachoeira Paulista,
que, mesmo sucateada, mantém
hoje 160 funcionários (mais a Toia),
uma dívida quase sem fim e um
acervo quilométrico de reclamações
e denúncias da população. Com promessa de retomada em dois meses, o
prefeitão Edson Mota colocou nesta
sexta-feira um baile para angariar
R$ 3 mil. E como pouca piada
pronta é bobagem, quem continua
dançando na cidade, claro, são os
funcionários e os pacientes, sem
atendimento eficaz, mas com muita
festa. Pelo menos enquanto o patuá
de Silveiras não bate à porta dos
Motas...

que exigia, ainda, sacrifícios da
sociedade, para o ajuste final deste
plano (as reformas da Previdência,
Trabalhista e Tributária - no Plano
Real não foram executadas), a diminuição e modernização do Estado (o processo de privatização) e as
crises internacionais gerando incertezas na sociedade sobre o regime
social-democrático denominado
pela oposição de neo-liberalismo
(regime político que detesta pobre).
O ajuste fiscal do Plano Real e
as quatro crises financeiras internacionais (Coreia do Sul, Russia, México e Argentina) foi o mote para
destruir o Plano Real e ganhar as
eleições. A esquerda desconstruiu
o Plano Real denominando-o de
herança maldita.
Por outro lado, a “ida às compras”, a queda do desemprego, mas
o crescente déficit público – não
observado pela sociedade – aliou-se a um dos momentos mais baixos de escolaridade do país. Uma
situação inusitada: as pessoas têm
acesso ao automóvel sem a devida
educação e poder de crítica e isto
ocorreu em todos os outros setores
da sociedade. Este é o caldo propício para os falsos líderes políticos.
Líderes de pés de barro florescerem.
A própria sociedade já sentenciou: Lula é rejeitado por 46%
do eleitorado brasileiro. A dúvida
persiste: presidente ou presidiário?
O ideal seria que a sociedade o
condenasse nas urnas!
Estamos, ainda, longe deste
julgamento. Uma lástima!

O trabalho de transparência colocado em prática pelo Saeg em 2017,
que tenta amenizar o rombo deixado
nos cofres da autarquia de Guaratinguetá. Após organizar a demanda de
atividades, hoje compartilhadas com
a Codesg, o diretor Miguel Sampaio
aguarda agora o laudo da perícia
realizada pela Fundação Getúlio
Vargas sobre o contrato com a CAB
para esclarecer apontamentos feitos
nos últimos anos sobre o serviço de
tratamento de água e esgoto na cidade. A pergunta que fica é se faltou
agilidade, boa vontade ou coragem
para o governo anterior colocar tudo
às claras.

O movimento Canção Nova realizou no último final de semana mais
uma edição do “Por hoje não vou
pecar”. A programação bastante conhecida atraiu um grande público e
consequentemente vários políticos.
Segundo a ‘boca pequena’, como a
mensagem do evento era ‘não pecar’, “aquele sacerdote” permitiu tirar fotos com o vice-prefeito de São
Paulo, Bruno Covas, em detrimento
do prefeito Edson Mota que também
estava por lá, provavelmente em
busca de ‘um minuto’ de fama ao
lado do Monsenhor.

A procura de…

Corre pelos balcões e cafezinhos de Cruzeiro que a oposição
está pensando em uma nova estratégia para conseguir conviver
com o sucesso do prefeito Thales
Gabriel. A tortura do pessoal do
contra é porque até o que seria para
dar errado, acaba em benefício na
administração pública. Enquanto
ações que eram favas contadas
para derrota, tipo endividamento
da máquina pública, está se transformando em parcelamento na Capital Federal; espaços praticamente
abandonados, a exemplo do antigo
Café Solúvel, vai se transformar
em Shopping Center. E mais, obras
inacabadas como aparência de local
‘mal assombrado’, vêm se revertendo em espaços públicos. Por estas
e outras, até o homem ‘enciumado’
da Câmara está prestes a romper
os relacionamentos. Perguntem ao
Charles‼!

Sem legenda

Se é fato que o presidente da
Câmara de Cruzeiro, Charles Fernandes (ainda PR) está disposto a ser
candidato a deputado estadual
para dobrar com
o Mota do Sincomerciários,
então deverá ser
por outro partido. Disseram
que o homem
Charles Fernandes
da ‘Faculdade’
deu a entender que o ‘22’ têm outras preferências para às próximas
eleições na cidade. Acreditam que
uma destas preferências, no caso,
seja ele mesmo‼!

Com legenda

Enquanto Charles Fernandes
aparentemente segue sem legenda
no PR para próxima temporada
de ‘caça aos
votos’, o empresário Beto
do Renato está
mais que confirmado para
federal, em dobrada garantida
com o deputado
estadual CamBeto do Renato
pos Machado, do PTB. E para não
depender apenas dos votos de Cruzeiro, Beto já esta correndo região
na ‘carona’ da Santa Clara (denominação do seus grupo empresarial)…

seja para velar a ‘moribunda’ administração pública de Canas.

Sucupira & Canas

Mesmo sem ter um cemitério
próprio, os moradores de Canas já
tem onde velar seus mortos. Com
falha de protocolo, a Prefeitura inaugurou na semana passada a grande
obra da administração Lucemir
do Amaral, o Velório Municipal.
Disseram que só faltou um defunto
para dar mais autenticidade à obra
que custou milhares de reais ao
município, para que o fato se agregasse como capítulo novo à antiga
e famosa novela ‘O Bem Amado’,
na imaginária Sucupira. Perguntem
ao Dé, que teve a sorte de não ter
sua presença mencionada na festa
de inauguração‼!

Show do Milhão

A solenidade de entrega dos
cheques às entidades sociais de
Guará ganhou notoriedade nas dependências da Câmara Municipal na
última terça-feira. De acordo com
a especulação política, uma oportunidade em que o prefeito Marcus
Soliva demonstrou habilidade em
compartilhar o momento político
com os vereadores. Afinal, foram
cerca de R$ 1 milhão oriundos dos
governos federal e estadual beneficiando 16 entidades assistenciais,
cujos representantes, agregados
aos ‘domésticos’ da administração,
lotaram o plenário da Câmara. Ou
seja, ‘casa cheia’ em pleno recesso
parlamentar, tudo de bom, em especial ao pré-candidato a deputado
da vez, que dividiu espaço na mesa
com o secretário que se acha mais
importante que o prefeito. Pelo menos este foi um dos comentários no
andar de baixo, entre os bastidores
do ‘fogo amigo’‼!

Costura fina

Com um alto poder de articulação, o vereador João Pita (PSB)
tem ‘surfado’ pela política de Guaratinguetá, ‘alinhavando’ três
eleições futuras,
sem perder o
foco da liderança do Executivo
na Câmara. Com
uma diplomacia
que há muito não
João Pita
se via no mercado político, comenta-se que Pita
está conseguindo manter uma ponte estável entre os vereadores e o
prefeito Marcus Soliva, ao mesmo
tempo tem fortalecido as bases da
pré-candidatura a deputado de Regis
Yasumura, e ainda, administrado o
assédio de alguns colegas do Legislativo que o querem como o próximo
presidente da Câmara. Ah! Está
projetado também o Celão para uma
futura vice-prefeitura. Afinal, 2020
vem aí!!!

Coisa feia…

…o mesmo velório o prefeito
Lucemir do Amaral e o vereador
Dé, principalmente e a não ser que

Não faltaram críticas àquele integrante ‘mor’ da oposição, na Câmara
de Lorena, pelo fato de ter festejado a
decisão da cervejaria Estrella Galícia
em construir sua fábrica na cidade
mineira de Poços de Caldas. Por
meses a secretaria de Desenvolvimento Econômico batalhou para que
a multinacional se estabelecesse em

Para aquele secretário da Prefeitura de Lorena, que tem que subir
as escadas para chegar em seu esconderijo. Esconderijo porque não
costuma atender ninguém. Fala-se
com o prefeito, com a vice-prefeita,
com os demais secretários, mas com
ele, é como acertar no bingo‼!

Faltam ainda 518 dias para
‘aquele’ vereador desocupar a presidência ‘daquela’ Câmara, que a
classe ‘pensante’ indaga: “o dinheiro
vai ser o suficiente pelo menos para
o básico, até o final. Economia no
recebimento do duodécimo para
restituir a Prefeitura, não vai rolar...

Não convidem para…

solo lorenense, porém, a política de
ICMS mineira falou mais alta que
a paulista. Aguenta no após recesso
parlamentar o ‘tinhoso’ abrir sua
‘latrina’ para culpar até a terceira e
quarta geração do prefeito.

Boa notícia

Adeus a cervejaria Estrella Galícia, mas bem-vindas as empresas
que pouco a pouco tem se estabelecido em Lorena, colocando- a
no ranking das cidades que mais
abriram postos
de trabalho na
região. Segundo
o Caged (Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados) Lorena
com 209 novas
contratações
Fábio Marcondes
pontuou à frente de Guará com
170, Potim, com 150 e Cachoeira
na lanterna com 137 vagas de empregos. Ainda sob sigilo absoluto,
a administração Fabio Marcondes
trabalha a chegada de outra indústria
de grande porte, a ser anunciada
neste segundo semestre.

O que muitos querem saber
O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, trabalha sua
gestão com vistas as reeleição, ou
num processo de múltipla escolha
dentro de sua administração, pretende apostar num sucessor?

Uma vaga pra três…

…candidatos É voz corrente
em Pindamonhangaba que a se-quência de ‘BO’s’ produzidos pela
administração pública tem servido
de ‘palanque eleitoral’ para muitos
postulantes ao Executivo em 2020,
em especial os vereadores Roderley
Miotto e Rafael Goffi, que por sinal,
disputam espaço também dentro do
PSDB desde o início deste mandato.
E por falar em PSDB, corre na boca,
que existem duas expectativas:
saber qual dos dois sobrevive no
ninho tucano numa eventual ‘queda
de braços’, e se Vito Ardito resolver
tentar mais um mandato na cidade,
quem leva a legenda do partido?

Projeto 2020

O PMDB de Guaratinguetá leia-se Argus Ranieri - publicou
edital de convocação aos seus filiados, com o pretexto de acertar
detalhes do diretório municipal. Segundo os
bem informados, o encontro
agendado para
acontecer na
Argus Ranieri
Câmara, em 5
de agosto, será uma oportunidade
perfeita para dividir as tarefas das
eleições do ano que vem, em preparação a 2020. Pedido de baixa
- sobre a eventual desfiliação de um
dos vereadores do Partido, ninguém
soube explicar...

Mensagem cifrada

Aquele governante municipal
que seguiu a saga: “ganhar a eleição
com os amigos e governar com os
opostos”. A dificuldade é justificar
os fracassos diante das expectativas!

