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O vereador de oposição Elcio Vieira, que teve ação derrubada na Justiça

Márcio Siqueira teve contas rejeitadas por falhas em verba aplicada Marcus Soliva, que conta com parceria para reabertura de museu
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O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo divulgou 
na última quarta-feira que 
foi extinta a ação popular 
impetrada contra o prefeito 
de Lorena, Fábio Marcondes 
(PSDB), referente à denún-
cia de irregularidades no 
abastecimento de ônibus da 
empresa ABC Transportes 

nos postos de gasolina da 
rede Fama, propriedade do 
chefe do Executivo. De acordo 
com a decisão do juiz da 2ª 
Vara Cível da Comarca de 
Lorena, Alexandro Concei-
ção dos Santos, o contrato 
entre a rede e a Prefeitura, 
com vigência de vinte anos, 
foi realizado antes de 2013, 

início do primeiro mandato 
do tucano na Prefeitura. O 
autor da ação popular é o 
vereador de oposição, Élcio 
Vieira Júnior, o Elcinho (PV). 
A ação tentou seguir proces-
so que pediu o bloqueio dos 
bens do prefeito, em feverei-
ro. De acordo com a Justiça, 
não existe base para a ação. 

“...reputo haver necessidade 
de autocontenção e, assim, 
que se dedique maior pres-
tígio ao tão caro princípio 
de legalidade, de sorte que 
‘ninguém’ poderá fazer ou 
deixar de fazer alguma coi-
sa, senão em virtude da lei... 
(trecho da decisão)”.
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DINHEIRO NO BOLSO A semana começou com uma boa notícia para a economia de Cruzeiro. A liberação 
da primeira parcela da PRO (Participação nos Resultados Operacionais) Amsted Maxion. A empresa metalúrgica 
é a maior empregadora da cidade. O anuncio foi feito pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Cruzeiro, 
Jumar Batista, ao lado de diretores e comissão eleita para negociar o PRO, após assembleia com os trabalhadores 
para a aprovação do valor a ser pago em 2017. Pág. 8

TJ barra ação de Elcinho 
contra Fábio Marcondes
Vereador de oposição pediu condenação em caso de abastecimento 
de ônibus em Lorena; juiz decidiu que denúncia não tem base jurídica
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Vereadores rejeitam 
contas de Márcio Siqueira

Museu Rodrigues Alves é 
reaberto com R$ 700 mil

A Câmara de Aparecida vo-
tou, na última segunda-feira, 
as contas do ex-prefeito Már-
cio Siqueira (PSDB) referentes 
ao ano de 2013. De forma 

O museu Conselheiro Ro-
drigues Alves foi reaberto 
após oito anos, na tarde da 
última terça-feira. O casarão 
deverá ser definitivamente 

unânime,  os vereadores re-
jeitaram as contas do tucano, 
que ficará inelegível por oito 
anos.

aberto em 7 de julho. A pre-
visão é de que o custo total 
por ano com o acervo chegue 
aos R$ 500 mil.

Debate tenta 
regularizar 
mototáxi e 
Uber em Pinda

Pindamonhangaba deu 
andamento ao trabalho para 
organizar os serviços de 
transporte individual de pas-
sageiros. A Câmara realizou 
uma audiência pública na 
última semana, quando foi 
discutida a necessidade de 
promover mudanças signi-
ficativas que regulamentem 
a atuação de taxistas, mo-
totaxistas e motoristas do 
aplicativo Uber.

Secretário alvo 
de denúncia 
de assédio
em Cachoeira

Uma denúncia de assédio 
está movimentando Cacho-
eira Paulista nos últimos 
dias. Uma funcionária da 
garagem municipal acusou 
o secretário de Transportes 
e Infraestrutura, ‘GQ’, de 
aliciá-la.

Estado nega 
fechamento
do Conselheiro 
em Guará

Uma série de boatos sobre 
o possível fechamento do Ins-
tituto Conselheiro Rodrigues 
Alves foram rebatidos pela 
Prefeitura de Guaratinguetá 
e pelo FDE (Fundo de Desen-
volvimento da Educação) do 
Estado de São Paulo. Municí-
pio e Estado planejam levar 
para salas inativas da escola 
a DRE (Diretoria Regional de 
Ensino).

Menor detido 
por espancar 
até a morte 
em Cunha

A Polícia Militar apreen-
deu, na última segunda-feira, 
um adolescente de 16 anos 
acusado de participar do as-
sassinato de um homem de 
27 anos, que foi espancado 
e amarrado em um poste no 
Centro de Cunha.

Gêmeas presas 
por tráfico em 
Guaratinguetá

Adolescente
tenta matar 
idoso à pauladas

Duas irmãs gêmeas, de 28 
anos, foram presas por tráfico 
de drogas na noite da última 
terça-feira no Campinho, em 
Guaratinguetá.

Um adolescente foi apre-
endido na última terça-feira 
após tentar matar um idoso, 
à pauladas, em Pinda.

Faltas a 
consultas 
chegam a 32% 
em Lorena

Um levantamento divulgado 
pela Prefeitura de Lorena, na 
última terça-feira, apontou uma 
taxa preocupante de absente-
ísmo (ausência não justificada) 
nas consultas médicas agenda-
das no município. De acordo 
com o estudo, de fevereiro a 
abril deste ano 32% dos pa-
cientes não compareceram. Até 
mesmo as pequenas cirurgias 
estão registrando um número 
considerável de faltas. O per-
centual, considerado alarmante, 
acaba atrasando o atendimento 
de outras pessoas.
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Bastidores da Política

Erica Soler

Terapia ocupacional
Parece que, depois que a irmã 

‘daquele vereador’ foi exonerada 
da Prefeitura de Lorena sob as pe-
nalidades dos artigos 200, incisos 
XI, XVI, e XIX, e 213, XIII, da Lei 
Municipal de 69/2008, ou seja, a 
bem do serviço público, ele, ideali-
zador do banheiro virtual na Câmara 
(adaptado para deficientes),tem 
utilizado como terapia ocupacional 
ataques de baixo calão a quem tem 
a honradez de trabalhar ou prestar 
serviço à municipalidade de manei-
ra condigna. Como o ladrão geral-
mente julga todos por si, na boca 
imunda que lhe é peculiar, todos são 
ladrões, quadrilheiros, oportunistas 
e merecedores dos mais baixos ad-
jetivos, provenientes de sua mente 
aficionada por dinheiro e poder. 

Castelo de areia
O plano da oposição ‘orquestra-

da’ da Câmara de Lorena em tentar 
travar o prefeito Fábio Marcondes 
com patrocínios de ações popula-

res começou a 
‘ruir’ como cas-
telo edificado 
em areia. Esta 
semana, uma das 
ações propostas 
pelo protago-
nista do caos de 
2012 (período do 
Dr Paulo Neme) 

foi julgada improcedente pela 
Justiça. Nela, o autor, Vieira Filho 
pretendia conseguir a tão sonhada 
improbidade do prefeito, por conta 
da empresa que opera o transporte 
urbano da cidade (que ele mesmo 
trouxe na época negra) abastecer 
seus ônibus em um dos postos 
Fama, bem antes de Marcondes 
ser prefeito. O magistrado não viu 
provas que comprovasse prejuízo ao 
erário público no processo, exceto 
adjetivos chulos de caráter pessoal.

Leitura geral
O semestre legislativo de Pinda 

ainda nem fechou e o mercado 
político já antecipa o ranking da 
atuação dos vereadores. Embora 
o Magrão (PR) seja o presidente, 
quem tem puxado o desempenho 
e consequentemente as atenções 
na Casa de Leis são os tucanos 
Roderley Miotto, Rafael Goffi, 
seguido por Renato Cebola (PV) e 
de leve Renato Pipas (PR); o trio 
tem se destacado nos principais 
assuntos onde a Câmara precisou se 
posicionar diante das demandas da 
implantação da administração Isael 
Domingues. A dupla de ‘colecio-
nadores de mandatos, Felipe César 
e Jânio Lerario sempre discretos 
nos bastidores porém atuantes nas 
decisões, enquanto Osvaldo Negrão 
se perde numa oposição cativa ao 
governo passado e indefinido quan-
to o atual. Os demais vereadores se 
dividem sem muito destaque entre 
os acontecimentos,com exceção do 
Toninho da Farmácia na mesmice 
de sempre, segundo a crítica, no 
cochilo parlamentar.

Gabinete terceirizado
O atendimento na Prefeitura de 

Potim tem sido assunto nas rodas 
políticas da cidade. Comenta-se 
que a prefeita Erica Soler tem sido 

acessiva aos ca-
sos rotineiros 
que envolvem a 
população, mas 
quando se tra-
ta de assuntos 
mais relevantes 
com indícios a 
investimentos, 
os encontros são 

compartilhados e segundo a crítica, 
por quem não passou pelas urnas. 
Talvez seja por isso que falam que 
o vice, Marcinho do Supermercado, 
deva pensar em ‘carreira solo’ na 

futura eleição, já que há indício de 
que o gabinete está terceirizado‼!

Rei posto
A Câmara de Aparecida reagiu 

avessa ao ex-prefeito Márcio Si-
queira nesta semana, rejeitando por 
unanimidade uma de suas contas, 
seguindo o parecer do Tribunal de 
Contas do Estado. O fato surpreen-
deu a especulação política, porque 
no período passado, praticamente o 
mesmo plenário (com poucas mu-
danças na configuração) se manteve 
alheio até a atuação da Justiça que 
afastou o ex-prefeito das funções 
por várias vezes, inclusive com 
varredura policial na Prefeitura. 
Naquele período, nem um processo 
de cassação foi registrado com ex-
ceção de uma CEI ‘natimorta’ para 
disfarçar...

Promessa é divida 
Eleitores de Canas, pelo menos 

os politizados querem saber das 
promessas do período das eleições 
passadas, apregoadas pelo prefeito 
Lucemir do Amaral. De acordo 
com a especulação política local, 
se ele (Lucemir) pretende prepara 
o vereador Recelly Isalino para sua 
sucessão, é fundamental botar o 
bloco na rua, ou seja transformar a 
cidade num canteiro de obras como 
prometeu, já que as pessoas contra-
tas na Prefeitura no período eleitoral 
foram dispensados?!?!

O perigo mora ao lado
Quem desfila pela região com 

‘ares’ eleitoral é o conhecido José 
Saud (PMDB), homem forte da 
Associação Comercial de Tauba-

té. Saud, que 
tem percorrido 
constantemente 
o Vale, traba-
lhando as bases 
de seu part i -
do, vai contar 
com comitê em 
Guaratinguetá e 
apoio significa-

tivo de ‘caciques’ da política local 
como o ex-presidente da Câmara 
Antonio José, o ex-prefeito Nelson 
Mathídios e além de boa parte da 
base eleitoral de Argus Ranieri, do 
trabalho logístico do Zé Luiz da 
Farmácia. 

Aos amigos, tudo, aos...
…inimigos os rigores da lei A 

Câmara de Cachoeira derrubou o 
parecer do Tribunal de Contas que 
dava pela rejeição das contas do 
ex-prefeito Rui Mendoça, referentes 
a 2004. Dez dos treze vereadores 
(entre eles sobreviventes da legis-
latura passada) foram favoráveis a 
‘salvar a pele’ de Mendonça, apro-
vando as contas que permaneceram 
este tempo todo em processo de 
‘procrastinação’ na Justiça. Interes-
sante que o mesmo critério não foi 
dispensado ao também ex-prefeito 
Fabiano Vieira, justamente no perí-
odo eleitoral do ano passado. Será 
porque Rui hoje é aliado de Edson 
Mota enquanto que Fabiano, que já 
foi próximo, hoje está em oposto? 
Com a palavra Max do Casemiro‼!

A hora do acerto
Quem circula pelas ruas de 

Piquete, nestes dias, já percebe a 
presença de inúmeros ‘cabos elei-
torais’ falando de seus deputados 
e prováveis candidatos para o ano 
que vem, porém com dificuldades 
de apresentar algo positivo que os 
eleitos tenham feito à cidade, exceto 
a captação dos votos. Disseram que 
um deles, sem ter o que responder 
sobre ‘seu deputado’, resolveu 
culpar a prefeita Teca Gouvêa pela 
falta de divulgação dos recursos 
que supostamente os parlamentares 
enviaram ao município. Durmam 
com este barulho‼!

Brincando com…
…os eleitores E por falar em 

Piquete, tem gente questionando 
os políticos locais que insistem 
em afirmar candidatura a deputado 
no ano que vem. Segundo a classe 
pensante da cidade, tendo em vista 
que o colégio eleitoral não tem vo-
tos suficientes para eleger ninguém, 
postular uma candidatura local, com 
exceção da prefeita Teca Gouvêa 
que tem entrada em vários municí-
pio do Vale, é brincar com os elei-
tores local. Perguntem ao Hugo‼!

Voto vencido
Rolou entre os bem informados 

da Câmara de Guará, que se não 
bastasse o vereador Nei Carteiro 
(PMDB) perder a maioria das 
votações no plenário (devido ao 
bloqueio governista), ultimamente 
até em seu gabinete o fato se repe-
te. Disseram que num momento de 
decisão em meio sua equipe, preva-
leceu um dos assessores. Perguntem 
ao vizinho de corredor!!!

Vale tudo
Corre na boca pequena de 

Lorena que ofertas de cargos e 
até dinheiro foi voz corrente nos 
corredores da Câmara, na última 
segunda-feira. Parece que a ideia 
era a antecipada da futura (bem dis-
tante) mesa diretora, para garantir 
o ‘ingarantível’...

