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SINAL AMARELO NA LARANJA!  O Manthiqueira deu adeus à Copa São Paulo de Futebol deste ano após 
ser goleado pelo Vasco da Gama, na última segunda-feira. A Laranja Mecânica volta a campo em abril, para iniciar 
a disputa da Série B do Campeonato Paulista, mas encara o risco do fim da parceria com a FRC. Pág. 12

Uma das mudanças plane-
jadas para esse ano em Gua-
ratinguetá deve ser realizada 
até fevereiro. O Plantão Policial 
de Guaratinguetá vai começar 
a atender em novo endereço a 
partir do próximo mês. A mu-
dança do Plantão faz parte da 
desocupação do prédio, onde 
será instalado o novo Pronto 
Socorro. O Plantão Policial terá 
como sede a rua Xavantes, no 
Pedregulho, antigo prédio do 
Cad'Único.

Plantão Policial 
de Guará tem 
mudança a partir 
de fevereiro
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Guará retoma licitação do TUG 
com atenção à acessibilidade
Vencedora deve ser conhecida até 15 de fevereiro; cinco empresas retiram edital

O novo edital de licitação 
do transporte coletivo de 
Guaratinguetá foi reaberto 
no último sábado. O pro-
cesso estava parado desde 
dezembro, quando um pedi-
do de impugnação foi feito 
pela empresa São José, que 
opera parte da malha rodo-
viária do município. Cinco 
empresas já se candidataram 
e realizaram visitas técnicas 
ao terminal rodoviário e ao 
município. O prazo para con-
clusão é de um mês. Durante 
o período em que o edital foi 
recolhido, a Prefeitura ade-

quou quesitos apontados no 
pedido de impugnação. Em 
seguida, foi reaberto para 
que as empresas se candi-
datassem a partir da última 
segunda-feira, data que o 
edital foi publicado no Diário 
Oficial do Município. A previ-
são é que sejam conhecidas 
as propostas de empresas 
interessadas no certame e 
seja definida a vencedora 
até o dia 15 de fevereiro. 
O secretário de Mobilidade 
Urbana de Guaratinguetá, 
Marco Antônio 'Major' de 
Oliveira, deu detalhes so-

bre os próximos passos da 
licitação. “A expectativa é 
de que o processo ocorra 
normalmente. As empresas 
interessadas podem retirar 
o edital no site da Prefeitura 
de Guaratinguetá. A previ-
são é de que no dia 15 de 
fevereiro sejam abertas as 
propostas”.

Foi feita uma ampla revi-
são e adequações no docu-
mento. Segundo o secretário, 
a reserva técnica da frota de 
ônibus também foi alterada. 

Pág.  4
Ônibus do transporte público de Guaratinguetá; licitação em fevereiro

Foto: Leandro Oliveira

Prédio que recebe delegacias faz parte de pacote de mudanças em projeto de Soliva, em Guaratinguetá

Foto: Leandro Oliveira

Foto: Bruno Motta
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Cachoeira tem 
R$ 150 mil para 
construção do 
Centro do Idoso 

Idosos que moram em Ca-
choeira Paulista estão pró-
ximos de contar com uma 
opções para o entretenimen-
tos e ainda o atendimento 
em ações corriqueiras. A 
Prefeitura recebeu na última 
semana, através do Fundo 
do Idoso, um repasse no 
valor de R$ 150 mil para a 
implantação do CCI (Centro 
de Convivência do Idoso) e 
captação de recurso para o 
asilo Vila Vicentina.

Plano Diretor 
Participativo 
de Pinda inicia 
visita a bairros

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba dá continuação às 
ações do Plano Diretor Par-
ticipativo. Agora em janeiro 
serão realizadas oficinas nos 
bairros a partir de segunda-
-feira, seguidas de oficinas 
temático-setoriais, todas 
abertas à população. O obje-
tivo é colher informações so-
bre a realidade do município, 
e que mais pessoas possam 
participar e opinar na revisão 
do Plano Diretor. Serão oito 
oficinas realizadas nas áreas 
rural e urbana, às 18h.
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Vereador relata 
ameaças de 
morte e pode 
deixar mandato

Um pedido de socorro feito 
nas redes sociais ganhou 
repercussão na região. O 
vereador de Potim, Márcio 
de Cássio Raymundo (PC do 
B), utilizou o Facebook para 
avisar que recebeu ameaças 
de morte. O parlamentar, 
recentemente eleito presi-
dente da Câmara, postou um 
vídeo relatando o ocorrido e 
informou ter procurado as 
autoridades para fazer um 
boletim de ocorrência.

Márcio Raymundo fez a denúncia

Foto: Reprodução
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Cruzeiro asfalta 
Washington
Beleza com
R$ 252 mil

A Prefeitura de Cruzeiro 
assinou convênio um com 
o Governo do Estado para a 
pavimentação no bairro Wa-
shington Beleza. As emendas 
parlamentares foram encami-
nhadas em 2018, pelo então 
deputado estadual Padre 
Afonso (PV), em R$ 150 mil, 
e da deputada reeleita por 
quociente partidário, Marta 
Costa (PSD), de R$ 102 mil.

Além da verba estadual, o 
Executivo entrará com con-
trapartida de 5%.

Polícia investiga 
atentado contra 
família de Guará 
em Pinda

A Polícia Civil de Pinda-
monhangaba identificou 
na última terça-feira oito 
integrantes de uma quadri-
lha que assassinaram um 
homem e balearam outras 
três pessoas da mesma fa-
mília, na noite da última 
segunda-feira, em uma casa 
no distrito de Moreira César, 
em Pindamonhangaba. A 
investigação apontou que 
a principal suspeita é que o 
crime tenha sido motivado 
por uma disputa entre dois 
grupos de traficantes de dro-
gas de Guaratinguetá.
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À espera da 
licitação, Dutra 
reduz em 75% 
as mortes
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Bastidores da Política

Pindamonhangaba - O prefeito 
Isael Domingues (PR), que enviou à 
Câmara no último dia 10 o projeto que 
visa conceder o pagamento do DSR 
(Descanso Semanal Remunerado) aos 
servidores municipais. A atitude do 
Executivo, que beneficiará mais de 2,6 
mil trabalhadores, foi comemorada 
pela categoria que aguardava o be-
nefício há mais de uma década. Isael 
espera que o projeto seja aprovado pe-
los vereadores na primeira sessão do 
ano, agendada para o próximo dia 28.

Guaratinguetá - As secretarias 
municipais de Turismo e Cultura, que 
deixaram passar em branco, ou melhor, 
sem referência cívica, o centenário da 
morte do Conselheiro Rodrigues Alves, 
completado no dia 16 de janeiro. Dife-
rentemente da cidade de Ponte de Lima, 
que celebrou com uma programação 
especial, Guará, a terra natal do Conse-
lheiro, promoveu um encontro de sambas 
e enredos em preparação ao Carnaval. A 
indiferença foi duramente criticada entre 
os tradicionais da Terra das Garças!!!

'enTão...'

Atos e Fatos
“A administração é a arte 
de aplicar as leis sem ferir 
os interesses”.

Márcio Meirelles Honoré Balzac

"do presidente preencher os cargos 
com elementos do meio em que vive 

ou tem a sua atividade"

Tinta na caneta II
Quem apostou que o vice-prefei-

to de Guará, Regis Yasumura ‘não 
teria tinta’ na caneta para assinar 
procedimentos importantes durante 
as férias do prefeito Marcus Soliva, 
perdeu. Coube ao Regis anunciar a 
volta do pagamento de horas extras 
de algumas categorias da Prefeitura, 
a liberação da retomada do edital 
do transporte público com as novas 
adequações, como também a exone-
ração de comissionados no segundo 
escalão do governo.

Tinta na caneta III
A passagem de Regis Yasumura 

pelo Executivo de Guará alterou 
também a normalidade dos vereado-
res em recesso. Na última sexta-feira 
ele convocou uma sessão extraordi-
nária para próxima semana, sobre a 
prerrogativa de aprovar cerca de seis 
convênios com Estado e União que 
versam recursos para saúde munici-
pal. A pergunta que não quer calar: 
“haverá quórum, o ‘quarteto’ do 
MDB vai votar contra novamente?”

Definindo 2020
E por falar no Regis Yasumura, 

fontes ligadas ao Gabinete deram 
conta que sua trajetória política 
continua focada na Assembleia 
Legislativa. Pelo que ouviu nos cor-
redores do Palácio de Vidro, como 
forma de fortalecer o grupo político 
de Soliva, Regis deve disputar vaga 
na Câmara de Guará em 2020, como 
estratégia de campanha para tentar 
ser deputado em 2022.

Melhor de três
Pelo andar da carruagem, Lorena 

contará com apenas três candidatu-
ras majoritárias em 2020. Marietta 
Bartelega, na plataforma política de 
Fábio Marcondes – com a aprovação 
de seu governo na ordem de 68%, 
Renato Marton com o apadrinha-
mento de um grupo de médicos 
e empresários da cidade e Sylvio 
Ballerini ‘bem acompanhado’ com 
os irmãos Silvas, Coronel Malaque 
e os obesos de contrapeso – e que 
peso. O que passar disso, ou melhor, 
outros nomes mencionados pelas es-
quinas como postulantes à sucessão 
de Marcondes, devem somar como 
sugestões à vaga de vice.

Efeito Caraguá
A expectativa da fragmentada 

oposição de Lorena em contar com 
o apoio do homem forte do Litoral 
Norte, Antônio Carlos (por conta do 
seu alinhamento com os opostos a 
Fabio Marcondes na eleição passa-
da) torna-se cada vez mais remota, 
uma vez que as expectativas dos 
eleitores de Caraguá é que ex-pre-
feito deverá concorrer ao comando 
da Prefeitura novamente!!!

Bloqueio
A pressão de várias lideranças 

políticas de Pinda por mais cadeiras 
na futura Legislatura tem encontrado 
resistência entre a maioria dos atuais 
vereadores. Segundo a patuleia, pelo 
menos seis dos atuais onze parla-
mentares são contrários ou temem 
votar no eventual projeto que pode 
aumentar em até dezessete o número 
de vereadores.

Representatividade
Mesmo com o apelo de melhorar 

a representatividade da população 
no Legislativo com um número 
maior de vereadores na Câmara de 
Pinda, disseram que o presidente 
Felipe Cezar desconversa quando 
questionado sobre a possibilidade 
de um projeto de resolução para 
ampliação das vagas, já que a 
medida não compromete o valor 
do duodécimo. Pelos cálculos do 
mercado político, com o aumento 
do orçamento da Prefeitura, a Casa 

Dito Bala e Carioca, esperando para entrar em cena...

O deputado estadual Antonio Carlos Junior, que intensifica esforços para garantir 
a incorporação do Hospital Regional na Santa de Lorena como referência na região

Curta temporada

 Candidato em 2014 com a marca de 55 mil votos, Antonio Carlos 
Junior, filho do ex-prefeito de Caraguatatuba, tomou posse no início deste 
ano como deputado estadual, para uma curta temporada na Assembleia 
Legislativa – até março. Junior visitou Lorena na última quinta-feira e 
anúnciou através do Atos no Rádio seu empenho junto ao novo gover-
nador Estado, à liberação do Hospital Regional agregado a Santa Casa 
local. O deputado teve agenda com o prefeito Fábio Marcondes para 
direcionamento de emendas do Estado para cidade a curto prazo.

GOVERNO MILITAR?
O governo do presidente Bol-

sonaro composto de 22 ministérios 
com 7 militares, ou seja, 6 militares 
que já deram baixa, portanto, civis.

O único na ativa é o ministro da 
Defesa.

O fato gerou na imprensa a dis-
posição de criar um clima de volta 
dos militares ao poder.

A afirmação de que o atual pre-
sidente tem no seu ministério mais 
militares que o governo da revolução 
é uma falácia.

De fato, os militares do golpe 
de 64, procuraram por todos os 
meios e fins não passar à sociedade 
que se tratava de um governo de 
exceção(?), o seu ministério era 
composto por civis simpatizantes 
ou membros da Arena, partido do 
governo. 

Com exceção dos ministros mili-
tares grande parte dos membros do 
governo eram militares da reserva e 
no segundo escalão então uma gran-
de quantidade de militares em postos 

diretivos. Até suboficial ocupava 
cargo no segundo escalão. Havia 
uma garantia de continuidade do 
soldo na reserva com as gratificações 
de função.

É evidente que há uma tendência, 
na formação de um governo, do 
presidente preencher os cargos com 
elementos do meio em que vive ou 
tem a sua atividade.

Lógico que o presidente Bolso-
naro, com 28 anos de parlamento, 
não viu em seus companheiros 
nenhum elemento que pudesse au-
xiliá-lo no seu governo. Bastante 
lógico diante do nível intelectual dos 
congressistas.

O presidente Collor quando 
assumiu a presidência da república 
teve dificuldade para formar o seu 
ministério.