A Câmara Municipal de Lorena
que após ‘torrar’ R$ 149 mil num
contrato emergencial para dar publicidades aos atos do Legislativo,
publicou o chamamento para uma
nova licitação em local incerto e não
sabido. Quem sabe no ‘reino Tão Tão
distante’. Perguntem ao Shrek!!!
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Prefeitura define repasse de R$ 3 milhões
para entidades assistenciais em Pinda

Instituições estavam sem verbas desde janeiro; repasse acumulado deixou nove projetos de fora
Foto: Divulgação PMP

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Os vereadores de Pindamonhangaba aprovaram o projeto do Executivo que autoriza
a transferência de recursos
a 16 entidades assistenciais,
que estavam sem os repasses
desde o início do ano. Outras
nove instituições de caridade
ficaram de fora da lista e não
receberão as verbas.
Em vigor desde janeiro, as
regras do Marco Regulatório
do Terceiro Setor regulamenta a transferência de recursos
públicos às entidades, para
aumentar a fiscalização e a
transparência sobre as verbas.
Para conseguir a liberação
dos repasses, as instituições
são obrigadas a comprovar
a indicação de um dirigente,
processo anual de prestação
de contas e um plano de autossustentabilidade.
De acordo com a Prefeitura,
devido à falta de adequação
por parte do governo de Vito
Ardito (PSDB) à nova lei, não
foi possível “fazer os repasses
para as entidades no início de
2017”. O Executivo ressaltou
ainda que com a aprovação do
projeto, os valores destinados
serão realizados a partir das
solicitações das entidades, e
em conformidade à realidade
orçamentária do município.
Em entrevista à TV Vanguarda, o ex-prefeito negou
a acusação feita pela atual

Capacitação à entidades assistenciais de Pinda, realizada em abril; sistema aprovou 16 das 25 isntituições participantes da cidade

gestão e afirmou que todos os
contratos tinham vencimento
no final de janeiro, para que o
atual governo tivesse tempo
de realizar um novo processo.
Após a autorização para
transferência dos repasses,
que chegam a quase R$ 3
milhões, a expectativa é que
as 16 entidades recebam as
verbas a partir de agosto.
Uma das entidades que continuará recebendo os repasses
é a Apae (Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais). O
responsável pelo setor financeiro da entidade, Fernando
Capelatto, explicou que no

ano passado a Apae mantinha
cinco convênios, sendo dois
mantidos com verba municipal, outros dois com verba
estadual e outro federal. Os
repasses terminariam em
fevereiro de 2017, mas foram
prorrogados até maio. Desde
então a associação não recebe
as verbas, o que ocasionou
um atraso salarial com 21
funcionários. “A nova administração teve cinco meses para
preparar todo o procedimento
dos novos convênios, fato
que não ocorreu. Felizmente,
a Apae possui outras fontes
que atualmente nos mantém

funcionando, mas não há
como prever se conseguirá se
recuperar do rombo causado
pela morosidade da administração municipal”.
Outras 15 entidades foram
contempladas: Associação
Caridade Santa Rita de Cássia,
Associação Convivência do
Idoso Cônego Nestor, Associação de Cooperadores Salesianos, Convivência de Idosos
de Moreira César, Esquadrão
Vida, IA3 e IA3 – Atores Sociais, Lar da Criança Irmã
Júlia, Lar Irmã Terezinha, Lar
Nova Esperança, Lar São Judas Tadeu, Lar São Vicente de

Paulo, Liceu, Projeto Crescer,
Obra Padre Vita e SOS.
De fora – No início de junho,
a Prefeitura ofereceu um
curso de capacitação sobre o
marco regulatório do Terceiro
Setor para 25 representantes
de entidade.
Ficaram de fora dos novos
repasses nove instituições.
Uma delas é a Associação
Criança Feliz do São Gabriel,
que realiza um trabalho de
restruturação familiar. Atualmente a entidade atende
a trinta famílias e conta com
o serviço voluntário de dentistas, psicólogos, pediatras,

Entrega de cheques marcam volta de repasse
municipal para entidades de Guaratinguetá
Prefeitura entrega mais de R$ 1 milhão; sem certidões, quatro instituições segue sem verbas
Foto: Divulgação PMG

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva e o vice, Régis Yasumura, entregam cheques a instituições

A Prefeitura de Guaratinguetá entregou os cheques
para 12 das 16 entidades
assistenciais da cidade na
última terça-feira. As quatro restantes ainda não receberam devido à falta da
certidão negativa de débito.
O valor total dos repasses é
de R$ 1,6 milhão, referente
aos meses de janeiro a julho
deste ano.
Durante os últimos meses,
a secretaria de Assistência
Social prestou auxílio para
que as entidades pudessem
estar aptas pelo marco regulatório a receber os repasses
e continuar tendo acesso aos
recursos ao longo do ano.
Porém, das 16 entidades regularizadas, até o momento,
apenas oito continuarão recebendo os recursos a partir
de julho. As outras oito ainda

não estão de acordo com o
marco regulatório.
“Essas oito restantes ainda estão com dificuldades
de fazer o plano anual de
trabalho, que é um relatório
trabalhoso. Essa é uma exigência do Governo Federal,
não nossa. Se não estiver
adaptado a Lei Federal, não
pode haver os repasses.
Agora as entidades estão
recebendo a subvenção dos
atrasados dos sete meses
deste ano. Depois de julho,
só recebe quem estiver adaptado a Lei 13.019”, explicou
o secretário de Assistência
Social, Alexandre Dias.
Dentro do montante de
R$1.062.000 estão repasses
em níveis federal, estadual e
repasses municipais.
Saúde financeira – Das
entidades que receberam os
cheques na última terça-feira, a Apae recebeu R$119
mil referentes aos primeiros

Após quatro anos sem reajuste, creches filantrópicas
de Guará devem ter 20% de aumento nos repasses
Prefeito Marcus Soliva e secretária Elisabeth Sampaio confirmam reajuste para 11 entidades
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As creches filantrópicas
de Guaratinguetá poderão
receber um reajuste de 20%
sobre o valor pago para o
atendimento aos alunos de
cada unidade. Atualmente
as entidades recebem dez
Ufesp’s (Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo) por
aluno. Cada unidade tem o
valor de R$ 25,07.
O projeto de proposta de
reajuste será encaminhado
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à Câmara ainda em julho.
Onze entidades poderão ser
beneficiadas.
Com o reajuste, o custo
com o cuidado de cada aluno
passará de R$ 250,70 para
R$ 300,84. A secretária de
Educação de Guaratinguetá,
Elisabeth Sampaio, revelou
o reajuste durante encontro
com o prefeito Marcus Soliva
(PSB), na última terça-feira.
“Conversamos há uma semana, fizemos todo o levantamento dos gastos da
educação e notamos que seria

possível fazer esse reajuste.
Em reunião com o prefeito
chegamos a conclusão. Essa é
uma reivindicação antiga das
entidades, de elevar o valor
de 10 para 12 Ufesp’s por
aluno”, explicou a secretária.
No total serão beneficiadas
dez creches filantrópicas,
além da Apae. “Agora temos
que mandar o decreto lei
para o Legislativo, e eles
têm que alterar o artigo que
estabelece o valor de dez
Ufesp’s. Quando for aprovado,
o pagamento será imediato”,

frisou Elisabeth. “O documento está prestes a ser enviado
para a Câmara”, enfatizou a
secretária.
Anos de espera – De acordo
com o prefeito Marcus Soliva,
as entidades não recebiam o
reajuste há quatro anos. No
início de 2017, Soliva se reuniu com os líderes das entidades e foi pedido que o valor
fosse reajustado. “Esse era
um pedido desde o começo do
ano. Nos apresentaram uma
planilha de custo e realmente
o gasto era maior do que as

oftalmologistas, pedagogas
e recriadores infantis.
De acordo com a presidente,
Neila Moraes, nos últimos
anos a instituição recebia anualmente uma verba municipal
de cerca de R$ 47 mil. “Então
quer dizer que todo o trabalho
que realizamos como doação
de alimentos e atendimento
psicológico, é irrelevante na
visão do prefeito Isael? Estou
indignada com esta decisão,
porque o prefeito disse que
liberaria os repasses logo
após a Festa da Cidade, o que
não foi cumprido”.
Neila ressaltou ainda que
devido ao corte do repasse,
a entidade será obrigada a
reduzir o número de famílias
atendidas, principalmente as
que eram encaminhadas pela
Prefeitura.
Procurado pela reportagem
do Jornal Atos, o Executivo
encaminhou nota em que
enfatizou o critério de seleção
para as entidades contempladas. “Esta lei aprovada na
Câmara foi para entidades
que prestam serviços de
alta e média complexidade
e serviços que abrangem o
maior número de usuários.
Importante ressaltar que
esta seleção foi realizada
de modo excepcional, e que
todas as instituições poderão
receber recursos a partir de
chamamento em critério de
igualdade que será realizado
até o final do ano”.

sete meses do ano. O presidente da entidade, João
Vaz, explicou que a situação
financeira da Apae é boa. Ao
todo, a entidade receberá,
por meio de dois repasses
mensais, federal e estadual,
pouco mais de R$ 17 mil.
“A gente tem uma diretoria
que preza pela boa gestão
dos recursos que consegue
captar, seja da sociedade
civil ou dos poderes públicos.
A gente precisa de ajuda, mas
nosso momento financeiro é
sustentável”, contou Vaz.
A Casa Betânia atende 150
jovens e 30 adolescentes. O
Puríssimo Coração de Maria
presta atendimento a 110
crianças e adolescentes. As
duas entidades poderiam
fechar as portas em agosto,
caso a verba não fosse repassada. Responsável pelas
duas casas, Maria Guadalupe
revelou a apreensão pelos
repasses.
“Nós estamos passando
esse dinheiro para as dívidas dos últimos sete meses.
Vamos pagar nossas dívidas,
isso em primeiro lugar. As
nossas duas casas estavam
para fechar. Se o recurso
não chegasse até agosto,
teríamos que fechar porque
não teríamos mais condições
de atender”, contou.
As oito entidades que ainda
não se regularizaram terão
pelo menos mais vinte dias
para se adequar ao marco
regulatório. Caso consigam a
adequação, elas terão direito
aos repasses mensais a partir
de julho.

10 Ufesp’s por aluno. Isso
ajuda, pois já fazia muito
tempo que elas estavam
com os valores congelados”,
ressaltou o prefeito.
Até o fechamento desta
edição, o documento não
havia sido encaminhado à
Câmara. Caso haja necessidade e tempo hábil, o documento pode ser votado em
uma sessão extraordinária
ainda neste mês, já que as
sessões ordinárias voltam a
ser realizadas no próximo
dia 1.
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Aparecida e Guaratinguetá buscam
apoio do Governo para turismo religioso
Prefeitos das duas cidades se encontram para discutirem ações conjuntas para fortalecer setor
Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Aparecida

Os prefeitos de Guaratinguetá, Marcus Soliva (PSB)
e de Aparecida, Ernaldo
Cesar Marcondes (PMDB)
se encontraram mais uma
vez para discutir projetos
conjuntos voltados para o
Turismo. Entre os assuntos
abordados, a integração do
turismo, projetos de infraestrutura, educação, preservação dos pontos turísticos
e ações integradas para o
desenvolvimento da nossa
microrregião.
De acordo com Marcondes foram discutidas no
encontro ações integradas
para fomentar o turismo na
região. “O objetivo é que a
nossa microrregião pense os
projetos em conjunto para o
desenvolvimento integrado.
Entre os projetos discutidos
estão o Arco da Fé, Rota
dos Pescadores, Transporte
Ferroviário, Educação para
o Turismo e transportes
integrando as duas cidades”.
Para o prefeito aparecidense, os projetos poderão
sair do papel se houver
parceria e união entre as
cidades, o que segundo ele,
já vem acontecendo desde
janeiro. “Como são projetos
grandiosos com uma visão
desenvolvimentista, necessitamos do aporte de recursos
dos governos Federal e Estadual para a realização. O
que cabe aos municípios, já
estamos executando”.
O projeto “Arco da Fé”,
que foi anunciado pelos

Estátua de Frei Galvão, transferida da entrada da cidade para o Santuário, no Parque do Sol; Guará projeta aumento no turismo religioso

dois municípios no início do
ano, é considerado o carro
chefe das ações conjuntas.
O projeto, que fará a interligação de quatro cidades
(Aparecida, Guaratinguetá,
Potim e Roseira), como via
alternativa a rodovia Presidente Dutra, está orçado
em pouco mais de R$ 200

milhões.
As verbas, segundo as
administrações, estão sendo
pleiteadas junto aos governos estadual e federal. “Recentemente estive em Brasília apresentando o projeto,
que foi bem recebido pelo
governo. Cerca de R$ 100
milhões já estão encaminha-

dos e cada município terá
a sua contrapartida para
os trechos referentes as
dimensões de cada cidade”.
Outra obra em Aparecida,
que pretende auxiliar os
turistas, é a nova passarela
que ligará o Santuário à
cidade do Romeiro no bairro Jardim Paraíba. Como a

estrutura não tem participação da Prefeitura, Ernaldo
apenas informou que “a
passarela, que foi pleiteada
pelo Santuário Nacional,
está sendo realizada com
recursos do Governo, deve
ser retomada em breve”.
Além do Arco da Fé, a
“Rota dos Pescadores”, no

Rio Paraíba do Sul, será
mais um projeto voltado
para a interligação entre
as duas cidades, tanto do
ponto de vista do turismo,
quando para os próprios
moradores. “Foram estudados os pontos de embarque e desembarque. Como
houve interesse também
da Prefeitura de Potim, a
Rota dos Pescadores interligará as três cidades, com
a possibilidade de integrar
também outros municípios
interessados. Os trabalhos
de retirada da macrófitas
(vegetação aquática) já foi
iniciado”.
Em Guaratinguetá, existe
alguns projetos que também
pretendem dar mais ênfase
ao turismo religioso e cultural. A intenção é montar
dentro da cidade um trajeto
que deverá se tornar o Circuito Turístico Religioso
oficial do município, que
vai da Estação, passa pelo
Mercado Municipal, Museu Rodrigues Alves, pela
Catedral, até o Museu Frei
Galvão.
Para o prefeito de Aparecida, o desenvolvimento
das cidades aponta para um
planejamento maior em conjunto. “Temos que pensar a
nossa microrregião como
uma única cidade. É comum
as pessoas morarem em um
município e estudar em outro. O mesmo acontece com
a questão do emprego e do
comércio. O desenvolvimento de uma cidade estimula,
consequentemente, o crescimento da outra”.

