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Pinda planeja entregar dois novos 
terminais rodoviários para 2019
Obras são orçadas em R$ 8 milhões; ação atende pedido de passageiros e indústrias da cidade

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Com um investimento de 
R$ 8 milhões, o prefeito de 
Pindamonhangaba, Isael Do-
mingues (PR), anunciou na 
última semana o projeto de 
construção de dois terminais 
rodoviários no município: um 
no distrito de Moreira César 
e outro na entrada da cidade, 
próximo à rodovia Presidente 
Dutra. A obra, que dependerá 
da aprovação da Câmara, aten-
de uma antiga reivindicação 
da população e das empresas 
instaladas na cidade.

Na noite do último dia 22, o 
presidente da Câmara, Carlos 
Moura, o Magrão (PR), publi-
cou um vídeo em seu perfil 
na rede social Facebook onde 
aparece ao lado de Isael em 
Moreira César. Na ocasião, o 
chefe do Executivo revelou 
que a Caixa Econômica Federal 
autorizou o financiamento dos 
recursos para a construção dos 
terminais rodoviários. Para 
que o empréstimo seja viabili-
zado, a Prefeitura encaminhou 
na última semana um projeto 
autorizativo ao Legislativo. A 
expectativa municipal é que 
a proposta seja colocada em 

votação pelos vereadores no 
início de dezembro.

Segundo Isael, a melhoria 
traria um avanço significativo 
no atendimento às famílias 

e pessoas que trabalham em 
Moreira César. “Este terminal 
no Centro do Distrito benefi-
ciará muito a população, que 
atualmente não é atendida por 

ônibus intermunicipais. Além 
dos moradores, essa iniciativa 
vai de encontro ao pedido das 
indústrias instaladas nessa 
região que necessitam de 

transporte para os seus fun-
cionários e fornecedores de 
outras cidades”.

Em relação ao terminal 
rodoviário às margens da Via 

Dutra, o prefeito destacou que 
além de resolver um antigo 
problema no atendimento 
aos passageiros, ele contri-
buirá para que o município 
facilite a visita de turistas. 
“Essa construção aumentará a 
oferta de empresas de ônibus 
para outras cidades, já que 
atualmente algumas com-
panhias se recusam a entrar 
até o Centro da cidade Estes 
investimentos fazem parte 
do nosso planejamento para 
que Pinda seja classificada 
como um MIT (Município de 
Interesse Turístico)”. 

Além dos locais reservados 
ao embarque e desembarque 
dos passageiros, o projeto 
de construção dos terminais 
prevê a instalação de sistema 
de ar-condicionado em áreas 
destinadas às implantações de 
restaurantes, lojas e espaços de 
lazer. Cada um dos terminais 
contará com aproximadamen-
te 3 mil m².

Pindamonhangaba conta 
com apenas um terminal ro-
doviário, que possui cerca de 
1 mil m², localizado na região 
central. A expectativa da Pre-
feitura é que as obras sejam 
iniciadas até o fim do primeiro 
semestre do ano que vem.

A rodoviária de Pindamonhangaba, na região central; município deve ganhar dois novos terminais em Moreira César e próximo à Via Dutra
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Thales quebra monopólio de velórios em Cruzeiro 
com entrega de novo serviço municipal gratuito
Depois de anos, espaço reformado se prepara para atender população de baixa renda da cidade

Rafael Rodrigues
Cruzeiro 

A Prefeitura de Cruzeiro 
inaugurou na última terça-
-feira o prédio do Velório 
Municipal “Irmã Anhese 
Antônia de Bortoli” – Irmã 
Inês. O espaço atenderá a 
população carente da cida-
de, que até então era obriga-
da a negociar com empresas 
privadas para realização dos 
funerais. 

Cruzeiro conta hoje com 
uma empresa funerária que 
presta esse tipo de atendi-
mento, que pertence a Beto 
do Renato, tio do prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (SD) 
e político filiado ao PTB. 
Candidato a prefeito em 
eleições anteriores, ele não 
mantém bom relacionamen-
to político com o sobrinho.