A República das Alagoas, ideali-
zado por PC Farias, com seus com-
panheiros: Renan Calheiros, Luiz 
Estevão (cumprindo pena); Pedro 
Paulo Leoni (lobista) e o imexível 
Rogério Magri (líder sindical), teve 
que buscar na Unicamp jovens sem 
experiência como Zélia Cardoso de 
Melo, para a sua ministra da Fazenda.

Em compensação, imbuídos com 
o espírito patriótico, com pouco 
conhecimento sobre o perfil do pre-
sidente Collor trouxe para o governo 
nomes com Adib Jatene, Ozires 
Filho (idealizador da Embraer), 
Roberto Rodrigues (idealizador do 
agronegócio), José Goldenberg (fí-
sico nuclear), Celso Lafer (professor 
da USP), Furlan (o responsável pela 
abertura do mercado internacional 
de proteína animal), Zico (ministro 
do Esporte). Desnecessário men-

cionar que todos estes brasileiros 
e outros de bem abandonaram o 
governo nas primeiras suspeitas de 
corrupção desenvolvidas na Casa 
da Dinda.

A “República das Alagoas” não 
tinha nenhuma semelhança com a” 
República das Alagoas” dos inte-
lectuais alagoanos: Pedro da Costa 
Rego, Graciliano Ramos e Aurélio 
Buarque de Holanda.

Fernando Henrique Cardoso, 
trouxe do meio acadêmico cole-
gas como Horácio Lafer, Welfort, 
Bresser Pereira, Adib Jatene, Ruth 
Cardoso, Luiz Carlos Mendonça 
de Barros, Sérgio Motta, José Ser-
ra, Miguel Reali Jr., José Carlos 
Dias, Luiz Felipe Lampreia, Pedro 
Parente, Paulo Renato de Souza, 
Sergio Amaral e para o esporte Pelé; 
ex-alunos da Pontifícia Católica 
do Rio de Janeiro e USP e outros 
que se encontravam na Europa e 
Estados Unidos em organismos 
internacionais para a montagem do 
Plano Real: Pedro Malan, Gustavo 

Franco, Pérsio Arida, Edmar Bacha.
O governo Lula foi formado por 

sindicalistas, em sua grande maioria 
bancários, oriundos do Banco do Es-
tado de São Paulo e Banco do Brasil. 
A “República dos Bancários”. Teve 
dificuldade em formar o seu minis-
tério tendo que ir buscar Henrique 
Meirelles filiado ao PSDB de Goiás 
para o seu ministro da Fazenda.

O núcleo duro do governo Lula 
composto por Luiz Gushiken, Ri-
cardo Berzoini, Olívio Dutra, todos 
bancários, dois médicos, Antônio 
Palocci e Agnelo Queiroz condena-
dos na Lava jato, Ciro Gomes, Gil-
berto Gil, Guido Mantega, Jacques 
Wagner, Jose Dirceu, Jose Graziano 
da Silva (criador do desastrado pro-
grama do Fome Zero). Benedita da 
Silva, todos de triste memória.

Dilma Rousseff com seus 39 
ministérios não conseguiu terminar 
o seu segundo mandato.

Os militares nestes últimos 30 
anos se recolheram aos quarteis e 
se especializaram em Brasil, com 
o aperfeiçoamento de políticas pú-
blicas com a experiência no Haiti.

O problema, os ministros milita-
res sentirão uma dificuldade enorme 
em administrar as suas pastas com 
servidores públicos compostos, uma 
parte, por baixa escolaridade e um 
outro grande grupo de servidores 
altamente remunerados com baixa 
eficiência.

Outro aspecto é o corporativismo 
de alguns setores, o sindicalismo no 
serviço público de difícil negociação 
sempre em busca de salário maior 
e diminuição da carga de trabalho.

É aí que está o nó!

de Leis deverá receber perto de 
R$20 milhões durante o ano.

A voz da periferia
Com o aumento ou não do núme-

ro de vagas na próxima legislatura, a 
maioria dos formadores de opinião de 
Pinda acredita que é muito dinheiro 
paralisado no caixa da Câmara Mu-

nicipal, com o duodécimo fixado em 
6% do valor do orçamento. Muitos 
até comentam que, se não aumentar 
as cadeiras no Legislativo, nada 
mais justo que reduzir pela metade 
o dinheiro destinado à Casa de Leis. 
Ah! Disseram que as ‘torcidas orga-
nizadas’ que assistem e acompanham 
as sessões pretendem se manifestar 
a favor da redução do dinheiro da 
Câmara, já que não aumentam a 
quantidade de vereadores. Perguntem 
ao Dito Bala!!! 

Efeito ‘Doria’
Como o recurso de R$ 1,7 milhão 

que havia sido prometido e libera-
do por Marcio França à Prefeitura 
Potim caiu na malha fina do novo 
governador, a prefeita Erica Soler 
terminou a última sexta-feira na 
‘sala de estar’ do Palácio dos Ban-
deirantes para tentar sensibilizar 
o primeiro escalão da Casa Civil. 
Parece que tudo que ela conseguiu 
no efeito Doria foi a promessa de 
ter seu pedido reavaliado no mês de 
março, correndo o risco de ser ainda 
postergado, já que neste período o 
clima será de Carnaval...

Vira casaca?
Corre pelos corredores da Câma-

ra de Pinda que o vereador Toninho 
da Farmácia (PSDB) decidiu “da 
noite para o dia” tornar-se oposição 

ao prefeito Isael 
Domingues em 
2019. A infor-
mação pegou de 
surpresa os cien-
tistas políticos 
da cidade, que 
começaram a es-
pecular quais fo-
ram os motivos 

ou incentivos que fizeram Toninho 
migrar para o time dos 4 R's (Ro-
derley, Renato, Ronaldo e Rafael). 
Para muitos a troca de lado será “um 
tiro no pé”, já que ele demonstrará 
incoerência com o próprio discurso 
que mantém desde o início desta 
legislatura.

A lei do retorno
Quem diria que o ‘enTão’ ex-pre-

sidente da Câmara de Lorena iria 
receber a ‘primeira’ intimação de 

sua vida públi-
ca em menos de 
10 dias após ter 
desocupado o 
cargo! Ele, que 
garganteava na 
tribuna da Câ-
mara que nunca 
havia recebido 
a ‘visita’ de um 

oficial de Justiça, estreou com clas-
se, logo pela Polícia Seccional. E o 
delegado pelo jeito está com pressa, 
antes do final do mês quer suas digi-
tais na denúncia em que está sendo 
investigado...

Hi! Ferrou...
E por falar em denúncia, o 

ex-presidente também deverá res-
ponder por diversas improbidades, 
inclusive por ter pago adiantado a 
empresa que contratou para obras 
inacabadas na sede do Legislativo 
de Lorena. Disseram que ‘no apa-
gar das luzes’ de seu mandato, ele 
quitou com a referida empresa antes 
do término total do serviço e sem as 
devidas medições. Parece que tanto 
o chefe do Tribunal de Contas como 
o promotor de Justiça entendem que 
no poder público, primeiro execu-
ta-se o trabalho contratado, depois 
recebe o pagamento!!!

Política da soma
Comenta-se em Cruzeiro que a 

habilidade de estabelecer alianças 
do prefeito Thales Gabriel anda 
mais rápido que os dias que somam 
seu mandato. Com 50% do mandato 
cumprido, ele já estabeleceu parce-
rias com mais de 70% das lideranças 
da cidade. Ainda que um ou outro 
dos seus ‘aliados’ tenham ciscado 
pra fora nestes dois anos de governo, 
a soma de quem aderiu foi maior, ao 
ponto de preocupar seus opostos que 
ainda se mantêm em expectativa, 
porém, sem discurso. Perguntem ao 
ex-vereador Marco Aurélio!!!

Resistência
Mesmo com a previsão de vanta-

gem de Thales Gabriel numa disputa 
à reeleição (segundo as prévias), 
alguns nomes trabalham na cons-
trução de candidaturas, apostando 
no enfraquecimento da base do 
prefeito, com um possível conflito 
de interesses entre seus apoiadores. 
Nomes como Rafic Zaque, Patrícia 
Batistela, Beto do Renato e, segundo 
as 'más línguas’, o próprio Dr. Davi 
– atual vice, podem ser protagonis-
tas de uma ou duas candidaturas de 
oposição em 2020.

Toninho Farmácia
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Guará retoma licitação do transporte 
com obrigatoriedade de acessibilidade
Vencedora deve ser conhecida até 15 de fevereiro; cinco empresas retiram edital e visitam município

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O novo edital de licitação 
do transporte coletivo de 
Guaratinguetá foi reaberto 
no último sábado. O processo 
estava parado desde dezem-
bro, quando um pedido de 
impugnação foi feito pela 
empresa São José, que opera 
parte da malha rodoviária do 
município. Cinco empresas já 
se candidataram e realizaram 
visitas técnicas ao terminal 
rodoviário e ao município. 
O prazo para conclusão é de 
um mês.

Durante o período em que 
o edital foi recolhido, a Pre-
feitura adequou quesitos 
apontados no pedido de 
impugnação. Em seguida, foi 
reaberto para que as empre-
sas se candidatassem a partir 
da última segunda-feira, data 
que o edital foi publicado no 
Diário Oficial do Município. 
A previsão é de que sejam 
conhecidas as propostas de 
empresas interessadas no 
certame e seja definida a 

vencedora até o dia 15 de 
fevereiro.

O secretário de Mobilidade 
Urbana de Guaratinguetá, 
Marco Antônio 'Major' de 
Oliveira, deu detalhes so-
bre os próximos passos da 
licitação. “A expectativa é 
de que o processo ocorra 
normalmente. As empresas 
interessadas podem retirar o 
edital no site da Prefeitura de 
Guaratinguetá. A previsão é 
de que no dia 15 de fevereiro 
sejam abertas as propostas”.

Foi feita uma ampla revisão 
e adequações no documento. 
De acordo com o secretário, 
a reserva técnica da frota de 
ônibus também foi alterada. 
“Não só diante dos aponta-
mentos feitos no pedido de 
impugnação, como também 
uma revisão geral foi feita 
no processo licitatório, a 
Prefeitura verificou a neces-
sidade de mudanças. Estamos 
constando uma reserva de 
três ônibus que ficarão dis-
ponibilizados durante todo 
o processo”, afirmou.

Outro apontamento feito 

no pedido de impugnação 
foi o número da Van Tep 
(Transporte Especial de Pas-
sageiros com Deficiência). 
Segundo o secretário, além 
das vans, consta no edital 
a obrigatoriedade de que 
todos os ônibus da malha ro-
doviária do município sejam 
devidamente equipados para 
facilitar a acessibilidade de 
passageiros.

“Em relação as Van Teps 
estamos constando a necessi-
dade da empresa responsável 
disponibilizar duas vans para 
esse transporte exclusivo, 
mas lembrando que todos 
os ônibus serão acessíveis. É 
uma preocupação do prefei-
to Marcus Soliva (PSB) com 
a comodidade e segurança 
dos usuários”, concluiu o 
secretário.

O contrato de operação da 
malha rodoviária de Guara-
tinguetá terá duração de 15 
anos e poderá ser renovado 
por mais cinco anos, caso 
haja interesse por parte da 
Prefeitura e da empresa 
vencedora.Ônibus do transporte público de Guará; licitação retomada tem expectativa de resultado em fevereiro

Foto: Arquivo Atos

Com obra avançada, Plantão Policial tem mudança 
de sede prevista para fevereiro em Guaratinguetá
Atendimento deixa Rangel Pestana para rua Xavantes; Delegacia da Mulher e 1º DP seguem sem previsão de alteração

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma das mudanças planeja-
das para esse ano em Guara-
tinguetá deve ser realizada até 
fevereiro. O Plantão Policial 
de Guaratinguetá vai começar 
a atender em novo endereço a 
partir do próximo mês. A mu-
dança do Plantão faz parte da 
desocupação do prédio, onde 
será instalado o novo Pronto 
Socorro. O Plantão Policial terá 
como sede a rua Xavantes, no 
Pedregulho, antigo prédio do 
Cad'Único.

Atualmente, as ocorrências 
são registradas no prédio do 

Governo do Estado, à rua Ran-
gel Pestana, local que abriga 
ainda a Delegacia da Mulher e 
o 1º Distrito Policial.

A cessão do prédio das de-
legacias para o município e a 
confirmação de reformas da 
edificação para abrigar o novo 
Pronto Socorro desencadeou 
em outras mudanças. Com tra-
balhos prestados 24 horas por 
dia, o Plantão Policial passará a 
atender as ocorrências de toda 
cidade no Pedregulho. As obras 
no novo prédio estão em ritmo 
acelerado, e a mudança será a 
primeira realizada nas trocas 
de sedes envolvendo departa-
mentos de educação, segurança 

Foto: Leandro Oliveira

Os prédios do CadÚnico e da Escola Embaixador Rodrigues Alves, que fazem parte da troca de sedes instituída por projetos do prefeito Marcus Soliva; proposta foca em novo espaço para delegacias e PS

pública e saúde.
O delegado seccional Márcio 

Marques Ramalho, confirmou 
o bom andamento das obras 
e a possibilidade de mudança 
em até trinta dias. “Acredito 
que mais um mês e o prédio já 
estará pronto para receber o 
Plantão, o que será muito bom 
para os moradores daquela 
região, que terão uma sensação 
de segurança com o Plantão 
da Polícia Civil funcionando 
lá à noite”.