Teste de aptidão
É voz corrente entre os formado-

res de opinião de Lorena que após 
o teste de idoneidade desta semana 
(resistência ao a$$édio), o prefei-
to Fábio Marcondes pode contar 
com uma base de governabilidade 
na Câmara Municipal. Até que se 
prove o contrário, Samuel de Melo, 
Bruninho Ribeiro, Bruno Camargo, 
Beto Pereira, Luizão, Washington 
da Saúde, Fabio Matos, Vandinho 
e Cleber Maravilha compõem o 
“G9”‼!

Perguntar não ofende
E por falar em Câmara de Lore-

na, quando a Comissão de Ética vai 
abrir invetigação sobre o suposto 
assédio sexual ocorrido em um dos 
gabinetes da Casa, com participa-
ção ativa do parlamentar? Ou estão 
esperando o inquérito policial para 
o pertinente processo de cassação?

Queda de produção
Pela análise da maioria dos 

cientistas políticos de Cruzeiro, a 
Câmara ficará devendo candidatos 
a prefeito na próxima eleição. Numa 
leitura dos últimos pleitos, José Ro-
gério e Dr. Davi foram candidatos a 
prefeito em 2008, seguidos por Beto 
do Renato em 2012 e, culminando 
a eleição do ano passado, com 
quatro prefeituráveis produzidos 
no ‘laboratório da vereança (Juarez 
Juvêncio, Diego Miranda, Sergio 
Antonio e o eleito Thales Gabriel). 
O quadro não deverá ser o mesmo 
em 2020. Pela subserviência dos 
atuais vereadores ao homem que 
‘cogita’ em Brasília, deste mato 
não sairá ‘coelho’, digo, candidato 
a prefeito.

Não convidem para...
...a mesma picanha O vereador 

Luizão da Casa de Ração e o secre-
tário de Agricultura de Guaratingue-
tá, ainda que o churrasqueiro seja o 
sub da pasta Paulo Barros e o assun-
to as respostas aos atendimentos!!!

Melhor de dois
Rolou pelas esquinas de Lorena 

que mesmo com mandato empres-
tado do irmão, Vagner da Silva 
- o Vaguinho, tem prevalecido no 
comando paralelo da Câmara, em 
detrimento do pernicioso que tem 
assento no plenário e busca ‘botar 
sua banca’!!!

Como ensina o professor, a maior 
beleza da História é ser a instrução para o 
futuro, e por isso a importância de manter 
viva a memória daqueles que realmente 
detém o poder de mando numa democra-
cia: os cidadãos. 

E nada melhor que a ilustração para 
registrar e contar às futuras gerações os 
fatos que machucaram mas ensinaram a 
nossa cidade, para que o pesadelo não 
volte. 

Afastado do cofre, o aprendiz se re-
volta, no ostracismo reflete nos passos que 
tomará quando tiver a oportunidade de 
assumir um cargo novamente. Aprendiz 
do que, questiona o leitor? O aprendiz 
que pretende ser o primeiro-ministro do 
inferno na Terra das Palmeiras Imperiais, 
aquela terra que já acolheu dragões e 
mocinhos, bruxas e esquizofrênicos e até 
ladrão de velhinhos, mas que tem em suas 
veias o trabalho de um povo guerreiro, que 
assiste estarrecido o retorno da baixaria na 
Tribuna de sua cidade.

O aprendiz tem um currículo invejável 
a todo capetinha iniciante, afinal ele traiu 
seu benfeitor. Benfeitor? Sim, um homem 
de bem que acreditou no seu potencial, 
investiu em sua formação, contou com 
seu apoio profissional. Mas o benfeitor 
foi traído pelo aprendiz, aliás não foi uma 
simples traição, foi destituído com várias 
manobras, chantageado e denegrido pelo 
aprendiz e sua trupe.

Mas por qual razão? Simplesmente 
pelo fato de dizer não as suas pretensões 
e fechar o cofre. Estarrecidos, os cidadãos 
assistiram sua cidade se tornar notícia 
em todo o País, acusações gravíssimas, 
difamações e calúnias. 

Cego pela sede de poder e pela baju-
lação de um grupo, o aprendiz achou que 
poderia chegar ao trono e enfim reinar. 
Mas numa vergonhosa derrota, foi banido 
ao ostracismo. 

Realmente o carisma não era seu for-
te, realmente a população não se agrada 
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MINISSÉRIE: O APRENDIZ

dele, mas uma coisa ele possui que alguns 
gostam mais que a própria ideologia: o 
dinheiro...

Sim, com valor mais vultuoso inves-
tiu nos eleitores, diretamente comprando 
quem podia, atraindo para si outros candi-
datos que tinham capacidade de eleição e 
assim, conseguiu carona e chegou ao poder.

Uma vez no cargo, o aprendiz se dedi-
ca a perseguir todos aqueles que ameaçam 
sua pretensão, ou que trabalham para 
manter viva a memória de um passado 
que o aprendiz não pode apagar. Munido 
de uma imunidade (limitada), aproveita da 
morosidade da resposta de seus atos pelo 
juiz para denegrir, mentir, gritar e esper-
near no espaço. Não foi eleito para isso, 
mas para quem não conhece a ética, não 
se importa com o decoro e o respeito que 
o cargo merece. O que ele esquece é que 
a história não teme, e quem já enfrentou 
dragão tem força e fôlego para enfrentar 
a guerra e provar a verdade. 

Sim, porque quem não deve e não 
teme, e escolheu a Terra das Palmeiras 
como seu lar, trabalhará para que ela 
não torne às mãos da quadrilha (família) 
que acumula explicações de desvios na 
Justiça. Para isso, conta com um grupo 
do terror formado por um doido ciberné-
tico, um ladrão de velhinhos, um ilustre 
desconhecido mas ávido pela fama e um 
fantoche. 

Cuidado, o apoio que vem pelo medo 
de esvai na primeira oportunidade.

Se a Justiça ainda é morosa para dar 
respostas às difamações, a cidadania e a 
real democracia está aqui para manter viva 
a memória de quem precisa. A imprensa 
continua, e quanto maior a perseguição, 
mais cresce a fama dos perseguidos e 
a oportunidade de mostrar o caráter do 
aprendiz.  Enquanto houver democracia e 
liberdade de expressão , terá um jornalista 
apto a informar e manter viva a história, 
pelo benefício de um povo que merece 
mais respeito.

Vieira Filho

José Saud

Atos e Fatos
“O Brasil está mais para 
psicanálise do que para 
análise econômica”

Márcio Meirelles  Paulo Rabelo de Castro, presidente do BNDES

JUSTIÇA ... ÀS FAVAS
Gilmar Mendes, ministro do Supremo 

Tribunal Federal, presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, ressuscitou uma ex-
pressão, mais usada em Portugal, talvez 
influência de suas costumeiras viagens 
a “terrinha”, no julgamento da chapa 
Dilma-Temer.

Os europeus colocaram as favas à mesa 
antes do feijão, transformando a legumino-
sa como elemento básico na alimentação 
da região.  

Além da culinária, os grãos das favas 
eram utilizados para contagem dos votos 
em momentos de decisão onde os grãos 
brancos representavam o favorável e os 
negros o desfavorável na contenda.

Daí a origem da expressão “favas 
contadas” quando a tendência de vitória 
era garantida.

A expressão “às favas” ganhou tam-
bém uma conotação pejorativa entre nós, 
como mandar alguém para aquele lugar 
e, também, livrar-se de alguém ou de 
alguma coisa que importuna, que deixou 
de interessar.

A dúvida do presidente do BNDES é 
extremamente pertinente pois o proble-
ma nosso é muito mais de divã do que 
produção.

O julgamento da Chapa Dilma-Temer, 
no Tribunal Superior Eleitoral, mais para 
uma peça teatral do que um julgamento 
jurídico.

A vitória da chapa já era esperada, 
ou seja, “favas contadas”, uma farsa com 
justificativas amenizadoras por juristas 
de que o Tribunal Superior julga sobre o 
aspecto técnico e político.

Animador de programa de televisão, 
aos domingos à tarde, também se arvo-
raram no direito de criticar o resultado e 
seriam mais honestos se estudassem o caso 
e passassem para a sociedade informações 
mais corretas. Não é só o Brasil que possui 
um ramo especial da Justiça para dar segu-
rança ao eleitor da lisura do voto.

Esta é a função dos Tribunais Elei-
torais, garantir que o direito soberano do 
eleitor seja garantido; não seja fraudado; 
que o poder econômico não suplante a 
vontade da maioria e não sirva de elemento 
definidor de uma vitória eleitoral.

Como entender que o Tribunal possa 
decidir sobre o aspecto político, quando a 
decisão e a importância do voto na urna a 
razão de ser a vontade de uma sociedade 
democrática. 

O voto do ministro Gilmar Mendes 
teve muito mais valor do que mais de 
cinquenta milhões de votos, de ambos os 
candidatos, pois confirmou a eleição da 
chapa Dilma-Temer e ignorou a impor-
tância do poder econômico que definiu 
o pleito.

Mandou “às favas” o trabalho exaus-
tivo do relator que não deixou sequer e 
instante algum de analisar os aspectos da 
influência econômica ouvindo envolvidos, 
juntando provas robustas que o relator se 
recusou a ser “coveiro de prova viva” e 
muito menos participar de um velório, no 
caso uma injustiça, e de carregar o caixão 
símbolo de uma justiça eleitoral que não 
tem nada de legal e justo e envergonha 
o país.

É incrível observar a majestade do 
prédio de Tribunal de Justiça Eleitoral, em 
Brasília, de resplandecentes vidros azuis, 
imponente, construído para defender a 
lisura do voto e garantia ao eleitor da 
manifestação de sua vontade sagrada no 
templo da democracia.

Se a beleza estética do prédio nos 
impressiona pela plasticidade arquitetô-
nica, o salão de julgamento também nos 
impressiona pelo mau gosto de suas pa-
redes em madeira de tábua de forro, mais 
para cortiços e pensões do centro velho 
das capitais ou de bairros socialmente 
deteriorados.

O que fica patente é o confronto do 
novo com o velho, não só na arquitetura 
externa e na arquitetura do ambiente, mas, 
da postura de nossos homens públicos, 
frangalhos de uma geração que luta para 
não desaparecer, que se agarra ao poder 
como moluscos apesar do turbilhão de água 
que recebe nas costas. As “favas” doutos 
ministros que são capazes de se revestir de 
saber jurídico para servir ao poder.

Ao ministro relator faltou-lhe a digni-
dade de deixar a sua toga sobre a mesa dos 
trabalhos e solicitar a sua aposentadoria.

Não se faz mais juízes como antiga-
mente!
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TJ barra ação de Elcinho 
contra Fábio Marcondes

Vereadores rejeitam contas de Márcio Siqueira

Após primeira discussão, Pindamonhangaba fica 
perto de ter verba independente para vereadores

Vereador de oposição pediu condenação em caso de abastecimento 
de ônibus em Lorena; juiz decidiu que denúncia não tem base jurídica

Tribunal deu parecer contrário, com apontamentos em dados de ex-prefeito; parlamentares acompanharam relatório

Projeto é aprovado por unanimidade; Legislativo deve garantir direito de movimentar 1,2% do orçamento municipal

O vereador Elcio Vieira, derrotado após juiz não ver base para ação

O prefeito Fábio Marcondes, que teve vitória em ação da oposição

O ex-prefeito Márcio Siqueira, que teve suas contas rejeitadas; TC apontou falha em gastos na Educação

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Da Redação
Lorena

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo divulgou 
na última quarta-feira que 
foi extinta a ação popular 
impetrada contra o prefeito 

de Lorena Fábio Marcondes 
(PSDB), referente à denún-
cia de irregularidades no 
abastecimento de ônibus da 
empresa ABC Transportes nos 
postos de gasolina da rede 
Fama, propriedade do chefe 
do Executivo.

De acordo com a decisão 
do juiz da 2ª Vara Cível, da 
Comarca de Lorena, Alexan-
dro Conceição dos Santos, 
o contrato entre a rede e a 
Prefeitura, com vigência de 
vinte anos, foi realizado antes 
de 2013, início do primeiro 
mandato do tucano na Pre-
feitura.

A autoria da ação popular é 
do vereador de oposição, Élcio 
Vieira Júnior, o Elcinho (PV). 
A ação tentou seguir processo 
que pediu o bloqueio dos bens 
do prefeito, em fevereiro. Mas 
de acordo com a Justiça, não 
existe base para a ação. “...
reputo haver necessidade de 
autocontenção e, assim, que 
se dedique maior prestígio ao 
tão caro princípio de legali-
dade, de sorte que ‘ninguém’ 
poderá fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa, senão 
em virtude da lei... (trecho da 
decisão)”.

De acordo com Santos, não 
há lei que proíba o abasteci-
mento dos veículos em locais 
em que o concessionário 
achar coerente. “...se verifica 
do instrumento contratual 
carreado aos autos, tem vi-
gência de 20 (vinte) anos, 
não se podendo, destarte, 
vislumbrar-se que a aquisição 
de combustível pela Conces-
sionária no AUTO POSTO TR 
PINHO LTDA traduza uma 
relação de reciprocidade... 

Diante do exposto, indefiro a 
inicial, julgando o processo 
extinto sem resolução de 
mérito...”

Reflexos – A ação popular 
de autoria de Elcinho, derru-
bada na Justiça, tem como 
base o processo que pediu 
o bloqueio de bens de Fábio 
Marcondes, de seu sobrinho 
Carlos Eugênio Marcondes 
Neto e a cunhada, Márcia 
Castro.