Obras no Santuário Frei Galvão previstas para agosto

Foto: Rafaela Lourenço

Prefeito confirma prioridade para início imediato,
mas falta de documentos ainda trava serviços
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As obras do Santuário de
Frei Galvão devem começar
ainda neste ano. O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva (PSB), confirmou
que a expectativa é de que
os serviços se iniciem em
agosto. Ele se reuniu com
dom Raymundo Damasceno,
responsável pelo projeto
de ampliação do Santuário,
na última quarta-feira, em
Aparecida.
Dom Raymundo Damasceno não é mais o arcebispo de Aparecida, mas é o
responsável pelas obras do
Santuário. Com a passagem
de Damasceno pela região

nesta semana, a pauta sobre a ampliação do templo
dedicado ao primeiro santo
brasileiro foi incluída na
agenda oficial de Soliva.
De acordo com o prefeito, ainda há documentos
pendentes e é necessário
colocá-los em ordem para
dar início aos trabalhos.
“Vamos alinhar esses documentos e começar as
obras o quanto antes, pois
eles (Igreja) também têm
um prazo a cumprir, não só
com os próprios compromissos, mas também com a
Prefeitura e a comunidade
de Guaratinguetá. Essa obra
tem que começar neste ano”,
destacou Soliva.
Serviços – Em 2016, a

Prefeitura doou um terreno
de 96 mil m² para ampliação
do Santuário, que passará a
contar com um espaço total
de 107 mil m². Desde então,
muitas discussões foram feitas para definir o que seria
mudado no templo.
A administração do Santuário já confirmou a intenção
de construir um bosque
com um monumento de Frei
Galvão. Com o espaço mais
amplo, a previsão é de que
o templo do primeiro santo
brasileiro inclua de vez
Guaratinguetá na rota dos
principais pontos do turismo
religioso da região, já que
a cidade ainda atrai menos
visitantes que Aparecida e
Cachoeira Paulista.

O Santuário Frei Galvão, qe recebe obras em seu entorno para atender aumento no número de fiéis

Pindamonhangaba entregou o sétimo
veículo adaptado do transporte escolar
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba deu sequência ao
trabalho de modernização e
melhorias no transporte escolar. Uma parceria entre a
administração municipal e a
empresa Antunes e Antunes
entregou no último dia 6 o
sétimo veículo para o serviço. A nova unidade atenderá
a escola Professora Gabriella
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Monteiro de Athayde Marcondes, no Ribeirão Grande.
No lançamento do projeto,
em janeiro, a Prefeitura prometeu entregar um carro no
início de cada mês. Nos seis
primeiros meses foram quatro microônibus e duas vans.
São 1.500 alunos atendidos
por meio de convênio, com
cerca de oitocentos de escolas municipais e setecentos
estaduais. A nova aquisição
é adaptada para atender

um aluno cadeirante por
viagem.
Todos os transportes escolares são novos, atendendo
as normas de segurança,
com o limitador de 10 cm
nas janelas às faixas escolares, sinalizações, cintos
de segurança funcionando,
tacógrafo, estar cadastrado
no Detran (Departamento
Estadual de Trânsito de
São Paulo) e documentação
correta. A nova frota possui

ainda câmeras de ré e ar
condicionado.
Os ônibus que fazem o
transporte escolar de Pindamonhangaba serão os
primeiros do Vale do Paraíba
que receberão a implantação
de rastreadores, em que os
pais poderão acompanhar o
trajeto dos filhos através de
um aplicativo. Os professores também poderão saber
quais alunos estão indo para
a aula.
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Mercadão de Lorena tem 70% de
boxes alugados com novo pregão
Empreendimento atrai investidores de outras cidades; nova licitação em agosto
Foto: Divulgação PML

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura realizou na
última quarta-feira o quarto
processo licitatório para concessão de boxes do Mercado
Municipal. Das 33 vagas
disponíveis, 18 foram preenchidas. Já o desconto de
50% e isenção de três meses
continuam para o próximo
pregão.
As facilidades e a abertura
de locação para toda a região
atraíram mais empresários
para esta edição do pregão
do que a anterior. A isenção
de aluguel durante três meses e o valor de R$ 17,50 o
metro quadrado trouxeram
investidores de Cachoeira
Paulista, Canas, Guaratinguetá, São Paulo e Rio de
Janeiro.
Outro destaque foi a liberação de novos segmentos
de comercialização como
roupas, sapatos e acessórios, estética, armarinhos,
comércio e manutenção. “A
procura superou a nossa
expectativa, porque sempre
tem impugnação, desistência.
Atingimos 70%, mas tem outros empreendimentos, como
shoppings, que não chegam
nisso. Para nós foi um saldo

O diretor do Mercado Municipal de Lorena atende empreendedores que participaram de novo pregão na manhã da última quarta-feira

positivo”, comentou o diretor
do Mercadão, Donizete Rosa.
O estudante de engenharia agrônoma, Michael de
Carvalho, de 20 anos, é um
dos novos empreendedores

do local. A aposta do jovem
será a abordagem ao público
fumante com a abertura de
uma tabacaria. “Vou expor
bons produtos, artigos da
parte de tabacaria, sobre

fumos, fumo de rolo, cigarro
de palha”, contou.
O empresário que trabalha
há seis meses no ramo, decidiu investir em uma tabacaria após constatar um grande

número de fumantes, durante o período de faculdade e
por lembrar de suas visitas
ao Mercadão, quando criança. “A expectativa é grande!
Na inauguração pretendo

5

fazer um evento para poder
divulgar e levar o Mercadão
para frente, fazer o que ele
era antes” ressaltou o jovem
empreendedor.
Segundo ele, um dos diferenciais será o fumo goiano
em rolo que ainda não tem
em Lorena e região.
A licitação também definiu
espaços para lanchonete e
restaurante, empório, frios
e laticínios, hortifruti, pedicure e manicure, armarinhos
e presentes, instrumentos
musicais, prestação de serviço de mão-de-obra, doces e
bolos, prestação de serviços
diversos e agência bancária.
A Caixa Econômica Federal
anunciou que vai instalar
uma unidade do “Caixa Aqui”,
um ponto de atendimento
conectado em tempo real
com a Caixa. A agência é
habilitada a prestar serviços como abertura de conta
corrente e cheque especial,
fazer propostas de cartão
de crédito, empréstimos em
consignação e financiamentos imobiliários.
As pessoas jurídicas que
adquiriram um boxe já iniciaram o processo de confecção
da estrutura, já as físicas,
precisam constituir a empresa para dar andamento aos
negócios. Segundo o diretor,
a próxima licitação para
alugar os últimos 15 espaços
disponíveis está prevista
para a segunda quinzena de
agosto. “Brevemente sairá o
próximo, porque muita gente
foi desclassificada, fizeram
a proposta irregular, não
leram o edital e desta vez
poderão participar de forma
correta”.

Lorena retoma obras de farmácia de manipulação
Com investimento de R$ 340 mil, nova sede prevista para outubro; atualmente serviço é feito em prédio alugado
Rafaela Lourenço
Lorena

Após nove meses paralisada, a construção da Farmácia
Municipal de Manipulação de
Lorena foi retomada. A nova
empresa responsável pelas
obras terá até outubro para
entregar o prédio concluído.
Anunciada em janeiro de
2016, com previsão de entrega para junho do mesmo
ano, a obra foi paralisada
em outubro após problemas
administrativos e atrasos da
primeira empresa vencedora
do processo licitatório. Foi
aberto um novo certame,
finalizado em maio deste ano
já com a ordem de serviço
para a nova empresa, expedido no início de junho. “A
Prefeitura está negociando
com a empresa para que se

termine a construção antes
do prazo de quatro meses,
para que efetivamente nosso
município não tenha esse
prejuízo que já vem acumulando em função de não ter
esse equipamento entregue”,
comentou o secretário de
Obras e Planejamento Urbano, Marcos Anjos.
De acordo com o secretário, inicialmente foram
investidos R$ 333 mil, onde
apenas parte do serviço foi
feito. Já nesta segunda licitação e fase final das obras, o
investimento está na ordem
de R$ 214 mil, sendo que
o orçamento total da obra
continua com o valor inicial,
de aproximadamente de
R$340 mil.
Em parceria com a secretaria de Saúde do Estado, a
Farmácia conta com recursos
Foto: Arquivo Atos

destinados exclusivamente
para esta especialidade. “Isso
é verba rotineira da secretaria de Saúde, e com certeza,
se tratando de um prédio
próprio de estrutura não adequado e sim específico para
manipulação, sem dúvida a
nossa colega Imaculada (secretária de Saúde de Lorena)
vai conseguir expandir esse
processo de manipulação no
nosso município”, frisou.
Além da expectativa de
maior economia ao poder
público (prédio próprio),
nova sede, de 409 m², também ampliará o processo de
manipulação de medicamentos para distribuição as UBS
(Unidades Básicas de Saúde)
na cidade. A nova sede ficará próxima ao Corpo de
Bombeiros, à rua Padre Joao
Renaudim, no bairro Olaria.

