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Prefeito pede suspensão da cobrança 
após Saeg encerrar isenção a entidades
Decisão causa nova polêmica entre Marcus Soliva e autarquia; Executivo quer revisão sobre tarifa

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As entidades assistenciais de 
Guaratinguetá foram comuni-
cadas pela Saeg (Companhia de 
Águas, Esgoto e Resíduos) so-
bre o fim da isenção da cobran-
ça de água. As instituições que 
usavam até 150 m³ de água 
por mês eram isentas da tarifa. 
A mudança no posicionamento 
da companhia causou discus-
são e, após polêmica, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) pediu a 
suspensão da cobrança.

Por ser uma autarquia, a 
Saeg independe da Prefeitura 
para tomar suas decisões, mas 
quando a cobrança passou a 
ser feita, o Executivo se po-
sicionou contrário ao fim da 
isenção da tarifa, que atinge 
mais de vinte entidades que 
prestam serviços assistenciais 
no município. De acordo com o 
prefeito, existem outros meios 
da companhia se estabilizar 
financeiramente. Segundo 
Soliva, foi feito um pedido 
para que o fim da isenção fosse 
revisto, já que as entidades 
prestam serviços filantrópi-
cos para comunidades locais. 
“Chamei o diretor presidente 
da Saeg, expus o problema e 
não é esse o fator financeiro O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, que pediu a suspensão da cobrança para entidades do município, instituída pela Saeg
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da Saeg. O que vai resolver é 
acertar o assunto da CAB, a 
Guaratinguetá Saneamentos 
(empresa que tem polêmico 
contrato para tratamento da 
água e esgoto na cidade e que 
enfrenta pedidos de rescisão 
e cobrança por problemas 
no serviço)”, afirmou Marcus 
Soliva. 

A conversa com Renato Va-
lentim, atual presidente da 
Saeg, foi confirmada pela 
companhia. As entidades foram 
comunicadas sobre a cobrança 
da taxa em novembro, e as con-
tas deveriam ser cobradas já no 
mês seguinte. “Sobre o assunto 
das entidades assistenciais, eu 
pedi para a Saeg rever todos os 
casos e suspender essa ação de 
cobrança, para continuar do 
jeito que estava. As entidades 
trabalham há anos nesse siste-
ma. Essa é a contrapartida do 
município pelo bom serviço 
que elas prestam”, concluiu.

A Saeg informou que a deci-
são está com a Arsaeg (Agência 
Reguladora de Guaratinguetá), 
que vai dar um desfecho à situ-
ação nos próximos dias. Ainda 
segundo a autarquia, a cobran-
ça permanecerá mantida até 
que haja um posicionamento 
da Arsaeg sobre o pedido de 
suspensão da cobrança.

Com duodécimo "modesto", Câmara devolve R$ 100 mil 
para orçamento de 2019 da Prefeitura de Silveiras
Recurso é usado no pagamento do 13° dos servidores e nova fase da renovação da frota municipal de veículos

Lucas Barbosa
Silveiras

O presidente da Câmara 
de Silveiras, Pedro Paulo 
Campos (DEM), devolveu na 
última semana ao prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB) 
um cheque de R$ 100 mil 
referente à economia de re-
cursos do duodécimo. Além 
de ajudar no pagamento do 
13° salário dos servidores 
municipais, o montante será 
utilizado para reforçar a frota 
de veículos.

No final do ano passado, o 
Executivo destinou R$ 1,053 
milhão para que o Legislativo 
arcasse com suas despesas 
referentes ao exercício de 

2018. 
Após a Câmara adotar um 

plano de medidas de redução 
de gastos em despesas bási-
cas como energia elétrica, 
água e telefone, Campos de-
volveu em junho um cheque 
de R$ 40 mil à Prefeitura.

À época, o Executivo utili-
zou R$ 30 mil para ajudar na 
aquisição de uma ambulân-
cia. O veículo, que custava R$ 
90 mil, foi adquirido também 
graças a uma contrapartida 
municipal de R$ 12 mil, e 
uma emenda parlamentar 
de R$ 48 mil do deputado 
estadual Cássio Navarro 
(PSDB).  Já os R$ 10 mil res-
tantes da devolução foram 
empregados na realização do 

evento Rodeio Fest, ocorrido 
em agosto.