Durante a inauguração, 
o prefeito reforçou que a 
abertura de um velório mu-
nicipal era uma das promes-
sas de campanha. “O velório 

municipal em Cruzeiro é 
um compromisso firmado 
durante nossa campanha, 
ainda em 2016. Graças a 
Deus conseguimos cum-
prir essa promessa ainda 
no segundo ano do nosso 
mandato”. 

A obra foi realizada em 
parceria com a Santa Casa 
da cidade, que já possuía o 
espaço e realizava o serviço 
até 2016. “Como a entidade 
já tinha o espaço, investimos 
cerca de R$ 15 mil para 
adequar o prédio”, explicou 
o prefeito.

O prédio foi reformado 
pela equipe da secretaria 
de Obras e Serviços Públi-
cos com recursos próprios 
oriundos do município. O 
Velório Municipal disponibi-
liza aos cruzeirenses quatro 
salas, banheiros e cozinha. O 
responsável pela pasta, José 
Kleber, explicou o serviço 
feito no local. 

“Nós pegamos essa obra 
em um estado muito com-

plicado. Tivemos que fazer 
toda parte de instalação 
elétrica e acabamento. Foi 
colocado piso novo, feito 
toda pintura e tivemos que 
refazer o telhado”. 

As famílias que neces-
sitarem utilizar o Velório 
Municipal terão que buscar 
atendimento na secretaria 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social, responsável 
pela administração do servi-
ço. A responsável pela pasta, 
Hevelyn Sígolo, reforçou 
que a administração já ofe-
recia o atendimento funerá-
rio para famílias carentes, 
mas faltava um espaço para 
o velório. “A nossa secretaria 
fazia todo serviço funerário, 
mas nós arcávamos com os 
custos, com a urna, trasla-
do, vela, ou seja, tudo que 
compõe um funeral, mas 
não tínhamos o velório, e 
por isso nossas assistentes 
buscavam outras ações para 
velar o corpo”.

O prefeito disse ainda que 

apesar de oferecer o serviço 
gratuitamente para as famí-
lias de Cruzeiro, a Prefeitura 
irá tabelar valores caso 

empresas privadas preci-
sem do espaço. “Estamos 
trabalhando com uma tabela 
para que as empresas que 

vendam serviço funerário 
possam usar o espaço, mas 
a população não terá custo 
algum”, garantiu Fonseca.

O novo Velório Municipal, inaugurado na última semana; projeto esquenta cenário político em Cruzeiro

Fotos: Divulgação PMC
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Pindamonhangaba - O prefeito 
Isael Domingues, que anunciou na 
última semana o projeto de constru-
ção de dois terminais rodoviários no 
município. A melhoria, que contará 
com um investimento de R$ 8 mi-
lhões, atende principalmente uma 
antiga reivindicação das famílias do 
distrito de Moreira César, que atual-
mente não são atendidas por ônibus 
intermunicipais devido a ausência de 
um local adequado para o embarque 
e desembarque dos passageiros. Para 
que o projeto saia do papel, Isael 
aguarda a aprovação da Câmara para 
o financiamento dos recursos junto à 
Caixa Econômica Federal.  

Piquete - O ex-vereador de Pique-
te, Sidnei de Barros, o Gato (PSD), 
que teve seu mandato de conselheiro 
tutelar cassado na última terça-feira. 
Apesar do órgão, que atua na defesa 
dos direitos das crianças e adoles-
centes, não divulgar oficialmente o 
motivo da decisão, corre pelas rodas 
políticas do município que Gato, “caiu 
do muro” após ser flagrado utilizando 
de forma indevida o carro oficial do 
Conselho Tutelar. Quando foi eleito 
vereador em 2008, Gato enfrentou 
investigação por recebimento inde-
vido de cestas básicas do Conselho 
Tutelar, mesmo estando já recebendo 
da Câmara de Piquete.

Atos e Fatos
“O maior déficit de certos 
governos situa-se entre as 
orelhas de seus governantes”

Márcio Meirelles Georg Stigler

A CRISE NO BRASIL É CULPA 
DOS ECONOMISTAS!

O presidente eleito, na fase de 
transição para o seu governo, con-
cluiu que a situação financeira(?) 
crítica do país é culpa dos econo-
mistas.

Com o seu raciocínio raso sugere 
ao leitor imaginar que o desastre 
econômico do país é consequência 
dos economistas que estiveram à 
frente do governo, possivelmente 
no ministério da fazenda, com suas 
experiências e ideias macroeconô-
micas.