Outro prédio que também 
passa por obras é o da antiga 
escola Embaixador Rodri-
gues Alves, no São Benedito. 
O Núcleo Pedagógico do Es-

tado ocupa parte das salas do 
prédio, mas o departamento 
será transferido para a escola 
Flamínio Lessa, no Centro. Com 
a desocupação, a Delegacia da 
Mulher e o 1º DP ocuparão o 
prédio. “Na escola Embaixador, 
vai demorar um pouco mais. 
É um prédio grande, as adap-
tações serão feitas para duas 
unidades, ainda tem o nosso 
setor de identidade. Mas tudo 
está caminhando”, afirmou.

Novela – As negociações pe-
las mudanças se estendem há 
dois anos. Em 2017, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) acenou 
com a possibilidade de troca do 
Pronto Socorro para o prédio 

das delegacias, mas a negocia-
ção sempre foi complexa e en-
volveu as secretarias de Saúde, 
Educação e Segurança Pública 
do Estado, além dos setores 
municipais. Soliva apresentou a 
proposta ao governador à épo-
ca Geraldo Alckmin (PSDB) e a 
Márcio França (PSB), que assu-
miu o cargo no ano passado. A 
cessão do prédio foi autorizada 
e o prefeito conseguiu, através 
de repasse do Ministério da 
Saúde, R$ 3 milhões para refor-
mas e ampliação da nova sede 
do Pronto Socorro.

Novas sedes – Questionado 
se os novos prédios cedidos à 
Polícia Civil são ideais, o de-

legado seccional respondeu. 
“Não é 100% ideal, mas está 
entre o ideal e o possível. A 
escola Embaixador é um pré-
dio antigo, mas que comporta 
bem a unidade. Vai precisar de 
algumas adaptações, porque o 
funcionamento para a polícia é 
diferente. Por sua vez, o funcio-
namento para o Pronto Socorro 
também é diferente, então as 
reformas serão feitas”. 

A reforma do novo Pronto 
Socorro só terá início quando 
as delegacias desocuparem o 
prédio. Não há previsão para 
que a DDM e o 1º DP sejam 
instalados no prédio da escola 
Embaixador.

Pinda adere à campanha nacional de cuidados com a saúde mental 
Iniciativa oferece palestras de prevenção e tratamento da depressão; ações do “Janeiro Branco” ocorrem no próximo dia 25

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Na tentativa de conscien-
tizar os moradores de Pin-
damonhangaba sobre a im-
portância do tratamento de 
transtornos mentais como 
a depressão, a Prefeitura 
anunciou na última semana 
a adesão do município à 
campanha nacional “Janeiro 
Branco”. A ação, que contará 
com palestras e atendimentos 
individuais, tenta evitar o 

agravamento de doenças e 
até mesmo casos de suicídio. 

Idealizada por um grupo de 
psicólogos de Minas Gerais 
no fim de 2013, a campa-
nha “Janeiro Branco” tem 
como uma de suas metas 
chamar a atenção do poder 
público para a necessidade 
do desenvolvimento de po-
líticas que contribuam para 
o atendimento de pacientes 
que sofram de transtornos 
mentais como ansiedade ge-
neralizada, ataques de pânico, 

anorexia, bipolaridade, com-
pulsão alimentar, depressão, 
estresse pós-traumático e 
esquizofrenia.  

Com sua primeira edição 
realizada em Uberlândia-MG, 
em 2014, nos anos seguintes 
a iniciativa se espalhou para 
mais de cinquenta municípios 
de todo o País.

Na última segunda-feira, foi 
à vez de Pinda anunciar que 
participará da ação em 2019. 
De acordo com a secretária 
de Saúde, Valéria dos Santos, 

no próximo dia 25 o Grupo 
Saúde e Vida, natural de São 
Bernardo do Campo -SP, reali-
zará palestras gratuitas sobre 
a prevenção e tratamento da 
depressão no Centro Comuni-
tário do Azeredo, localizado 
no Distrito de Moreira César, 
e no Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial), no São Benedito.

Também estão programa-
das aulas de atividades físi-
cas, dinâmicas de grupo e 
atendimentos individuais. 
“Convidamos as famílias a 

participarem deste evento 
inédito que buscará colocar o 
tema da saúde mental em evi-
dência em nosso município. 
Assim, os moradores serão 
alertados sobre a importância 
da realização de um trata-
mento sério para a prevenção 
e combate de transtornos 
mentais. Acreditamos que 
essa iniciativa tem o poder de 
salvar muitas vidas”.

A chefe da pasta apontou 
ainda a estrutura que a cidade 
conta para atender os mora-

dores que enfrentam algum 
tipo de transtorno mental.  
“Além de nossas unidades 
do CAPS, os pacientes têm o 
apoio do nosso Ambulatório 
Psiquiátrico e do Centro 
de Práticas Integrativas e 
Completares, onde partici-
pam de diversas atividades 
recreativas. Estamos fazendo 
o possível para incentivar a 
população a cuidar de sua 
saúde mental, que é algo es-
sencial para terem uma boa 
qualidade de vida”.
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Maurinho assume Câmara com reforma 
administrativa e planos para Prefeitura
Alterações no sistema, exonerações e polêmica com obra são demandas herdadas pelo novo presidente

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena pas-
sou por mudanças na gestão 
e tem agora a expectativa de 
alterações. O atual presiden-
te Maurinho Fradique (PTB) 
assumiu o cargo para o biê-
nio 2019/2020 com deman-
das de obras e adequações 
administrativas deixadas 
pelo antecessor. Para ele, 
os dois anos na presidência 
servirão de trampolim para 
projetos mais ousados, com 
foco em 2020.

A cerimônia de posse da 
nova mesa administrativa, 
que além de Fradique, con-
ta com o vice-presidente 
Samuel de Melo (PTB), o pri-
meiro secretário Fábio Matos 
(PCdoB) e segundo secretário 
Pedro da Vila Brito (PTB), foi 
realizada no último dia 2.

Segundo o presidente, o 
processo de transição com 
o vereador Waldemilson da 
Silva, o Tão (PR), no final do 
ano, possibilitou um início 
de gestão com decisões e 
diferentes posicionamentos 
sobre a administração da 
Câmara.

Após apontamentos do 

Tribunal de Contas, foram 
exonerados 14 cargos comis-
sionados. Com as demissões, 
a Casa espera atingir uma 
economia de cerca de R$ 600 

mil por ano. Para Fradique 
essa economia possibilitará 
novas oportunidades e re-
cursos à Câmara. “O tempo 
todo falamos de economia 

e respeito ao erário público. 
Tive a coragem e o respeito 
focando a economicidade. 
Nada contra os colaborado-
res que foram exonerados, 

mas tínhamos que tomar 
uma atitude e essa decisão 
caiu sobre minha responsa-
bilidade”.

Entre os novos projetos, o 
vereador discute a possibi-
lidade de adotar o projeto 
“Câmara Sem Papel”, infor-
matizando os procedimentos 
além de auxiliar o tempo 
de trabalho do servidores. 
Em resposta à proposta, foi 
implantado “um normativo 
de procedimento e regras de 
funcionamento da Câmara”. 
Os colaboradores passaram 
por uma capacitação em 
sistemas e software, com a 
empresa Embras (Empresa 
Brasileira de Sistemas) pres-
tadora de serviços na Câma-
ra, nos últimos dias 3 e 4.

“Estamos em uma era cada 
vez mais digital, por isso 
estamos uniformizando os 
trabalhos, reparando os co-
laboradores e a Casa, dando 
a oportunidade de especia-
lização em algo que será 
instalado”.

Questionado sobre as re-
centes obras realizadas no 
prédio, como a reforma do 
telhado, criticada através 
de registros de vazamentos 
e infiltrações, o presidente 

confirmou a deterioração 
de anos e a necessidade das 
reformas feitas pelo seu 
antecessor, mas garantiu 
que sua assessoria jurídica 
analisará as documentações 
e procedimentos realizados 
com o setor jurídico da Câ-
mara.

Projeto 2020 – Assumir 
a Presidência, Fradique já 
dá indicações de que pre-
tender ir além do gabine-
te principal do Legislativo 
em 2020. Ele contou que é 
questionado diariamente 
sobre novos desafios, como 
a disputa pela Prefeitura. O 
vereador, eleito com 1.375 
votos, garantiu que a prio-
ridade atual é o trabalho à 
frente da Câmara, mas não 
economizou palavras para 
ressaltar sua preparação 
caso haja esta possibilidade. 
“Se a população acreditar no 
meu nome, no meu trabalho, 
com certeza estarei pronto. 
Essa presidência acaba sendo 
um trampolim para novos de-
safios, e pretendo fazer desse 
trampolim onde eu possa 
pular e encontrar ‘águas 
cristalinas (sic!)’, situações 
claras diante da população 
de Lorena”.

Foto: Rafaela Lourenço

O vereador de Lorena, Maurinho Fradique, que assumiu presidência do Câmara e planeja medidas na Casa

Cachoeira recebe R$ 150 mil para Centro do Idoso
Doação da MRS Logística disponibiliza atividades socioeducativas e projetos musicais a moradores da terceira idade

Foto: Jéssica Dias

O antigo prédio que abrigava atividades da Terceira Idade e que deve receber o Centro do Idoso de Cachoeira; verba de R$ 150 mil agiliza projeto

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Idosos que moram em Ca-
choeira Paulista estão pró-
ximos de contar com uma 
opções para o entretenimen-
tos e ainda o atendimento 
em ações corriqueiras. A 
Prefeitura recebeu na última 
semana, através do Fundo 
do Idoso, um repasse no 
valor de R$ 150 mil para a 
implantação do CCI (Centro 
de Convivência do Idoso) e 
captação de recurso para o 
asilo Vila Vicentina.

A verba é cedida pela em-
presa MRS Logística S.A., 
responsável pela malha 
ferroviária.

O Centro do Idoso será 
criado no prédio onde acon-
teciam os bailes e interações 
do projeto da terceira idade, 
que segundo a secretária de 
Assistência Social, Ana Ga-
briela Fonseca Quintanilha 
Mota, deixou de funcionar 
devido à precariedade do 
imóvel.

Segundo a secretária, o 
valor já se encontra na conta 
do Fundo do Idoso, esperan-
do a carta de direcionamen-
to da empresa MRS para ser 

utilizado. A verba, no valor 
de R$ 100 mil, será utilizada 
para a reforma completa do 
prédio, e outros R$ 50 mil 
para o asilo na compra de 
camas hospitalares e uma 
máquina de lavar industrial.

“As atividades do Centro 
do Idoso irão articular ações 
de diversos segmentos, ten-
do atividades socioeduca-
tivas, pedagógicas, lazer, 
recreação, visando desen-
volver o aspecto físico, in-
telectual e social, com aulas 
de informática, artesanato, 
expressão corporal através 
de dança, zumba, funcional 
e alongamentos. Também 
disponibilizará espaço para 
jogos de cartas, xadrez, 
dominó dentre outros, e 
implantação de projetos 
de músicas”, detalhou Ana 
Gabriela. 

O atendimento do Centro 
do Idoso será feito de se-
gunda a sexta-feira das 7h 
às 17h, à rua Costa Júnior, 
próximo à Estação Ferrovi-
ária. A secretária municipal 
destacou que, a princípio 
não foi mencionada a hipó-
tese de ser cobrado um valor 
dos idosos para usufruir do 
local.

Concessão de 100% no IPTU 2019 em 
Guaratinguetá começa segunda-feira

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá vai dar início na próxi-
ma segunda-feira à concessão 
de até 100% de isenção do 
IPTU (Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano) referente ao 
ano de 2019. A adesão está 
prevista para ser realizada até 
o próximo dia 8.

Tem direito a 100% de isen-
ção aposentados ou pensionis-
tas junto a Previdência Social 
com pensões integrais que 
não ultrapassem dois salários 
mínimos mensais, que resi-
da no imóvel na cidade, não 

possua nenhum outro imóvel 
no município, seja terreno ou 
área rural, e que contenha área 
edificada que não ultrapasse 
150m² ou 70m².

Tem direito a 50% de isenção 
proprietários sem compro-
vação de renda que residam 
no imóvel no município, não 
possuam nenhum outro imóvel 
na cidade, seja terreno ou área 
rural e que contenha área edifi-
cada que não ultrapasse 70m².

De acordo com a Prefei-
tura, não existe lei muni-
cipal concedendo isenção 
de IPTU para quem esteja 
desempregado, com pro-
blema de saúde ou receba 

auxilio doença ou pensão 
alimentícia.