Dando continuidade à po-
lítica de economia, Campos 
realizou, no último dia 10, 
sua segunda devolução de 
recursos do duodécimo. 
“Conseguimos esse montante 
significativo porque além do 
corte de gastos, deixamos de 
realizar algumas obras no 
prédio da Câmara. Estou mui-
to orgulhoso de ter feito essa 
devolução, e acredito que 
isso foi algo praticamente 
inédito em nosso município”.

Além de ressaltar a harmo-
nia entre os poderes munici-
pais, o chefe do Legislativo 
comentou ainda sobre a 
utilização dos recursos por 

Guilherme Carvalho e Pedro Paulo Campos; devolução de R$ 100 mil
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parte do Executivo. “Temos 
um relacionamento de con-
fiança com o prefeito, e fo-
mos favoráveis à destinação 
que ele escolheu. Ficamos 
muito satisfeitos de saber 
que esse recurso ajudou no 
pagamento do 13º salário 
dos servidores e também na 
compra de uma van. Certa-
mente quem mais ganha com 
esse trabalho de cooperação 
entre os poderes municipais 
são as famílias de Silveiras”.

Em um vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
de Silveiras, Carvalho ressal-
tou a importância da devolu-
ção de parte do duodécimo. 
“Essa ação do presidente da 
Câmara demonstrou muito 
comprometimento e respeito 
com o dinheiro público. Essas 
duas devoluções no ano nos 
ajudaram a dar importantes 
passos, principalmente no 
pagamento do 13° salário 
dos servidores municipais e 
na renovação da nossa frota 
de veículos”.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO DE JESUS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de TI,
estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de junho de 1985, residente e domiciliado na Rua Ulisses de Paula Costa, nº 54,
Campos Maia, Pindamonhangaba-SP, filho de WALDINEY FRANCISCO DA SILVA e
MARIA IVETE DE JESUS SILVA.
MARIANA VITÓRIA DOS REIS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de maio de 1996, residente e domiciliada na  Rua José Luiz Marcondes, nº 394,
Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filha de BENEDITO PEDROSO DA SILVA e YARA
DOS REIS RIBEIRO SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  15 de dezembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KEVIN RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 3 de março de 1993,
residente e domiciliado na Rua Simão Denis, nº 231, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba-SP, filho de AGNALDO CRISTIANO DA CRUZ RODRIGUES e
BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA.
VÂNIA BRAGA DE FRANÇA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
10 de setembro de 1985, residente e domiciliada na Rua Simão Denis, nº 231, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO MOREIRA DE LIMA e EDITE
BRAGA DE FRANÇA. 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 dezembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE ACOSTA, de nacionalidade brasileira, profissão servidor público, estado civil
solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Guarulhos-SP, no dia 27 de junho de 1986,
residente e domiciliado Rua Guanumbi nº 35, Maricá, em Pindamonhangaba SP, filho
de PLINIO ACOSTA JUNIOR e MARIA SANTOS DA SILVA ACOSTA.
JENIFFER SUELLEN DE OLIVEIRA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de novembro de 1992, residente e domiciliada Rua
Guanumbi nº 35, Maricá, em Pindamonhangaba SP, filha de JULES DEMIAN SANTOS
CARVALHO e ELEN ROSE BRITO 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,  18 de dezembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS DA SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão montador, estado
civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Mauá-SP, no dia 29 de agosto de 1997,
residente e domiciliado na Avenida Quinze de Novembro, nº 346, Cidade Nova,
Pindamonhangaba-SP, filho de SEBASTIÃO DE CARVALHO ARAUJO e LEIDA DA
SILVA ARAUJO.
SARAH ALMEIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de
janeiro de 2001, residente e domiciliada na Avenida Quinze de Novembro, nº 346,
Cidade Nova, Pindamonhangaba-SP, filha de RONALDO APARECIDO DOS SANTOS
e ALEXANDRA APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos
I, II, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  18 de dezembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALLAN JOHNES APARECIDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
pedreiro, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 4 de março de 1993, residente e domiciliado Rua Padre Luiz Garcia de
Oliveira nº 37, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de MAURO APARECIDO
DOS SANTOS e ROSANA GOMES DOS SANTOS.
MARIA MADALENA RANDIS FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, profissão babá,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22