De acordo com a denúncia, 
o prefeito teria ordenado 
despesas que favoreceriam 
uma empresa de propriedade 
do irmão, para fornecimento 
de pneus e diversas pres-
tações de serviços da frota 
municipal.

O prefeito conseguiu um 
recurso que conseguiu alte-
rar para indisponibilidade de 
imóvel a decisão, em caráter 
liminar, do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, que 
determinou o bloqueio de 
mais de R$ 95 mil devido a 
uma ação popular apresen-
tada pelo advogado Carlos 
Alberto Leite da Silva e que 
também encontra dificuldades 
para sequência do processo. A 
Justiça de Lorena extinguiu 
parte do feito, ou seja, não 
recebeu parte dos pedidos, 
porque a ação popular pela 
lei tem pedidos limitados, e 
não comporta condenação por 
atos ímprobos, como pretende 

Silva. Além das penalidades, 
o autor queria a indisponi-
bilidade dos bens dos réus, o 
que também foi negado pelo 
juiz de Lorena.

O advogado recorreu, pe-
dindo liminarmente que a 
decisão do juiz de primeira 
instância seja alterada, pelo 
risco dos réus se desfazer 
de seus patrimônios. O re-
lator responsável pelo caso 
indeferiu a liminar por não 
vislumbrar risco de efetiva 
lesão ao patrimônio público 
ou enriquecimento indevido 
por parte dos réus, que neste 
caso, segundo o indicado pelo 
advogado, são o prefeito, a 
empresa e o Município.

Segundo o relator, para 
julgamento se faz necessário 
dar oportunidade de defesa a 

parte contrária e obter mais 
provas.

Sobre o bloqueio dos bens, 
Marcondes teve atendida 
solicitação da reversão da 
medida para o indisponibi-
lidade de apenas um bem de 
sua propriedade, orçado em 
R$ 95,7 mil.

O prefeito revelou na época 
que o processo faz parte de 
uma investigação do Minis-
tério Público. “Essa ação po-
pular é de um advogado que 
fragmentou a conta de uma 
compra feita em uma empre-
sa estabelecida na cidade de 
Lorena, de um parente meu, 
mas não teve o trabalho de 
verificar os preços pagos e 
entrou com essa ação. Tinha 
certeza de que reverteríamos 
essa liminar”.

Leandro Oliveira
Aparecida

A Câmara de Aparecida 
votou, na última segunda-fei-
ra as contas do ex-prefeito 
Márcio Siqueira (PSDB), 
referentes ao ano de 2013. 
De forma unânime, na última 
segunda-feira, os vereadores 
rejeitaram as contas do tuca-
no, que ficará inelegível por 
oito anos.

O Tribunal de Contas do 
Estado já havia dado pare-
cer contrário, baseado em 
apontamentos com a apli-
cação abaixo do percentual 
mínimo para educação, falta 
de aplicação total no Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica) e a crescente dívida 
da cidade em 2013.

O diretor geral da Câmara 
de Aparecida, Geraldo Souza, 
explicou os apontamentos 
do Tribunal e a discussão 
entre os vereadores. “Todos 
os vereadores votaram a 
favor do parecer do Tribu-
nal pelas inconsistências 
dos apontamentos, entre 
elas, a aplicação de apenas 
23,54% na educação, onde 
o mínimo permitido é 25%, 
falta de aplicação total para 
o Fundeb, que seria de 100%, 
mas que teria apenas 95% 
investido”.

O pagamento de precató-
rias também foi citado pelo 
diretor da Câmara como um 
dos apontamentos pertinen-
tes do Tribunal. “Essas foram 
as razões principais, além 
dos desacertos financeiros 
e econômicos dentro da Pre-

feitura de Aparecida”.
Após a rejeição, a Câmara 

de Aparecida encaminha a 
decisão ao Tribunal de Con-
tas e ao Ministério Público. O 
diretor da Câmara confirmou 
a inelegibilidade de Márcio 
Siqueira. “É uma prática da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, onde o prefeito, que 
teve suas contas rejeitadas 
pela Câmara, fica inelegível 
por oito anos”.

A sessão da última segun-
da-feira foi rápida e durou 
aproximadamente quarenta 
minutos. Os vereadores vol-
tam a se reunir na próxima 
segunda-feira, para a segun-
da sessão ordinária do mês. 
O encontro será o último 
antes do recesso do meio 
do ano. As sessões voltam 
somente em agosto.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou por 
unanimidade, em primeira 
discussão, o projeto que 
cria emendas impositivas 
no orçamento municipal, 
na última segunda-feira. 
Como a proposta altera a Lei 
Orgânica, ela só poderá ser 
votada após dez dias. 

O projeto, de autoria do 
vereador Rafael Goffi (PSDB), 
determina que os parlamen-
tares tenham o direito de 
definir, a partir de 2018, no 
que será aplicado 1,2% do 
orçamento municipal. Este 
recurso, que só será definido 
no segundo semestre do ano, 

será divido entre os 11 vere-
adores que obrigatoriamente 
terão que destinar metade 
para a área da saúde e o res-
tante para atender alguma 
necessidade de outro setor.

A expectativa de Goffi é 
que a mudança possibilite 
os parlamentares terem 
mais liberdade e facilidade 
para atenderem os pedidos 
da população. 

Além do tucano, o projeto 
contou com a assinatura do 
presidente da Câmara, Car-
los Moura, o Magrão (PR), 
e dos parlamentares Filipe 
César (PV). Renato Noguei-
ra, o Cebola (PV) e Gislene 
Cardoso (DEM).

O autor da proposta ressal-
tou a importância da aprova-

ção unânime na primeira dis-
cussão. “Este placar demons-
tra que os vereadores, sejam 
os apontados como base ou 
de oposição, entenderam 
que esta iniciativa tem tudo 
para ser um divisor de águas, 
que otimizará muito o nosso 
trabalho. Espero que na se-
gunda votação, que poderá 
ocorrer somente a partir da 
semana que vem, tenhamos 
todos os votos favoráveis 
novamente”, afirmou. 

O parlamentar revelou ain-
da que até o momento não 
foi procurado pelo prefeito 
Isael Domingues (PR) ou 
outro membro do Executi-
vo para conversar sobre as 
causas e possíveis efeitos da 
proposta.
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Governo do Estado nega fechamento do 
Instituto Conselheiro Rodrigues Alves

Entidades assistenciais de Pinda recebem capacitação sobre nova lei

Governo investe R$ 700 mil em 
reforma de duas escolas de Guará

Após série de boatos, líderes da educação estadual e Marcus Soliva rechaçam declarações

Mudanças entraram em vigor em janeiro, com investimento superior a R$ 1,5 milhão; evento reúne 24 instituições

Conselheiro Rodrigues Alves e Joaquim Vilela têm sinal 
do Estado para reformas pelos próximos três meses

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A visita do presidente do 
Fundo de Desenvolvimento 
da Educação do Estado, João 
Cury, deu forças ao projeto que 
planeja reforçar o trabalho nas 
escolas estaduais da cidade.

Ele passou pelos prédios do 
Instituto Conselheiro Rodri-
gues Alves e da escola Joaquim 
Vilela de Oliveira Marcondes, e 
anunciou um investimento to-
tal de R$ 700 mil em reformas.

No Instituto serão investidos 

R$ 500 mil na restauração da 
cozinha da escola. Segundo o 
presidente do FDE, por se tra-
tar de uma escola centenária, 
os reparos não podem fazer 
parte de uma reforma simples. 
“É praticamente um restauro 
de toda a cozinha. Essa é uma 
escola importante para toda 
a região e nós, do Estado, não 
pensamos em hipótese alguma 
fechar esse centro”.

A escola Joaquim Vilela, 
que fica na Nova Guará, terá 
um investimento de R$ 200 
mil para obras de reforço da 

quadra. “Existem problemas na 
estrutura e nós não queremos 
que o pior aconteça. Dentro do 
diagnóstico que a gente faz 
com toda a rede estadual, uma 
das obras que nos foi apontada 
e prioritária nesse momento 
foi esse investimento”.

Segundo o presidente do 
FDE, as obras na escola Joa-
quim Vilela tiveram início na 
última sexta-feira, e o Estado 
vai vistoriar de perto os tra-
balhos na cozinha do Instituto 
Conselheiro. “Estamos dando 
início efetivamente às obras. 

Não é anúncio para daqui 
tantos meses, os trabalhos já 
começaram”, destacou.

O tempo previsto para con-
clusão das obras é de aproxi-
madamente três meses. Os alu-
nos não ficarão prejudicados 
com o andamento das obras, 
segundo contou o presidente 
do FDE.

Marcus Soliva (PSB), prefeito 
de Guaratinguetá, destacou o 
investimento do Governo do 
Estado. “A cidade está evoluin-
do. Nós precisamos do apoio 
do Estado e é isso que está 
acontecendo. O governador 
está apoiando os projetos, 
reformando escolas. É um in-
vestimento grandioso e muito 
importante para todos nós”.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Representantes de 24 en-
tidades sociais de Pindamo-
nhangaba participaram, na 
última semana, de um curso 
de capacitação sobre o marco 
regulatório do Terceiro Setor, 
lei que entrou em vigor em 
janeiro e altera a forma de 
repasse de verbas públicas 
para as associações.  Até maio, 
a Prefeitura já havia destinado 
mais de R$ 1,5 milhão para 
as instituições de caridade do 
município.

Em vigor desde o primeiro 
dia do ano, as regras do Marco 
Regulatório do Terceiro Setor 
regulamenta a transferência 
de recursos públicos às enti-
dades sem fins lucrativos em 
todas as esferas governamen-
tais, buscando aumentar a 
fiscalização e a transparência 
sobre os recursos. 

De acordo com a lei, para 
estar apta a receber repasses 
governamentais as instituições 
devem apresentar documenta-
ção que comprove a indicação 
de um dirigente, processo anu-
al de prestação de contas e um 
plano de auto sustentabilidade 

Uma série de boatos sobre 
o possível fechamento da Ins-
tituto Conselheiro Rodrigues 
Alves foram rebatidos pela 
Prefeitura de Guaratinguetá 
e pelo FDE (Fundo de Desen-
volvimento da Educação) do 
Estado de São Paulo. Municí-
pio e Estado planejam levar 
para salas inativas da escola 
a DRE (Diretoria Regional de 
Ensino).

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) rechaçou qualquer pos-
sibilidade de fechamento de 
salas de aula do Instituto. Os 
boatos ganharam repercus-
são nas redes sociais nas úl-
timas semanas, mas o diretor 
regional de Ensino, Wilson 
Tarso Gonçalves, negou que 
as alterações discutidas por 
Prefeitura e Estado afetem o 
trabalho no colégio. “Nós da 
DRE ficamos surpresos com 
esses boatos que correram 
pela cidade. Não existe nada 
disso, até porque a escola 
funciona plenamente nos três 
períodos. Não tem nenhuma 
possibilidade de fechamento”, 
garantiu.

O Instituto completa 115 
anos em 2017. O diretor da 
DRE confirmou as negocia-
ções para a transferência da 
Diretoria Regional e Núcleo 
Pedagógico, que funcionam 
atualmente no prédio da 
escola desativada Embaixa-
dor Rodrigues Alves, para 
o Instituo. “A Diretoria é 
composta por dois prédios, 
um no centro e outro no 
Embaixador. Houve a soli-
citação e nos contataram 
para informarmos sobre a 
utilização desse prédio”.

As informações sobre o pos-
sível fechamento do Instituto 
surpreenderam o próprio 
prefeito. Segundo Soliva não 
há sequer a menor possibili-
dade de fechamento de salas 
de aulas dessa escola, devido 
à demanda de alunos. Parale-
lo a declaração do chefe do 
Executivo, o Estado investiu 

e de trabalho. 
Na tentativa de contribuir 

para que os representantes 
das entidades assistenciais de 
Pinda tirassem suas dúvidas, 
o evento, que contou com 
palestras de especialistas na 
nova lei, teve ao todo 14 horas 

de aula, dívidas em dois dias. 
“Sentimos que os responsáveis 
pelas instituições conseguiram 
entender perfeitamente o 
que necessita ser adequado 
para que possam continuar 
recebendo os repasses. Esta 
lei é de 2014, mas tornou-se 

obrigatória somente neste 
ano”, explicou a diretora de As-
sistência Social, Regina Faria.

Há mais de setenta anos 
acolhendo idosos, o Lar Irmã 
Terezinha foi uma das insti-
tuições que participaram da 
capacitação. A entidade, que 

anualmente conta com um 
repasse municipal de R$255 
mil e pouco mais de R$ 110 
mil de verba Estadual e Fede-
ral, atende 65 idosos. A coor-
denadora de projetos, Maria 
Cristina Pereira, parabenizou 
a organização do evento. “A    

capacitação foi muito bem 
conduzida e o palestrante 
não deixou ninguém ficar 
com dúvidas. Sinceramente as 
entidades de Pinda já estavam 
muito bem adequadas a nova 
lei, mas mesmo assim atitudes 
como está são muito válidas”.

Além do Lar Irmã Terezi-
nha, a capacitação também 
contou com a presença de 
representantes das seguintes 
entidades: Instituto Profis-
sional Salesiano, Lar Padre 
Vita, IA3, Lar Irmã Júlia, Apae 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), Apamex 
(Associação Pindamonhanga-
ba de Amor Exigente),Lar São 
Gabriel, Oficina Santa Rita, 
SOS, Projeto Guri, Lar Nova 
Esperança, Projeto Jatai, Coa-
lizão, Esquadrão Vida, Corpo-
ração Musical Euterpe, Centro 
de Convivência de Idosos), CCI 
Vila Rica, CCI Moreira César, 
Casa dos Conselhos, Conselho 
Municipal de Assistência So-
cial), Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, Conselho 
Municipal do Idoso, Conselho 
Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comuni-
dade Negra.