Os contribuintes devem com-
parecer à Prefeitura portando 
cópia do RG, CPF, carnê do IPTU 
2019 e dos dados do imóvel, 
comprovante de rendimento ou 
benefício INSS (até dois salários 
mínimos), comprovante de resi-
dência (conta de luz, telefone ou 
água), carnê do IPTU 2019 com 
nome do requerente e formal de 
partilha ou andamento do pro-
cesso de arrolamento/inventá-

rio, no caso do imóvel não estar 
no nome do requerente. Na falta 
do formal de partilha, é válida 
uma declaração do advogado do 
espólio, na qual deverá constar o 
número e vara do processo de 
arrolamento, bem como que 
o imóvel a ser inventariado é 
único e que a(o) requerente 
caberá 100% do imóvel.

O atendimento será feito na 
sede da Prefeitura, à rua Alu-
ísio José de Castro, n°147, no 
Chácara Selles, das 12h às 17h.

Após ordem da Receita 
Federal, pedágios emitem 
nota fiscal pela internet

Da Redação
Região

Após publicação da Receita 
Federal como medida norma-
tiva, os postos de pedágio de 
todo o estado passaram a dis-
ponibilizar desde o início do 
ano o documento fiscal que 
comprova o pagamento das 
tarifas por meio da internet.

Antes da ação, o DFE (Do-
cumento Fiscal Equivalen-
te), um recibo do pedágio 
entregue aos motoristas 
nos próprios pontos, era 
suficiente na prestação de 
contas e despesas. Com a mu-
dança, a nota contém dados 

adicionais como CPF ou CNPJ 
e número da placa do veículo. 
O documento fiscal estará 
disponível por até sete dias 
para pagamentos realizados 
em dinheiro ou por cobrança 
automática.

O complemento ao cupom 
fiscal poderá ser emitido por 
meio do site da concessionária 
responsável pela via utilizada. 
É necessário que o motorista 
esteja com o número do reci-
bo ou da etiqueta eletrônica 
recebida em cobranças auto-
máticas e informe os dados 
complementares exigidos 
como o CPF ou CNPJ e a placa 
do veículo.
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Vereador de Potim relata 
ameaças de morte e diz que 
pode abandonar mandato
Presidente da Câmara Márcio de Cássio denuncia caso nas redes 
sociais e procura polícia; Civil rejeita BO por “falta de prova concreta”

Leandro Oliveira
Potim

Um pedido de socorro feito 
nas redes sociais ganhou 
repercussão na região. O 
vereador de Potim, Márcio 
de Cássio Raymundo (PC do 
B), utilizou o Facebook para 
avisar que recebeu ameaças 
de morte. O parlamentar, 
recentemente eleito presi-
dente da Câmara, postou um 
vídeo relatando o ocorrido e 
informou ter procurado as 
autoridades para fazer um 
boletim de ocorrências.

Foram duas postagens fei-
tas no último dia 13. “Tinham 
dois indivíduos rondando 
a Câmara, provavelmente 
querendo fazer o pior contra 

a minha vida. Amigos que 
estavam comigo percebe-
ram, me acompanharam até 
a delegacia de polícia onde 
tomei as devidas providên-
cias. Tive que abandonar 
minha casa e provavelmen-
te vou vender. Terei de ir 
embora dessa cidade que eu 
amo, por causa dessas pes-
soas que não querem que eu 
continue batalhando pela 
cidade de Potim”, comentou 
em vídeo publicado.

Em uma segunda posta-
gem escrita pelo vereador, 
o apelo é repetido: “Me 
ajudem, estão querendo me 
calar de vez. Hoje atentaram 
contra a minha vida rodan-
do a Câmara Municipal. 
Orem e rezem por mim. 

Compartilhem para que as 
autoridades competentes me 
deem segurança para que eu 
possa continuar meu trabalho 
em prol do povo”.

Após as publicações, a re-
percussão foi grande e ins-
tantânea. Internautas com-
partilharam as postagens de 
Márcio, que acabou removen-
do o vídeo. Em contato com 
o vereador, o parlamentar 
confirmou que foi ameaçado, 
temeu pela sua vida e acionou 
a Polícia Militar, que elaborou 
o boletim de ocorrências. Na 
ação, ele estaria na entrada 
da Câmara com dois amigos, 
quando foi surpreendido por 
pessoas que teriam feito as 
ameaças pelas redes sociais. 
O vereador correu para dentro 

do prédio e ligou para a PM.
Ele também procurou a 

Polícia Civil, mas não foi 
lavrado o boletim “por falta 
de prova concreta", segundo 
o vereador. De acordo com o 
presidente da Câmara, apesar 
de ter indícios de ameaças 
por redes sociais, o conteúdo 
está sendo preservado, já que 
trata-se de falas e mensa-
gens que podem caracterizar 
ameaças diretas ou indiretas 
a ele. 

O vereador preferiu não 
gravar entrevista sobre o 
caso, e informou que está 
receoso. Márcio se limitou a 
afirmar que o caso está sendo 
investigado sob sigilo. “De-
pois de recebidas as ameaças, 
eu tomei as devidas provi-

dências legais e pertinentes, 
e o caso está sob segredo de 
investigação”.

Após o ocorrido, o vereador 
retomou à rotina de presi-
dente da Câmara, recebendo 

em seu gabinete as lideran-
ças da Polícia Militar. Ele 
recebeu a resposta de que 
a segurança nos arredores 
da sede do Legislativo será 
reforçada.

Foto: Reprodução

O vereador Márcio de Cássio Raymundo, que denunciou ameaças

Oficinas do Plano Diretor Participativo têm 
início nesta segunda em bairros de Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba dá continuação 
às ações do Plano Diretor 
Participativo. Agora em 
janeiro serão realizadas 

oficinas nos bairros a partir de 
segunda-feira, seguidas de ofi-
cinas temático-setoriais, todas 
abertas à população.

O objetivo é colher infor-
mações sobre a realidade do 
município, e ainda que mais 
pessoas possam participar e 

opinar na revisão do Plano 
Diretor. Serão oito oficinas 
realizadas nas áreas rural e 
urbana, sempre às 18h. Nesta 
segunda-feira, as duas primei-
ras oficinas serão no Centro 
Comunitário do Araretama 
(rua General Ruy de Andra-

de, nº 56) e, no mesmo dia e 
horário, no Teatro Galpão (no 
bairro Vila Verde).

Na terça-feira, será a vez 
da região do Cidade Nova ser 
contemplada com a oficina de 
bairro, no centro comunitário 
(rua Mogi das Cruzes, nº 470) 

e, no mesmo dia e horário, 
para a região do Goiabal, no 
centro comunitário na aveni-
da dos Cedros, nº 745.

No próximo dia 23, também 
às 18h, a região do Ribeirão 
Grande será contemplada com 
a oficina. Será no centro co-
munitário, na estrada munici-
pal Jesus Antônio de Miranda, 
nº 17.705. Também ocorrerá 
em Moreira César, no centro 
comunitário do Loteamento 
Marieta Azeredo (rua Jorge 
Marcos Azeredo, nº 150).

Encerrando as oficinas, no 
dia 24 será a vez do centro 
comunitário do Vale das Acá-
cias (rua dos Cravos, nº 240) 
e também no centro comuni-
tário do Mandu/Bonsucesso 
(rua Particular, saída da ro-
dovia Caio Gomes Figueiredo, 
nº 8.901), para moradores da 
Cruz Grande / Cruz Pequena.

Após a realização das ofi-
cinas nos bairros, serão re-
alizadas as oficinas temáti-
co-setoriais, a partir do dia 
31 de janeiro, no auditório 
da Prefeitura, com os temas 
Desenvolvimento Econômico 
e Meio Rural, Desenvolvimen-
to Urbano, e Meio Ambiente.

Mais informações no site 
da Prefeitura, pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

Programação conta com oito oficinas realizadas nas áreas rural e urbana do município

Uma das reuniões para debater e apresentar propostas do Plano Diretor Participativo; projeto passa por bairros para ampliar informações

Foto: Reprodução PMP

Pinda pede que interessados façam registro prévio no CadÚnico
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba alerta os 
moradores que o registro 
no CadÚnico (Cadastro 
Único) deve ser agendado 
previamente. O agenda-
mento pode ser feito pela 

internet.
O CadÚnico é um meio de 

coleta de informações que 
tem como objetivo identificar 
todas as famílias de baixa 
renda para que haja inclusão 
em programas de assistência 
social e redistribuição de 
renda. 

Os interessados devem 

fazer o agendamento no 
cadastrounicopinda.bogs-
pot.com, ou pelo telefone 
3550-5350.

Para realizar a inscrição 
no Cadastro Único, após o 
agendamento os moradores 
precisam comparecer à sede 
do CadÚnico portando RG, 
CPF, certidão de nascimen-

to ou casamento, título de 
eleitor, carteira de trabalho 
de todos maiores de 18 
anos que residem na casa, 
certidão de nascimento ou 
RG de menores de 18 anos, 
comprovante de residência, 
declaração escolar (crianças 
e adolescentes de 6 a 17 
anos), comprovante de ren-

da (holerite atual, se estiver 
trabalhando) e comprovante 
de recebimento de benefí-
cios do INSS (aposentadoria, 
pensão, BFC, auxílio doença), 
se for o caso.

A sede do setor do CadÚ-
nico fica na avenida Albu-
querque Lins, nº 550, no 
São Benedito.

Cras abre cursos 
para manicure, 
teatro e música

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim 
abriu inscrições para os 
projetos Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) em 2019. No projeto 
são oferecidas oficinas de 
biscuit, artesanato, teatro, 
música, esporte e circo, para 
crianças a partir de seis anos. 
As inscrições seguem até 
sábado.

Na última semana, pessoas 
com mais de 60 anos se ins-
creveram para atividades e 
recreações. Já na próxima 
semana, entre os dias 21 e 
25, estarão abertas as inscri-
ções para os cursos de corte 
e costura, pintura e tecido, 
maquiagem, manicure e 
bordado.

As inscrições podem ser 
feitas das 8h às 17h, no Cras, 
à avenida Antônio de Oliveira 
Portes, nº 338, no Centro.

Lavrinhas tem 
curso gratuito 
de turismo rural 

Da Redação 
Lavrinhas 

A Prefeitura de Lavrinhas 
abriu inscrições para os cur-
sos gratuitos de Monitoria 
na Propriedade de Turismo 
Rural e Turismo Rural.

As aulas de monitoria na 
propriedade de turismo rural 
serão nos próximos dias 24, 
25 e 26 de janeiro e 2 de 
fevereiro, das 8h às 17h. Já o 
curso de Turismo Rural será 
realizado no próximo dia 1, 
das 9h às 11h.

As inscrições devem ser 
feitas na Prefeitura, à rodovia 
Júlio Fortes, nº 1.239, no Cen-
tro. Mais informações pelo 
telefone 3146-1110.
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Vigilante é assassinado a facada em Pinda
A Polícia Civil de Pinda-

monhangaba abriu um in-
quérito para investigar o 
assassinato de um vigilante 
de 41 anos ocorrido na noite 
da última quarta-feira, no 
bairro Crispin.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima saiu 
de casa para passear com 

À espera de licitação, Dutra reduz 
em 75% o número de mortes no ano
Série de medidas implantadas pela CCR NovaDutra resultam no menor índice de 
acidentes fatais em 22 anos; governo quer incluir Rio-Santos em pacote de gestão

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A rodovia Presidente Dutra 
registrou 130 acidentes com 
vítimas fatais de janeiro a 
dezembro do ano passado. O 
índice representa uma queda 
de 75% no número desde a sua 
privatização, em 1996.

A CCR NovaDutra, que geren-
cia a rodovia desde 1996, des-
tacou que no primeiro ano da 
concessão foram registrados 
520 acidentes. Os números são 
considerados mais favoráveis 
visto que apesar do aumento 
no volume de tráfego, houve 
uma redução de 87% no nú-
mero de mortos. No último 
ano, a queda foi de 11% (9.028 
acidentes em 2017 para 8.054 
acidentes em 2018).

Um levantamento recente 
da CCR revelou, em dezembro, 
que dos 94.928 atendimen-
tos, cerca de 59.978 foram 
causadas por pane mecânica. 
A pesquisa foi realizada de 
janeiro a novembro de 2018.

Em seguida, aparece o pneu 
furado como responsável por 
15.277 acidentes, a pane seca 
(8.531 ocorrências), o supera-
quecimento do motor (4.704), 
bateria descarregada (4.017) e 

pane elétrica (2.967).
Além da redução dos aci-

dentes, a concessionária co-
memora o trabalho realizado 

Acidente na rodovia Presidente Dutra, em 2018; ano fechou com queda de 75% nas mortes na estrada federal, que liga São Paulo ao Rio

Foto: Arquivo Atos

após 22 anos de gestão, que 
tem previsão de término para 
fevereiro de 2021. Ao assu-
mir a responsabilidade pela 

rodovia, em março de 1996, 
a empresa se deparou com 
pistas esburacadas, sinalização 
precária, ausência dos muros 

separadores de pistas e pontos 
de travessia em nível.

Entre as medidas instau-
radas pela NovaDutra estão 

a parceria com a PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal) e a 
ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres), que 
contou com investimento de 
R$ 20 bilhões aplicados em 
campanhas, conservação da 
rodovia e melhorias perma-
nentes nas pistas e nas placas 
de sinalização.