É de notar que nos últimos tem-
pos muita gente adquiriu o hábito de 
fazer afirmações sem comprovação. 
É o caso do presidente eleito. Não 
deveria...O terrível hábito de falar 
pelo ouvido. O que ouve transmite 
como verdade. Na nova linguagem 
viral: o mundo do fake (falsificado).

Durante o período da ditadura o 
país teve à frente da economia cinco 
ministros: Otávio Gouveia de Bu-

lhões, bacharel em ciências sociais 
com um curso de especialização em 
economia; Antônio Delfim Netto, 
economista da terceira turma da 
Universidade de São Paulo; José 
Flávio Pécora, economista; Mario 
Henrique Simonsen, engenheiro, 
com especialização em economia e 
por último, Karlos Heinz Rischbie-
ter, engenheiro civil, com passagem 
pela presidência do Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal e final-
mente, presidente de uma empresa 
produtora de caminhões no Paraná. 

Um fato a ressaltar: o ministro 
Delfim Netto foi o mais longevo 
ministro da fazenda do período da 
ditadura que entregou o país ao seu 
sucessor com uma inflação superior 
a 2.000%.

Temerário afirmar que o ministro 
Delfim Netto tenha sido o grande 
causador do desastre econômico do 
país quando éramos governados por 
militares com plenos poderes.

No período democrático quem 
puxa a fila dos ministros da fazenda 
é Francisco Dornelles, em 1985, 
um tecnocrata; em seguida: Dilson 
Funaro, empresário do setor de 
brinquedos; Luiz Carlos Bresser 
Pereira, executivo do supermer-
cado Pão de Açúcar e acadêmico; 
Mailson da Nobrega, funcionário 
do Banco do Brasil; Zélia Cardoso 
de Mello, acadêmica da Unicamp; 
Marcílio Marques Moreira, diplo-
mata; Gustavo Krause, político 
pernambucano; Paulo Haddad, 

acadêmico mineiro; Eliseu Resende, 
tecnocrata; Fernando Henrique Car-
doso, acadêmico; Rubens Recupero, 
diplomata; Ciro Gomes, político 
cearense; Pedro Malan, acadêmico 
e servidor público federal; Antônio 
Palocci, médico e político; Guido 
Mantega, acadêmico e militante 
partidário.

Conclusão: nestes últimos 30 
anos a influência dos economistas 
não foi tão marcada, pois tivemos 
um período de exceção cuja res-
ponsabilidade era dos militares de 
sólido conhecimento em economia, 
gestão pública, planejamento estra-
tégico e no período democrático um 
Congresso Nacional eleito, - no qual 
o presidente Bolsonaro fez parte-, 
as questões macroeconômicas eram 
discutidas, referendadas, pelos 
senhores congressistas. O partido 
dos trabalhadores votou contra o 
plano real.

De passagem, todos os planos 
econômicos produzidos pelos go-

vernantes, com a substituição da 
moeda, obrigatoriamente eram 
referendados pelo Congresso Na-
cional, pois uma moeda tem em sua 
característica primordial o princípio 
do “curso forçado”, ou seja, uma 
moeda para circular é necessária 
uma lei específica para tal. 

Portanto, afirmar que a culpa do 
desastre econômico do país se deve 
aos economistas não se sustenta. 

Será que o presidente com o seu 
raciocínio raso não está buscando 
uma justificativa para um proble-
ma que é crônico no país: falta de 
visão estratégica e gestão da coisa 
pública?

Vale a pena ler o que o engenhei-
ro Mario Henrique Simonsen afir-
mou sobre a Constituição Federal, 
ao ser promulgada: “(...) O Brasil 
está hoje diante de um risco de ra-
tificar simultaneamente uma opção 
irracional pelo atraso tecnológico, 
pela xenofobia, pelo estatismo e 
pelo mais nefando dos tipos de ca-
pitalismo cartorial que se abateram 
sobre a sua história”.

Senhor futuro presidente: não 
será que foram os políticos e não 
os economistas, que transformaram 
o Estado brasileiro em um monstro 
inflado, opressivo e inoperante, 
onde repete erros comprovados de 
desastres econômicos?

Talvez more aí a nossa crise 
econômica!