de março de 1995, residente e domiciliada Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira nº 37,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO e GENY MARTINS
RANDIS FRANCISCO. 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 dezembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TULIO MAURICIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 13 de
fevereiro de 1981, residente e domiciliado Rua Guilherme José Gama Pestana nº
125, Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filho de DOMINGOS DE OLIVEIRA
FILHO e FLORISBELA DOS SANTOS OLIVEIRA.
NADINE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 41 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 25 de setembro de 1977,
residente e domiciliada Rua Guilherme José Gama Pestana nº 125, Campo Alegre,
em Pindamonhangaba SP, filha de NÉDIO DOS SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS
DOS SANTOS. 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,  20 de dezembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLODOALDO VIEIRA DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão corretor de
imóveis, estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Osasco-SP, no dia
14 de setembro de 1971, residente e domiciliado Rua Marino Teixeira nº 23, Araretama,
em Pindamonhangaba SP, filho de CLODOVEU VIEIRA DE MELO e MARIA ALVES
CORDEIRO DE MELO.
GILCE MEIRE SANTA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 14 de março de
1971, residente e domiciliada Rua Marino Teixeira nº 23, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filha de ODAIR SANTA ROSA e MARIA APARECIDA SANTA
ROSA. 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,  20 de dezembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ERNANI JÚNIOR BELINTANI, de nacionalidade brasileira, profissão micro empresário,
estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Guarulhos-SP, no dia 14 de
janeiro de 1982, residente e domiciliado Rua Doutor Antonio Asmar Kobbaz nº 381,
Real Ville, em Pindamonhangaba SP, filho de ERNANI EMILIO BELINTANI e MARIA
DE LOURDES VANZELLI BELINTANI.
ADRIANA DANIELA JÚLIO E OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
advogada, estado civil viúva, de 46 anos de idade, nascida em Belo Horizonte-MG,
no dia 19 de outubro de 1972, residente e domiciliada Rua Doutor Antonio Asmar
Kobbaz nº 381, Real Ville, em Pindamonhangaba SP, filha de MOACIR JÚLIO e
SHYRLEI MARIA DE SOUZA JÚLIO. 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 dezembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FRANÇA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado civil
solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 2 de setembro
de 1995, residente e domiciliado na Avenida Professora Elvira de Moura Bastos, nº
442, Bela Vista, Pindamonhangaba-SP, filho de LUIZ CARLOS FRANÇA e ANGELICA
BARRETO DA SILVA.
KAROLINE FERNANDA DA SILVA FELIPE, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 9 de fevereiro de 1997, residente e domiciliada na  Rua Ruth Francisco dos
Santos, nº 40, Parque das Nações, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSIAS FELIPE
e MÁRCIA FERNANDES DA SILVA FELIPE. Apresentaram os documentos I, III e IV,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  21 de dezembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBENS AMARAL FERREIRA FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão jornalista,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no dia 3 de
março de 1991, residente e domiciliado na  Rua José Teberga, 79, Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, filho de RUBENS AMARAL FERREIRA e MARIA SUZILEI DA
SILVA FERREIRA.
PRISCILA BORDON, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil
solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 8 de abril de
1989, residente e domiciliada na Rua Belmiro Claro Cortez, nº 117, Vila São Paulo,
Pindamonhangaba-SP, filha de LUIZ APARECIDO BORDON e MARILDA DAS GRAÇAS
COSTA BORDON. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  21 de dezembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALAN DIONE OLIVEIRA DOMINGOS, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Coronel Fabriciano-MG, no dia
21 de dezembro de 1987, residente e domiciliado na Avenida São Paulo, nº 19, Cidade
Nova, Pindamonhangaba-SP, filho de ALVERINO DOMINGOS e VERCINA RAMOS
DE OLIVEIRA.
KELLY DAMARIS SANTOS CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão balconista,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
3 de agosto de 1986, residente e domiciliada na Avenida São Paulo, nº 19, Cidade
Nova, Pindamonhangaba-SP, filha de MARCO ANTONIO MAIOLINO DE CAMARGO
e IVONE DA SILVA SANTOS CAMARGO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  21 de dezembro de 2018.