Foto: Divulgação

Obra da farmácia municipal de manipulação, retomada após nove meses pela Prefeitura de Lorena

Guará e Pinda lideram geração de emprego
Região teve saldo negativo no primeiro semestre; Cruzeiro volta a ter o pior índice
Lucas Barbosa
Lorena

Um levantamento divulgado
pelo Caged (Geral de Empregados e Desempregados), na
última segunda-feira, apontou
que a Região Metropolitana do
Vale do Paraíba teve um saldo
negativo na geração de empregos no primeiro semestre do
ano. Enquanto Cruzeiro voltou
a decepcionar, Guaratinguetá,
Pindamonhangaba e Lorena
foram os destaques positivos
da região.
De acordo com as estatísticas, foram fechados 3.712
postos de trabalho na região

nos primeiros seis meses de
2017.
Atrás somente de Campos
do Jordão, que teve um saldo
positivo de 366 empregos
gerados, Guaratinguetá foi
a cidade da região que se
saiu melhor neste primeiro
semestre de 2018. Enquanto
o número de contratações
foi de 3.919, o de demissões
foi de 3.665, resultando num
saldo favorável de 254 postos
de trabalho.
Na sequência do “ranking
do emprego”, aparece Pindamonhangaba com um saldo
positivo de 252 vagas. O setor
que registrou mais admissões

foi o de serviço (174 vagas),
seguido pelo da indústria de
transformação (157). O munícipio foi que mais gerou empregos em junho, atingindo o
número positivo de 241, já que
neste mês foram contratados
899 trabalhadores, enquanto
outros 658 foram demitidos.
Além de explicar os três fatores que acredita que tenham
impulsionado a geração de
empregos em Pinda, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Martuscelli,
revelou a expectativa para
o segundo semestre do ano.
“Acredito que manteremos esta
evolução no restante do ano e
estamos realizando tratativas
para tentar atrair novos empreendimentos ao município.
Sobre o saldo positivo até
agora, creio que ele seja resul-

tado da melhora da economia
nacional nos últimos meses, da
qualidade da infraestrutura de
Pinda e da política de incentivo
a chegada de novas empresas”.
Na quarta posição aparece
Lorena, com um saldo positivo
semestral de 193 vagas, já
que teve 2.732 contratações
e 2.539 desligamentos.
As demais cidades da região
que conseguiram um saldo
favorável foram Cachoeira
Paulista (154), Potim (129),
Roseira (78), Silveiras (12) e
Canas (1).
Já os municípios que tiveram
saldo negativo são: Lavrinhas
(-17), Piquete (-43), Aparecida
(-174) e Cruzeiro (-207). A
última mantém expectativas
com a abertura de vagas no
comércio e o fortalecimento
da indústria.

Comércio ainda é uma das principais apostas na geração de empregos
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Cruzeiro e Guará possuem os quatro
criminosos mais procurados do Vale

Lista é encabeçada por traficante cruzeirense; ranking é definido por periculosidade e gravidade do crime
Fotos: Reprodução

Lucas Barbosa
Regional

O Deinter (Departamento
de Polícia Judiciária do Interior) divulgou, na última
semana, a lista dos dez bandidos mais procurados no
Vale do Paraíba. Os quatro
primeiros nomes da lista
cometeram crimes em Guaratinguetá e Cruzeiro.
De acordo com a Polícia Civil, para definir o ranking foi
levado em conta a gravidade
do delito e o grau de periculosidade dos criminosos.
Encabeçando a lista, aparece o nome de Antônio
Carlos Lucas Junior, 28
anos, mais conhecido como
Rato, procurado por tráfico
de drogas na região de Cruzeiro. O criminoso também
é suspeito de transportar

Antonio Carlos Lucas Junior

Arildo da Silveira Santos

Fernando Celestino da Cruz

André César dos Santos

drogas para a região sul do
Rio de Janeiro, nas cidades
de Resende, Volta Redonda
e Barra Mansa.
O segundo colocado do
ranking é Arildo da Silveira
Santos, 52 anos, o Alemão,
que é procurado, desde

2014, por um homicídio em
Cruzeiro.
O terceiro nome da lista é
Fernando Celestino da Cruz,
o Bebezão, condenado a 29
anos e oito meses de prisão
por tráfico de drogas. O
bandido é acusado de ser

um dos chefes do tráfico em
Guaratinguetá.
Procurado pela prática de
roubo em Guaratinguetá,
André Cesar dos Santos é
condenado a seis anos e dois
meses de prisão.
Os outros seis criminosos

que compõe a lista são procurados por crimes praticados em Tremembé, São José
dos Campos e Taubaté.
Buscas – De acordo com o
delegado da DIG (Delegacia
de Investigações Gerais) de
Guaratinguetá, Francisco

Praça recém-inaugurada é
alvo de vandalismo em Lorena
Placa de inauguração é furtada e caixa de energia danificada;
local foi construído com investimento de quase R$ 300 mil
Fotos: Colaboração

Sannini, recentemente a
Polícia Civil realizou buscas
para tentar capturar André
Cesar, o quarto mais procurado da região, mas ele não
foi encontrado em nenhum
dos locais checados pelos
policiais.
O delegado explicou ainda que não são recentes os
delitos praticados pelos dois
criminosos de Guaratinguetá, e que as equipes continuarão buscando localizar os
procurados.
A reportagem do Jornal
Atos tentou entrar em contato com a Polícia Civil de
Cruzeiro, mas até o fechamento desta edição nenhum
responsável foi localizado
para comentar o andamento
das buscas pelos dois criminosos mais procurados
da região.

Morador de Cruzeiro
tem carro furtado menos
de um dia após compra
A madrugada da última
quinta-feira foi de pesadelo
para um morador de Cruzeiro. Ele teve o carro furtado,
em menos de 24 horas
depois de tê-lo comprado.
De acordo com a vítima,
ele estacionou o veículo em
frente sua casa, no Jardim
Europa, por volta das 17h.

Já no fim da madrugada, ele
foi até a frente da residência
e descobriu que o automóvel
havia sido levado por um
algum criminoso.
A vítima registrou um
boletim de ocorrência, mas
até o fechamento desta edição o veículo não havia sido
recuperado.

Restaurante é alvo de
ladrões no Jardim Rony
Um restaurante foi alvo
de ladrões na madrugada
da última quinta-feira, no
Jardim Rony, em Guaratinguetá.
Segundo o boletim de
ocorrência, ao chegar no
estabelecimento comercial
na manhã da última sexta-feira, ele se deparou com
o cadeado do portão estouPlaca de inauguração retirada e caixa de luz danificada; apenas alguns dos sinais de vandalismo encontrados em praça recém-entregue
Da Redação
Lorena

Pouco mais de dois meses
após a inauguração da primeira praça do Cecap Alta,
em Lorena, o local foi alvo
de vandalismo no início da
última semana. Além de danificarem a caixa de energia,
os vândalos furtaram a placa
de inauguração do local.
Com um investimento municipal de quase R$ 300 mil,
a praça, denominada José

de Arimathea Rangel, conta
com playground, bancos,
lixeiras de madeiras e o
plantio de árvores. Além da
entrega da praça, na época,
o Executivo realizou obras
de recuperação da quadra
coberta poliesportiva do
bairro. Com um investimento
de quase R$ 60 mil, o local
teve a parte estrutural e elétrica totalmente recuperada.
O secretário de Obras
e Planejamento Urbano,
Marcos Anjos, falou sobre

a ação que deixou estragos
na última semana. “Além
de danificarem as lixeiras,
tentaram arrancar um dos
bancos. A placa de inauguração, que possuía o nome do
homenageado e informações
sobre a obra, foi arrancada.
Já a caixa de energia recebeu uma ligação irregular,
para que a luz da quadra
fique acessa depois do horário programado”.
Além de condenar a ação
dos vândalos, o chefe da

pasta explicou como ficará a
situação dos reparos. “O contrato garante que a empresa,
responsável pela construção
da praça, só será obrigada
a realizar reparos caso seja
constatado algum defeito
na construção, ou seja, não
contemplando prejuízos
causado por atos de vandalismo. Estamos fazendo o
levantamento para calcular
de quanto foi o prejuízo e
o que faremos para evitar
novos casos”.

Traficante atropela motociclista durante fuga em Cruzeiro
Um traficante de drogas foi
preso após uma perseguição
policial na manhã da última
terça-feira, no Vila Batista, em
Cruzeiro. Durante a fuga, o
criminoso chegou a atropelar
um motociclista.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares de-

ram ordem de parada para o
veículo na avenida Reinaldo
Elisei, no Vila Doutor João Batista, mas o motorista atirou o
carro contra a guarnição.
Na fuga, o criminoso ainda
atingiu um motociclista, que
sofreu uma queda leve, e
outro veículo. Na sequência,

o infrator engatou marcha
ré, atingindo o muro de uma
padaria. Após a batida, o criminoso tentou fugir, mas acabou
sendo pego próximo a sua
casa. No veículo, usado pelo
criminoso, foram encontrados
sete pinos de cocaína e duas
porções de maconha.

O homem foi preso e responderá criminalmente por
tráfico de drogas, resistência
à prisão e falta de carteira
de habilitação. Ele foi encaminhado à cadeia pública
de Cruzeiro, onde aguarda
transferência para algum
presídio da região.

Estuprador é capturado pela Polícia Rodoviária em Aparecida
A Polícia Rodoviária Federal
capturou em Aparecida, na
tarde da última quarta-feira, um foragido da Justiça
condenado por estupro de
vulnerável.
O criminoso, de 74 anos,
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foi encontrado graças a uma
denúncia anônima de que um
foragido estava em ônibus de
excursão, vindo de Formosa-GO com destino a Aparecida.
Com a informação, os policiais rodoviários conseguiram

abordar o ônibus na avenida
Itaguaçu, no Centro. Porém,
somente o motorista estava
no veículo. Na sequência,
os policiais foram informados que o procurado estava
hospedado em um hotel na

avenida Getúlio Vargas, no
Santa Rita. Minutos depois,
ele foi capturado no local.
O criminoso é condenado
por ter violentado sexualmente uma criança em
Goiás.

rado. Já no interior do imóvel, a vítima constatou que
os bandidos furtaram dois
aparelhos de microondas,
diversos vinhos e o dinheiro
que estava no caixa.
A Polícia Civil revelou que
tentará identificar os criminosos através das imagens
de câmeras de segurança
na região.

Traficante de cocaína é
preso na Expedicionários
Uma denúncia anônima
levou a Polícia Militar a
“desativar”, na última quarta-feira, uma casa que era
utilizada para armazenar
drogas em Cruzeiro.
Segundo o boletim de
ocorrência, na residência,
localizada no Vila Expedi-

cionários, um homem foi
apreendido em posse de 26
porções de cocaína e cerca
de R$ 600.
O criminoso foi preso em
flagrante por tráfico de drogas, e aguarda transferência para algum presidio da
região.

Menor apreendido por assalto
em ponto de ônibus em Pinda
Um adolescente de 14
anos foi apreendido após
assaltar uma vítima em um
ponto de ônibus na noite da
última terça-feira, em Pindamonhangaba.
De acordo com a Polícia
Militar, uma equipe patrulhava a avenida Nossa
Senhora do Bonsucesso, no
Alto do Cardoso, quando
avistou o jovem em atitude suspeita. Ao perceber a
aproximação da viatura, o
adolescente tentou fugir,

mas acabou sendo alcançado
pelos policiais militares.
Durante a abordagem, o
menor infrator, que estava
em posse de uma faca, confessou que havia acabado de
assaltar uma mulher em um
ponto de ônibus da região.
Além da arma branca, a
polícia conseguiu localizar
o aparelho celular que havia
sido roubado.
O menor infrator foi apreendido e aguarda transferência para a Fundação Casa.
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Pindense é condenado
por postagens racistas
Um homem, de 46 anos,
foi condenado a dois anos e
quatro meses de prisão por
publicar mensagens ofensivas contra nordestinos na
internet. O crime ocorreu em
2006, de Pindamonhangaba,
mas foi julgado somente no
último final de semana.
O internauta, que não teve
o nome revelado pelo Tribunal Federal, é acusado de fazer uma postagem agressiva
e preconceituosa em uma
comunidade da extinta rede
social Orkut, denominada
“Poder Paulista”. De acordo
com a denúncia, o acusado
teria chamado os nordestinos de “dejetos do Governo
Federal” e “bocas famintas”.
Além disso, ele cobrava que
eles “voltassem do buraco de
onde vieram”.
As postagens foram denunciadas ao Ministério Público

Federal, que abriu um processo de racismo contra o
pindamonhangabaense.
Em sua defesa, o internauta justificou que fez as
postagens com o objetivo
de incitar discussões racistas, para verificar como os
preconceituosos agiriam. No
final do “experimento”, ele
criaria um personagem que
seria utilizado em um livro,
que chegou a ser publicado
em 2012.
A justificativa não convenceu a Justiça, que decidiu que “a publicação de
opinião segregacionista e
degradante em relação aos
nordestinos”.
O homem foi condenado a
dois anos e quatro meses de
prisão, mas a pena foi revertida em serviços à comunidade, acrescida de multa de
dois salários mínimos.