A concessionária mantêm 
ainda campanhas de seguran-
ça para pedestres e motoristas 
promovidas mensalmente. As 
medidas incluem a instalação 
de radares de velocidade que 
auxiliam na fiscalização já 
realizada pela PRF.

As ações de conscientiza-
ção, realizadas mensalmente, 
incluem divulgação na rádio 
da concessionária (CCR-FM 
107,5 NovaDutra), distribuição 
de panfletos informativos e 
alertas com dicas de segurança 
no PMVs (Painel de Mensagem 
Variável).

Ainda sem acordo – O de-
bate em busca de um novo 
acordo para o gerenciamento 
da Via Dutra deve ter bem mais 
obstáculos que a CCR esperava. 
Em 2017, o Governo Federal 
recusou a oferta do grupo de 
R$ 3 bilhões de recursos para 
obras, em troca de mais 16 
anos de concessão.

Em reunião entre o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, e o governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
a parceria entre os poderes 
determinou que a Rio-Santos, 
via que liga o litoral dos dois 
estados, será privatizada e 
deve entrar no pacote do leilão 
de relicitação da NovaDutra, 
prevista para 2021, quando 
o grupo CCR deixará de gerir 
a rodovia.

Polícia investiga tentativa 
de chacina contra família 
de Guará em rua de Pinda
Dois homens são mortos e mulher grávida é baleada; 
crime é motivado por disputa entre traficantes de drogas

Da Redação
Pindamonhangaba

A Polícia Civil de Pinda-
monhangaba identificou na 
última terça-feira oito inte-
grantes de uma quadrilha que 
assassinaram um homem e 
balearam outras três pessoas 
da mesma família, na noite da 
última segunda-feira, em uma 
casa no distrito de Moreira 
César, em Pindamonhangaba. 
A investigação apontou que 
a principal suspeita é que o 
crime tenha sido motivado por 
uma disputa entre dois grupos 
de traficantes de drogas de 
Guaratinguetá.

Divulgadas pela Polícia Ci-
vil, imagens de câmeras de 
segurança de uma casa na 
rua Amazonas, localizada no 
bairro Terra dos Ipês, flagra-
ram 12   criminosos armados 
descendo de uma van por 
volta das 23h. Na sequência, 
o grupo invadiu o imóvel de 
uma família, natural de Guara-
tinguetá, que havia se mudado 
recentemente para o local.

Segundo o boletim de ocor-

Foto: Divulgação PM

Viaturas da Polícia Militar após flagrante de crime que deixou dois homens mortos e uma gestante ferida

rência, além assassinar um 
homem de 58 anos, a quadri-
lha baleou um rapaz de 21 
anos, uma mulher de 44 anos 
e uma jovem de 25 anos, que 
está grávida.

Depois de cerca de 15 mi-
nutos de ação, os criminosos 
fugiram na van. Acionada, 
a Polícia Militar localizou o 
corpo da vítima fatal caído na 
cozinha da casa. Já no fundo 
do imóvel, foi encontrado o 
cadáver de um homem de 30 
anos, que fazia parte do gru-
po de atiradores. A principal 
suspeita é que ele foi morto 
por acidente pelos próprios 
comparsas.  

As vítimas baleadas foram 
encaminhadas ao Pronto 
Socorro de Pindamonhan-
gaba. Enquanto o jovem foi 
liberado, as duas mulheres 
permanecem internadas em 
estado grave. 

De acordo com as investi-
gações, as vítimas atacadas 
moravam até o fim de 2018 
no Parque Santa Clara, em 
Guaratinguetá, e teriam supos-
tamente envolvimento com o 

tráfico de drogas no local. No 
inicio do ano passado, eles 
iniciaram uma disputa com 
traficantes de drogas do bairro 
Santa Luzia. 

Após ser ameaçada de mor-
te pelo grupo rival, a família 
mudou-se para Pindamonhan-
gaba.

Durante entrevista à mídia 
regional, na última terça-feira, 
o delegado responsável pelo 
distrito de Moreira César, 
Miguel Felipe Neto, explicou 
que a Polícia Civil conseguiu 
identificar parte da quadrilha 
através de informações de 
testemunhas protegidas pela 
Justiça. O delegado afirmou 
ainda que solicitou autoriza-
ção ao Judiciário para a prisão 
dos oito criminosos. 

Segundo o setor de investiga-
ção de homicídios da delegacia 
do Distrito de Moreira César, 
a unidade está trabalhando de 
forma conjunta com a Polícia 
Civil de Guaratinguetá para 
tentar localizar os atiradores. 
Até o fechamento desta edição 
nenhum dos criminosos havia 
sido preso.

seu cachorro, por volta das 
22h, na avenida Monsenhor 
José de Azevedo.

Ao passar em frente a um 
bar, o homem foi esfaqueado 
pelas costas. Ele conseguiu 
correr até sua casa, localizada 
há poucos metros do local do 
ataque, mas caiu na garagem.

A vítima foi socorrida por 

familiares e encaminhada 
ao Pronto Socorro, mas não 
resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil revelou que 
está colhendo depoimentos 
de testemunhas e imagens 
de câmeras de segurança 
da região. Até o fechamento 
desta edição o assassino não 
foi identificado.

Casal é flagrado traficando crack em Guará
Um casal foi preso em 

flagrante por tráfico de 
drogas na noite da última 
quarta-feira, no Pedregulho, 
em Guaratinguetá. 

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe patrulhava na 

avenida João Pessoa quando 
flagrou um homem e uma 
mulher em atitude suspeita 
na praça Nossa Senhora de 
Lourdes.

Na abordagem, os policiais 
localizaram 24 pedras de cra-

ck dentro de uma mochila, que 
estava pendurada na bicicleta 
utilizada pelo casal.

Os criminosos foram enca-
minhados ao Distrito Policial, 
permanecendo à disposição 
de Justiça. 

Gestante é flagrada com drogas em Guaratinguetá
A Polícia Militar pren-

deu na tarde da última da 
última quinta-feira uma 
gestante de 22 anos que 
escondia setenta gramas 
de cocaína em uma casa 
no Vila Regina, em Guara-
tinguetá.

De acordo com a PM, uma 
viatura realizava uma ron-

da pela Rua dos Pracinhas, 
quando percebeu que a grá-
vida de sete meses e outra 
mulher, que conversavam 
em frete à uma casa, demons-
traram nervosismo diante à 
aproximação do veículo.

Na sequência, os policiais 
decidiram averiguar o imó-
vel, de propriedade da ges-

tante. Em um dos quartos, 
os PM's localizaram o en-
torpecente dentro de uma 
mochila.

A gestante foi presa em fla-
grante por tráfico de drogas 
e encaminhada ao Distrito 
Policial, onde aguarda trans-
ferência para algum presidio 
feminino da região.

Dupla presa com maconha e cocaína em Cruzeiro
Após denúncia anônima, a 

Polícia Militar prendeu dois 
traficantes de drogas na noite 
da última quinta-feira, em 
Cruzeiro. 

Segundo o boletim de ocor-

rência, informações apontaram 
que dois jovens estavam comer-
cializando entorpecentes em 
uma região do bairro Jardim 
América.

Ao chegarem no local indica-

do, os PM's abordaram a dupla. 
Foram apreendidas 13 cápsulas 
de cocaína e oito porções de 
maconha. Os criminosos foram 
encaminhados à Delegacia de 
Cruzeiro.

Menor é flagrado com cocaína e moto furtada em Lorena
Um adolescente de 14 foi 

apreendido por tráfico de 
drogas e receptação na noite 
da última quarta-feira, no Vila 

Passos, em Lorena.
De acordo com a Polícia Mi-

litar, uma equipe patrulhava 
a rua Luiz Filipini quando se 

deparou com o adolescente 
pilotando uma motocicleta. Na 
abordagem, além de descobri-
rem que a motocicleta era fur-
tada, os PM's localizaram com 
o menor infrator 26 cápsulas 
de cocaína. 

Apesar de não informar o 
vendedor, o adolescente con-
fessou que comprou o veículo 
mesmo sabendo que ele era 
produto de furto.

O menor infrator foi apreen-
dido e aguarda transferência 
para alguma unidade da Fun-
dação Casa.
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Com verba de R$ 252 mil, Cruzeiro 
asfalta bairro Washington Beleza
Ruas Piratininga e dos Andradas são contempladas com verba de convênio estadual

Jéssica Dias
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
assinou convênio um com 
o Governo do Estado para a 
pavimentação no bairro Wa-
shington Beleza. As emendas 
parlamentares foram encami-
nhadas em 2018, pelo então 
deputado estadual Padre 
Afonso (PV), em R$ 150 mil, 
e da deputada reeleita por 
quociente partidário, Marta 
Costa (PSD), de R$ 102 mil.

Além da verba estadual, 
o Executivo entrará com 
contrapartida de 5%. Serão 
asfaltados os trechos das ruas 
Piratininga e dos Andradas, 
e parte da rua Antônio José 

da Cruz.
Segundo o secretário de 

Obras e Serviços Públicos, 
José Kleber Lima Silveira 
Júnior, a pavimentação das 
ruas é um pedido antigo dos 
moradores. “O convênio já foi 
assinado, só que a obra ainda 
será licitada. Nesse convênio, 
a Prefeitura vai executar 
100% do serviço, e a verba 
vem para o município só após 
a prestação de contas. Aí vem 
o fiscal do convênio, emite o 
‘ok’ (sic!) e a verba vem para a 
cidade”, explicou o secretário.

Segundo Júnior, os trâmi-
tes da licitação demoram 
em torno de noventa dias, e 
mais noventa para execução 
da obra. Motorista enfrenta obstáculo causado por descaso com asfaltamento em rua do Washington Beleza

Foto: Andreah Martins

Da Assessoria
Potim

Prefeitura de Pinda abre chamamento para 
ambulantes interessados em atuar no Carnaval
São 65 espaços para atuação nos eventos carnavalescos; inscrições abertas para fevereiro

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou na últi-
ma semana o chamamento 
público para ambulantes 
que queiram trabalhar no 
Carnaval de 2019. As inscri-
ções para o sorteio de vagas 
para as vendas no Festival 
de Marchinhas, Matinoite e 
Carnaval 2019 estão marca-
das para os próximos dias 4, 
5 e 6. Já para o Pré-Carnaval 
em Moreira César, nos dias 
11 e 12 de fevereiro.

Para o Festival de Marchi-
nhas serão disponibilizados 
12 espaços, sendo dois des-
tinados aos pipoqueiros, dois 
a adereços e brinquedos, oito 
para barracas de alimenta-
ção em geral e bebidas. No 
Pré-Carnaval, em Moreira 
César, serão 16 espaços, qua-
tro para pipoqueiros, dois a 

adereços e brinquedos, dez 
às barracas de alimentação 
em geral e bebidas. Na Ma-
tinoite, 12 espaços, sendo 
dois aos pipoqueiros, oito 
às barracas de alimentação 
em geral e bebidas, e dois 
aos adereços e brinquedos.

Para o Carnaval 2019 
serão disponibilizadas 25 
vagas, sendo quatro aos 
pipoqueiros, duas aos ade-
reços e brinquedos, 11 às 
barracas de alimentação em 
geral e bebidas e mais oito 
espaços para food trucks e 
trailers. Todos os espaços 
serão sorteados.

Os interessados nas vagas 
devem se apresentar com 
documentação regulamen-
tada com a Prefeitura com 
relação a eventos anteriores 
e ser morador há mais de 
três anos no município. Os 
vendedores de alimento 
deverão apresentar declara-

ção ou certificação de curso 
presencial ou à distância em 
boas práticas em serviços de 
alimentação (manipulação 
de alimentos).

As inscrições devem ser 

feitas no Setor de Protocolo 
da Prefeitura, à avenida Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso, 
nº 1.400, portando RG, CPF, 
comprovante de endereço 
atualizado, certificado de 

curso de boas práticas em 
alimentação (em caso de 
venda de alimentos).

Mais informações no site 
da Prefeitura, pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

O Carnaval de 2018 em Pindamonhangaba; Prefeitura abre vagas para ambulantes interessados em 2019

Foto: Reprodução PMP

A prefeita Erica Soler começou os traba-
lhos de 2019 já com um grande desafio. 
Dentre as solicitações mais requeridas dos 
munícipes está a pavimentação de algumas 
ruas da cidade. 

Desde que assumiu em janeiro de 2017, 
em suas constantes viagens a capital paulis-
ta a captação de recursos externos para este 
fim tem sido prioridade. Com o orçamento 
de 2019 estimado em R$ 44,200,000.00, 
mais uma vez os recursos próprios para 
pavimentação ficaram de fora por falta de 
arrecadação. “Infelizmente nós não temos 
condições financeira para pavimentar as 
ruas de nossa cidade com recursos próprios 
e acaba que temos que recorrer a todos os 
lados na tentativa de pleitear recursos para 
nossa cidade”, lamentou a prefeita. 