Estado entrega novo comando 
regional da PM em Lorena 
com R$ 6 milhões investidos
Unidade regional reforça estrutura do policiamento para 17 cidades; 
prédio antigo vira creche municipal e deve atender até 160 crianças 

O evento de entrega da nova sede do 23 BPMI em Lorena; estrutura para ação regional da Polícia Militar

Rafaela Lourenço
Lorena

Após dois anos de planeja-
mento e obras, a nova sede 
do 23º BPMI (Batalhão da 
Polícia Militar do Interior) 
foi entregue em Lorena. Com 
investimento de aproximada-
mente R$ 6 milhões, o pré-
dio concentrará os trabalhos 
da Polícia Militar, que atende 
17 cidades da região.

Foram quarenta anos de 
atuação em um prédio em-
prestado pelo município. 
Agora, o Batalhão atuará em 
prédio próprio, construído 
num terreno doado pela 
Prefeitura em 2008, com 
os trabalhos operacionais 
e de inteligência com cerca 
de 120 homens, como esti-
pulado no início do projeto.

A cerimônia de inaugu-
ração, realizada na última 
quarta-feira, contou com a 
presença de militares, o co-
mandante do CPI-1 (Coman-
do de Policiamento do Inte-
rior 1) que abrange o Vale 
do Paraíba e o Litoral Norte, 
coronel Lourival da Silva 
Junior, o comandante do 
23º BPMI, tenente coronel 
Hélcio Vieira, autoridades e 
o prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (sem partido).

Segundo Vieira, a instala-
ção é uma prova do forta-
lecimento da estrutura ao 
combate à criminalidade e 
de prestação de serviços à 
população. “Vai facilitar o 
planejamento, concentran-
do as informações e todo o 
efeito na sede para fazer a 
instrução e a preparação. 
Ainda contamos com a vinda 
do videomonitoramento de 
algumas cidades como Gua-
ratinguetá. Com isso, a PM, 
tendo esse aparato tecnoló-
gico, aumentará a eficiência 
do policiamento”, destacou o 

comandante.
A coronel da Polícia Mili-

tar, Eliane Nikoluk, que teve 
participação direta desde 
o início do projeto quando 
ocupava o comando da PM 
na RMVale, também esteve 
presente na solenidade. Ela 
recebeu uma homenagem 
do Batalhão e enfatizou a 
importância da nova sede 
para o desenvolvimento dos 
trabalhos. “Essa unidade 
tem a capacidade de acolher 
todos os serviços da Polícia 
Militar, de todas unidades e 
prestar o serviço com exce-
lência para os próximos 20 
anos, já prevendo o aumento 
populacional e o crescimen-
to das cidades da região”.

A previsão inicial de um 
ano para a entrega do prédio 
não foi concluída devido a 
problemas na fase de plane-
jamento do projeto executi-

vo e uma falha na topografia 
do terreno, que, segundo 
Vieira, atrasou aproxima-
damente seis meses para o 
início da obra, mas que no 
final do primeiro semestre 
deste ano já poderia ter sido 
entregue. Devido ao período 
eleitoral e ajustes nas agen-
das, o Batalhão passou para 
a avenida Coronel Marciano, 
no Santo Antônio, na última 
semana. 

O secretário de Segurança 
Pública de Lorena, Norival 
de Sousa Júnior, salientou 
a importância da estrutura 
do Batalhão para o trabalho 
conjunto em prol da segu-
rança do município. “Prin-
cipalmente pela localização 
geográfica. Está num ponto 
onde conseguem distribuir 
as forças da PM com facili-
dade para qualquer ponto 
da cidade. Como Prefeitura 

temos a necessidade desse 
apoio da Polícia Militar hoje, 
através do convênio da Ati-
vidade Delegada que conta 
com seis policiais por turno 
de serviço e apoio junto a 
Guarda Municipal”.

Prédio antigo – O prédio 
da antiga sede do Batalhão 
foi devolvido para a secreta-
ria de Educação, segue em 
obras e funcionará como 
uma nova creche municipal, 
a partir de fevereiro. Com 
um investimento de apro-
ximadamente R$ 300 mil, a 
unidade atenderá cerca de 
160 crianças dos bairros 
São Roque, Vila Cida e Vila 
Rica. “Estamos tentando 
cumprir uma meta que os 
governos Estadual e Federal 
não cumpriram, de ter 80% 
das crianças em creches mu-
nicipais”, destacou o prefeito 
Fábio Marcondes.