Casal é preso por cometer
estelionato em Cachoeira
Um casal de estelionatários foi preso na tarde do último sábado, em Cachoeira
Paulista. Eles são acusados
de utilizarem documentos
falsos para conseguirem
empréstimos bancários.
De acordo com a Polícia
Civil, a dupla falsificava
carteiras de identidade,
comprovantes de endereço
e da Previdência Social para
conseguirem abrir contas
no Banco do Brasil. Após o
processo, eles solicitavam
diversos empréstimos.

O homem e a mulher, que
não tiveram suas idades
reveladas.
Identificados através de
informações passadas pelo
banco sobre a movimentação das contas que abertas,
eles foram presos após
serem flagrados dentro da
agência, realizando uma
transação irregular.
O casal foi indiciado por
estelionato, falsificação de
documento público, falsidade ideológica e uso de
documento falso.

Idoso detido por dirigir
bêbado em Cruzeiro
A Polícia Militar deteve
um motorista de 67 anos
por embriaguez ao volante
na noite do último domingo,
em Cruzeiro. Antes de ser
abordado, o condutor havia
se envolvido em um acidente.
Segundo a Polícia Militar,
o idoso foi abordado, por
volta das 19h, na rua Doutor
Alfredo Teixeira Pinto, no
bairro Washington Beleza.
Além de estar visivelmente
bêbado, o motorista estava

com diversos ferimentos
no rosto. O carro também
apresentava sinais de que
havia recentemente sofrido
uma batida.
O teste do bafômetro constatou a presença de 0,57
mg/l de álcool no sangue. O
idoso foi levado à delegacia,
mas acabou liberado após
pagar uma fiança de R$ 1
mil. Mesmo não ficando preso, o condutor responderá
pelo crime em liberdade.

Com estoque de mil doses,
Saúde de Lorena libera
vacinação contra a gripe

Cidade encerra campanha com 84,52% de imunizações feitas;
distribuição continua em todos os postos da rede de saúde

Foto: Rafaela Lourenço

Rafaela Lourenço
Lorena

A campanha de vacinação
contra a gripe chegou ao fim,
mas em Lorena, a secretaria
de Saúde está disponibilizando as doses para toda a
população.
Após atender os grupos
prioritários da campanha
nacional, totalizando cerca
de 1.400 imunizações, a
cidade conta ainda com mil
doses para distribuição aos
que possuem a partir de seis
meses de idade. Todos os
postos de saúde estão abastecidos para o atendimento. A
vacinação segue até finalizar
os estoques.
Segundo a gerente de Vigilância em Saúde, Helen
Colino, não são todas as
pessoas que podem tomar a
vacina. As contra-indicações
são para os alérgicos a ovo
de galinha e seus derivados,
pois a vacina é produzida
no embrião do ovo e pode
causar reações anafiláticas
consideradas graves. Pessoas
que tiveram reações ao tomar a dose em anos anteriores também não devem ser
imunizadas. Para casos como
de pessoas febris, com dor
de garganta, apresentando
secreção nasal, este não é o
momento de tomar a vacina.
Estes casos não são de contra
indicação e sim, de adia-

Pacientes procuram atendimento em centro de saúde de Lorena; com estoque, cidade mantém vacinação

mento. “Assim que passar a
febre, a pessoa já estiver se
sentindo melhor, passando
uns 5 dias, já pode tomar a
vacina”, explicou Helen.
Ela explicou ainda o porquê de ser vacinado no inverno. “Agora no inverno é
a hora ideal para tomar a
vacina. O vírus é circulante e
está passando por mutações.
Após este período a vacina
não vai ter tanta eficiência
quanto no inverno. Então a

gente orienta as pessoas que
ainda dá tempo”.
Já as gestantes e crianças
que não completaram as
duas doses, a proteção é feita
durante todo o ano, independente do período.
Campanha: Nos anos anteriores, a meta de vacinação
dos grupos prioritários era
de 80%, mas em 2017 houve
a ampliação para 90%.
Lorena fechou a cam-

Ocorrências com idosos nas ruas centrais, em dias de grande movimento,
levam perigo aos pedestres; secretário aponta imprudência de motoristas
Foto: Arquivo Atos

ponto de tráfico de drogas.
Durante a revista pessoal,
foram localizadas 35 pedras
de crack. Na sequência,
apontou uma casa onde
estavam escondidas 360
pedras de crack.
O menor infrator foi apreendido e será encaminhado
à Fundação Casa.

Guardas municipais de Aparecida são criticados após atropelamentos na região central da cidade
Rafael Rodrigues
Aparecida

A imprudência e a grande
movimentação se tornam
uma combinação perigosa
no trânsito de Aparecida. Somente na última semana, dois
atropelamentos na região da
feira livre da cidade causaram
discórdia e críticas.
No último sábado, o feirante Miguel Pereira, de 89
anos, foi atropelado na rua
Aristides de Andrade, próximo à Avenida Monumental.
O caso comoveu a população.
De acordo com uma moradora da região, a vítima estava
na faixa de pedestre, quando
um motoqueiro acabou causando o acidente. “Hoje, meu
amigo e vizinho de banca foi
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panha sem bater a meta,
totalizando 84,52% de imunização. A preocupação
continua com as crianças,
pouco mais de 51% foram
vacinadas. Já o público
gestante atingiu 72%, as
puérperas 101,34%, os
trabalhadores de saúde
89,97% e os idosos 91%.
A secretaria Regional de
Saúde somando todas as
cidades da região, atingiu a
meta de 90%.

Trânsito de Aparecida vira alvo
de críticas após atropelamentos

Menor flagrado com quase
quatrocentas pedras de crack
Um jovem de 17 anos foi
apreendido com quase quatrocentas pedras de crack,
na noite da última segunda-feira, no Santa Terezinha,
em Cachoeira Paulista.
De acordo com a Polícia
Militar, o adolescente foi
abordado por volta das 21h
em um local conhecido como

7

atropelado na faixa, perto
do túnel, por um indecente
de um motoqueiro que não
parou”, relatou a ambulante
Ivana Magda.
Outras pessoas questionaram o problema, como a
comerciante Carla Valquiria,
que cobrou a atenção das
autoridades, alegando que no
momento do acidente não havia um guarda de trânsito no
local. “Por que não têm nos
finais de semana um guarda
municipal ali parado, como
ficam na Praça (Benedito
Meirelles), para orientar a
travessia naquele local muito
movimentado nos finais de
semana? ”
No dia anterior, na mesma
via, uma senhora foi atropelada por um ônibus, o que cau-

sou revolta em quem passava
pelo local, entre moradores,
turistas e ambulantes.
No caso do senhor de 89
anos, a Prefeitura alegou que
o problema foi a imprudência
do motorista, e não a falta
de fiscalização no local. “A
viatura teve que sair do local,
e aconteceu o atropelamento,
mas o maior problema não foi
a falta do guarda, mas sim a
falta de respeito do condutor
que acabou causando esse
acidente”, alegou o secretário
de Trânsito e Segurança Pública de Aparecida, Marcelo
Monteiro.
Na cidade, a fiscalização do
trânsito é feita pelos agentes
da Guarda Municipal. Monteiro afirmou que a partir
desse segundo semestre, com

o aumento de visitantes, mudanças serão feitas pela corporação. “Vamos aumentar o
efetivo agora nesse período
de grande movimentação,
com escalas extras principalmente no entorno da feira
e também perto do antigo
Mercadão, onde aumenta o
número de ônibus, de embarque e desembarque”.
De acordo com levantamento da secretaria de Trânsito e
Segurança Pública, somente
no mês de junho foram aplicadas 432 multas de trânsito, e a infração campeã é o
estacionamento de veículos
em locais proibidos. “Chega
um ônibus para desembarcar
turistas e tem um carro parado no local e acaba prejudicando o trânsito”, garantiu o
secretário.
Os guardas de trânsito,
segundo a administração, ficam estacionados em pontos
espalhados pela cidade, como
as praças Benedito Meireles,
Nossa Senhora Aparecida,
avenida Barão do Rio Branco
e a rua Aristides de Andrade.
“Aqui na cidade temos uma
particularidade que de segunda a quinta é uma realidade, e
de sexta a domingo outra. E a
Guarda trabalha estacionada
em pontos estratégicos, para
que possa auxiliar e fazer
com que o trânsito flua de
maneira adequada”, contou
Monteiro, que avaliou que a
irresponsabilidade de motoristas é o principal problema
para o número de acidentes e
outros problemas no trânsito
da cidade.
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Morador da Vila Rosa cobra limpeza
urbana emergencial da Prefeitura

Terreno de bairro de Guaratinguetá estaria há dez meses sem retirada de mato
e entulho; secretário promete trabalho de atendimento para o próximo mês
Foto: Leandro Oliveira

Terreno no Vila Rosa exemplifica problemas apontados por morador; Prefeitura promete fim de animais peçonhentos até o próximo mês

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um terreno abandonado, o
acúmulo de mato, a falta de
limpeza e o descarte irregular
de entulho. Problemas recor-

rentes em diversas cidades da
região e que também fazem
parte da realidade do bairro
Vila Rosa, em Guaratinguetá.
Animais como aranhas, ratos,
baratas e escorpiões têm
aparecido com frequência
pela região. Prejudicados, os
moradores reclamam e a secretaria de Serviços Urbanos
promete limpeza em todo o
bairro.
Ilydio Viêdma mora na
Vila Rosa há seis anos. Sua
rua, a Gardênias, é uma das
mais afetadas pela falta de
limpeza urbana no bairro,
com um terreno abandonado
em frente de sua casa. Viêdma confirmou que já pediu
formalmente à Prefeitura e
a secretaria responsável que
fizessem a limpeza no bairro.
“Vai completar uns dez meses
que está nesta situação. A
gente vai na Prefeitura, fala
com vereador, fala que vai
resolver e está na mesma
situação. As crianças daqui
não tem opções de lazer,
acabam brincando perto do
terreno e correm risco de serem picadas por algum bicho
peçonhento ou se machucar
com materiais cortantes”,
contou o morador.
O morador revelou que uma
cobra apareceu na região

há duas semanas. Paralelo a
solicitação de limpeza, Ilydio
também alertou sobre a falta
de iluminação no único ponto
de lazer do bairro, a quadra
poliesportiva que fica ao lado
do terreno.
“As crianças estão em férias,
não têm onde brincar, se divertir. Elas brincam no escuro.
Elas não têm o que fazer”,
respondeu. “A gente paga os
impostos e a gente exige que
o trabalho seja feito. Na hora
de cobrar, é cobrado, agora é
minha vez. Eu fico com dó das
crianças”, desabafou.
O secretário de Serviços
Urbanos, Crysantho Ferreira,
disse que os serviços de limpeza estão feitos próximos
ao bairro Vila Rosa. Em um
primeiro momento, os trabalhos são no Engenheiro
Neiva, Vila Bela e Clube dos
500. O próximo bairro será
o Vila Rosa.
“Vamos entrar na Vila Rosa,
talvez em agosto. A distância
desse bairro até o ponto de
descarte dos materiais é um
grande problema, mas que
será enfrentado e resolvido.
A distância é um complicador
porque a frota de caminhões
é pequena. Já tínhamos conhecimento das denúncias
de entulho irregular na área,
e nós vamos proceder a limpeza e sinalização”, revelou o
secretário.
Quanto à solicitação pela
iluminação da quadra poliesportiva, o secretário preferiu
não colocar prazos para a
realização do reparo. “Nós
iniciamos o trabalho com a
firma contratada para ajudar
na iluminação, estamos na
segunda semana. Chegaremos
na Vila Rosa, mas não posso
prometer datas”.