Boa sorte Senhor Presidente na 
sua empreitada!

"O terrível hábito de falar pelo 
ouvido. O que ouve transmite 

como verdade"

O vereador Rominho Eventos, que responde por infidelidade partidária em Piquete

Vereador de Piquete aposta 
em efeito suspensivo para 
manter cargo após cassação
TRE cobra punição de Rominho por infidelidade partidária; 
parlamentar recorre ao TSE para reverter condição judicial

Lucas Barbosa
Piquete

O TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo) determinou 
na última semana a cassação do 
mandato do vereador de Piquete, 
Rômulo Kazimierz, o Rominho 
Eventos (PC do B), por infidelidade 
partidária. O parlamentar foi puni-
do por ter supostamente trocado de 
partido sem apresentar uma justa 
causa. Ainda no cargo, ele aposta 
na reversão da decisão.

Eleito vereador com 226 votos 
em 2016, Rominho na época era 

filiado ao partido SD (Solidarieda-
de). Em 27 de março de 2018, ele 
protocolou um pedido de desfilia-
ção partidária na Justiça Eleitoral.

Segundo o parlamentar, seu 
desligamento do SD foi motivado 
por um descontentamento devido 
à uma perseguição política dentro 
do próprio partido. O ex-filiado 
explicou que a sigla havia se com-
prometido a realizar em 2017 um 
curso de capacitação para seus 
pré-candidatos em Piquete, mas 
o evento foi cancelado. Apesar de 
remarcado por outras quatro vezes, 
o encontro nunca saiu do papel.

Já no fim do primeiro semestre 
do ano, Rominho decidiu “migrar” 
para o PC do B (Partido Comunista 
do Brasil) para concorrer ao cargo 
de deputado estadual.

A empreitada não deu certo, já 
que o candidato teve o apoio de 
apenas 2.135 eleitores, não conse-
guindo conquistar o cargo.

Além da derrota nas urnas, 
Rominho tornou-se alvo de uma 
denúncia do Diretório Estadual 
do Solidariedade por infidelidade 
partidária.

Esta infração é definida no site 
oficial da Justiça Eleitoral como o 
ato do agente político se desfilar 
do partido pelo qual foi eleito, 
acarretando na cassação de seu 
mandato. A lei permite a desfiliação 
sem punição somente em casos 
considerados de justa causa, como 
mudança substancial do programa 
partidário ou grave discriminação 
política pessoal (perseguição).

Após analisar a denúncia do Di-
retório Estadual do Solidariedade, 
o TRE- SP cassou o mandato de 
Rominho na última quarta-feira. 
Com a decisão, o substituto do par-
lamentar na Câmara será o filiado 
do SD, Marcos Guilherme Alves, 
o Guilherme Terraninha, que na 
última eleição obteve 143 votos.

Durante entrevista ao Jornal 
Atos, na tarde da última quinta-
-feira, Rominho afirmou que conse-
guiu um efeito suspensivo judicial 
que garante sua permanência na 
função de vereador até que o seu 
recurso seja julgado pelo TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral).

O membro do PC do B classificou 
o processo movido pelo seu ex-par-
tido como mais uma perseguição 
política. “Já que estou fazendo um 
trabalho     muito sério na cidade, 
que garantiu a chegada de mais 
de R$ 2 milhões em recursos, a 
oposição está fazendo o possível 
para me atrapalhar. Apesar desta 
decisão do TRE, estou otimista que 
a esfera superior compreenderá 
que a minha desfiliação teve uma 
justa causa”.

Fotos: Arquivo Atos

Para melhorar ainda mais o 
sistema de abastecimento de 
água na cidade, a Águas Piquete 
acaba de concluir a instalação 
de uma Válvula Redutora de 
Pressão (VRP) na rede adutora, 
localizada na esquina da Avenida 

José Ribeiro dos Santos com a 
Travessa Arlindo de Moura, no 
bairro Santo Antônio.

O equipamento irá auxiliar no 
processo de distribuição de água 
para sete reservatórios instala-
dos nos bairros Santa Isabel, Vila 
Cristiana, Região Central, Alto da 
Bela Vista, Josefina e Benfica, que 
juntos armazenam cerca 2.880m³ 
de água. Com a válvula, de for-
ma automatizada, será possível 
regular os níveis dos reservató-
rios, evitando assim a perda do 

recurso e, consequentemente, a 
falta de água para os munícipes.