R$ 500 mil na restauração 
da cozinha dessa escola.

“A celeuma criada nas re-
des sociais que a secretaria 
de Educação queria fechar 
a escola Conselheiro são 
factoides criados por pes-
soas que não querem ver a 
evolução da cidade”, frisou. 
“A restauração da cozinha é 
um investimento grandioso 
e isso só vem trazer a certeza 
de que o colégio não será 
fechado e nem implodido, 
com chegaram a cogitar”.

O presidente do FDE, João 
Cury, declarou que a possível 
mudança da DRE e Núcleo 
Pedagógico para salas inati-
vas do Instituto não vão in-
terferir no aprendizado dos 
alunos. “Acreditamos que 
é apenas um pedaço, essa 
mudança, a escola compor-
ta, não será sacrificada. Sua 
atividade fim, que é o apren-
dizado, não será afetada. O 
Estado não tem interesse 
em transformar escolas em 
repartições públicas”.

A DRE e o Núcleo Peda-
gógico serão realocados no 
Instituto Conselheiro Rodri-
gues Alves, caso o Plantão 
Policial e a Delegacia Geral 
se mudem para o prédio do 
Embaixador. As mudanças 
estão atreladas ao plano 
principal da gestão Soliva 
no primeiro ano, que é a 
ida do Pronto Socorro para 
o prédio das delegacias, em 
frente à Santa Casa. Mas a 
negociação pela mudança 
envolve as secretarias de 
Saúde e Educação do Estado 
e Município, além da secre-
taria de Segurança Pública.

O governador Geraldo 
Alckmin (PSDB), o delegado 
seccional de Guaratinguetá, 
Márcio Marques Ramalho, 
o secretário de Segurança 
Pública do Estado, Mágino 
Alves e o secretário de Saú-
de do Estado, David Uip, já 
aprovaram a troca. Cidade 
e Estado discutem novos lo-
cais para abrigar as delega-
cias e, consequentemente, a 
DRE e o Núcleo Pedagógico.

Representantes de entidades assistenciais de Pinda recebem qualificação em curso da Prefeitura; projeto foca melhorias no atendimento

O Conselheiro Rodrigues Alves, que pode receber atendimento da Diretoria Regional de Ensino; prefeito e FDE negam fechamento

Foto: Arquivo Atos

Foto: Divulgação PMP
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Pinda abre debate 
por regulamentação 
de mototáxi e Uber 

Casas inacabadas, vandalismo e salários atrasados: 
obra do CDHU vira calcanhar de Aquiles em Cachoeira

Audiência pública discute mudanças no sistema 
de transporte individual; Rafael Goffi não acredita 
em conflitos entre categorias no município

Construção de moradias se transformou em problemas após três mandatos de espera; promessa para dezembro

Foto: Reprodução

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

O projeto das casas CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo) de 
Cachoeira Paulista continua 
parado e voltou a ser alvo de 
reclamações dos funcionários 
devido a falta de pagamento. 
Há mais de sete anos, 150 
famílias aguardam a entrega 
das moradias.

Em abril desse ano, o prefei-
to Edson Mota (PR) participou 
de uma reunião com o secre-
tário Estadual de Habitação 
Rodrigo Garcia, para discutir 
a situação do CDHU no bairro 
das Palmeiras. Das duzentas 
moradias anunciadas em 
2010, apenas cinquenta fo-
ram concluídas.

As casas têm 48m² de 
área construída e contam 
com dois dormitórios, sala, 

cozinha e banheiro.
Durante o encontro foi 

assinado um convênio au-
torizando o Município a 
retomar a obra. O serviço é 
executado pela empresa R.R 
Construções.

Após o convênio assinado, 
as obras deram continuidade 
durante um mês, mas agora 
estão paradas.

A construção das moradias 
populares, que tem um in-
vestimento de R$ 9 milhões, 
tornou-se uma “novela”, já 
que as obras passaram por 
várias paralisações causadas 
por problemas desde irregu-
laridade em empresas, até 
documentação do contrato.

Um novo problema é o 
atraso no pagamento de fun-
cionários contratados para a 
construção das unidades. É o 
que contou o ajudante geral, 
Christian Gonçalves Rodri-
gues, 22 anos, que trabalhou 

no local. “Eu trabalhei direta-
mente para firma no período 
de um mês, até agora não vi 
cor do pagamento. A firma foi 
embora sem dar satisfação e 
nem previsão de quando vai 
me pagar, e pelo que eu sei 
tinha um outro rapaz que 
trabalhou também, que está 
alojado na construção, pas-
sando fome, sem água, luz, 
porque a firma também não 
pagou ele até agora”.

No local é possível encon-
trar colchões, roupas e comi-
da de quem utiliza as casas 
inacabadas como moradia 
improvisada. 

No primeiro governo do 
então prefeito Fabiano Vieira 
(PTB), a Prefeitura chegou 
a substituir por três vezes 
a empresa responsável pela 
construção das casas. O Mi-
nistério Público ordenou 
outra paralisação das obras, 
desta vez depois de receber 

denúncia de suposto desvio 
de verbas.

Ao assumir o Executivo em 
2012, João Luiz Ramos (PSB) 
contatou a gerência regional 
do CDHU e conseguiu a libe-
ração em setembro das obras 
de pavimentação e a abertura 
do processo licitatório para 
a contratação de uma nova 
empreiteira. Semanas depois, 
a obra novamente foi para-
lisada por determinação do 
Ministério Público.

“O projeto do local é para 
ter uma igreja, uma escola e 
dez casas para pessoas defi-
cientes, mas a construção não 
tem andamento, está parada 
há 12 anos. Trabalharam oito 
meses, parou, agora voltou, fi-
cou um mês e parou de novo”, 
contou o Rodrigues.

Um guarda do local, que 
não quis ser identificado, 
garantiu que a Prefeitura não 
tem culpa. “Quem mandou 

parar a obra foi o escritó-
rio do CDHU. A Prefeitura 
está solicitando uma nova 
licitação para vir uma nova 
empresa, porque o vínculo 
com a R.R é por conta das 
gestões anteriores”.

Em nota, na última se-
gunda-feira, a Prefeitura 
informou que realizará novo 
procedimento licitatório para 
construção das casas popu-
lares para garantir entrega 
dos imóveis ainda em 2017. 
Ainda de acordo com a Pre-
feitura, a empresa anterior 
executou a obra em des-
cumprimento com as metas 
estipuladas pela CDHU, sendo 
que o próprio órgão estadual 
notificou a prefeitura para 
serem tomadas providências 
cabíveis. 

Materiais de construção 
como cimento foram per-
didos em decorrência da 
ação do tempo. As casas, 

que estavam desprotegidas, 
se transformaram em ponto 
de encontro de usuários de 
entorpecentes.

Sem segurança suficiente 
no local, portas e janelas 
foram danificas por vândalos.

Entenda o caso – No final 
de 2011 o então prefeito Fa-
biano Vieira (PTB) cancelou 
o contrato com a empresa 
responsável pela construção 
das moradias, GR Construto-
ra, alegando um mau serviço.

Em janeiro de 2012, a Pre-
feitura foi autorizada pela 
CDHU a contratar outra em-
presa, via licitação, para dar 
continuidade aos trabalhos. 
Logo após, Vieira substituiu 
novamente a empreiteira.

O Ministério Público orde-
nou a paralisação das obras, 
depois de receber a denúncia 
de um suposto desvio de 
verbas.

Em 2013, já na gestão 
de João Luiz Ramos (PSB), 
contatou a gerência regio-
nal do CDHU para tentar 
uma solução para o impasse. 
Após negociação, foi libe-
rada em setembro obras de 
pavimentação e a abertura 
do processo licitatório para 
a contratação de uma nova 
empreiteira.

Semanas depois, a obra 
novamente foi paralisada por 
determinação do Ministério 
Público.

O aplicativo Uber, que é foco de discussão para regulamentação em Pinda; mototaxistas esperam liberação

Casas inacabadas do polêmico residencial do CDHU, em Cachoeira Paulista; obra de conjunto sofre com problemas de atrasos e tem unidades ocupadas por funcionários sem salários e até dependentes químicos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Pindamonhangaba deu 
andamento ao trabalho 
para organizar os serviços 
de transporte individual de 
passageiros. A Câmara rea-
lizou uma audiência pública 
na última semana, quando 
foi discutida a necessidade 
de promover mudanças sig-
nificativas que regulamen-
tem a atuação de taxistas, 
mototaxistas e motoristas 
do aplicativo Uber.

Presidida pelo verea-
dor Rafael Goffi (PSDB), a 

audiência contou com a 
presença da diretora de 
Trânsito, Luciana Viana, 
do secretário de Serviços 
Públicos, Josué Bondioli e 
de representantes de todas 
as categorias de transporte 
individual.

De acordo com Goffi, o 
município não possui leis 
que autorizem o serviço 
de mototaxistas e de moto-
ristas do aplicativo Uber. 
Já os taxistas são regu-
lamentos por uma lei de 
1979, época que a cidade 
tinha como prefeito Geraldo 
Alckmin (PSDB). “Precisa-

mos de mudanças porque 
esta lei é muito antiga e 
não consegue acompanhar 
as necessidades atuais da 
população. Esta audiência 
foi muito proveitosa e os 
representantes das catego-
rias trouxeram visões muito 
interessantes”, afirmou o 
parlamentar. 

Goffi revelou ainda que 
não acredita que ocorrerão 
conflitos, como os registra-
dos em diversas capitais, 
caso seja regulamentada 
a atuação dos motoristas 
Uber. “De acordo com uma 
pesquisa 60% das pessoas 

que recorrem ao aplicativo, 
nunca utilizaram táxi, ou 
seja, existe demanda para 
todos os serviços, tornan-
do possível a convivência 
harmônica entre eles. Caso 
ocorra a regulamentação 

de todas as categorias a 
população sairá ganhando 
já que terá mais opções”.

O vereador afirmou que 
nas próximas semanas se 
reunirá, de forma separada, 
com os representantes de 

cada categoria para coletar 
os principais pedidos. Na 
sequência será realizada 
uma nova audiência pública 
para posteriormente ser 
apresentado o projeto que 
modificará a lei existente.

Foto: Jéssica Dias Foto: Jéssica Dias
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Menor acusado de espancar jovem 
até a morte é detido em Cunha
Assassinos amarraram corpo em poste no Centro; adolescente, que agiu ao 
lado de homem de 22 anos, responde por homicídio duplamente qualificado

Lucas Barbosa
Cunha

A Polícia Militar apreen-
deu, na última segunda-fei-
ra, um adolescente de 16 
anos acusado de participar 
do assassinato de um ho-
mem de 27 anos, que foi 
espancado e amarrado em 
um poste no Centro de 
Cunha. O crime, que gerou 

repercussão nacional, foi 
motivado por uma dívida 
de droga. 

De acordo com a Polícia 
Militar, na madrugada do 
último domingo moradores 
da região central acionaram 
o Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
após acharem a vítima presa 
em um poste, localizado ao 
lado da Igreja do Rosário.

No dia seguinte, policiais 
militares abordaram dois 
usuários de drogas que 
acabaram apontando a iden-
tidade dos dois homens res-
ponsáveis pelo homicídio.

Após confessar partici-
pação no crime, o menor 
de idade revelou que um 
rapaz de 22 anos o ajudou 
a espancar a vítima até a 
morte. Em depoimento, ele 

explicou que o assassinato 
foi motivado por uma dívida 
de droga, já que o morto 
teria recentemente roubado 
uma determinada quantia 
de entorpecente.

Durante entrevista à im-
prensa regional, o delega-
do Paulo Sérgio Barbosa 
afirmou que o adolescente 
confessou que a vítima foi 
agredida por socos, chutes e 

garrafadas na cabeça. Além 
disso, o assassino revelou 
que o rapaz foi amarrado 
no poste somente após ter 
desmaiado.

O menor foi apreendido e 
vai responder por homicídio 
duplamente qualificado. Já 
o segundo autor do crime, 
segue foragido. 

Barbárie – O crime ocor-
rido em Cunha teve grande 

repercussão nacional, sendo 
noticiado pelos principais 
jornais e portais de notícia 
do País.

A notícia acabou dividindo 
espaço com a prisão de dois 
homens, presos por tortura 
na última sexta-feira em 
São Bernardo do Campo 
(SP), que tatuaram à força a 
testa de um adolescente de 
17 anos, com os dizeres “Eu 
sou ladrão e vacilão”.

Os agressores revelaram 
que decidiram “dar uma 
lição” no jovem, que supos-
tamente havia tentando 
roubar a bicicleta de um 
deficiente físico. 

A vítima, que negou ter 
furtado a bicicleta, teve os 
pés e mãos amarrados en-
quanto era tatuada. A famí-
lia do adolescente informou 
que ele é usuário de droga e 
possui problemas mentais.