Corrida de Pinda reúne
atletas neste domingo
no Parque da Cidade

Foto: Divulgação

Atletas completam percurso na edição de 2016; prova deste domingo promete reunir centena de corredores
Da Redação
Pindamonhangaba

Com largada no Parque da
Cidade, a Corrida Pinda dá
sequência às comemorações
pelos 312 anos do município.
A prova tem início marcado
para as 8h30 deste domingo.
A corrida é realizada por
uma parceria entre a Prefeitura e a Tenaris Confab, e conta
neste ano conta com apoio do
Shopping Pátio Pinda.
Os kits devem ser retirados
até este sábado no shopping,
mesmo local das inscrições,
entre 13h e 20h. O participante deve apresentar RG ou
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comprovante de inscrição.
Após a largada, na rotatória
em frente ao Parque da Cidade,
a prova segue pelo anel viário
sentido Vila Prado, passando
em frente à portaria principal
do Parque. Os participantes da
caminhada retornam a partir
da rotatória conhecida como
“do 4 Milhar” e seguirão até o
colégio Anglo. A linha de chegada será no mesmo local da
largada, no Parque da Cidade.
Os trajetos serão sinalizados
e a equipe da secretaria de
Esporte e Lazer estará no local
orientando os participantes
da prova.
A competição conta com as

modalidades de caminhada
cinco quilômetros para pessoas com mais de 12 anos,
corrida cinco quilômetros
de 16 anos em diante, sendo
dividida em categoria Geral e
PCD (Pessoas com Deficiência),
corrida de dez quilômetros
18 anos em diante, corrida
cinquenta metros para crianças até oito anos, corrida cem
metros de 9 a 11 anos, corrida
seiscentos metros de 12 a 13
anos e corrida um quilômetro
de 14 a 15 anos.
Outras informações sobre
a Corrida de Pinda no site da
Prefeitura, o pindamonhangaba.sp.gov.br.
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Fique atento
aos seus direitos
Drª Melissa Billota Moura Ramalho
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Um click e agora?
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Projetos tentam atrair
novos leitores em Lorena
Bibliotecária cria proposta voluntária que busca doações de títulos
Foto: Jéssica Dias

Jéssica Dias
Lorena

A comodidade da internet e
a facilidade das compras tem
crescido no mundo todo, mas
no Brasil a expectativa é que as
vendas no mundo virtual devem
dobrar até 2021. Com isso não
faltam relatos de negociações
frustradas e reclamações que
vão desde a demora no prazo
de entrega até produtos falsificados vendidos como se fossem
originais.
Quem nunca foi tentado a
dar um clique e depois se arrependeu, mas não sabia o que
fazer com o produto? Quem já
olhou um produto genial e ao
receber “a coisa” sentiu vontade
de queimar o cartão de crédito?
O que muitos consumidores
desconhecem é que para as
compras feitas fora do estabelecimento comercial, e nisso
inclui a internet, existe o direito
ao arrependimento, que está
previsto no artigo 49 do Código
de Defesa do Consumidor.
A leitura e interpretação
pode parecer simples. No prazo
de sete dias a contar da assinatura ou do recebimento do
produto, o consumidor pode desistir, e se o direito de arrependimento for exercido, os valores
devem ser devolvidos imediatamente. Segundo julgados dos
tribunais, no caso do exercício
do direito de arrependimento, a
devolução do produto não pode
gerar encargos ao consumidor.
Infelizmente, na prática, o
consumidor tem mais trabalho
do que imagina para exercer
seus direitos. Muitas vezes,
acaba sendo “informado” de
certos termos que aceitou ao
fazer cadastro (aqueles textos

enormes que dificilmente são
lidos de verdade). Ou então é
avisado pelo atendente que a
“política da empresa” ´tem um
procedimento específico para
desistência. Enfim, na prática
é comum que se tente retirar
do cliente seus direitos. Embora seja uma prática abusiva é
mais comum do que se pensa.
Enfim, o consumidor tem
de ter cautela e manifestar
sua vontade de desistência
na primeira oportunidade e
sempre ter provas guardadas,
com e-mails, datas, protocolos, caso necessite buscar a
Justiça.
Frequentemente o consumidor insatisfeito e inconformado bate às portas do
Judiciário, reclamando ainda
os danos morais e prejuízos
que possam ter suportado.
Mas ao saber da trajetória que
ainda tem pela frente, muitos
acabam desistindo.
É importante lembrar que
assim como os produtos, os
serviços também podem ser
alvo de arrependimento. Inclusive os pacotes de telefonia
fixa e móvel, tv por assinatura,
sendo descabida a cobrança
de qualquer multa por quebra
contratual.
No ranking das piores
empresas e líder de reclamações, os serviços de telefonia
conseguem ser mais desrespeitosos, pelo descaso com
que tratam seus clientes,
abandonados por horas no
atendimento. Enfim, sempre
vale a pena exercer os próprios direitos para a melhoria
do coletivo.

A Prefeitura de Lorena
realiza nesta terça-feira
a segunda edição do “Esqueça um livro e espalhe
conhecimento”. O projeto
tem o objetivo de incentivar a leitura com títulos
espalhados pela cidade.
O “Esqueça um livro” é
feito por voluntários de
todo Brasil. Para participar
basta “esquecer” livros em
lugares públicos como
padarias, restaurantes,
banco das praças e ponto
de ônibus, para que o próximo possa usá-lo e depois
“esquecer” também.
Além do projeto, Lorena
conta com outro trabalho
voluntário para alimentar
a vontade de ler entre os
moradores. A bibliotecária,
Rosangela Malerba, de 59
anos, criou um novo projeto com a mesma finalidade,
o “Livro com Asas”.
Com apoio da Prefeitura, ela busca doações
de livros para a biblioteca. O projeto é realizado
há seis meses, sem data
prevista para término.
“Como tenho doação o
ano inteiro, vou continuar,
sem data para terminar,
afinal, leitura é sempre
bom incentivar”, contou
a bibliotecária, que destacou ainda que a ideia de
criar um novo projeto veio
com outras propostas já
existentes na região.
“Ano passado quando
apareceu esse projeto ‘Esqueça um livro e espalhe
conhecimento’, eu pensei
em fazer um nosso, com a
mesma abrangência. Fiz o
layout da gaiola, porque
tem que ter o cuidado de
não fazer com o mesmo
nome dos que já existe”,
explicou a bibliotecária,
que toda manhã distribui
os livros nos pontos de
ônibus e nos bancos da
Praça Conde de Moreira
Lima, onde fica localizada
a biblioteca.
Os livros distribuídos
por Rosangela tem um
símbolo de uma gaiola que
identifica o projeto, com
o texto “Você acaba de
encontrar um ‘Livro com
Asas’ que deve voar por
ai. É para você pegar e ler
e depois deixá-lo para que

Mães e filha leem em espaço destinado a literatura infantil na Bibliotena Municipal; livros para todos
Foto: Jéssica Dias

À espera do ônibus, trio lê em ponto na praça Conde de Moreira Lima; projetos buscam novos leitores

outra pessoa o encontre. E
assim ele vai voando por
ai e encantando o mundo.
Um livro tem asas longas e
leves... ue de repente, levam
a gente, para longe... Vamos
voar?” (Texto de mensagem

deixada dentro de todos os
livros disponibilizados no
projeto).
Rosangela quer expandir
o local de distribuição.
“Toda manhã eu saio, coloco uns três, quatro no ponto

de ônibus que tem um movimento grande, e na praça.
Estamos querendo dar uma
expandida, começar a colocar em outras praças, pedir
para o pessoal da Santa
Casa”, contou.

trabalhista | cível | família | assessoria empresarial

Est. Municipal Santa Terezinha, 301 - Lorena/SP
e-mail: billota_advocacia@yahoo.com.br
(12)
98117.2415 | (12) 3101.5007 | (12) 3152.2148
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(12) 99104-0182
ACADEMIA
Academia Life Fitness - musculação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento Equipe
Abalo - Muai-Thai, Jiu-Jtsu,
MMA - F: 98116-4858 - Rod.
Abel F.Dias 2050 (em frente
a MADEVAL) Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gon-zaga 177 - F: 3527-5767 Moreira
César
/
sharksaude@gmail.com
Academia Estrutura Física Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)36376033/98190-8893
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zumba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito M. César

AUTO FUNILARIA E PINTURA
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 fundos - M.César - F: 991685617/99189-3222
AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo Serviços e Peças. Av: Prof
Manoel Cesar Ribei-ro, 4485 –
Cidade
Nova
E-mail:
w o l f. c e n t r o a u t o m o t i v o
@gmail.com -F:99613-3668/
3642-9174/ID 918*14338
BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE Av. Francisco Lessa Junior (via
expressa) ao lado Padaria
Paned’oro -F: 99110-1007/
99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 992448811 - Rua Armando Basso 71
(ant. rua 5) Mantiqueira

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra
- terra - terraplenagem - CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA
aterro - desaterro - F: 997161106/98244-9866/99160-7995 SERLI CABELEIREIRA UNISEX Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
- Pinda
Santos, 190 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO
CASAS DE FERRAGENS
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 - Ferragens Picoli - Ferragens,
Rua Dr. José Monteiro 127- Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade NoMoreira Cesar
va - F: 3645-8901/ID 964*6519
AUTO MECÂNICA E
DROGARIA
ELÉTRICO
Drogaria
do JORGE - Av. José
RICAR S.O.S Eletrica mecânica
e Injeção - Nacional e impor- Augusto Mesquita 390 - F:
tado -F:98256-6160/99167-9521 3637-3845 - Moreira César
- Rua Laudelino Leite Sobrinho 188 - Mantiqueira - Pinda ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
PACIFIC e TRANSMISSÕES - ESTEC - Escritório de ContabiCentro técnico de transmis- lidade Técnica - F: 3641-1314 são automática e direção estec_pinda@uol.com.br hidráulica - F: (12) 3642-4104/ Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
3643-4234 - www.pacificauto 452/B - V.S.Benedito - M.César
center.com.br R.Luiza MarFESTAS
condes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja- Franciele Festas - Rua Jataí nº
guar - F: 99773-9876 - Rod. 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Manoel César Ribeiro - Nº Eloina - www.francielefestas.
4753 - Cidade Nova - Pinda com.br Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
FOTOGRAFIAS
(12) 99161-0972/98151.6214 Rua Alcides Timótio Ferreira FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637dos Santos 545 - Mantiqueira 1998 - foto p/documentos - R.
AUTO ELÉTRICO AVENIDA – José S. Cardoso, 84 (Atrás
Som Alarme e Bloq. - Tel. Bradesco) Moreira César
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
GAS
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Tel 3643-4780 - Av. Prof. Gas - 3645-4000/3642-6921 Manoel C. Ribeiro, 4950 - Av. Dr. Fontes Junior 692 M.Aurea - Pinda
Cidade Nova

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
- Av. Rio de Janeiro 781 - F:
3642-1643/99199-2065 fax:
3642-9146 -Cidade Nova
email:
elizete.brasil@hotmail.com.br
LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 35276886/99118-9175/98868-3218 Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis Disk Entrega 3637-4824 – Rua Rafael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I
LAN HOUSE
Home V ideo - 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 e estacionamento
W.R. - lavagem, higienização e
polimento - F: 98272-4562 - Rua
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda
Lava Rápido: Louco p/carro venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César
LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 36373582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira
LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 35271552/99241-0518/52*106291 lider lubrifica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058
(prox. Pça da Bíblia) Sta Luzia
-Pinda
MADEIREIRA
RM fábrica de testeiras, Roman
Madeiras - F: 3522-1006/996278635 - Rua Willian Oscar P. Neto
nº 149 - Res.Andrade - Pinda
Madeireira São Caetano - R.