Segundo Felipe Parente, co-
ordenador da Águas Piquete, a 
obra beneficia cerca de 80% da 
população. “Para 2019, já estão 
previstas outras etapas de im-
plantação, que contemplam a ins-
talação de pontos de controle de 
pressão na rede de distribuição 
e monitoramento 24 horas das 
condições do sistema, facilitando 
a ação preventiva nos pontos 
críticos da cidade”, explica.

Da Redação
Piquete

Instalação de válvula beneficiará 80% da população

Piquete conta com novo equipamento 
para melhorar a distribuição de água

Moacir de Santi, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 315
Moacir De Santi, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 315, devidamente 
autorizado pelo Banco Bradesco S/A., CNPJ 60.746.948/0001-12, 
promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização dos leilões presenciais e on-line: Marginal da Rodovia 
Presidente Dutra, Km 224 - V. Augusta, Guarulhos/SP.

LOTE 05 - LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: GUARATINGUETÁ/SP
Bairro Jardim do Vale II. Rua Dona Alice Rangel de Mello, 05. Casa. 
Áreas totais: terr. 282,62m² e constr. estimada no local 159,75m². 
Matr. 27.291 do RI local. Obs.: Numeração predial e construção 
pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os 
órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Ocupada (AF).

1º LEILÃO: 11/12/2018 ÀS 14H. LANCE MÍNIMO: R$ 280.000,00
2º LEILÃO: 18/12/2018 ÀS 14H. LANCE MÍNIMO: R$ 168.000,00

(caso não seja arrematado no 1º leilão).

Pagamento à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Efetuar 
o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, 
horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, 
exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 
de 11/07/2017. Condições de pagamento e venda dos imóveis 
disponíveis nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.
com.br. Informações: 11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE
DE IMÓVEIS 11 e 18/12 - 14H
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,  zumba,mix, gap,  stilleto
dance  -  F:  99669-2921  - Av.  Ilha
Bela 102  ( próx. a Caixa)  -  Ipe  II
Centro de Treinamento Equipe
Abalo - Muai-Thai,  Jiu-Jtsu, MMA
-  F:  98116-4858  -  Av.  Ilha  Bela
105  -  próximo  a  Lotérica  -
Moreira  César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga  177  -  F:  3527-5767  -
sharksaude@gmail.com  - M.C
Academia Estrutura Física - Av.
das  Margaridas,  545  -  V.  das
Acácias  - F:  (12)3637-1126/ wats
99649-1193  -  M.Cesar
Academia Moviment:  Tel:  3637-
2557 Musculação, Zumba  ,  Jump
,  Aero-box,  Ritmo.  Av:  Dr.José
Ademir César Ribeiro,  650 Próx.
Av. Zito  - M. César

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

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

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

AUTO MECÂNICA E ELÉTRICO
AUTO MECÂNICA MAXIMUS -
direção  hidráulica  para  leves  e
pesados.  Av.  Princesa do  Norte
736  -  F:  3645-3741/99188-7118
- Cidade Nova  - Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES - Centro
técnico  de  transmissão  auto-
mática  e  direção hidráulica  -  F:
(12)  3642-4104/3643-4234  -
www.pacificauto  center.com.br
R.Luiza  Marcondes  de  Oliveira
160  -  Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA JA-
GUAR  -  F:  99773-9876  -  Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº 4753 -
Cidade Nova  -  Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:  (12)
99161-0972/98151-6214  - Rua
Alcides  ótio  Ferreira dos  Santos
545  -  Mantiqueira
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780  - Av.  Prof. Manoel C.
Ribeiro,  4950  -  Cidade Nova

(12) 99104-0182

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo  -  Serv. e
Peças. Av: Prof Manoel C.Ribeiro,
4485 – wolf.cen  troautomotivo@
gmail.com    -F:99613-3668/3642-
9174/ID  918*14338  Cidade  Nova

BANHO & TOSA
ANIMAL URBANO - F: 99787-
4556 / email:
mariana@animalurbano@com.br/
www.facebook.com/animalurbanobr