Em 2018 a prefeita Erica Soler conquistou 
cerca de R$ 1,424,000.00 reais em verbas 
federais e estaduais, no entanto além desses 
recursos não estarem em conta, cerca de 
750.000.00 foram suspensos no início do 
mês pela gestão do novo Governador do 
Estado João Dória.  A Prefeita Erica Soler 
esteve em São Paulo na última semana em 
conversa com o Secretário de Desenvolvi-
mento Regional Marcos Vinhole, que ga-
rantiu nova conversa em março na tentativa 
de corrigir a falta deste recurso que seria 
empenhada na pavimentação da cidade. 

Em outra área, a Saúde, os recursos con-
quistados até o momento foram empenha-
dos na compra de 8 veículos, cerca de R$ 
300,000.00 em medicamentos. Atualmente 
a Administração aguarda o depósito de R$ 
670,000.00 de convênios assinados para 
investimento no setor. Já na Educação 
os investimentos foram feitos na compra 
de material escolar, veículos, merenda de 
qualidade além de reforma e construção 

Prefeitura de Potim planeja investimentos em pavimentação
Administração espera executar cerca de 50% das ruas do município durante 2019

de escolas. 
Para 2019, dentro dos recursos pleiteados 

está a pavimentação e drenagem da Rua 
Simplício Soares, Avenida Rio Grande do Sul 
e Minas Gerais e a pavimentação do bairro 
Frei Galvão. “Em 2018, vários compromissos 
foram firmados com a minha administração, 
em 2019 vou insistir ainda mais para que 
esses convênios sejam executados” disse 
Erica Soler.

Reunião da prefeita com o Marcos Vinhole que contou com o apoio do deputado estadual André do Prado

Inscrições para 
Concurso de 
Marchinhas em 
Potim abertas

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim 
abriu inscrição para o 1° 
Concurso de Marchinhas, 
que será realizado no dia 21 
de fevereiro. Para participar 
é necessário inscrever a 
música de criação própria, 
no estilo “Marchinha de 
Carnaval”, com tema livre.

As inscrições seguem até 
o dia 14 de fevereiro, às 
14h.

O concurso será livre, 
com inscrições de toda re-
gião. Os interessados devem 
preencher a ficha, que pode 
ser retirada na recepção 
da Prefeitura ou solicitada 
via e-mail cultura@potim.
sp.gov.br.

O inscrito deve enviar a 
gravação da marchinha em 
formato mp3 na íntegra e a 
letra da marchinha, cifrada, 
para os e-mails cultura@
potim.sp.gov.br ou maurao-
musico@hotmail.com. O re-
sultado com as selecionadas 
será divulgado no dia 12 de 
fevereiro.

Serão escolhidas as dez 
finalistas, que receberão 
certificado e troféu. Para o 
primeiro colocado, a pre-
miação é de R$ 1 mil, o 
segundo leva R$ 300, o 
terceiro R$ 200, o quar-
to e o quinta troféu mais 
certificado, e do sexto ao 
décimo, um certificado de 
participação.

O concurso será às 20h, 
na praça Miguel Correa dos 
Ouros, no Centro.

Pedágios emitem 
nota na internet 
após decisão da 
Receita Federal

Da Redação
Região

Após publicação da Re-
ceita Federal como medida 
normativa, os postos de 
pedágio de todo o estado 
passaram a disponibili-
zar desde o início do ano 
o documento fiscal que 
comprova o pagamento 
das tarifas por meio da 
internet.

Antes da ação, o DFE (Do-
cumento Fiscal Equivalen-
te), um recibo do pedágio 
entregue aos motoristas 
nos próprios pontos, era 
suficiente na prestação de 
contas e despesas. Com a 
mudança, a nota contém 
dados adicionais como CPF 
ou CNPJ e número da placa 
do veículo. O documento 
fiscal estará disponível 
por até sete dias para pa-
gamentos realizados em 
dinheiro ou por cobrança 
automática.

O  c o m p l e m e n t o  a o 
cupom fiscal poderá ser 
emitido por meio do site da 
concessionária responsável 
pela via utilizada. É neces-
sário que o motorista este-
ja com o número do recibo 
ou da etiqueta eletrônica 
recebida em cobranças 
automáticas e informe os 
dados complementares 
exigidos como o CPF ou 
CNPJ e a placa do veículo.
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http://guaratingueta.sp.gov.br

facebook.com/prefeituraguaratingueta

O imposto que você paga é o

benefício que você recebe!

Pavimentação 
Realidade em diversos bairros da cidade 

Jardim Esperança Engenheiro Neiva Jardim do Vale

São Manoel Vila Bela
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Guaratinguetá, 19 de janeiro 
de 2019 - Para elevar o índice do 
saneamento básico no município e 
consequentemente, melhorar a saúde 
pública e promover o crescimento social 
e econômico da cidade, a Guaratinguetá 
Saneamento, que continua sem receber 
as contraprestações da Prefeitura desde 
junho de 2018, segue honrando seus 
compromissos pensando no bem-estar 
da população. A empresa acaba de con-
cluir a implantação de uma  rede coletora 
no bairro Clube dos 500, a partir da Rua 
Maria Aparecida Rodrigues Ribeiro, com 
término na Rua Ana Cristina.

O principal benefício dessa obra para 

o esgotamento de Guaratinguetá é que, 
além de aumentar a capacidade da 
coleta, o investimento traz melhorias 
no escoamento do esgoto até a ETE 
(Estação de Tratamento de Esgoto) e 
possibilita a desativação da estação 
Elevatória de Esgoto Internacional Par-
que, diminuindo problemas técnicos com 
bombas e os riscos de extravasamentos 
de esgoto na região.

Hoje, Guaratinguetá conta com cerca 
de 23 mil metros de extensão de rede, 
o que possibilita coletar 91% do esgoto 
de todo o município. O objetivo da Gua-
ratinguetá Saneamento é universalizar a 
coleta e tratamento de esgoto até 2024.

Guaratinguetá realiza obra de 
extensão de rede de esgoto

Mesmo sem pagamento, a Guaratinguetá Saneamento 
continua investindo em  melhorias estruturais

Para zerar demanda, Prefeitura investe em 
compra de cadeiras de rodas em Silveiras
Aparelhos são destinados a famílias de baixa renda; melhoria conta com recurso municipal de R$ 12 mil

Lucas Barbosa
Silveiras 

Atendendo aos pedidos de 
famílias carentes de Silveiras, 
que contam com jovens com 
deficiência física, a Prefeitu-
ra revelou na última semana 
que investiu cerca de R$ 12 
mil na aquisição de três ca-
deiras de rodas sob medida. 
O Executivo anunciou ainda 
que além de equipamentos 
de auxílio à locomoção, pre-
tende disponibilizar diversos 
óculos, próteses e órteses 
para a população de baixa 
renda.

Na última terça-feira, a Pre-
feitura publicou fotos em sua 
página oficial na rede social 
Facebook que mostram o 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) e a diretora de Saúde, 
Andreza Lacerda, entregando 
uma cadeira de rodas a um 
jovem de 21 anos, diagnosti-

cado com paralisia cerebral, 
morador da região central 
do munícipio. A postagem 
repercutiu na rede social, 
rendendo elogios.

De acordo com a Prefei-
tura, a aquisição do equipa-
mento contou com um inves-
timento municipal de cerca 
de R$ 4 mil. A cadeira de 
rodas, feita sob medida para 
o adolescente, foi produzida 
pela AACD (Associação de 
Apoio a Criança Deficien-
te), referência nacional no 
atendimento a portadores 
de necessidades especiais.

A entrega da cadeira de ro-
das foi considerada um alívio 
para a mãe do contemplado, 
a dona de casa Sônia Alves, 
42 anos, já que a família não 
tinha condições financeiras 
para a compra do objeto. 
“Não tem nem comparação 
a qualidade desta cadeira 
com a que ele usava antes. 

Além de ser melhor para 
se locomover, ela é mais 
confortável para ele. Tenho 
certeza que essa cadeira, 
que foi muito bem feita pela 
AACD, vai ajudar a melhorar 
demais a qualidade de vida 
do meu filho”.

Segundo a diretora de Saú-
de, outras duas modernas ca-
deiras de roda, orçadas cada 
em quase R$ 4 mil, serão 
entregues em breve a outros 
dois moradores. “Estamos 
fazendo o possível para zerar 
a demanda de pedidos de ca-
deiras de rodas, andadores, 
óculos, próteses e órteses. No 
fim do ano passado já havía-
mos investido cerca de R$5 
mil na aquisição de óculos 
e próteses. Informamos que 
os moradores de baixa renda 
que necessitam de apoio de-
vem comparecer à Prefeitura 
para oficializarem o pedido”, 
explicou Andreza.

Fundo Social inaugura Escola de 
Construção Civil em Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

Um convênio entre o Fun-
do Social da Solidariedade 
de Cruzeiro e o Governo 
do Estado possibilitou a 
inauguração da Escola de 
Construção Civil, na última 
terça-feira. A nova unidade 
conta com laboratórios para 
aulas teóricas e práticas, 
com espaços similares ao 
ambiente de trabalho.

A iniciativa em Cruzeiro se 

juntou as mais de 150 uni-
dades existes do projeto, que 
oferece cursos de pedreiro 
para jovens maiores de 18 
anos e desempregados, com 
o objetivo de recolocá-los no 
mercado de trabalho. 

A Escola de Construção 
Civil oferece também o cur-
so de assentador de pisos e 
azulejos (ainda não disponí-
veis em Cruzeiro).

O projeto foi incorporado 
ao Fundo Social da Solidarie-
dade do Estado de São Paulo 

em 2012. Dois anos depois, 
foi levada para as cidades 
do interior.

Na região, Guaratinguetá 
também recebeu uma uni-
dade no último ano.

Ao todo, o curso já formou 
mais de 16 mil alunos. Os 
interessados em se inscrever 
devem comparecer à insti-
tuição localizada à avenida 
Jorge Tibiriçá, nº 901, no 
Centro, portando uma cópia 
simples do CPF, RG e com-
provante de endereço.

Guará abre inscrições para cursos 
gratuitos de geração de renda

Da Redação
Guaratinguetá

O Fundo Social de Solida-
riedade de Guaratinguetá 
está com inscrições aber-
tas, até o próximo dia 31, 
para os cursos gratuitos 
de geração de renda. As 
oportunidades são para 

costura básica e industrial, 
com 160 vagas, panificação 
e confeitaria, com sessenta 
vagas, culinária italiana (20) 
e pedreiro (10).

Todos os cursos têm dura-
ção de seis meses, exceto o 
de pedreiro que tem carga 
horária de sessenta horas. O 
início das aulas está previsto 

entre fevereiro e março. Os 
interessados devem compa-
recer à sede do Fundo Social, 
à rua Sargento Baracho, nº 
79, no Vila Paraíba, com 
RG, CPF, comprovante de 
residência, cartão SUS ou Ca-
dÚnico e uma foto 3x4. Mais 
informações sobre os cursos 
pelo telefone 3122-4030.
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SINDICATO   DO   COMÉRCIO VAREJISTA 

BASE TERRITORIAL: APARECIDA, CACHOEIRA PAULISTA, CUNHA, GUARATINGUETÁ 
PIQUETE, POTIM E ROSEIRA. 

 
 

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua 
Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - SP com Base nos 
Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira Paulista, Piquete, Cunha e 
Guaratinguetá, informa a todas as Empresas Integrantes  da Categoria 
Econômica do Comércio Varejista da Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte, Médio e Grande Porte, que o vencimento da Contribuição Sindical 
Patronal, relativo ao exercício do ano de  2019, de acordo com a tabela 
progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente estabelecida 
pelo artigo 578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no 
dia 31 de janeiro de 2019, podendo haver outras datas de vencimento, até  31 
de março de 2019. Informações sobre valores da tabela e guias de 
recolhimento poderão ser obtidas através do telefone (12) 3132-1544, ou ainda 
pelo e-mail:  sincomercioguara@gmail.com. 

Guaratinguetá, 16 de janeiro de 2019. 