Eliane Nikoluki, o comandante do BPMI Hélcio Vieira e o prefeito de Lorena Fábio Marcondes descerram placa do novo batalhão da PM
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Estagiários dispensados sem aviso prévio 
pela Prefeitura de Cachoeira criticam atrasos
Medida atinge 82 universitários de pedagogia e psicologia; Prefeitura quita dívida quatro dias após corte

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

Alegando uma queda no 
recebimento de repasses 
estaduais e federais, a Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
dispensou 82 estagiários 
na última semana. A ação 
revoltou os universitários, 
que denunciam o atraso no 
pagamento de suas bolsas-
-auxilio, dívida quitada dias 
após a dispensa.

Em dezembro de 2017, o 
prefeito Edson Mota (PR) 
autorizou a realização de um 
processo seletivo para a con-
tratação de estagiários das 
áreas de pedagogia e psicolo-
gia. O edital, que não descre-
veu quantos estudantes de 

cada uma das especialidades 
seria contratado, estabeleceu 
uma bolsa-auxílio de R$ 937 
por seis horas de trabalho.

Já no início de 2018, foram 
contratados cerca de noventa 
universitários, sendo a maio-
ria de alunos de pedagogia, 
que atuaram ao longo do ano 
como auxiliares nas escolas 
municipais. Para a surpresa 
dos estagiários, seus con-
tratos foram rescindidos no 
último dia 10. Apenas oito 
universitários foram manti-
dos nos cargos.

Durante entrevista à im-
prensa regional na última 
semana, um grupo de esta-
giários afirmou que além de 
não serem avisados previa-
mente sobre o desligamento 

em massa, o Executivo não 
depositou as parcelas de 
novembro e dezembro da 
bolsa-auxilio. Os estudantes 
também reclamam da postu-
ra da atual gestão municipal, 
que não os procurou parar 
dar satisfações sobre o corte.

Quatro dias depois, o pre-
feito publicou uma nota aos 
estagiários. “A Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Pau-
lista informa aos estagiários 
que na data de hoje (dia 14) 
foi efetuado o pagamento 
referente aos dois meses da 
bolsa-auxílio ao CIEE. Mais 
uma vez, a Prefeitura justi-
fica o atraso devido à queda 
dos repasses ao município... 
(trecho da nota)”.

Em resposta ao Jornal 

Atos, a Prefeitura de Cacho-
eira Paulista lamentou as 
dispensas dos estagiários 
e afirmou que elas foram 
motivadas por dificuldades 
financeiras do município 
em arcar com os gastos 
das contratações, também 
motivadas pela “queda acen-
tuada nos repasses públicos, 
ocorrida sequencialmente 
nos últimos quatro meses”.

Justificando a falta de co-
municação prévia sobre os 
desligamentos, a Prefeitura 
explicou que os contratos 
não foram rescindidos an-
teriormente porque tinha 
a expectativa de que os 
repasses governamentais 
aumentassem nos últimos 
meses. Edson Mota: corte de estagiários na Prefeitura ferou reclamações

Foto: Jéssica Dias

Piquete, 27 de dezembro de 
2018 – No dia 21 de dezembro co-
meçou o verão e, junto com ele, o 
período de muitas chuvas. Apesar 
dos benefícios, como a elevação nos 
níveis dos reservatórios, aumenta 
o risco de desastres naturais, como 
deslizamentos de terra. Esse fenômeno 
natural, muito comum em encostas e 
morros, tem como agente causador 
as águas abundantes que, somadas 
com a ação humana, podem facilitar 
sua ocorrência.

Assim, um aspecto determinante que 
prejudica ainda mais essa situação são 

as ligações clandestinas de água, ou 
os famosos ‘gatos’, pois comprometem 
a estrutura física da rede em função 
de infiltrações. Geralmente, o material 
utilizado para esse tipo de procedimento 
é inadequado e pode ocasionar vaza-
mentos,  o que agrava  ainda mais os 
casos de deslizamento de terra.

A Águas Piquete solicita que, em casos 
de suspeita de  fraudes na rede, o mu-
nícipe entre em contato pelos canais de 
comunicação 0800 2020 120, WhatsApp 
(12) 99630-4064 e denuncie. Ligação 
clandestina é crime (Art 155 do Código 
Penal) e prevê punições conforme a lei.