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

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

BEBIDAS
EMPORIUM BROTHERS - F: 99232-
4033  -  Rua  Alcides  Timóteo  Fer-
reira  dos  Santos  497  -  Manti-
queira  -  Moreira  Cesar
JS BEBIDAS 24hs -  F: 3641-2377 /
98805-3719  -   Av. Nova Pinda 37  -
Setor Norte  Ipe  I Moreira César
ADEGA J.P. MARINI- ROCK BAR 24
hs - F:  3522-2219  / 99109-0502  -
Av.  das  Margaridas  53  -  V.das
Acácias  - Moreira César
Souza Bebidas - Av. Manoel Cesar
Ribeiro  4745  -  Cidade  Nova  F:
99705-9041/99754-9439  -  Pinda

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F:  3637-1856/99232-7770  -  Rua
José  Monteiro  César  600  -
Moreira  César  -  Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS DE
BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX - watts
98155-6436 - R. José B. Dos Santos,
190  -  Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica  e  Elétrica  Av:  Rio  de
Janeiro,  348/350 – Cidade Nova  -
F:  3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F:  3641-1314  -
estec_pinda@uol.com.br  -Rod.
Ver.  Abel  Fabricio  Dias  nº  452/B
- V.S.Benedito  - M.César

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

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

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

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

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

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

LAVA-RÁPIDO
ALE CAR Studio automotivo - F:
98288-7140 /99174-4900 - Av. Nova
Pinda  210  -  Ipe  - Moreira  César
TOM LAVACAR - Damos o brilho
que seu carro não  tem. F: 99251-
9187  -  Rua  Laudelino  Leite
Sobrinho 119 Mantiqueira  -
Lavacar JAPA -  Tel.  3637-3074/
97403-6524 45*16*100 473 – Av.
José  Augusto  Mesquita,  251  –
Moreira  César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr.
Fontes  Junior nº  880  - PINDA -  F:
3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av.  Ilha  Bela  -  64  -  F:
98248-0334 -  Ipê II - Moreira Cesar

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

MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F:  3641-2181/99614-6737
- M.César  - Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
98172-4590  /  3641-1670  -  Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito  - Moreira César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino  Ramos  da
Silva  -  Rua  Guilherme  Nicoletti
783  -  V.S.Benedito  -  FAZEMOS
CARRETO  -  F:  3641-1651/99127-
9140  -  Pinda
DEP.  MAT.  DE CONST.  SÃO
CRISTÓVÃO   -  R.  Caçapava,  31,
C.  Nova,  loja  1  -  3642-4207  -
C idade  Nova.   Loja  2   -   3645-
7351  B.  Campinas
JOÃO DE BARRO – Mat. p/constr. e
madeiras  -  Tel  3641-1929,  3637-
5620  - Av. Dr.  José Adhemar César
Ribeiro,  1910. Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO  -  Tel  3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê
I  -  Moreira  César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -   Rua
Oswaldo  Oliveira  Cornetti  271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
-  Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel 3641-
1400 Rua Carlos A. Machado, 32  -
Moreira  César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-9719
R.Cruzeiro, 82 – Cidade Nova

MOTOCICLETAS
W. R. Motos - Disk Serviço Leva e
Traz: 3645-7286 - Av. Rio de Janeiro,
502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-SAR

- troca  de  óleo  especializada,
higienização  de  ar  condicionado
- F:  (12) 3525-1630 /watts 98856-
5432  - Rua Ver. Abel Fabricio Dias
808  - V.S.Benedito  -  Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar,  cosméticos,  brinquedos  e
embalagem  em  geral.  F:  3637-
3280/99103-0375  -  Rua  Bulgária
nº 623 - Pasin - M. Cesar

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-rante
Pety Pão- Tel:3648-3578 Av. Rio de
janeiro,  616- Cidade Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876  - Al. das
Grevíleas, 669 -  Ipês  I  - M.C.
Art Pães  - Tel. 3645-8967 – R.  José
Benedito Alves dos  Santos,  197  -
Jdim Morumbi  – Pinda

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

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

PROJETOS e CONSTRUÇÃO

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

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

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

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

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

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR  –  F:
3641-1562  - Mantiqueira

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles
Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 - F:
3641-1216  - V.S.Benedito