Gêmeas são presas 
por tráfico em Guará

Polícia Militar recupera 
motos roubadas em Pinda

Adolescente tenta matar 
idoso à pauladas, em Pinda 

Mototaxista de Potim é 
morto no Jardim Alvorada

Preso com crack em Pinda

PM é baleado durante perseguição em Guará

PM apreende revólver com morador de Moreira César

Homem é preso com quatro quilos de maconha em Cruzeiro

Adolescente é detido com maconha e cocaína em Lorena

A Polícia Civil tenta lo-
calizar um criminoso que 
baleou um policial militar 
na manhã da última quarta-
-feira no Engenheiro Neiva, 
em Guaratinguetá. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma equipe 
da Polícia Militar patrulha-

Durante patrulhamento no 
distrito de Moreira César, a 
Polícia Militar apreendeu 
um revólver calibre 32, com 

Um homem de 25 anos 
foi preso em flagrante por 
tráfico de drogas na noite 
da última quarta-feira no 
Jardim América, em Cruzei-

A Polícia Militar apreen-
deu um adolescente de 17 
anos por tráfico de drogas 
na tarde da última terça-feira 
no Vila Passos, em Lorena. 

Segundo o boletim de ocor-

Os criminosos conse-
guiram fugir, mas foram 
identificados.

O atirador, de 31 anos, 
possui diversas passagens 
policiais. 

Até o fechamento desta 
edição a dupla não havia 
sido presa.

que não possui anteceden-
tes criminais, foi liberado, e 
responderá pelo crime em 
liberdade.

nhado à sede da DISE (De-
legacia de Investigações 
sobre Entorpecentes), onde 
aguarda transferência para 
alguma presidio da região.

nha e 128 pinos de cocaína.
O adolescente foi apreen-

dido por ato infracional de 
tráfico de drogas, e aguarda 
transferência para a Funda-
ção Casa. 

Duas irmãs gêmeas, de 28 
anos, foram presas por trá-
fico de drogas na noite da 
última terça-feira, no Cam-
pinho, em Guaratinguetá.

De acordo com a Polícia 
Militar, uma denúncia anô-
nima levou uma equipe até 
a casa das irmãs, à rua Ba-
rão do Rio Branco. Durante 

Após denúncia anônima, 
a Polícia Militar recuperou, 
na última quarta-feira, duas 
motocicletas que haviam 
sido roubadas em Pindamo-
nhangaba.

De acordo com a PM, por 
volta das 9h uma equipe 

Um adolescente de 16 anos 
foi apreendido na última ter-
ça-feira após tentar matar 
um idoso à pauladas em 
Pindamonhangaba. Segundo 
testemunhas, a vítima, de 66 
anos, foi encontrada ferida 
e caída numa rua do Jardim 
Imperial por volta das 22h.

Ela foi levada com ferimen-

A Polícia Civil de Aparecida 
abriu uma investigação para 
tentar identificar o assas-
sino de um mototaxista de 
32 anos na noite da última 
quarta-feira, em Potim. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava na 
rua Minas Gerais, no Jardim 
Alvorada, quando foi sur-

Um homem de 24 anos foi 
preso por tráfico de drogas 
na tarde da última segunda-
-feira no Jardim Imperial, em 
Pindamonhangaba.

De acordo com a Polícia 
Militar, uma dupla da Rocam 
(Ronda Ostensiva com Apoio 
de Motocicletas) realizava 

va a avenida Basf quando 
desconfiou da atitude de 
dois jovens de bicicleta. Ao 
perceberem a aproximação 
dos policiais, os suspeitos 
tentaram fugir.

Um dos PM’s desceu da 
viatura e correu atrás da 
dupla. Na sequência, um 

cinco munições, em posse de 
um homem de 26 anos, na 
noite da última quarta-feira. 

O rapaz foi abordado na re-

ro. Segundo a Polícia Civil, o 
criminoso estava sendo mo-
nitorado nos últimos meses.

Ele acabou sendo surpre-
endido pelos policiais em sua 

rência, os policiais patrulha-
vam a rua João de Aquino, 
quando desconfiaram da 
atitude suspeita de um ra-
paz. Na abordagem, os PM’s 
encontraram R$ 227 e um 

dos criminosos largou a 
bicicleta, sacou um revólver 
e atirou três vezes contra o 
policial, que acabou atingido 
apenas de raspão na coxa. 
No revide, o PM baleado 
disparou quatro vezes na 
direção do bandido, mas não 
acertou o alvo.

gião central e confessou que 
estava em posse da arma. 

Após pagar uma fiança de 
quase R$ 2 mil, o homem, 

casa, onde foram encontra-
dos quatro quilos de maco-
nha e mais uma determinada 
quantia de cocaína.

O traficante foi encami-

comprovante bancário de 
quase R$ 4 mil.

Desconfiados, os policiais 
vistoriaram a casa do menor 
de idade, onde foram locali-
zadas 46 porções da maco-

revista no local, foram apre-
endidas 18 pedras de crack, 
duas balanças de precisão, 
seis cartuchos de revólver 
calibre 32 e mais uma peça 
grande de maconha. 

Elas acabaram presas em 
flagrante e permanecem 
recolhidas na cadeia pública 
de Guaratinguetá.

se deslocou até a casa no 
Araretama, onde localizou 
as motocicletas escondidas 
em um cômodo. Ninguém foi 
encontrado no local, e agora 
a Polícia Civil tenta identificar 
os responsáveis pelo roubo e 
receptação dos veículos.

tos graves ao Pronto Socorro. 
Após ser localizado pela Polí-
cia Militar, o menor de idade 
afirmou que apenas revidou 
as agressões que partiram 
do idoso.

O agressor participou de 
uma audiência na última 
quarta-feira, e acabou libe-
rado.

preendida pelo atirador. 
Logo após o crime, vizinhos 
acionaram o SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência), mas a vítima 
acabou não resistindo aos 
ferimentos.

Até o fechamento desta 
edição o autor do homicídio 
não havia sido identificado. 

uma ronda no bairro quan-
do decidiu abordar o jovem, 
que ao perceber a aproxi-
mação das motocicletas 
tentou dispersar cerca de 
seis gramas de crack. 

O criminoso foi preso e 
permanece à disposição da 
Justiça.
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Secretário é alvo de denúncia de 
assédio à funcionária em Cachoeira

Prefeitura busca 
parcerias para Centro 
de Desenvolvimento 
Tecnológico em Cruzeiro

Áreas com risco de desabamento 
passam por obras no Itagaçaba

Acusação alega que mulher recebia cantadas no trabalho na garagem municipal

Caminhão da Prefeitura de Cruzeiro durante trabalho para recuperar áreas de risco no bairro do Itagaçaba

Foto: Reprodução

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Uma denúncia de assédio 
está movimentando Cacho-
eira Paulista nos últimos 
dias. Uma funcionária da 
Garagem Municipal acusou 
o secretário de Transportes 
e Infraestrutura, ‘GQ’, de 
aliciá-la.

A funcionaria contou que 
os elogios já estava acon-
tecendo há algum tempo. 
“Começou com elogios. Você 
acha que elogio é uma coisa 
simples, mas aí começou 
a ser demais, a passar dos 
limites. Chegava e me cha-
mava de paixão. ‘Nossa tá 
linda hoje’. ‘Oi meu amor, 
tudo bom?’ ‘Gatona’ (sic). 
Um dia eu estava na cozinha 
tomando café e ele falou 
‘queria levar você pro São 
Miguel comigo’. Quando eu ia 
limpar o escritório, ele ficava 
mandando beijo, piscando. 
Ele sabia que eu sou casada, 
não sei porque fazer essas 
brincadeiras idiotas”.

Segundo a denunciante, 
com o tempo, o secretário 
passou a tentar contato 
físico. “Começava chegar 
pra trabalhar e ele sempre 
dava um jeito de ficar no 
caminho pra esbarrar em 
mim”, revelou a funcionária, 
que contou ainda que após 
os ocorridos se tornarem 
frequentes, procurou ajuda 
na Prefeitura. “Procurei 

o vice-prefeito Domingos 
Geraldo, no dia 5 de maio, 
mas os elogios já estavam 
acontecendo há quase um 
mês. Marcamos duas vezes 
para conversar, pra ver se ele 
podia me ajudar, mas ele não 
compareceu. Resolvi ir atrás 
do advogado”.

O advogado responsável 

pelo caso, Rodolfo Barbosa, 
explicou que a ação tramita 
em segredo de justiça. “Foi 
concedida uma liminar a 
favor da vítima e já existe 
uma audiência marcada 
para outubro. Ela passou 
no médico do trabalho da 
Prefeitura e estava com um 
dano psicológico muito for-

te. O médico achou melhor 
afastá-la por 15 dias (ela 
voltou ao trabalho na última 
quarta-feira)”, revelou.

À reportagem do Jornal 
Atos, a denunciante contou 
que, após o prefeito Edson 
Mota (PR) ficar sabendo do 
ocorrido, ele teria procurado 
a vítima para saber o que 

havia acontecido. “O prefeito 
veio conversar comigo. Con-
tou que já aconteceu outros 
casos, e teve que mandar 
ele (‘GQ’) embora. Disse que 
ele tem problema (o caso 
teria ocorrido durante o 
governo de Bastos em Silvei-
ras). Então, pra não precisar 
mandá-lo embora, me mudou 

de setor”.
A funcionária foi trans-

ferida para a secretaria de 
Agricultura da cidade. “Eu 
fiquei muito triste, fui em-
bora da Garagem chorando. 
Cinco anos que trabalho na 
Prefeitura, sempre trabalhei 
no meio de homem e nunca 
passei por nada disso”, la-
mentou. “Os homens, muito 
pelo contrário, sempre me 
respeitaram, nunca me des-
respeitaram dessa forma”.

Depois de esperar uma 
atitude mais severa por par-
te do prefeito, a vítima deu 
continuidade ao processo. 
Ela apontou problemas do 
dia a dia na garagem, onde 
não haveria nem mesmo 
banheiro feminino, o que 
obriga as funcionárias a usar 
o mesmo espaço dos chefes. 
“Um dia fui entrar no banhei-
ro estava tudo apagado, não 
dava pra ver se tinha alguém. 
Eu entrei e ele (‘GQ’) estava 
saindo. A partir desse dia fui 
atrás do pessoal da seguran-
ça do trabalho pra pedir um 
banheiro só pra mim”. 

Na última sexta-feira o ad-
vogado de acusação solicitou 
uma liminar por analogia 
a Lei Maria da Penha, com 
ação na esfera trabalhista, de 
indenização por dano moral 
e por assédio sexual. Uma 
sindicância, solicitada pelo 
prefeito, não teria chegado 
oficialmente ao escritório 
de Barbosa. “Estão tentando 
transformar isso em um fato 
político, e não é”, garantiu.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Prefeitura por meio de li-
gações telefônicas e e-mail, 
mas não obteve resposta até 
o fechamento desta edição. 
Em contato com a Garagem 
Municipal, um funcionário 
garantiu que ‘GQ’ não traba-
lha no local.

Nosso novo endereço em Guaratinguetá:
Rua Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro

Galeria Veras - (12) 3133-3257

A entrada da Garagem Municipal de Cachoeira Paulista, onde, de acordo com acusação, teriam acontecido casos de assédio à funcionária

Foto: Jéssica Dias
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Visibilidade regional, in-
vestimento em tecnologias 
e geração de emprego é o 
atual foco de empenho da 
administração pública em 
Cruzeiro. Esse é o resulta-
do que a Prefeitura espera 
nas tratativas para inserir 
o município na rota do De-
senvolvimento Tecnológico 
da região.

Na última terça-feira, 
o prefeito Thales Gabriel 
(SD), acompanhado pelo 
presidente da Associação 
Comercial de Cruzeiro, João 
Serapião e dos secretários 
de Desenvolvimento Susten-
tável e Turismo, Emerson 
Goulart e de Planejamento 
e Obras, Rodolfo Scamilla, 
se reuniu com o presidente 
da Associação Comercial e 
Industrial de São José dos 
Campos, Felipe Cury e o 

Após 21 anos de espe-
ra, o bairro Itagaçaba, 
em Cruzeiro, recebe os 
trabalhos para amenizar 
as dificuldades com a pre-
cária infraestrutura. Com 
as obras iniciadas nesta 
semana pela secretaria de 
Governo e Meio Ambiente 
em parceria com o Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto), as áreas de risco 
de desabamento devem ser 
sanadas.

As obras consistem na 
recuperação de um trecho 
de erosão na rua Lygia 
Novaes de Luca, na região 
do Vista Alegre.

De acordo com o IPT 
(Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas), em 1996 
foi constatada a formação 
de voçorocas (buracos) no 
local.

Segundo a Prefeitura, 
com o passar do tempo, a 
área afetada pela erosão 
aumentou, causando in-
quietação e transtorno à 
toda a população do bairro, 
além de existir o risco de 
desabamento de casas e 
construções.

As obras também facili-
tarão a captação da água 
pluvial deste trecho para 
um córrego, evitando o ris-
co de novos deslizamentos, 
com o escoamento da água 

ex-ministro de Ciência e 
Tecnologia, atual diretor 
do Parque Tecnológico 
de São José dos Campos, 
Marco Antônio Raupp, na 
sede do Parque, no distrito 
de Eugênio Melo.

Eles discutiram possíveis 
parcerias para a implan-
tação de um Centro de 
Desenvolvimento Tecno-
lógico e de Inovação em 
Cruzeiro, investimento que 
que favorecerá o município 
a participar de um projeto 
de incubadoras de empre-
sas que oferecerão para a 
região tecnologia, capaci-
tação e programas para a 
geração de empregos.