Furto de água agrava situação
de deslizamentos de terra

Ato criminoso é fator determinante nos casos de desastres naturais

Rafaela Lourenço
Lorena

Em visita a Lorena, o secre-
tário de Cultura do Estado, 
Romildo Campello, conheceu 
o circuito cultural da cidade 
com antigas e novas atrações. 
A passagem também contou 
com a explicação de programas 
de incentivo à cultura para 
empresários locais.

Em reunião, o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) apre-
sentou um projeto de restauro 
do atual prédio da Casa da 
Cultura.

A convite do secretário de 
Cultura de Lorena, Roberto 
Bastos, o Totô, Campello vi-
sitou espaços culturais como 
o Mercado Municipal, a Sala 
Euclides da Cunha, o acervo do 
Instituto de Estudos Valeparai-
banos (IEV) e o Teatrim, novo 
projeto do dramaturgo Caio de 
Andrade que será inaugurado 
em fevereiro.

Campello salientou que Lo-
rena é uma das cidades que 
possuem praticamente todos 
os projetos e programas do 
Estado de incentivo à cultura 
como o Projeto Guri, Circuito 

Cultural Paulista e o Ponto Mis. 
O Proac (Programa de Ação 

Cultural), que tem mais de 
uma década de atividade, foi 
um dos principais pontos que 
o secretário apresentou para 
os empresários durante a pas-
sagem por Lorena. “O Estado 
avalia e aprova projetos, e a 
empresa, ao invés de recolher 
o ICMS (Imposto Sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) 
para o governo, recolhe para 
os projetos culturais. É uma 
ferramenta muito importante 
para fomentar a cultura da 
cidade”.

Para Campello é preciso in-
cluir a cultura na estratégia de 
desenvolvimento econômico 
do município, aliando patri-
mônios históricos, tradições 
culturais e o turismo, o que 
inclui a geração de empregos 
e o destaque para a cidade na 
região. “Esta é uma forma dos 
empresários contribuírem 
com a cidade e para o próprio 
negócio, primeiro porque é 
100% de isenção. O imposto 
é transferido para o projeto, 
que pode dar uma maior vi-
sibilidade para as empresas e 
suas marcas. Ganha a cidade, 

os empresários e os artistas”.
O prefeito Fábio Marcondes 

revelou que receber o secre-
tário neste fim de mandato é 
essencial para os projetos da 
cidade. “Ele foi muito parceiro 
durante o período do gover-
nador Marcio França (PSB). 
Disse que faria uma visita à 
Lorena e hoje está aqui com 
uma agenda lotada na questão 
cultural”, frisou.

O chefe do Executivo apre-
sentou um projeto sobre o 
restauro da Casa da Cultura, 
prédio pertencente a Santa 
Casa de Misericórdia de Lo-
rena, a qual contratou uma 
empresa especializada para 
levantar os problemas e desen-
volver um projeto para que em 
parceria busquem recursos de 
impostos para a reforma. “Hoje 
estão coletando os dados e 
avaliações para apresentar um 
projeto, e depois ir para o Con-
dephaat (Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico), que 
é obrigado. Depois desse aval, 
buscaremos os recursos na 
dedução de impostos do ICMS.

Segundo Campello, este pro-
jeto, assim como outros, pode e 
deve ser aprovado pelo Proac.

Nas últimas semanas no cargo, 
secretário de Cultura do Estado 
visita e debate projetos de Lorena
Cidade apresenta ações que envolvem participação da 
comunidade em atividades culturais; expectativa para 2019

O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, apresenta projetos culturais ao secretário Romildo Campello

Foto: Rafaela Lourenço
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Prefeitura e Câmara de Aparecda atritam 
com alterações e gratuidade do Zona Azul
Secretário de Trânsito garante isenção a idosos e deficientes na cidade

Rafael Rodrigues
Aparecida 

A Zona Azul de Aparecida 
passa por mudanças com re-
tirada e a inclusão de ruas no 
sistema de cobrança. Para o se-
cretário de Segurança Pública e 
Trânsito de Aparecida, Marcelo 
Monteiro, a medida se tornou 
necessária já que não são 
poucas as ruas que são alvos 
de reclamação de motoristas, 
que alegam falta de vagas para 
estacionamento.