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

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

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

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 217/2018 – PROC. Nº 6896/18 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação dos serviços técnico-especializados à realização de concurso público 
para provimento de cargos do Quadro de Pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de 
Lorena, que se encontrarem vagos ou vierem a vagar e formação de Cadastro Reserva 
com aproveitamento especial para Docentes do Magistério Público Municipal na vigência 
do concurso, compreendendo o planejamento, a elaboração, a impressão, a aplicação 
e correção das provas, observadas as demais condições estabelecidas no Termo de 
Referência/ Projeto Básico.
INSTITUTO ZAMBINI - CNPJ Nº: 07.245.805/0001-44
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até a homologação do resultado final do concurso 
público.
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2018
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

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

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

A� nal, a Câmara é sua.

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

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Em visita à região, Bolsonaro revela 
investimentos na tecnologia do Vale
Presidente eleito promete atenção ao Vale do Paraíba em formatura de sargentos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A formatura dos 530 sar-
gentos da EEAR (Escola de 
Especialistas da Aeronáutica), 
em Guaratinguetá, contou com 

a presença do presidente eleito 
Jair Bolsonaro (PSL). Não foi a 
primeira vez que ele esteve na 
cerimônia de formação dos no-
vos sargentos na cidade, mas a 
primeira vez que um presidente 
eleito participou do evento. Sob 

forte esquema de segurança e 
com a agenda conturbada, o 
presidente confirmou investi-
mentos na área tecnológica no 
Vale do Paraíba.

Durante a cerimônia de for-
mação dos militares, Bolsonaro 

Ao lado do deputado Marcelo Ortiz e do senador eleito Major Olímpio, Bolsonaro brinca com grupo que o aguardava para fotos; passagem rápida

Fotos: Leandro Oliveira

foi acompanhado de perto pelo 
senador eleito, Major Olímpio 
(PSL), pelo futuro ministro de 
Ciências e Tecnologias, o te-
nente coronel Marcos Pontes e 
o general Augusto Heleno, que 
foi anunciado para o Gabinete 

de Segurança Institucional. No 
andar superior do Grupamento 
de Apoio de Guaratinguetá, o 
presidente, que assume o cargo 
no dia 1 de janeiro, conversou 
praticamente todo o tempo 
com os aliados políticos. 

Nomes do cenário político 
da região também marcaram 
presença na cerimônia. Ao lado 
de Bolsonaro estavam o prefei-
to de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva (PSB), o presidente da 
Câmara, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD) e o deputado 
federal Marcelo Ortiz (Pode). 
Outros parlamentares e depu-
tados também prestigiaram 
o evento, em área reservada. 
Cercado pelo forte aparato 
da Policia Federal e militares 
da Aeronáutica, o presidente 
concedeu entrevista coletiva 
após almoço na EEAR.

Ao ser indagado sobre possí-
veis investimentos no Vale do 
Paraíba, o presidente afirmou 
que a região tem grande po-
tencial de exploração para o 
desenvolvimento. “O Vale do 
Paraíba, a gente estuda, junto 
com Marcos Pontes, criarmos 
aqui o Vale do Silício, que 
poderia ser o Vale do Grafeno 
ou Nióbio. Existe essa possibi-
lidade, e a região a ser escolhi-
da, devido à proximidade de 
grandes empresas, seria o Vale 
do Paraíba”, respondeu, compa-
rando a região entre Rio e São 
Paulo como a principal área de 

tecnologia dos Estados Unidos.
Quando questionado sobre 

os investimentos nas Forças 
Armadas, Bolsonaro confirmou 
que já alinha com o futuro 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, o fortalecimento de 
unidades militares como a 
EEAR. “Tenho certeza que o fu-
turo comandante da Aeronáu-
tica tratará bem disso. Atender 
bem as Forças Armadas não 
é despesa, é investimento”, 
concluiu.

Ainda durante coletiva, o 
presidente eleito falou sobre 
o indulto para presos. De ma-
neira direta, afirmou que se um 
indivíduo comete um crime, 
ele precisa cumprir a pena 
de forma integral. “Qualquer 
criminoso tem que cumprir 
sua pena de maneira integral. 
Essa é a nossa política, isso 
que acertei com o Sérgio Moro 
(futuro ministro da Justiça e 
Segurança)”, respondeu.