 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 

 

 

PREFEITURA DE LORENA

Nota de abertura de envelope nº 02
CHAMADA PÚBLICA n°.01/2019 – Proc. nº. 701/18

O Município de Lorena-SP torna público a abertura dos envelopes n° 02 da CHAMADA 
PÚBLICA n°.01/2019 cujo objeto é a cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Fica marcado para o dia 29 de janeiro de 2019, as 
14 hrs a Sessão Pública para abertura dos envelopes e analise das amostras. O Processo 
encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 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, das 09h00min 
às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 968/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
9679/2018GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto 
é a Aquisição de Cartuchos padpak (eletrodos com bateria) adulto, compatíveis com o 
desfibrilados Samaritan Heartshine para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, para contratação da seguinte empresa:
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
CNPJ Nº: 95.433.397/0001-11

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 963/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
n°11217/2018GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
Aquisição de 02 (dois) sensores de Oximetria pediátricos compatíveis com o oxímetro de
pulso de mesa MD VS 200E, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, para contratação da seguinte empresa:
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 04.895.143/0001-60

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2018 PROC. Nº 648/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de insumos para pacientes insulinodependentes de Lorena, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que
integrou o Edital.
CONTRATADA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA - ME CNPJ: 45.651.775/0002-46
VENCEDORA DOS ITENS: 02, 06.
VALOR TOTAL: R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2019.
CONTRATADA: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 
CNPJ: 14.112.327/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 07, 08, 10, 11, 12.
VALOR TOTAL: R$ 43.320,00 (quarenta e três mil trezentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2018 PROC. Nº 692/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as necessidades da atenção básica 
e dos eventos da Vigilância Epidemiológica, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: R A OLIVEIRA DE SOUZA - ME CNPJ: 21.111.120/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03.
VALOR TOTAL: R$ 7.702,50 (sete mil setecentos e dois reais cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Habilitação:

CHAMADA PÚBLICA n°.01/2019 – Proc. nº. 701/18
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de habilitação na CHAMADA 
PÚBLICA nº 01/2019, cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. Conforme Ata de sessão pública do dia 07/01/2019, foi 
dado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para as licitantes apresentarem nova documentação.
A COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS VALE DO PARAÍBA COOPERVALE 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, apresentou a certidão de regularidade do FGTS. 
A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA MICROREGIÃO DE ITAJUBA, 
não apresentou o projeto de vendas, conforme solicitado em edital. Sendo que após a 
análise dos documentos do Pregoeiro, juntamente com a CPL e o apoio técnico, decidem: 
HABILITAR a COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS VALE DO PARAÍBA 
COOPERVALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS e INABILITAR a ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES RURAIS DA MICROREGIÃO DE ITAJUBA. Os autos do processo estão à 
disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os 
trabalhadores da empresa Liebherr Aerospace Brasil Indústria e Comércio 
de Equipamentos Aeronáuticos Ltda, a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no próximo dia 23 de janeiro de 2019, às 
14h30, em primeira convocação e não havendo número legal, às 16h30, 
em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede 
do Grêmio, situada na Rua Dr. Hans Liebherr, nº01 no bairro Vila Bela, 
na cidade de Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos referentes à 
Campanha Salarial. 
Lorena/SP, 14 de janeiro de 2019. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO  

xxx/2017/SRT05  –  Superintendência Regional de Trânsito do Vale do Paraíba 

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão, e este 
pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN-SP, em conformidade 
com o disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e alterações, 
Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de 1994 e Portaria DETRAN nº 1.215 de 
24 de junho de 2014, torna público que será realizado o leilão de veículos apreendidos 
por infração de trânsito no Município de Lorena, sendo o evento regido pela Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações e Portaria DETRAN nº 938 de 24 
de maio de 2006 e alterações, o qual se realizará no dia 31 de janeiro de 2019, às 
09h00min. Cópias deste Edital poderão ser acessadas e copiadas pelos interessados por 
meio do Portal eletrônico do DETRAN. 

Eduardo Chaves da Silva Gomes 
Presidente da Comissão de Leilão 

Superintendência Regional de Trânsito da R.M. do Vale do Paraíba - SP 
  

 

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EXPEDITO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado civil
solteiro, de 55 anos de idade, nascido em Flexeiras-AL, no dia 2 de abril de 1963,
residente e domiciliado na Rua Ponciano Pereira, nº 312, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba-SP, filho de MARIA MARQUES FERREIRA.
ISABEL CORRÊA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 52 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
março de 1966, residente e domiciliada na Rua Ponciano Pereira, nº 312, Jardim
Eloyna, Pindamonhangaba-SP, filha de PEDRO CORRÊA DA SILVA e MARIA DAS
GRAÇAS 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,  12 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDSON BRAZ USSIER, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico industriário
aposentado, estado civil viúvo, de 64 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 21 de novembro de 1954, residente e domiciliado na Estrada Municipal José
Benedito Marcondes Vieira nº 3553, Condominio Recanto do Sol, Rua Dois nº 55,
Borba, nesta cidade, filho de OSVALDO USSIER e ALZIRA QUEIROZ USSIER.
MARCIA ESTELA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão montadora, estado
civil divorciada, de 53 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
fevereiro de 1965, residente e domiciliada na Avenida Fortunato Moreira nº 841,
Centro, nesta cidade, filha de BENEDICTO MOREIRA e ITELVINA RODRIGUES
MOREIRA. 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,  12 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
YURI MONTEIRO MARTINS PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão analista
comercial, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Resende-RJ, no dia
2 de abril de 1996, residente e domiciliado na Rua Coronel Abilio Godoy nº 428,
Paraiso em Resende RJ, filho de JORGE ALEXANDRE MARTINS PINTO e JANAINA
MONTEIRO DOS SANTOS PINTO.
ISABELLA NANCY GUARRIEIRO NICOLINO, de nacionalidade brasileira, profissão
tosadora, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia
9 de setembro de 1997, residente e domiciliada na Rua Papa João Paulo I nº 1033,
Lessa, Pindamonhangaba SP, filha de RODRIGO NICOLINO e ELISETE
GUARRIEIRO. 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,  12 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO FERREIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão bancário, estado
civil divorciado, de 39 anos de idade, nascido em Santos-SP, no dia 9 de outubro de
1979, residente e domiciliado Rua Humberto Passarele nº 461, Jabuticabeiras, em
Taubaté SP, filho de FRANCISCO RAMOS e ANA MARIA FERREIRA RAMOS.
RAFAELA CARLOTA FORASTIERO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de junho de 1992, residente e domiciliada Rua José Malabarba nº 110, Crispim, em
Pindamonhangaba SP, filha de GILBERTO DE ALMEIDA FORASTIERO e LUCIA
HELENA ALVES CARLOTA. 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,  14 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDU APARECIDO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
outubro de 1976, residente e domiciliado Rua Geraldo de Almeida nº 95, Araretama,
em Pindamonhangaba SP, filho de ALICE VENTURA FERREIRA.
EDNA VIANA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Ilhéus-BA, no dia 12 de março de 1978,
residente e domiciliada Rua Geraldo de Almeida nº 95, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filha de VALMIR FERNANDES OLIVEIRA e MARINALVA VIANA
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,  14 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HEITOR HIDETO SETO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado
civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Distrito de Itaquera - São Paulo-SP, no
dia 9 de junho de 1990, residente e domiciliado Rua José Moreira Leite Cesar nº 345,
Andrade, em Pindamonhangaba SP, filho de ERNESTO KIYOMI SETO e HELENA
FERREIRA RODRIGUES.
NATHALY MARQUES DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão gestora
de RH, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 8 de julho de 1993, residente e domiciliada Rua dos Puris nº 580, Parque São
Domingos, em Pindamonhangaba SP, filha de ELIEL DOS SANTOS e MIRIAM MARQUES
DA SILVA 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,  14 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DOS SANTOS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 5 de março
de 1996, residente e domiciliado na Rua Eurico Gutmacher, nº 220, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filho de PAULO ROBERTO MARQUES e MARLI DOS SANTOS
MARQUES.
SABRINA FRANCISCA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
6 de abril de 2000, residente e domiciliada na Rua Eurico Gutmacher, nº 220, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filha de DIANA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA.
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 janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GETULIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão cabista de emenda de
telefone, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 16 de março de 1980, residente e domiciliado Rua Benedito Darcy Monteiro nº 40,
Nova Esperança, em Pindamonhangaba SP, filho de MARIA NAIR DOS SANTOS.
MARRIETE DA SILVA FIRMINO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
serviços gerais, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em São Paulo-SP,
no dia 22 de agosto de 1985, residente e domiciliada Rua Benedito Darcy Monteiro nº
40, Nova Esperança, em Pindamonhangaba SP, filha de CIPRIANO FIRMINO e
MARIA SUELY DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  15 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO PEREIRA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão consultor,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de outubro de 1987, residente e domiciliado Rua Major Mario Agnelo Lacerda nº 60,
Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de FLORIANO CAMPOS MAGALHÃES e
MARIA HELENA PEREIRA MAGALHÃES.
ALINE SANTO SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão microempresária,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia 8 de
setembro de 1988, residente e domiciliada Rua João Livramento nº 850, Vila Rica, em
Pindamonhangaba SP, filha de PIO AUGUSTINHO SOARES e DENISE DA
CONCEIÇÃO SANTO. 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 janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ERICK LEMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil divorciado, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
setembro de 1987, residente e domiciliado Rua Fornovo Di Taro nº 230, bairro das
Campinas, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS e
MARILANI LEMES DOS SANTOS.
GRAZIELLE APARECIDA VERONÊS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
de cozinha, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de maio de 1996, residente e domiciliada Rua Julio Correia da Silva nº
53, Vitória Park, em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO CESAR VERONÊS e
GERALDA LUCIA CHAVES VERONÊS. 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,  16 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MÁRIO AUGUSTO DA SILVA ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de junho de 1996, residente e domiciliado Rua Amadeu Ribeiro nº 185, Andrade, em
Pindamonhangaba SP, filho de FABIANO APARECIDO DE ARAÚJO e MARIA
ANABELA DA SILVA BRASIL.
RENATA AKEMI KUROTAKI, de nacionalidade brasileira, profissão estagiária, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em cidade de Hadano, província de
Kanagawa, Japão, no dia 1 de maio de 1996, residente e domiciliada Rua Amadeu
Ribeiro nº 185, Andrade, em Pindamonhangaba SP, filha de MARIO KUROTAKI e
NEIDE CIPRIANO REZENDE KUTORAKI. 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 janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FRANCISCO AUGUSTO DE MELO GODOY VALENTIN, de nacionalidade brasileira,
profissão ajudante de serviços gerais, estado civil solteiro, de 24 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de junho de 1994, residente e domiciliado
na Rua Francisco Ivan Teixeira, nº 288, Castolira, Pindamonhangaba-SP, filho de
FRANCISCO DE PAULA GODOY e SANDRA MARIA DE MELO ALVES.
KATHRYN DAIANA PIRES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
9 de fevereiro de 1996, residente e domiciliada na Rua Francisco Ivan Teixeira, nº
288, Castolira, Pindamonhangaba-SP, filha de RAUL MOREIRA e BARBARA RAQUEL
FERREIRA PIRES. 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 janeiro de 2019.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de janeiro de 1989, residente e domiciliado Rua Dr. Felisberto Pinto
Monteiro nº 160, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS
ALBERTO DOS SANTOS e HELOISA HELENA DOS SANTOS.
ALÉXIA TAUANE MILANI, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 1 de
agosto de 1993, residente e domiciliada Rua Dr. Felisberto Pinto Monteiro nº 160, Alto
do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de ALEXANDRA CASSIA MILANI.
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 janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADEMIR IZIDORO, de nacionalidade brasileira, profissão respositor, estado civil solteiro,
de 46 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de abril de 1972,
residente e domiciliado na Rua Sthephano Eugênio, nº 272, Castolira, Pindamonhangaba-
SP, filho de GERALDO IZIDORO e MARIA DA CONCEIÇÃO IZIDORO.
MARIA EMILIA TORQUATO EUGENIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 52 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de novembro de 1966, residente e domiciliada na Avenida Nova Pinda, nº 445,
Terra dos Ipês I (Sul), Moreira César, Pindamonhangaba-SP, filha de JORGE EUGENIO
e BENEDITA ALICE TORQUATO EUGENIO. 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 janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VITALIANO JAKSON BARBOSA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Pedreiras-MA,
no dia 16 de fevereiro de 1972, residente e domiciliado Rua Cônego José Luiz Pereira
Ribeiro nº 486, São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filho de VALTER SILVA
SOUZA e MARIA BARBOSA SOARES.
ANA FLÁVIA APARECIDA AFONSO, de nacionalidade brasileira, profissão chefe de
almoxarifado, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 21 de fevereiro de 1984, residente e domiciliada Rua Antonio Rita do
Amaral nº 275, Parque São Domingos, em Pindamonhangaba SP, filha de MARIA
HELENA AFONSO. 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,  18 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THOMAS GABRIEL CAYRES, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
supermercado, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Congonhinhas-
PR, no dia 11 de fevereiro de 1996, residente e domiciliado na Rua Ana Andrade
Vilella nº 436, Residencial Andrade, nesta cidade, filho de CARLOS ALBERTO TOLEDO
CAYRES e MÉRCIA REGINA CAMARA CAYRES.
CAROLINE REDIG JUSTO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de caixa, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Guarulhos-
SP, no dia 14 de julho de 1995, residente e domiciliada na Rua Ana Andrade Vilella nº
436, Residencial Andrade, nesta cidade, filha de ADRIANO ALVES ALMEIDA e
EMILIA REDIG JUSTO 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,  18 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MESSIAS JOSÉ DE ANDRADE DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista de açougue, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Barra
Mansa-RJ, no dia 19 de agosto de 1985, residente e domiciliado na Rua Dr. Monteiro
de Godoy nº 257, Bosque da Princesa, nesta cidade, filho de JOSÉ MARIA DE
ALMEIDA e LEONICE HORTA DE ANDRADE DE ALMEIDA.
DIONÉLE FLORIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
cozinha, estado civil divorciada, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 2 de agosto de 1990, residente e domiciliada na Estrada Municipal dos Nogueiras
nº 2082, Ribeirão Grande, nesta cidade, filha de JAIR DOS SANTOS e MARIA
MADALENA FLORIANO. 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,  18 de janeiro de 2019.