De acordo com Monteiro, 
a rua Coronel Rodrigo, uma 
travessa da avenida do Rio 
Branco, no Centro de Apareci-
da, será excluída do sistema de 
zona azul. O motivo é que a via 
possuí apenas residências. Nem 
mesmo a fiscalização é feita no 
local nos últimos meses.

Em contrapartida, a Zona 
Azul ganhará mais trinta vagas 
de estacionamento, sendo que 
16 na rua Vicente Pasin, no 
bairro Santa Rita, e outras 14 
na rua Aristides de Andrade, 
que dá continuidade à Co-
lombano Teixeira, próximas à 
rodoviária.

Outra mudança anunciada 
é o tempo de estacionamento 
permitido. Atualmente, o mo-

torista poderia pagar por até 
duas horas seguidas nas vagas. 
O tempo aumentou para quatro 
horas. A justificativa é atender 
as necessidades dos romeiros,. 
As quatro horas permitidas 
terão custo de R$ 8.

Isenção – Idosos e pessoas 
com deficiência tem duas horas 
gratuita no estacionamen-
to. A medida atende emenda 
parlamentar, mas o benefício 
não agradou o Executivo. A 
proposta chegou a ser vetada 
pelo prefeito Ernaldo Cesar 
Marcondes (MDB), mas os 
parlamentares derrubaram o 
veto, mantendo a isenção. 

Monteiro confirmou que o 
benefício para idosos e pessoas 
com deficiência ainda estão 
em vigor, mas destacou que 
o departamento Jurídico da 
Prefeitura analisa a constitu-
cionalidade da emenda, já que 
no contrato com a empresa 
que administra a zona azul 
não há nenhuma cláusula que 
determine o benefício.

Para o secretário, a isenção 
de duas horas de estaciona-
mento pode atrapalhar a fis-
calização, já que o beneficiário 
poderá sair da vaga, voltar 
em seguida e continuar sem a 
cobrança.Trecho que conta com vagas da zona azul, em Aparecida; mudanças anunciadas contam com polêmica entre poderes

Foto: Arquivo Atos

ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,  zumba,mix,  gap,  stilleto
dance - F: 99669-2921 - Av. Ilha Bela
102  ( próx.  a Caixa)  -  Ipe  II
Centro de Treinamento Equipe
Abalo - Muai-Thai,  Jiu-Jtsu,  MMA
- F: 98116-4858  - Av.  Ilha Bela 105
- próx. a Lotérica -   Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga  177  -  F:  3527-5767  -
sharksaude@gmail.com  -  M.Cesar
Academia Estrutura Física - Av. das
Margaridas,  545  - V.  das  Acácias  -
F: (12)99649-1193 - Moreira 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  biblio-
teca  - Moreira César

AUTO MECÂNICA E ELÉTRICO
CAVE Auto Peças e Mecânica - F:
3641-1471  - Rua  Albert  Sabin 283
-  Ipe  I  -  Moreira  Cesar
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

AUTO ESCOLA
AUTO ESCOLA NOVA FERRARI - Rua
Takao  Domoto  108  -  Ipe  I

(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
mariana@animalurbano@com.br/
www.facebook.com/animalurbanobr

BARBEARIA
BARBEARIA CARVALHO - F:  98110-
7708 - Av. Julio de Paula Claro 2565
-  Feital  -  Pinda
BARÃO BARBEARIA - F:98701-7393/
99123-7982  - Av. das Hortências 156
-  V.das  Acácias

BARES E LANCHONETES
Bar do BIBI - F: 99247-0598 - Ipe I -
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
COMERCIAL PARAIBA - Bebidas  e
alimentos  em  geral  -  rua  José
Milton  Monteiro  115  -  (em  frente
ao  homem  de  lata)  Moreira  Cesar
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

BICICLETARIA
BICICLETARIA CICLO MANIA - Av. José
Augusto  mesquita  386  -  F:  3637-
6448/99782-7224  -  Moreira  Cesar

BORRACHARIA
BORRACHARIA CARANGOLA - F:
99116-7166  Rua Albert  Sabin 138  -
Ipe  I  /  99146-4063  Rua  Ver. Vitorio
Cassiano  31  Carangola
Borracharia e Oficina do Edson - F:
3637-1856/99232-7770  -  Rua  José
Monteiro César  600  - Moreira César