De acordo com a Pre-
feitura, o projeto além 
atrair novas empresas 
para o município, também 
estabelece parcerias com 
instituições de ensino para 
abranger o crescimento de 
toda a região.

para o local correto.
Na região há também um 

projeto do Saae para coleta 
de esgoto e uma caixa de 
drenagem para auxiliar na 

destinação de águas pluviais.
Em nota, a prefeitura de 

Cruzeiro ressaltou o com-
promisso com a população 
atendendo os casos mais 

urgentes, a fim de fazer 
avançar o projeto de cons-
trução de uma nova cidade, 
não sem a participação da 
comunidade.
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Resultados de lucro 
na AmstedMaxion 
injeta R$ 3 milhões na 
economia de Cruzeiro

Faltas a consultas chegam a 32% em Lorena

Primeira parcela de R$ 3,5 milhões 
foi paga na última segunda-feira; 
setor espera por acréscimo no 
repasse da PRO em janeiro de 2018

Ausência de pacientes na rede 
pública prejudica atendimento 
e atinge até pequenas cirurgias

Pacientes de Lorena procuram atendimento na rede pública; Prefeitura tem dificuldades com aumento das faltas em consultas médicas

Assembleia que definiu valores para participação de lucros da Maxion

Da Redação
Cruzeiro

Lucas Barbosa
Lorena

A semana começou com 
uma boa notícia para a eco-
nomia de Cruzeiro: a libe-
ração da primeira parcela 
da PRO (Participação nos 
Resultados Operacionais) 
Amsted Maxion. A empresa 
metalúrgica é a maior em-
pregadora da cidade.

O anuncio foi feito pelo 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Cruzeiro, 
Jumar Batista, ao lado de 
diretores e comissão eleita 
para negociar o PRO, após 
assembleia com os trabalha-
dores para a aprovação do 
valor a ser pago em 2017. 
Com o pagamento da primei-
ra parcela aos metalúrgicos 
da empresa, mais de R$ 3 
milhões foram injetados 
na economia cruzeirense. A 
PRO repassou R$ 3,5 mil a 
cada funcionário da Amsted 
Maxion.

A segunda parcela, de 
R$500, será efetuada apenas 

Um levantamento divulgado 
pela Prefeitura de Lorena, na 
última terça-feira, apontou 
uma taxa preocupante de 
absenteísmo (ausência não 
justificada) nas consultas 
médicas agendadas no muni-
cípio. De acordo com o estudo, 
de fevereiro a abril deste 
ano 32% dos pacientes não 
compareceram. Até mesmo 
as pequenas cirurgias estão 
registrando um número con-
siderável de faltas.

O percentual, considerado 
alarmante, acaba atrasando 
o atendimento de outras 
pessoas. O levantamento de-
monstrou que a especialidade 
de neurologia teve um percen-
tual de ausências de 42%. Na 
sequência aparecem especiali-
dades como psiquiatria (36%), 
ortopedia (34%), vascular 
(33%), oftalmologia (33%), 
cardiologia (33%), homeopatia 
(32%), urologia (31%), endo-
crinologia (30%), geriatria 
(30%), otorrinolaringologia 
(30%), dermatologia (29%) e 
gastrenterologia (24%). 

Já o número de faltas para 
a realização de pequenas ci-
rurgias também chega a 32%. 
“Infelizmente, o absenteísmo 

em janeiro de 2018. “Apesar 
de estarmos acostumados 
com pagamentos mais altos, 
nos últimos anos encontra-
mos dificuldades em manter 
ou buscar outros valores de-
vido ao momento delicado e, 
com a crise, tivemos que dar 
um passo para trás e reduzir 
o valor, entretanto conse-
guimos manter o emprego. 
Mas temos a expectativa do 
mercado aquecer ainda este 
ano e, para o pagamento do 
próximo benefício, com cer-
teza vamos buscar um valor 
maior”, explicou Batista.

A assembleia definiu ain-
da que a segunda parcela 
poderá ser acrescida de 2% 
sobre o valor que ultrapassar 
o faturamento de R$ 260 
milhões, já que a expectativa 
da empresa é para uma arre-
cadação em torno de R$ 290 
milhões. “Caso isso ocorra, o 
metalúrgico receberá mais 
R$ 600 na segunda parcela, 
o que totaliza um valor de 
R$1,100”, exaltou o presi-
dente do Sindicato.

está muito alto e acaba im-
pactando negativamente no 
serviço da saúde, já que além 
do custo financeiro da consul-
ta, não conseguimos colocar 
outro paciente no lugar. Ou 
seja, além de atrasar o seu 
próprio tratamento, o ausente 
acaba prejudicando outra pes-
soa”, explicou a coordenadora 
da Atenção Básica de Saúde, 
Maria Carolina Codelo.

A coordenadora ressaltou 
ainda como o Executivo busca 
reverter este quadro. “Espe-
ramos que através da divul-
gação deste levantamento os 
pacientes se conscientizem 
que necessitam agir de forma 
diferente. Também estudare-
mos realizar outras ações de 
conscientização. Precisamos 
da colaboração deles para 
conseguir reduzir esta taxa 
geral de 32% de absenteísmo”.   

A aposentada Doraci Cabral, 
sessenta anos, moradora do 
Olaria, condenou a atitude dos 
pacientes que faltam à con-
sulta. “Se a pessoa não puder 
vir, o mínimo que ela deveria 
fazer era dar uma ligada com 
antecedência e desmarcar 
a consulta. Este número tão 
alto de faltas demonstra que 
muita gente não tem bom 
senso e consideração pelos 
semelhantes”.

Foto: Lucas Barbosa

Foto: Arquivo Atos
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Museu Rodrigues Alves é reaberto após 
oito anos com investimento de R$ 700 mil
Estado revela falta de diálogo com antiga gestão; parceria tem custo de R$ 500 mil por ano

Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O museu Conselheiro Ro-
drigues Alves foi reaberto 
após oito anos, na tarde da 
última terça-feira. O casarão 
deverá ser definitivamente 
aberto em 7 de julho. A pre-
visão é de que o custo total 
por ano com o acervo chegue 
aos R$ 500 mil.

Desde 2009, o Estado in-
vestiu R$ 700 mil na ma-
nutenção e restauração do 
acervo do ex-presidente 
Francisco de Paula Rodri-
gues Alves.

As negociações para que a 
Prefeitura assuma a gestão 
completa do museu ainda 
não foram encerradas. No 
primeiro momento, Muni-
cípio e Estado farão uma 
gestão conjunta do museu. 
Após um ano, a responsa-

bilidade será apenas de 
Guaratinguetá. 

“O investimento passou um 
pouco de R$ 700 mil. Infeliz-
mente com a dificuldade de 
interloucação com a gestão 
em 2010 não conseguimos 
reabrir o museu. Agora de-
volvemos o patrimônio à 
comunidade de Guaratin-
guetá e região”, respondeu 
o diretor do Sisem (Sistema 
Estadual de Museus), David 
Kaseker.

De acordo com Kaseker, o 
Estado será responsável por 
prestar apoio e orientação 
técnica, formação e capacita-

ção dos profissionais que tra-
balham no museu, circulação 
de exposições temporárias e 
fomentos por meio de editais 
Proac (Programa de Ação 
Cultural) e Proac ICMS.

O secretário estadual ad-
junto de Cultura, Romildo 
Campelo, esteve na reaber-
tura do museu e assinou, 
junto ao prefeito Marcus 
Soliva (PSB), o termo de 
intenção da Prefeitura em 
assumir a gestão do museu. 
Campelo confirmou a data 
da reabertura definitiva. “Dia 
7 de julho ele será reaberto 
definitivamente, devido a 

comemoração do aniversário 
de Rodrigues Alves”.

Com a informação de que o 
custo anual pode chegar aos 
R$ 500 mil, Soliva confirmou 
que vai buscar parceiros da 
iniciativa privada. O prefeito 
de Guaratinguetá adiantou 
que se antecipou à discussão 
e propôs uma parceria com 
o Banco do Brasil. Caixa Eco-
nômica Federal, Petrobrás e 
empresas que se beneficiam 
de leis de incentivo também 
serão procuradas pelo Exe-
cutivo.

O secretário de Cultura 
de Guaratinguetá, Luiz Car-
valho, colocou a reabertu-
ra do museu como marco 
histórico para a cidade. “É 
uma grande conquista para 
mim e para todos nós. Foi 
um processo onde muitas 
pessoas se envolveram. Nós 
da cultura ficamos felizes 
em ver o museu reaberto em 
um curto espaço de tempo, 
já que estamos no quinto 
mês de gestão e ele estava 
fechado há oito anos”.

Público – O prefeito Mar-
cus Soliva confirmou que 
o museu, enquanto estiver 
reaberto, terá entrada fran-
ca para visitantes. A notícia 
agradou Silvana Selles, 57 
anos, que esteve na reaber-
tura. “Esse é um espaço de 
todos nós de Guaratinguetá. 
É o retrato da nossa cultura, 
com peças e quadros de ou-
trora. Que dessa vez o nosso 
Rodrigues Alves permaneça 
vivo e seu museu continue 
aberto”.

O prefeito Marcus Soliva assina carta de intenção para reabertura do museu Conselheiro Rodrigues Alves; parceria com Estado acelera tratativa

O museu Rodrigues Alves, que deve ser reaberto após assinatura de carta de intenção em Guaratinguetá

Foto: Leandro Oliveira

Foto: Arquivo Atos
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento Equipe
Abalo - Muai-Thai, Jiu-Jtsu,
MMA - F: 98116-4858 - Rod.
Abel F.Dias 2050 (em frente
a MADEVAL) Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gon-zaga 177 - F: 3527-5767 -
Moreira  César /
sharksaude@gmail.com
Academia Estrutura Física -
Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)3637-
6033/98190-8893
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

AÇOUGUE
AÇOUGUE LIDER - aceitamos
encomendas - F: 3527-4776/
98825-3233 - Av. José Auguso
Mesquita 198 - M.César

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. José Monteiro 127-
Moreira Cesar

AUTO ESCOLA
Auto Escola Ferrari – Tel. 3641-
3521 -Av. Takao do Moto, 108
- J. Carlota - Moreira César

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F: (12)
99161-0972/98151.6214 - Rua
Alcides Timótio Ferreira dos
Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Som Alarme e Bloq. - Tel.
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –
Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova

AUTO FUNILARIA E PINTURA
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 -
fundos - M.César - F: 99168-
5617/99189-3222

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo -
Serviços e Peças. Av: Prof
Manoel Cesar Ribei-ro, 4485 –
Cidade Nova E-mail:
w o l f. c e n t ro a u t o m o t i v o
@gmail.com  -F:99613-3668/
3642-9174/ID 918*14338

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -
Av. Francisco Lessa Junior (via
expressa) ao lado Padaria
Paned’oro -F: 99110-1007/
99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 99244-
8811 -  Rua Armando Basso 71
(ant. rua 5) Mantiqueira

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José
Augusto Mesquita 390 - F:
3637-3845 - Moreira César

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

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

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

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

M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
- Av. Rio de Janeiro 781 - F:
3642-1643/99199-2065 fax:
3642-9146 -Cidade Nova
email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis -
Disk Entrega 3637-4824 – Rua Ra-
fael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I

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

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal -
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637-
3582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-
1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058
(prox. Pça da Bíblia) Sta Luzia
-Pinda

MADEIREIRA
RM fábrica de testeiras, Roman
Madeiras - F: 3522-1006/99627-
8635 - Rua Willian Oscar P. Neto
nº 149 - Res.Andrade - Pinda
Madeireira São Caetano - R.
Dr. Fontes Junior nº 880 -

PINDA - F: 3642-8666/3527-
5223

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

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471
VBR CAR - Mecânica Funilaria
e Pintura. Trabalhamos c/
Seguradora - site:
 www.facebook.com./vbrcar -
Rua José M. Machado César nº
600 - F: 3637-1416/99761-7076
- Moreira César

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374
- Res. Andrade - F: 3643-1512/
3648-4462 - Filial:  F: 3648-8593
- Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

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

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César

MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

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

PADARIA
Padaria e Mercearia Santa
Laura -  Rua Silveiras nº 78 - Ipê
- F: 3637-4048
Padaria Trigo de Ouro - Pães,
doces e salgados - Rua Cunha 23
- Ipê II - F: 3527-1214/3637-4048
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
santacecilia. com.br  F: 3643-
1749/3522-3490/99220-6247
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa do Criador - DISK RAÇÃO
- 3637-2063/99180-7322 - Av.
José Augusto Mesquita 189 -
frente subpref. - M. César
Casa de ração Oliveira - aceita-

(12) 99104-0182

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização

Luvas - Óculos
Máscara de solda

Uniformes industriais
Etc.