19 DE JANEIRO DE 2019 11

ALUGA-SE
Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, cozi-
nha, área de serviço 
e garagem. Falar com 
Carlos, após as 17hrs. 
Telefone: 3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., á/
serv.coberta e fecha-
da, garagem 2 carros, 
coz., banh., quintal 
grande, acabamento 
de 1º. Aceita finan-
ciamento. R$ 190 mil. 
Tr.F: 98207-2275 – 
Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz.,  s la, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
V E N D O  Te r r e n o 
– Lot. Cesar Park – 
c/200m2. Tr.F: 98278-
8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no  Morum -
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 
sl, coz., á/serv., gara-
gem 2 carros. Aceita 
f inanciamento. Tr. 
F: (11)97424-6954/
( 11 ) 9 9 7 3 6 - 7 7 1 3 / 

(12)99682-4651 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
c/125m2 – ent. R$ 
1.100,00 + parcelas 
a partir de R$ 450,00. 
Pronto para cons-
truir – Tr. F: 3522-
0050/98269-0969 – 
Pinda
VENDO Apto – c/
2dorms., sl, coz., Tr. 
F: 99764-8621 – Pin-
da
Alugo apartamento 
novo, 2 quartos, sen-
do 1 suíte, amplo, 
85m² 1 vaga. Telefo-
ne: 99665-4928
Alugo Kitnet, na rua 
Guaranis 141, apar-
tamento 3. Perto do 
ame. Valor R$ 600.00. 
Telefone: 3133-2520 
ou 99777-5102
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem.  
Ótima localização. 
Telefone: 3132-7171
Alugo casa na fazen-
da, para 15 pessoas, 
a partir de R$ 350,00, 
churrasqueira, pisci-
na, internet, galpão. 
Telefone: 99759-5115
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima locali-
zação e bom preço. 
Tratar no telefone: 
98175-0186
Aluga-se apartamen-
to, direto com o pro-
prietário em Apareci-
da,  2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
ENDO Gol quadrado 
ano 93 – G – branco 
– ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-

ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, modelo 
2013, attractive, com-
pleto, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00. Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da 
Hípica.  Telefone: 
99785-10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de 
salgados. Empadão, 
torta de franco, riso-
les. Telefone: 98187-
3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carca-
ças de baterias. Te-
lefone: 3132-4765 ou 
3133-9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 
loja de automóveis, 
continuação da JK, 
próximo ao IML. Te-
lefone: 3132-7171 ou 
98175-0186

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadei ras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  Tr. 
F: 99721-0533 - Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garnises, viveiro gran-
de telado, carrocinha 
de mão, churrasquei-
ra grande chapea-
da. Bom preço. Tr.F: 
3645-5783 – Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. R$  
1.500,00. Tr.F: 98819-
9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca de 
jornal, ótima localiza-
ção em Guaratingue-
tá. Falar direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
funcionando. Em Apa-
recida e sem luvas. 
Telefone: 99783-1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
VENDO máquina de 
fazer sorvete e picolé, 
freezer gde 2 tampas, 
1 carrinho e 1 selado-
ra. Tr. c/Gilberto – F: 
99149-0245/98111-
8665 – Pinda
VENDO Geladeira 
– ótimo estado de 
conservação. Tr.F: 
99193-9475/98824-
6677 – Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. R$  
1.500,00. Tr.F: 98819-
9617 – Pinda
VENDO jg de quarto 

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e 
faço curativos. Mais infor-
mações entrar em contato. 
Raquel, telefone: 98199-
2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima 
e 16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em Gua-
ratinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-3574 

– Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 

ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

Diversos

Alugo chácara com pis-
cina, 5 quartos, salão 
de jogos, churrasqueira, 
campo de futebol, televi-
são à cabo, wifi. Telefone: 
3127-1161
Auto peças Brasil. Com-
pramos crcaça de bate-
rias. Vila Brasil Guara-
tinguetá. Melhor preço. 
Telefones: 3132-4765 ou 
3133-9274
Vende-se uma cadeira de 
rodas, semi nova, valor 
à combinar. Telefones: 
3013-4064 ou 98176-4485
Faço carretos e fretes para 
Guaratinguetá e região. 
Telefone: 98120-6454 ou 
99734-5426
Vendo móveis de cozinha, 
sala, quarto. De qualidade 
e em bom estado. Fa-
lar com Marco. Telefone: 
99728-7670 ou 3126-6065
Fazemos carretos de até 
900kg, toda a região, inclu-
sive, São Paulo, litoral nor-
te e sul de Minas. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Vendo uma máquina com-
pacta print, sem uso. Falar 
no telefone: 3133-4455
Vende-se uma sepultura, 
com 3 gavetas, cemitério 
Senhor dos Passos. Falar 
com Geraldo. Telefone: 
3132-4847 ou 99703-1419
Vendo celular iphone 5, 
ótimo estado. Valor R$ 
450,00. Telefone: 99783-
1170
Limpa-se terrenos, sítios, 
fazendas, mata formiga, 
cortadeiras. Telefone: 
99638-9798
Motorista particular, no seu 
carro ou no meu. Viagens 
para São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais etc, 
contato: 99793-7619
Vendo geladeira de bolos, 
semi nova, modeladora, 

tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 
1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2008 – prata. 
R$ 16.500.00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2009 – cinza 
– vd/trv/alarme – dire-
ção . R$ 17 mil. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – branco 
– mecânica ok, pneus 
e bateria novos.òtimo 
estado de conser-
vação. Tr. F: 99123-
3935 - Pinda
VENDO Onix 1.0 LS  
prata – direção hi-
dráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
VENDO Ka 1.0 
ano 2013 – bá-
sico -  Vermelho 
– R$ 20.400,00. 
Tr. F: 99115-

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

PARA ELEIÇÃO DE CARGO DE DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

EMPRESARIAL DE GUARATINGUETÁ PARA O BIÊNIO 2019/2021 
 

 
Saibam todos que lerem e tiverem conhecimento do presente edital que: 
 
Conforme disposições estatuárias, artigo 55, a Assembléia Geral Ordinária 

reunir-se-á com qualquer número de associados presentes, no dia 13 (treze) de 
fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), no horário das 9h às 17hs, para tomar 
conhecimento do relatório e demais demonstrações contábeis do mandato findo, 
bem como, para eleição da nova Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal. 

 
Comunicamos que somente poderão votar e serem votados os associados 

contribuintes que estiverem em pleno gozo de seus direitos sociais, quites com a 
tesouraria e que tenham sido admitidos no quadro social da entidade há mais de 
90 dias ininterruptos, nos moldes do artigo 64, do Estatuto Social. 

 
 
Guaratinguetá, 18 de janeiro de 2019. 
 
 Ricardo Junqueira Teberga                     Flavia Caltabiano S.V.Taques Bitencourt  
            Presidente                                                        Secretária 
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Eliminação na Copinha pode representar 
fim da parceria entre Manthiqueira e FCR
Divergências sobre fair play e futuro técnico causam desentendimentos entre clube e parceiro

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Manthiqueira deu adeus 
à Copa São Paulo de Futebol 
deste ano após ser goleado 
pelo Vasco da Gama, na última 

Foto: Bruno Motta

Os garotos que foram sucesso na Copa São Paulo com a melhor campanha da Laranja na competição; futuro pode ter obstáculo com rescisão

segunda-feira. Os 5 a 1 para os 
cruzmaltinos colocaram ponto 
final na melhor participação da 
história de um time de Guaratin-
guetá na competição. A Laranja 
Mecânica volta a campo em 
abril, para iniciar a disputa da 

Série B do Campeonato Pau-
lista. Mas a parceria vitoriosa 
com a empresa FRC corre risco 
de não ter continuidade para a 
sequência da temporada.

Na Copinha, a missão pro-
posta pelo grupo de jogadores, 

comissão técnica e diretoria 
foi cumprida. O Manthiqueira 
chegou à terceira fase, após ba-
ter o Tubarão nos pênaltis, no 
último dia 12. Diante do Vasco, 
o time de Guaratinguetá sentiu 
as consequências de enfrentar 
um time de Série A. Mesmo em 
casa, e sob uma forte chuva, o 
Manthiqueira viu o Vasco abrir 
2 a 0. O princípio de reação, 
com gol de Igor, foi curto, e 
o time carioca fez outros três 
gols e fechou o placar em 5 a 1.

Após a eliminação, o presi-
dente do Manthiqueira, Dado 
de Oliveira, confirmou que 
tem intenção de contar com 
alguns jogadores utilizados 
na Copinha para o Campeo-
nato Paulista, mas não revelou 
nomes. O atacante Hendrick, 
destaque do Manthiqueira na 
competição com quatro gols, 
tem ofertas de outros clubes 
e é nome incerto para a 'Be-

zinha' do estadual. O jogador 
tem passe vinculado a Fábio 
Ronaldo Curioso, empresário 
parceiro do Manthiqueira na 
Copa São Paulo.

Dado foi questionado sobre 
a continuidade da parceria 
com a FRC para o restante da 
temporada. “Vamos fazer um 
balanço. Vai dar para a gente 
saber o que fizemos de certo 
e o que erramos. A parceria é 
boa, o Curioso é uma pessoa 
honesta, alguém que cumpriu 
o que foi acordado. Tivemos 
algumas discussões, alguns 
desentendimentos, mas nada 
que venha a colocar um ponto 
final na parceria. A tendência 
é que a gente mude uma coisa 
ou outra, mas que a gente 
possa estar junto na Segunda 
Divisão”, revelou.

Os desentendimentos citados 
por Dado podem estar ligados 
a filosofia do clube. O Manthi-
queira é conhecido pelo fair 
play (jogo limpo) e isso teria 
causado discussões entre a co-
missão técnica e a diretoria do 
clube. Curioso deu a entender 
que esse é um dos principais 
obstáculos para continuidade 
do acordo. “O Dado tem uma fi-
losofia de trabalho que é dele e 
eu preciso respeitar. Eu prefiro 
não intervir nisso. Ele conhece 
minha posição, não só a minha, 
mas de todos da comissão 
técnica. Não depende muito 
da gente, depende mais dele”, 

respondeu, ao ser questionado 
se a filosofia do clube atrapalha 
o trabalho da comissão técnica 
e jogadores.

Outro motivo que também 
causou mal-estar entre as par-
tes é a indefinição do técnico 
para o estadual. Curioso aposta 
na continuidade do técnico Os-
car de Souza, treinador do clu-
be na Copinha, mas o desejo de 
Dado de Oliveira, é contar com 
Nilmara Alves, que já treinou 
o time entre as temporadas de 
2012 e 2016 e retornou para 
o clube no ano passado. 

“Ele (Oscar) tem uma forma 
de trabalhar. Digamos que 
todo clube tem seu treinador 
de preferência. Não sei qual 
será o treinador do Dado, se 
ele vai convidar o Oscar para 
a próxima campanha. Não ouvi 
outro nome que não seja o da 
Nilmara. Com todo o respeito, 
não conheço a moça, não sei 
se ela atua 100% com futebol, 
mas eu tenho que respeitar. É 
uma decisão dele e eu tenho 
que respeitar”, enfatizou o 
empresário.

Oscar foi procurado para 
comentar sobre a continuidade 
do trabalho à frente do time, 
mas preferiu não responder. A 
Federação Paulista de Futebol 
realiza o congresso técnico no 
dia 29 de janeiro, e o Manthi-
queira vai conhecer a fórmula 
de disputa, os adversários e 
chaveamento.

Com nova turnê “Indomável”, 
cantor Gabriel Sater passa por 
Lorena com show gratuito

Da Redação
Lorena

Fevereiro começa com a 
nova geração da música po-
pular brasileira em Lorena. A 
cidade é uma das paradas do 

cantor e ator Gabriel Sater, fi-
lho de Almir Sater. Ele estreia 
no interior paulista sua nova 
turnê “Indomável”, em uma 
parceria com o Proac-SP. O 
cantor passará por Lorena no 
próximo dia 2 de fevereiro, 

com show gratuito.
Apesar da gratuidade, o 

acesso ao show será por 
meio de apresentação de 
ingresso. Podem ser reti-
rados na Casa da Cultura 
(máximo dois ingressos 
por pessoa), a partir da 
próxima segunda-feira, das 
9h às 18h.

Com classificação livre, a 
turnê “Indomável” passará 
por quatro cidades do in-
terior de São Paulo, sendo 
que na região também visi-
tará São José dos Campos.

O show será às 20h, no 
Teatro São Joaquim, à rua 
Dom Bosco, nº 284, no Cen-
tro. Os ingressos devem ser 
retirados na rua Viscondes-
sa de Castro Lima, número 
10, no Centro.

Foto: Reprodução

O cantor e ator Gabriel Sater (esq.) se apresenta em Lorena no próximo dia 2; turnê tem dois shows no Vale