CABELEIREIROS E INSTITUTOS DE
BELEZA

Cabeleireiro Nikaiu e Carmellite -
Ant. Rua 11 nº 137 - F: 98232-6565/
99130-8024  -  Moreira  Cesar
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

FUNILARIA e PINTURA
FUNILARIA e PINTURA DO
CLAUDIÃO - F:  99189-3222  -  Rua
Takao  Domoto  102  -  M.César
A.S.CAR Funilaria e pintura - F: 3637-
6557/98114-1144/99110-7341  -  Av.
Abel  Fabricio  Dias  830  -
V.S.Benedito  -  Moreira  César

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

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e Gas  -
3645-4000/3642-6921 - Av. Dr. Fontes
Junior 692  - M. Aurea  - Pinda

IMOBILIÁRIA
IMOBILIARIA CENTRAL -  locação/
vendas  -  F:  3641-2600/99105-2139/
3637-4894 - Av. Nova Pinda 35 - Ipe I

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:3645-
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  –  M. 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. S. CRISTÓVÃO -
R. Caçapava, 31,    loja 1 - 3642-4207
-  Cidade  Nova.  Loja  2  -  3645-7351
B.  Campinas
JOÃO DE BARRO –  Mat. p/constr.  e
madeiras - Tel 3641-1929, 3637-5620
-  Av.  Dr.  José  Adhemar  César
Ribeiro,  1910.  Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE-TRICO
e HIDRÁULICO  - Tel 3641-2257 – R.
Alberto Sabin, 160 - Ipê I - M. 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

MOVEIS
LEÃO MÓVEIS -  F:  3641-2324  /

99246-4689  -  Rua  Takao  Domoto
192

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  embala-
gem em  geral.  F:  3637-3280/99103-
0375 - Rua Bulgária nº 623  - Pasin

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
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,  balancea-
mento,  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 Cardoso  - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E LANCHES
CASA DA FOGAZZA  -  atendimento
4°  a  2º  feira  -  Rua  José  Milton
Monteiro  321  -  F:  3641-1917  -
Mantiqueira
REI DA ESFIHA - F: 3637-2234/99672-
5574  -  Pça  Moreira  Cesar
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 – M. 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 Mantiqueira - atend. de
2  a  Sabado    das  11  as  15hrs  Ser-
vimos    p/romeiros e empresas    por
agendamento.  F:  3637-4233  -
Mantiqueira
Restaurante Fazendinha - Rua
Gregório Rodrigues de  Souza 46   F:
3641-1971/36375777/99612-0065 - V. S.
Benedito  - M.  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  - Moreira 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
Villa Vidros - Tel 99722-6066 wats/
98897-4288 - Av. Abel F. Dias, 5711
-  V.  S.  Benedito
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Cachoeira inaugura Cras no São Miguel 
e prepara pavimentação para janeiro

Da Redação 
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista inaugurou na úl-
tima terça-feira o posto do 
Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social) no 
bairro São Miguel. A popu-
lação contará com serviço 
de assistência às famílias da 
comunidade com cursos de 

geração de renda e cadastros 
em programas sociais dos 
governos estadual e federal 
como o Cadastro Único.

A secretária de Assistência 
Social, Ana Gabriela Quin-
tanilha, e o prefeito Edson 
Mota (PR) participaram do 
lançamento do Música e 
Cidadania a partir de janeiro 
de 2019. O projeto conta 
com cinco polos, e ensina a 

arte musical para crianças e 
adolescentes.

Com o atendimento que 
começa em janeiro no São 
Miguel, o projeto passa a 
atender mais quinhentas 
crianças e adolescentes. 

Mota anunciou também 
para janeiro novas melhorias 
para o bairro, como o asfalto 
e construção de uma quadra 
esportiva.
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Novo 
Pronto 
Socorro 

Infantil
de Guaratinguetá 

SECRETARIA DA

SAÚDE

http://guaratingueta.sp.gov.br

facebook.com/prefeituraguaratingueta

flickr.com/prefeituraguaratingueta

Espaço moderno, acolhedor e

com atendimento separado

dos adultos.