Sobre a nomeação de um 
nome para o ministério do 
Meio Ambiente, o presidente 
confirmou que tem cinco op-
ções e que vai trabalhar a pasta 
para que o produtor rural não 
seja prejudicado. Bolsonaro 
ainda afirmou que não vai 
prorrogar a intervenção federal 
no Rio de Janeiro.

Após os compromissos em 
Guaratinguetá, o presidente 
eleito visitou o Santuário Na-
cional de Nossa Senhora, em 
Aparecida. De lá, Bolsonaro 
seguiu para o complexo religio-
so Canção Nova, em Cachoeira 
Paulista, onde se reuniu com 
líderes da Igreja Católica da 
região, como o bispo de Lorena, 
Dom João Inácio Müller e o pre-
sidente da Fundação Católica 
João Paulo II, monsenhor Jonas 
Abib. No sábado, o presidente 
tem agenda em Resende, no Rio 
de Janeiro.

Bairros rurais de Silveiras são incluídos 
em trabalho de regularização de áreas

Lucas Barbosa
Silveiras

Dando continuidade à busca 
pela regularização fundiária de 
bairros de Silveiras, o prefeito, 
Guilherme Carvalho (PSDB), 
participou na última semana 
em São Paulo da assinatura 
da última etapa do processo 
que concederá as escrituras 
de mais de cem imóveis do 
Conjunto Habitacional Geraldo 
Adão e do Vila Esperança, em 
2019. Durante o encontro no 
Palácio dos Bandeirantes, o 
chefe do Executivo também 
conseguiu a inclusão de dois 
outros bairros no programa 
estadual ‘Cidade Legal’.

Com a presença do secre-
tário da Casa Civil do Estado, 
Aldo Rebelo, e de represen-
tantes de diversos municípios 
ligados ao Codivap (Consórcio 
de Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba, Serra da 
Mantiqueira e Litoral Norte), a 
reunião na última quarta-feira 
teve como objetivo discutir de-
talhes sobre o andamento dos 
convênios firmados durante 
o ano entre as prefeituras e o 
Governo do Estado. 

Após participar do encontro, 
Carvalho se reuniu com os 
responsáveis pelo programa 
‘Cidade Legal’ (criado em 2007 
para agilizar e desburocratizar 
o processo de regularização de 
núcleos habitacionais em São 
Paulo). Na ocasião, foi assinada 
a planta do projeto elaborado 
para fornecer a documentação 
dos imóveis dos bairros Vila 
Esperança e Geraldo Adão. Esta 
é considerada a última etapa 
para a liberação das escrituras 

das residências. 
As tratativas para a regu-

larização dos bairros foram 
iniciadas em janeiro, através 
de reuniões entre a Prefeitura 
e representantes da secretaria 
Estadual de Habitação. Após a 
aprovação dos projetos preli-
minares, foi realizado no fim 
do primeiro semestre o serviço 
de topografia com medições 
das áreas. Na sequência foram 
feitas a formalização do levan-
tamento, o desmembramento 
das áreas e a matrícula mãe 
(ato burocrático) no cartório.

A expectativa de Carvalho é 
que as escrituras estarão em 
breve nas mãos das famílias do 
Vila Esperança e Geraldo Adão. 
“Não tem como cravar a  data 
de entrega das documenta-
ções, já que este cronograma é 
de responsabilidade do Estado. 

Porém, acreditamos que isto 
ocorrerá já no início de 2019. 
Essa regularização é um anti-
go pedido destas quase 120 
famílias, que em breve terão 
mais segurança jurídica de 
suas casas, não necessitando 
mais de contratos de gaveta 
(informais)”. 

O chefe do Executivo reve-
lou ainda que sua visita à São 
Paulo garantiu a extensão do 
Cidade Legal para outros dois 
bairros rurais de Silveiras. 
“Após muito empenho, con-
seguimos a autorização do 
Estado para que o  Bairro dos 
Macacos e o Bom Jesus sejam 
inclusos no programa. Esta fu-
tura regularização beneficiará 
quase quatrocentas famílias. 
Estamos muito satisfeitos por 
termos dados mais um passo 
tão importante”.

Foto: Divulgação PMS

Guilherme Carvalho, em apresentação da nova fase do Cidade Legal