email.: contato.jemepis@gmail.com

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceitamos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3527-2107/997482111
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 Come-se bem (antigo Bar do Mel) - F: 36375514 Av. João Francisco nº
4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro 1045
- Cidade Nova - DISK 3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS TADEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda
ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M.
Cesar
SERRALHERIA
Serralheria 13 de Maio confecções de portões, grades,
portas de aço, reformas em
geral. F: 99196-5864 - Rua Treze
de Maio 578 - Crispim - Pinda
SERRALHERIA DO ADEMIR –
Tel 3641-1562 - Mantiqueira Moreira César
SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria
Salles - Rua Pedro J.O.S. da
Amaral 91 - V.S.Benedito - F:
3641-1216
VISTORIA VEÍCULOS
AMPLA Vistoria para transferência - R$ 80,00 vistoria F:
3522-3468/99704-5499 - Rua
Albert Sabin 163 - Terra dos
Ipês I - Distrito Moreira Cesar
VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel F: 36412659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
V illa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

CARRETO
mudanças

J & M EPI’S E UNIFORMES
(12)

Dr. Fontes Junior nº 880 - MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223 3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MAQUINAS E GELADEIRAS MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642CONSERTO de máquinas e 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 MOTOCICLETAS
F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar
G.T. MOTOS - Disk serviços
MANUTENÇÃO MECÂNICA 3645-5888/99188-2579 - Manut.
KFG Auto Center - Injeção ele- peças e acessórios - Pque
trônica, suspensão, freio, ali- S.Domingos - Pinda
nhamento, cambagem, mecâ- W. R. Motos - Disk Serviço Leva
nica em geral, borracharia. Rua e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F: Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
PAPELARIA
M.J Manutenção Mecânica Rua Takao Domoto 94 - Ipê I - Moriá Dê Presentes - material
M. César - Tel: (12) 3641-1957 - escolar, cosméticos, brinqueCel: 7819-2542 - ID 113*14471 dos e embalagem em geral. F:
VBR CAR - Mecânica Funilaria 3637-3280/99103-0375 - Rua
e Pintura. Trabalhamos c/ Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
Seguradora - site:
PADARIA
www.facebook.com./vbrcar Rua José M. Machado César nº Padaria e Confeitaria do Jaca600 - F: 3637-1416/99761-7076 ré - F: 3637-5645/99151-2504 Av. das Maragridas 607 - Vale
- Moreira César
das Acacias - Moreira César
Padaria e Mercearia Santa
MATERIAIS PARA
Laura - Rua Silveiras nº 78 - Ipê
CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta - F: 3637-4048
empresa: ROCHA Casa e Cons- Padaria Trigo de Ouro - Pães,
trução F: 3641-2181/99614- doces e salgados - Rua Cunha 23
- Ipê II - F: 3527-1214/3637-4048
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Padaria Confeitaria e RestauSANTOS - Santunino Ramos rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
da Silva - Rua Guilherme Nico- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- Padaria e Confeitaria Santa
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- santacecilia. com.br F: 3643ÇÃO - Mat. para Construção - 1749/3522-3490/99220-6247
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
- Res. Andrade - F: 3643-1512/ das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
3648-4462 - Filial: F: 3648-8593 Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San- Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
PNEUS
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 Auto Center PRIMOS PNEUS pneus, freios, alinhamento,
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ balanceamento, escapamenconstr. e madeiras - Tel 3641- tos, troca de óleo e suspensão
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Adhemar César Ribeiro, 1910. Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637- - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
3773/3637-1469 - Rod. Abel do Cardoso - Pinda
Fabricio Dias - V.S. Benedito
PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES
MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- 3641-0541 - V.S. Benedito 2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I 3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
MERCADOS E MERCEARIAS de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
Marcelo Mini-mercado - Rua R: José Teberga, 650 – próx.
Oswaldo Oliveira Cornetti 271 Cisas – Moreira César
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização
Luvas - Óculos
Máscara de solda
Uniformes industriais
Etc.

De 2ª a domingo
F:(12) 99113-0857

99704-0628

Rod. Ver. Abel Fabricio Dias, 925 - V.S. Benedito
Pindamonhangaba/SP

QUER COMPRAR,
VENDER, ALUGAR,
TROCAR ....
f: (12) 99199-0341
email: atospinda@gmail.com

2812 - SÁBADO - DIAGRAMAÇÃO.indd 10

24/07/2017 14:45:57

22 DE JULHO DE 2017

11

Novelis firma parceria de apoio à reciclagem em Pinda
Ação oferece investimento e cursos para gestão de cooperativa; projeto tem duração de três anos
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Na tentativa de contribuir
para a melhoria da gestão
da principal cooperativa de
reciclagem do distrito de
Moreira César, em Pindamonhangaba, a fábrica Novelis
firmou, na última semana,
uma parceria com os catadores. É a primeira vez que
a ação, que terá três anos de
duração, será desenvolvida
no interior do Estado.
Líder mundial em recicla-

gem de alumínio e na fabricação de laminados, a Novelis desde 2013 desenvolve
o projeto Gestão Solidária
e Crescimento Consciente.
Através de uma parceria
com a ONG (Organização Não
Governamental) Reciclázaro,
o programa é desenvolvido
em 15 cooperativas de reciclagem da capital paulista.
Após tratativas no fim
do primeiro semestre, a
cooperativa Moreira César
Recicla foi comtemplada com
confirmação da parceria na

PREFEITURA DE LORENA
Alteração de data: Pregão Presencial Nº 61/17 PROC. Nº 309/17.
O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública e a
rerratificação do Edital, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição gêneros
alimentícios para o preparo de refeição dos servidores da Secretaria de Serviços Municipais,
pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se ás 9h30min do dia 02 de agosto de 2017,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração,
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena SP. Informações (12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
Nº 60/2017 – PROC. 308/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a contratação de serviço
e locação para montagem e de montagem da infraestrutura necessária para realização da
festa da Padroeira nos dias 30 de julho a 15 de agosto de 2017, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: FLUXION EVENTOS LTDA - ME, CNPJ: 05.256.973/0001-00, vencedora do
LOTE 1 no valor total de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil).
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 PROC. Nº 96/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de material hospitalar para as Unidades
Básicas de Saúde.
CONTRATADA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ: 03.434.334/0001-61
VENCEDORA DOS ITENS: 4,81,82,83,84,85,257,262.
VALOR TOTAL: R$ 4.023,00 (Quatro mil e vinte e três reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/07/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017 PROC. Nº 155/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de serviços de instalação e padronização de iluminação pública
em diversas vias da municipalidade conforme convênio estadual, com fornecimento de
material, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 11.091.314/0001-63
VALOR TOTAL: R$ 88.888,14 (Oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e OIT reais e quatorze
centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/07/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 04– TOMADA DE PREÇOS nº 10/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: ESKELSEN – ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 420.011.057.111
OBJETO: Fica alterada a cláusula 8.1 do contrato nº 225/15, sendo prorrogado o prazo de
vigência do contrato em 08 (oito) meses, a contar da presente data, conforme estabelece o
artigo 57, § 1º, da Lei 8666/93.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2017.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
Nº 56/2017 – PROC. 300/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a aquisição de material
esportivo para treinos esportivos, aulas de iniciação esportiva e dos eventos da secretaria
de esporte, juventude e lazer de Lorena (SEJEL), tendo como finalidade melhor atendimento
dos atletas, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ: 10.653.680/0001-04, vencedora
dos itens: 32,63,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,95,107,108 no valor total de R$ 14.341,32
(Quatorze mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos)
EMPRESA: RODRIGO DE m. MELO COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CNPJ:
22.770.164/0001-30, vencedora dos itens: 1,8,13,14,15,16,19,20 no valor total de R$
3.977,95 (Três mil novecentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
EMPRESA: TOTIS-X LTDA ME, CNPJ: 17.943.773/0001-04, vencedora dos itens:
2,3,41,42,62,64,65,90,91 no valor total de R$ 9.048,45 (Nove mil quarenta e oito reais e
quarenta e cinco centavos).
EMPRESA: JACKS B.G. RODRIGUES ME, CNPJ: 18.782.743/0001-26, vencedora dos
itens: 54,55,56,57,58,59,60,61,92,93 no valor total de R$ 11.158,40 (Onze mil cento e
cinqüenta e oito reais e quarenta centavos).
EMPRESA: RICARDO MARQUES ALVES – ME (MORRUCA ESPORTES), CNPJ:
15.053.338/0001-89, vencedora dos itens: 9,10,11,12,17,18,21,24,25,28,29,30,31 no valor
total de R$ 10.827,96 (Dez mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos).
EMPRESA: RODRIGO TOLOSA RICO (SPORTS RICO), CNPJ: 00.868.882/0001-01,
vencedora dos itens: 71,72 no valor total de R$ 9.319,80 (Nove mil, trezentos e dezenove
reais e oitenta centavos)
EMPRESA: ESPORTE VALE – COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME, CNPJ:
10.852.944/0001-40, vencedora dos itens: 4,5,6,7,22,23,26,27,35,36,43,44 no valor total
de R$ 14.199,48 (Quatorze mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)
EMPRESA: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, CNPJ:
12.132.632/0001-98, vencedora dos itens: 33,34,37,38,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,88,89,94,96,97,98,99, 100,101,102,103,104,105,106
no valor total de R$ 52.595,90 (Cinquenta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais
e noventa centavos)
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última semana.
A diretora de Comunicação
e Relações Governamentais
da Novelis na América do Sul,
Eunice Lima, explicou que a
iniciativa tem o objetivo de
qualificar a gestão das cooperativas, proporcionando o
aumento da produtividade
e melhoria da qualidade e
condições de trabalho no
local. “O projeto já impactou positivamente diversas
cooperativas em São Paulo
e fortalecerá a operação
da cooperativa Moreira Cé-

sar Recicla, estimulando os
catadores a identificarem
oportunidades de crescimento profissional dentro
do negócio da reciclagem”.
Desde o início do “Gestão
Solidária e Crescimento
Consciente”, a Novelis já
investiu cerca de R$ 600 mil
em cursos de qualificação
para os gerentes e catadores das cooperativas. Com o
firmamento da parceria, a expectativa é que os membros
da cooperativa de Moreira
César contem com os treina-

mentos nos próximos meses.
Fundada há pouco mais de
sete anos, a cooperativa “Moreira César Recicla” conta
com trinta cooperados e uma
média de trinta toneladas de
reciclagem por mês. A presidente da Associação, Maria
Ângela Gonzaga, revelou que
a parceria com a Novelis será
fundamental para elevar a
qualidade da gestão do local.
“Já estamos há algum tempo
sem uma formação. Tendo
em vista que a cooperativa
tem grande rotatividade,

pessoas que participaram
da primeira capacitação não
estão mais aqui”.
A coordenadora de Projetos Socioambientais da
Reciclázaro, Camille Carletti,
revelou como funcionará
a primeira fase da parceria. “Estamos aplicando um
diagnóstico para entender
as potencialidades e as dificuldades da cooperativa
e, a partir dos resultados,
definiremos as ações que
desenvolveremos para atuar
na melhoria do trabalho”.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas Pindamonhangaba - SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010 - F: (xx) 12- 3642-4185 - Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa
Oficial de Registro
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico,
estado civil divorciado, de 53 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no
dia 15 de junho de 1964, residente e domiciliado Rua Eduardo da Silva Neto nº 582,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO ANTUNES DOS SANTOS e
ANA MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
FABIANE GOUVÊA BATISTA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 7 de julho
de 1985, residente e domiciliada Rua Yasukuni Watanabe nº 65, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filha de MAURO BATISTA e EUNICE PEREIRA DE GOUVÊA
BATISTA. 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, 17 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
WESLEY WAGNER DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 24
de fevereiro de 1997, residente e domiciliado Rua Luiz César Ferreira, nº 170, Bairro
das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de WAGNER FREIRE DE OLIVEIRA e
ZÉLIA ROSA SILVA DE OLIVEIRA.
JAQUELINE GOMES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 4 de janeiro de
1999, residente e domiciliada Rua Pau Brasil, nº 120, Goiabal, Pindamonhangaba SP,
filha de JOÃO CARLOS VIEIRA e ROSINETE GOMES 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, 17 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS CARLOS KRUMMENAUER MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão
técnico em informática, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Canela
- RS, no dia 3 de setembro de 1991, residente e domiciliado Rua Suíça, nº 1375, apto
202, bloco 2, Santana, Pindamonhangaba SP, filho de ANTÔNIO VIDAL ALMEIDA
MARQUES e SIRLEI KRUMMENAUER.
ELAINE CRISTINA CAZEMIRO, de nacionalidade brasileira, profissão hoteleira, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em São José do Rio Preto - SP, no dia
15 de setembro de 1986, residente e domiciliada Rua Suíça, nº 1375, apto 202, bloco
2, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CARLOS CAZEMIRO e EDNA NELY
DA SILVA CAZEMIRO. 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, 19 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO MIRANDA SURATY, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
ambiental, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia
16 de julho de 1990, residente e domiciliado Avenida Orlando Ferreira, nº 130, rua 12,
casa 18, Residencial Maricá, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ FERNANDO SURATY
e RITA DE CASSIA MIRANDA SURATY.
RENATA PLENTZ DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado
civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Aparecida - SP, no dia 26 de fevereiro de
1981, residente e domiciliada Avenida Orlando Ferreira, nº 130, rua 12, casa 18, Residencial
Maricá, Pindamonhangaba SP, filha de NILSON DE ALMEIDA e MIRNA HELENA PLENTZ
DE ALMEIDA. 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, 17 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIOGO MATHIAS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 21 de
junho de 1994, residente e domiciliado Rua Ferdinando Bolis, nº 114, Residencial
Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de OLDEMIR DE JESUS e MARIA DE FATIMA
MATHIAS DE JESUS.
GABRIELLA MENDES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
cartório, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia
13 de agosto de 1995, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 460, apto 204, bloco 10, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de VAGNER
ALVES DE ALMEIDA e LILIAN MENDES DE ALMEIDA. 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, 15 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO ROBERTO MORILLAS, de nacionalidade brasileira, profissão funileiro aposentado, estado civil viúvo, de 63 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 10 de
maio de 1954, residente e domiciliado Rua João Gandara Martins nº 15, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO MORILLAS HIDALGO e ROSA BARBIERI
HIDALGO.
MAILDE MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública
estadual, estado civil divorciada, de 57 anos de idade, nascida em Itamarajú - BA, no
dia 22 de outubro de 1959, residente e domiciliada Rua João Gandara Martins nº 15,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL JOSÉ LIRA e AURINDA
MARIA DE JESUS. 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, 17 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL DE LIMA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão repositor, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 26 de
dezembro de 1987, residente e domiciliado na Rua José Carlos Ribeiro nº 126, Campo
Alegre, Pindamonhangaba SP, filho de RAFAEL DE LIMA e MARIA IZABEL DE LIMA.
LUCIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
empacotadora, estado civil solteira, de 40 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no
dia 8 de setembro de 1976, residente e domiciliada na Rua Dr. Fontes Junior nº 499, Maria
Aurea, Pindamonhangaba SP, filha de WANDECOOK BARBOSA DE OLIVEIRA e NEUSA
SOUZA DE OLIVEIRA. 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, 15 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
YOVANE SILVA NIKOLIC, de nacionalidade brasileira, profissão escritor, estado civil
divorciado, de 66 anos de idade, nascido em Aimorés - MG, no dia 28 de dezembro de
1950, residente e domiciliado Rua São José nº 94, Campo Alegre, em Pindamonhangaba
SP, filho de MIGUEL NIKOLIC e EDITH DA SILVA NIKOLIC.
ANA CAROLINA DA SILVA BARROS, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil divorciada, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP,
no dia 15 de novembro de 1978, residente e domiciliada Rua São José nº 94, Campo
Alegre, em Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO CARLOS VIEIRA DE BARROS e CÉLIA MARIA DA SILVA BARROS. 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 julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
OTHON BUGLIANI ROSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
engenharia, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no
dia 7 de dezembro de 1988, residente e domiciliado Rua Dr. Fausto Vilas Boas nº 90,
São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filho de SERGIO ROSA DA SILVA e VERA
LUCIA BUGLIANI ROSA DA SILVA.
MARIA FERNANDA AMARAL MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no
dia 4 de janeiro de 1994, residente e domiciliada Rua Dr. Fausto Vilas Boas nº 90, São
Benedito, em Pindamonhangaba SP, filha de LUÍS FERNANDO FERREIRA MARTINS
e ADRIANA DE SOUZA DO AMARAL MARTINS. Apresentaram os documentos I, III
e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponhao na forma da Lei. Pindamonhangaba, 18 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
OLEKSANDR KHARYUK, de nacionalidade ucraniana, profissão mestre de soldagem,
estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em cidade de Belychke, município de
Dobropole, província Donetsk, Ucrania, no dia 5 de março de 1976, residente e domiciliado
Rua Engenheiro José Nicola Mutarelli nº 84, Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filho
de VASYL DMYTRIYOVYCH KHARYUK e LIUDMYLA VASYLIVNA KHARYUK.
MARIA GORETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública municipal, estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba
- SP, no dia 8 de dezembro de 1977, residente e domiciliada Rua Engenheiro José Nicola
Mutarelli nº 84, Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ RIBEIRO DOS
SANTOS e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS. Apresentaram os documentos I, III
e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponhao na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 21 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATEUS ALEXANDRE CLARO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
educador fisíco, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba
- SP, no dia 14 de janeiro de 1989, residente e domiciliado Rua Capitão Luiz Francisco
Corrêa Guimarães, nº 85, Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filho de REINALDO
CLARO DOS SANTOS e ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS.
VANESSA SANTOS BARBOSA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar administrativo, estado c ivil solteira, de 23 anos de idade, nas cida em
Pindamonhangaba - SP, no dia 11 de junho de 1994, residente e domiciliada Avenida
Albuquerque Lins, nº 79, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO
DONIZETI GUEDES DA CUNHA e DÉBORA MARIA MACHADO DA CUNHA. 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, 15 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL TOMAZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil
divorciado, de 35 anos de idade, nascido em Lorena - SP, no dia 30 de dezembro de 1981,
reside nte e domic iliado R ua Edson Nobuyuki Ikeda, nº 129, Vitória Vale III,
Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ TOMAZ DA SILVA e MARIA FERREIRA DA SILVA.
JESSICA ADRIELE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de departamento pessoal, estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Queluz - SP, no
dia 30 de março de 1990, residente e domiciliada Rua Edson Nobuyuki Ikeda, nº 129,
Vitória Vale III, Pindamonhangaba SP, filha de ROQUE CÉLIO DA SILVA e ADRIANA
FREITAS 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, 21 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHAEL DOUGLAS BENTO MOTA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
cozinha, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP,
no dia 23 de agosto de 1991, residente e domiciliado Rua Coronel Frederico Antônio
Teixeira Souto, nº 136, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JOÁBIA MACHADO
MOTA e LUZIA ANGELA BENTO.
PRISCILLA APOLINÁRIO, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil
solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 29 de novembro
de 1990, residente e domiciliada Rua Coronel Frederico Antônio Teixeira Souto, nº 105,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de WALDIR APOLINÁRIO e LOURDES
AUXILIADORA APOLINÁRIO. 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, 17 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINICIUS SANT OS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar,
estado civil divorciado, de 26 anos de idade, nascido em Caraguatatuba - SP, no dia 2
de setembro de 1990, residente e domiciliado Avenida Carlos de Castro, nº 805,
Residencial Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de GERALDINO JOSÉ DA SILVA e
ELIETE MARIA DOS SANTOS.
MARIANA CARDOSO FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 21 de
novembro de 1989, residente e domiciliada Avenida Carlos de Castro, nº 805, Residencial
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de EDISON DA SILVA FONSECA e CÉLIA
CRISTINA CARDOSO DE ANDRADE FONSECA. 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 julho de 2017.
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Projeto de estudantes da USP
doa cadeiras de rodas a idosos

Com apoio da Prefeitura, “Lacre Amigo” busca recursos para ações em Lorena
Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Lorena

Buscando ajudar idosos
carentes de Lorena, estudantes da USP (Universidade de
São Paulo) desenvolveram a
campanha solidária “Lacre
Amigo”. A iniciativa, que
na última semana ganhou
a parceria da Prefeitura,
consiste em arrecadar lacres
de latas de alumínio, que
posteriormente são trocados
por cadeiras de rodas.
De acordo com a estudante
de engenharia ambiental,
Carolina Alves, 23 anos,
a ideia em criar o projeto
surgiu após assistir uma
reportagem na televisão.
Com a ajuda da amiga Fúlvia
Longo, 22 anos, no início de
2016, a voluntária passou a
colocar recipientes de coleta,
feitos de garrafas de plástico,
ao lado de lixeiras na faculdade e em locais onde eram
realizadas festas. Através
da arrecadação dos lacres
de alumínio, a campanha
solidária conseguiu angariar
recursos que foram utilizados para a compra de duas
cadeiras de rodas, doadas
para assistidos do Abrigo de
Idosos Maria de Nazareth, no
São Roque, Vila Vicentina da
Sagrada Família, no Bairro da
Cruz. Além disso, os voluntários receberam doações que
possibilitaram a compra de
outras três cadeiras de rodas.
Além de revelar que é
necessário vender cerca de
120 quilos de lacres para
obter dinheiro para a compra de uma cadeira, Carolina
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Jovens universitários da USP atendem idosos durante visita em instituição de Lorena; projeto “Lacre Amigo” busca adesão da população

explicou como funcionará a
parceira com a Prefeitura.
“Recolheremos lacres nas
próximas festas da cidade,
como a da Padroeira. Em
agosto, também contaremos
com um ponto de coleta na
Casa da Cultura. Além destes locais públicos, também
temos um espaço de arrecadação na casa de shows
Cenário”.
A voluntária destacou ain-

da que o “Lacre Amigo” está
vinculado a organização
“Idoso Amigo”, criada por

estudantes da USP - Lorena,
e que possui a missão de
promover a aproximação

entre jovens e a “turma da
melhor idade”.
Semanalmente, os idosos

realizam visitas ao Abrigo
de Idosos Maria de Nazareth, onde realizam uma série
de atividades para entreter
os assistidos.
Carolina revelou ainda
seu sentimento de satisfação em participar das
visitas. “É um sentimento
único. Hoje ir ao asilo já se
tornou algo natural, estar
na presença de pessoas
incríveis que só querem
atenção, é algo indescritível. É possível perceber que
os idosos agem de maneira
diferente com a nossa presença lá, ficam mais alegres
e falantes”.
O estudante de engenharia de materiais, Guilherme
Wojslaw, 23 anos, explicou
que a primeira ação da
parceria entre o “Lacre
Amigo” e o Executivo foi a
colocação de recipientes
de arrecadação no Centro, durante o Festival de
Food Truck, realizado no
último final de semana. “A
princípio o nosso alvo era
o Abrigo Maria de Nazareth, mas já que ele está
com uma estrutura boa,
fazemos sondagens para
ver qual outro asilo está
necessitando das cadeiras
de rodas. Concretizar a
parceria com a Prefeitura
foi fácil, pois o secretário
de Cultura, Roberto Bastos,
se mostrou muito disposto
em nos apoiar e levar esta
iniciativa para a frente”.
Apoio – Os interessados
em conhecer ou ajudar as
ações de caridade dos estudantes da USP podem acessar a página “Idoso Amigo”
na rede social Facebook.

Guará muda local de atendimento para deficientes físicos
Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá alterou o local de

atendimento para pessoas
com deficiência que utilizam o cartão de transporte,
devido a problemas técnicos
no local. O atendimento era

feito no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), e
passa a ser realizado na sede
da secretaria de Assistência
Social à rua Gama Rodrigues,

nº 410, no Centro.
A mudança segue por tempo indeterminado, até que os
impasses sejam solucionados
e um novo local seja definido.
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