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

email.: contato.jemepis@gmail.com

   3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

(12)

J & M   EPI’S E UNIFORMES

mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3527-2107/997482111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante Come-se bem -
(antigo Bar do Mel) - F: 3637-
5514 Av. João Francisco  nº
4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro 1045
- Cidade Nova - DISK 3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda

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

SERRALHERIA
Serralheria 13 de Maio -
confecções de portões, grades,
portas de aço, reformas em
geral. F: 99196-5864 - Rua Treze
de Maio 578 - Crispim - Pinda
Serralheira LSM - Av. Mons.
João José de Azevedo, 906 - F:
98124-4905 - Crispim - Pinda
SERRALHERIA DO ADEMIR –
Tel 3641-1562 - Mantiqueira -
Moreira César

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

VISTORIA VEÍCULOS
AMPLA Vistoria para transfe-
rência - F: 3522-3862/99704-
5499 - Rua Albert Sabin 163 -
Terra dos Ipês - M. Cesar

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

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO mudanças

F: (12) 9 9199-0341
email:
atospinda@gmail.com
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Montador de moveis 
em geral. Tratar com 
Rafael. Telefone: 
99130-5888
Frete, mudanças e 
carretos em geral, 
expressinho mineiro, 
em toda região e ca-
pital. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Limpa-se terrenos, 
chácara,  p lanta, 
grama e vende 6 
alqueires com casa, 
na estrada Guará  
e Cunha Telefone: 
99612-4314
Pedreiro, obras, ges-
so, pintura, elétrica, 
telhado, hidráulica, 
serviços gerais. Te-
lefone: 98158-9119 
ou 98835-3779
Garçom e Garçone-
te, frita-se salgado, 
ajudante de cozi-
nha, organizamos 
sua festa. Telefo-
ne: 3013-5768 ou 
99655-8435
Aulas de reforço de 
1 a 4 serie. Falar 
com Silvia. Telefone: 
3133-2141
Manicure e pedicure 
a domicilio. Telefo-
ne: 3125-6543 ou 
99680-0056

Vende-se um res-
taurante em Apare-
cida, não tem luva, 
montado, só entrar e 
trabalhar. Ligar apos 
as 16h no telefone: 
99783-1190
Vendo confecção de 
uniformes em Lo-
rena, grande, com 
cartela de clientes.  
Valor 70.000.00. Tel: 
99767-9261
Vendo Padaria do 
Portal, estudo pro-
postas, ent + dividas. 
Telefone: 99778-
3377 ou 99103-1473
Aluga-se loja na 
galeria Pasin. Falar 
com Priscila. Telefo-
ne: 9965-5782
Revendedoras de 
para e semijoias, 
meu visual. Conta-
to, apenas whats: 
99608-9921
Procuro pessoas 
para formar parce-
ria na revenda de 
meus produtos. Lu-
cro certo. Telefone: 
98141-1146 ou 11-
996557-0163
Vende-se casa lo-
térica, blindada e 
licitada, em Apareci-
da. Telefone: 99712-
9695
Precisa-se de ma-
nicure e cabeleirei-
ra com experiência 
para trabalhar no 
centro de Guará - 
Fixo mais porcen-
tagem. Telefone: 
3133-1571
Multifuncional em 
busca de novos con-

VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts – 
Flex – preto. Tr. F: 
(12) 99127-0022 
- Pinda
VENDO Space-
cross  ano 2012 
– completa – flex 
– branco – úni-
c o  d o n o .  R $ 
34.000,00. Tr. F: 
Tr. F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  K o m b i 
STD ano 1997. 
R$ 10.500,00. Tr. 
F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
Negocio de ocasi-
çao - vendo Voya-
ge 2011 - completo 
1.0, cor prata, pre-
ço de tabela - con-
tato 3152-3601
Vende-se fox 1.6, 4 
portas, preto, com-
pleto, ano 2011. 
Tratar 99161-6344
Vendo ou t roco 
ford f4000 no baú, 
ano 84, 5 marchas, 
conservada. Tele-
fone: 3122-1529 ou 
99785-7747
Vende-se montana 
conquest, 2009, vi-
dro e direção, roda 
de liga. Falar com 
Marcos no telefone: 
97401-9758
VENDO Moto Fa-
zer 250cc ano 2006 
– preta – c/bauleto 
e 1 capacete. Tr.F: 
99170-6796 – Pin-
da
VENDO Caminhão 
¾ na 94 – motor 
MWM 229 – direção 
hidráulica – doc. Ok 
td original. TR.F: 
3642-4484/99759-
3852 – Pinda
Vendo ou troco gol 
g4, 2012, completo, 
4 portas, prata. Tel 
99614-2717
Vendo Eco Sport, 
2007, completa. Te-
lefone? 3132-2103 
ou 99782-3060

VENDO Kombi ano 
2009 – branca. R$ 
22 mil. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fox 1.0 
ano 2004 – 2pts – G 
– verde – R$ 15 mil. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Uno Mille 
ano 2008 – 2 pts – 
G – R$ 12.900,00. 
Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
V E N D O  Vo l v o 
XC60 ano 2010 
3.0 – G – preta – 
completa R$ 60 mil. 
Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
Vendo Palio Eco-
nomy, 2010, pre-
to, 4 portas, ótimo 
estado, abaixo da 
tabela. Falar com 
Giliard. Tel 98128-
1906
Ve n d o  F a l c o n , 
2015, km 11000. 
Tabela. Telefone: 
3 1 2 5 - 2 5 2 8  o u 
99610-9871
Vendo moto Fan 
125, 2008, tudo ok. 
Telefone: 99776-
6844 ou 98831-
9839
Ve n d o  F a l c o n , 
2006, preta, valor 
8500.00. Abaixo 
da Tabela. Estudo 
proposta. Telefo-
ne: 3125-8768 ou 
99728-8568
Vendo Fox 1.0 flex 
2007, bem conser-
vado e o documen-
to em dia, perfeito 
estado de uso, alar-
me, trava elétrica 
e desembaçador 
traseiro. Telefone: 
99118-1931
M e r i v a  C h i c 
2.000,00 abaixo da 
tabela, vermelha, 
ano 2007 flex/gnv. 
Telefone: 99631-
4931
Vendo Uno Fire, 
ano 2008, 4 portas, 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 2103-2599 ou 
98106-6670
Vendo Parati, ano 
83, gasolina, boa. 
Telefone: 3105-
6563
Vendo falcon, ano 

2006, preta, tudo ok, 
estudo proposta. Te-
lefone: 99778-3377 
ou 3125-8768
Ve n d o  C B 3 0 0 , 
ano 201. Telefone: 
99633-7995
V e n d o  m o t o 
yamaha, 250 lander, 
ano 2008. Falar com 
Paulo no telefone: 
98141-6838
Vendo Palio, ano 
2007, branco, muito 
bonito, documento 
ok. Aceito troca.. R$ 
14.500,00. Telefo-
ne: 99185-1801 ou 
98131-7034
VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
V E N D O  F u s c a 
1.600 Itamar ano 
95 – prata – R$ 
13.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  F u s c a 
1.300 ano 1968 – 
azul fosco. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Punto 1.4 
ano 2010 – ELX – 
completo – prata. R$ 
24.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Palio EX 
1.3 Fire ano 2003 
– completo – pra-
ta. Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Fiorino Fur-
gão ano 2012 - 1.3 
fire Flex – branco 
– R$ 23.000,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Strada 1.4 
Fire ano 2011 – 
branca. RF$ 20 mil. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
V E N D O  C o r s a 
Wind 1.0  ano 99 
– 2 pts – branco – 
R$ 10.500,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic 1.0 
LS ano 2011 – flex 
– preto. R$ 20 mil. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Fiorino Fur-
gão Flex – ano 2012 
- branco R$ 24 mil. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Prisma 1.4 
Joy flex – ano 2010 - 
prata. R$ 19.300,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Siena Fire 
1.0 8 v – ano 2003 
– G – prata R$ 14 
mil. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Corsa Wind 
ano 96 1.0 – G – cin-
za – R$ 8 mil. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda

VENDO casa – no-
víssima – Andrada 
–c/2qtos c/ste, sala, 
cozinha, a/serv., ga-
ragem p/2 carros – 
doc. Ok (a vista ou fi-
nanciada). Tr. F: (11) 
97424-6954 Leusval 
– (11) 99735-7713 
Eduardo  –  (12 ) 
3648-5831 Francis-
co (12) 99211-4848 
Simone – Pinda
VENDO casa – prox. 
Vale das Acácias 
– Moreira César –c/
2dorms.,lage e piso. 
Tr.F: 99108-3727 
– Pinda
V E N D O  A p t o  – 
CDHU c/escritura 
- Azeredo – 1º andar 
– c/2dorms.. Tr.F: 
99108-3727 – Pinda
VENDO casa – Bela 
Vista – de R$ 220 
mil por R$ 170 mil 
a vista – 72m2 de 
construção. Tr.F: 
99745-2956/3527-
3857 – Pinda
VENDO Celta ano 
2007/2008 Life 1.0 
– prata – GNV Flex – 
básico – 2 pts. Abai-
xo tabela. Falicito 
pagamento cartão. 
Tr.F: 99720-4895 – 
Pinda
VENDO Apto Uba-
tuba/Praia Itaguá 
- R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte de 
pagamento. Tr. F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO ou TRO-
CO casa c/3dorms., 
s/1 ste com sacada 
,banh.social, lavan-
deria e escritório, 
(na parte de cima), 
por apartamento de 
menor valor. O valor 
da casa é 250 mil. 
Tr. direto c/proprie-
tário F: 99205-7171 
whatz - Pinda 
ALUGO Apto –  Uba-
tuba/Itagua  - c/2 
dorms., sala, coz., 
banh. á/serv. Tr.F:  
99731-8448 – Pin-
da ALUGO Kitnet – 
Pque S.Domingos - 
c/agua e luz incluso.
Tr. F: 99637-3371 
– Pinda
ALUGO Casa  – 
Pque S.Domingos 
– c/3dorms., gara-
gem p/3carros. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/3dor-
ms.,s/1 suite, gara-
gem p/1 carro. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
A L U G O  A p t o  – 
U b a t u b a / Te n ó -
r io – 200mts da 
praia. Tr.F: 3642-
3302/99119-3754 
– Pinda

sultores na região. 
Telefone: 98271-
2203
Preciso de diarista 
acima de 30 anos 
para trabalhar na 
vila Municipal 2, com 
serviços Gerais. Tel: 
98187-1771
Precisa-se de piz-
zaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 960.00 
= Cesta basica R$ 
120.00. Telefone: 
98157-9116
Ofereco para fazer 
faxina ou cuidar 
de idoso final de 
semana. Telefo-
ne: 3122-1090 ou 
99143-0245 Falar 
com Sueli
Precisa-se de far-
macêu t i ca  pa ra 
drogaria em Guará. 
Tratar com Mayara 
no telefone: 99609-
7527 ou novaop-
caod@gmail.com
Precisa-se de me-
cânico de automó-
vel, experiência, 
URGENTE! Telefo-
ne: 3122-1972 ou 
99677-5999
Contrata-se cozi-
nheira com experi-
ência e recomenda-
ção para trabalhar 
em Aparecida. Tele-
fone: 3105-7859 ou 
99764-8630

Transporte escola, 
reserve sua vaga. 
Telefones: 3125-
7302 ou 98191-
9982 ou 98111-3245 
ou 99198-2220
Eletricista residen-
c ia l ,  i ns ta lação 
completa e reparos, 
mais de 28 anos de 
experiência. Falar 
com Jairo, telefo-
ne: 3122-3448 ou 
98108-2492
Fazemos serviço de 
pedreiro, colocação 
de azulejos, refor-
mas em geral. Te-
lefone: 98139-6121
Fretes pequenos, 
pick up corsa, bom 
preços. Telefone: 
9 9 1 8 3 - 6 3 7 6  o u 
3013-9238
Faço poços semi ar-
tesiano 3152-5657 
ou 98142-1035
Elierte carros todos 
os dias inclusive do-
mingo e feriado a 
partir de 30,00. Te-
lefone: 99235-7261 
ou 3133-3173
Transporte univer-
sitário Guaratingue-
tá x Taubaté. Fa-
lar com Anderson  
98820-6842
Elitricista instalação 
e reformas elétricas 
em geral. Tratar com 
José 3133-5161 ou 
99722-6188
Precisa-se de cui-
dadora para idosa. 
Todos finais de se-
mana e feriados. Te-
lefone: 99787-8482
Preciso de traba-
lhador rutal com 
exper iênc ia  em 
horta, solteiro ou 
casal, para morar 
no local. Telefone: 
99721-1936
Empregada  do -
méstica, procuro 
para trabalhar em 
Aparecida,  com 
referência. Telefo-
ne: 98803-5351 ou 
3105-7394

Vendo maquina fo-
tográfica sony, óti-
mas fotos e filmes, 
completa. Telefone: 
99143-5829
VENDO máquina 
industrial costura 
reta – Marca bro-
ther . valor real R$ 
10.000,00 vendo por 
R$ 4.000,00. Tr. F: 
3643-6409 -  Pinda
VENDO Geladeira 
410 lts cleam duplex 
– Brastemp. Tr.F: 
3648-5694 – Pinda
VENDO TV Semp-
Toshiba – HDMI. 
Tr.F:   98171-6295 
– Pinda
VENDO bike quadro 
19 aro 29  24v – kit 
shimano – aluminio 
– amortecedor – raio 
inox – preto. Aceito 
troca com TV,celu-
lar ou bike 26. Tr.F: 
3642-5728/99155-
4262 – Pinda
VENDO Baixolão 
e let roacúst ico – 
Benson –semi-novo. 
Tr.F: 99119-7223 – 
Pinda
VENDO Monitor de 
23’ Samsung com 
entrada HDMI e uma 
HD externa de 3 mo-
nitor R$ 280,00 e 
HD R$380,00. Tr. 
c/ Rose – F: 99205-
7171 whatz – Pinda
VENDO  impressora 
HP C 3180 -  R$ 
210,00 s/o cartucho. 
Tr.F: (12) 99187-
7791 – Pinda
VENDO uma ma-
quina datilografica 
antiga automática  
para colecionador 
R$150,00. Tr.F: (12) 
99187-7791 – Pinda
VENDO balcão refri-
gerado semi-novo. 
R$ 150,00. Tr.F: (12) 
99187-7791 – Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 
– Pinda
VENDO Máquina de 
bordar – bom estado 
. Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO Bicicleta 
Brenem – verde. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO moto elétri-
ca infantil – homem 
aranha – semi-nova. 
Tr. F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Aparelho  
Smartphone Sam-
sung Galaxy Win 2 
Duos SM-G360B. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda

Vendo uma refres-
queira de 30 litros, 
15 cada, cuba e va-
rias portas blindex. 
Telefone:  3105-
1138 ou 98265-
2582 Celso
Vende-se maqui-
na overlok indus-
trial, ótimo estado 
conservação. Va-
lor 800.00. Telefo-
ne: 3108-1677 ou 
99766-5551
Celulares, conserto, 
orçamento na hora. 
Whats App 99777-
5102 ou 3133-2520
Vendo esteira elétri-
ca cadence, ótimo 
estado. Telefone: 
99777-6505
Vendo chur ras-
queira a bafo 75kg, 
nova. Tratar 3125-
2528 ou 99610-
9871
Excursão para Brás 
- feira. Todas as ter-
ças e quintas feiras. 
Trago encomenda. 
Falar com Regina 
- Tel: 3133-2166 ou 
99719-5192
Vendo freezer de 
1 tampa, geladeira 
duplex, maquina de 
lavar, microondas, 
frigobar consul, câ-
mara fria, painel. 
Telefone: 99777-
9288
DD Brinquedos e 
Buffet, com salão 
próprio, tudo em um 
só local. Telefone: 
98123-3499
Vende-se um bal-
cão refrigerado re-
frimate. R$ 2.500.00 
novo. Falar com 
Priscila. Telefone: 
99651-5702
Alugo salão de fes-
ta, amplo, para ate 
200 pessoas. Tele-
fone: 3133-6717 ou 
98169-4421
Vendo aparelhos 
de salão de cabe-
leireiro, 1 cadeira, 1 
lavadora de cabelo, 
1 espelho com de-
grau R$ 800 fone: 
3132-1437
Vendo capacete, 
apertura frontal, 
preto, usado. Tele-
fone: 99771-3111
Vendo divisória de 
escritório, com por-
ta. Telefone? 3132-
3528 após as 19h00
Vendo t i tu lo  da 
Hípica. Telefone: 
99776-2309
Conserta-se ma-
quinas de lavar, 
geladeiras, freezer, 
visita grátis, acei-

ALUGO KITNET – 
centro/Pinda – p/
idosos, aposenta-
dos, solteiros, ape-
nas 1 pessoa, água/
luz inclusos no alu-
guel . Tr. F: 99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba/Pereque-Açu – 
Aceito cartão em até 
5 vezes. Tr. F: 3642-
7176/99173-5058/ 
99707-4226 – Pinda
ALUGO sala c/mo-
bília de escritório, 
tudo novo,c/ar con-
dicionado, 4º andar 
– Ed. Smart Office 
(ao lado da OAB) 
– centro – preço a 
combinar. Exigo fia-
dor e caução. Tr.F: 
3642-5975/99180-
6057 – Pinda
A L U G O  c a s a  – 
Mombaça – Tr.F: 
3645-7577/99156-
9475 – Pinda
ALUGO casa fundos 
s/garagem – c/2dor-
ms., sala, coz. – Alto 
do Tabaú. R$ 98129-
6387 – Pinda
ALUGO apto p/tem-
porada capacidade 
5 pessoas – prox. 
ao Aquário/Ubatuba/
Itaguá. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 
– Pinda
ALUGO suíte – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO Apto - Uba-
tuba a 50 mts da 
Praia Grande, nos 
finais de semana e 
temporada valor a 
combinar direto com 
o proprietário –F: 
( 12) 97404-7828 
whatz 99181-1114 
falar c/ Mayra - Pin-
da
VENDO terreno – 
Loteamento Vitória 
Park II c/ 239,90m2 
– esquina – R$ 70 
mil. Tr.c/João 3642-
7021 / 99149-5478 
– Pinda
VENDO terreno – 
Cesar Park fase III 
– c/200m2 – quitado 
c/termo de quitação 
pronto p/retirada de 
escritura.R$ 60 mil.  
Aceito moto XT 660 
como parte de pa-
gamento. Tr. F: (12) 
99230-9552 – Pinda
VENDO terreno – 
quitado c/escritura – 
176,06m2 – Crispim. 
. Tr.F: 99108-3727 
– Pinda
VENDO Sítio – Pi-
n h ã o  d o  B o r b a 
– casa c/2dorms., 
sala, coz., 3 banhei-
ros, horta,  pomar 

formado, churrasq., 
água demina – 2 
poços artesianos, 
campo de futebol, 
ribeirão, etc., área 
12.200m2.  Tr.F : 
98134-6101/98197-
5270 – Pinda
V E N D O  t e r r e -
n o  –  M a n d u  – 
c /500m2.  Tr.  F : 
3527-4209/99135-
3317/99163-7101 
– Pinda
VENDO ½ LOTE 
–  M o m b a ç a  I 
c /150m2.  Tr.  F : 
99140-5556 – Pinda
V E N D O  L o t e  – 
250m2 – Jdim Ma-
riana. Tr. F: 99140-
5556 – Pinda
VENDO Chácara 
c/2000m2 – Man-
dú – casa c/ 112 
m2 – c/2dorms., s/1 
ste c/closet, banh.
social, sala,copa, 2 
cozinhas, edic.nos 
fundos, 15mins.do 
centro. Tr.F: (12) 
99677-2713/99769-
6132 – Pinda 
VENDO terreno – 
Feital –c/400m2. 
Tr.F: 99632-8330 
- Pinda 

Aluga-se casa no 
clube dos 500, com 
piscina, área lazer, 
2 quartos, 3 salas, 
banheiro, área para 
carros. Telefone: 
3133-1805
Aluga-se casa na 
Rua Cunha, 68 - 
pedreira. Tratar no 
telefone: 3125-1967 
ou 98145-1203
Alugo casa com 2 
quartos, cozinha, 
b a n h e i r o ,  a n e -
xo fundo. Avenida 
Brasil no Engenhei-
ro Neiva, Valor a 
combinar. Telefo-
ne: 99748-8343 ou 
3132-7106
A l u g a - s e  ó t i m o 
ponto comercial no 
centro de Guará  $ 
4.000.00 - Telefone: 
3132-7105 ou 3132-
7106
Aluga-se kitnet com 
2 ambientes e gara-
gem no pedregulho. 
Bom preço - Tratar 
com o proprietário. 
Telefone: 3132-7171
Aluga-se casa no 
Potim, com 2 quar-
tos, cozinha, banhei-
ro, edícula, fundo, 
garagem. Telefone: 
99748-8343

Vendo terrenos em 
Aparecida, Guará e 
Potim, prontos para 
construir. Telefo-
ne: 3132-3132 ou 
98171-6360
Alugo e Vendo ca-
sas, apartamentos, 
pontos comerciais 
em Guará e Apareci-
da. Telefone: 99133-
5898
Vendo casa Jardim 
Bela Vista, bom lo-
cal, valor 138mil. 
Telefone: 2103-2599 

ou 99614-2077
Vendo chácara no 
Parque das Garças, 
na rua do ônibus, 
bom local valor: 
70.000.00. Telefone: 
98106-6670
Vendo  casa  no 
Pedregulho com 2 
dormitórios, gara-
gem, área de servi-
ços, 225.000.00 tel: 
3132-3132
Vendo apartamento 
novo no Village San-
tana com 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, varanda 
gourmet. Aceito fi-
nanciamento Valor 
200mil. Telefone: 
2103-2599

Alugo casa do cen-
tro de Pinda, casa 
com 3 quartos, sen-
do uma suíte e um 
quarto de empre-
gados com entrada 
pelo lado de fora, 
1 banheiro, sala, 
copa, cozinha, jar-
dim de inverno, ran-
cho, área de serviço 
e garagem. Telefo-
ne: 98169-1070 ou 
99711-4767
Alugo apartamento 
centro de Ubatuba, 
feriado e finais de 
semana. Telefone: 
99607-435
Aluga-se chácara 
no alto da serra com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos, 5 
quartos.  Telefone: 
3127-1161
Alugo casa no bairro 
fazendinha, 1 suíte, 
sala, cozinha con-
jugada, garagem 
R$ 500,00. Telefo-
ne: 99756-6896 ou 
99683-9240
Casa pedregulho, 
rua Antônio Antu-
nes, 1 suíte, cozi-
nha, área de ser-
viço, área de luz, 
3,5x22m. 15=25mil. 
Telefone: 2103-2968
Vendo casa no pe-
dregulho, terreno 
com 330m². Valor 
30.000,00 Tratar 
no telefone: 98183-
2939
Vendo terro com 
6.000m² no Bom 
J a r d i m .  Va l o r : 
33.000,00. Telefone: 
98183-2939
VENDO Casa – Jdim 
Mariana – c/ 2cdor-
ms.,s/1 ste, coz., 
banh.social, área 
coberta, churrasq., 
bom acabamento 
– Aceito imóvel c/
parte de pagamen-
to – base negocia-
ção 210 mil. Aceito 
carro menor valor. 
Terreno 10x25m.  
Tr.c/proprietário F: 
3645-5046 (a noite) 
99132-1341/98125-
0038 – Pinda
ALUGO casa – Alto 
do Cardoso (Rua 
São Bento do Sa-
pucai 446) - c/2 
quartos, sala, coz., 

PREFEITURA DE SILVEIRAS
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 19/17 - PROC. n° 56/17. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P/ FUTURA 
CONTR. DE EMP. DISPONIB. SEGURANÇA 
DESARMADA P/ REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES 
E EVENTOS DO CALENDÁRIO DA PREFEITURA DE 
SILVEIRAS, conf. condições estabelecidas no edital, 
e anexos. ABERTURA DA SESSÃO: 30/06/2017 ÀS 
14H. Retirada do edital na íntegra e gratuitamente: site 
www.silveiras.sp.gov.br. Informações: (12) 3106-1150 
/ 3106-1197.
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Treinamento de goleiros do Manthiqueira, que se prepara para partida deste sábado; sequência em casa

Manthiqueira despacha Atlético 
Mogi e se garante na segunda fase

Com 3 a 2 em casa, Laranja do 
Vale antecipa vaga e sela boa 
fase; sequência em casa pode 
manter a liderança no Estadual

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Em boa fase, o Manthiquei-
ra já conquistou a classifica-
ção à segunda fase do Cam-
peonato Paulista da Segunda 
Divisão. A vitória de 3 a 2 
sobre o Atlético de Mogi colo-
cou o time de Guaratinguetá 
na segunda fase e garantiu o 
avanço no sonho do acesso. 
Neste sábado, novo desafio, 
desta vez no Professor Dario 
Rodrigues Leite.

No último sábado, o time 
laranja precisou virar o pla-
car para vencer pela sétima 
vez em nove jogos. Lanterna 
do grupo 4, o Atlético abriu 
o placar com Marcos, aos 37 
do primeiro tempo. O Man-
thiqueira tentou responder 

ainda na primeira etapa, 
mas os primeiros 45 minutos 
terminaram com vitória do 
time visitante.

Na segunda etapa, o técni-
co Damasceno Fidélis soltou 
o time e o Manthiqueira foi 
em busca do empate. Logo 
ao cinco minutos, Guilher-
me Cururu empatou. Doze 
minutos mais tarde, Léo 
Turbo virou para os donos 
da casa. A virada colocou 
fogo na partida, que ganhou 
novamente na disputa. 

Aos 22 minutos, Pedro 
deixou tudo igual e reco-
locou o Atlético Mogi na 
partida. Mas, sete minutos 
mais tarde, o lateral direito 
Guilherme Cururu fez o 
terceiro do Manthiqueira, 
fechou o placar e decretou 

a classificação do time à 
próxima fase da competição.

Com 21 pontos conquista-
dos, o Manthiqueira conti-
nua dois à frente do Maua-
ense, segundo colocado, 
e abre uma vantagem de 
cinco pontos para o São José, 
terceiro. O Real Cubatense 
é o quarto, com 11 pontos. 
A diferença para o quinto 
colocado, Jabaquara, é de 
13 pontos.

A classificação foi come-
morada por jogadores e 
pela comissão técnica. “A 
gente sabia que lutaria pela 
classificação e acreditava na 
vaga, mas terminar em pri-
meiro nos surpreende. Como 
já disse em outras ocasiões, 
esse time vai se encontrando 
ao longo da competição e 
nós vamos crescendo aos 
pontos”, detalhou Fidélis, que 
atém de técnico, acumula o 
cargo de vice-presidente do 
clube.

O Manthiqueira tentará 
segurar a primeira posição 
do grupo em uma sequência 
de três jogos fora de casa. 
Neste sábado, o time pega 
o Jabaquara, às 15h. Na 
semana seguinte é a vez de 
enfrentar o Real Cubatense. 
O time folga na 13ª rodada 
e volta a campo na última 
rodada para enfrentar o São 
José, no Martins Pereira.

Foto: Reprodução

Nove de Julho muda formato espera dobrar número de atletas
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As inscrições para a 83ª 
edição da Corrida 9 de Julho 
de Guaratinguetá continuam 
abertas. A expectativa é de 
que mais de mil atletas se 
inscrevam neste ano, supe-
rando a marca de setecentos 
inscritos em 2016. A prova 
deste ano não terá premia-
ção em dinheiro, segundo o 
secretário de Esportes.

Os percursos foram man-
tidos e as provas serão de 5 
e 10 quilômetros. Para este 
ano, a secretaria de Esportes 
de Guaratinguetá terceirizou 
a prova e a expectativa é 
de que novos competidores 
venham à cidade. “A gente 
trabalha com a previsão de 
1.400 atletas, o dobro do ano 
passado. É um novo formato 
que nós trouxemos para a ci-
dade e isso deve atrair novas 
pessoas”, contou o secretário 

de Esportes, Joel Pinho.
O novo formato, citado 

pelo secretário, foi implanta-
do pela nova gestão. Foi feita 
uma terceirização para que 
uma empresa privada gere 
a corrida. Antes da prova, 
mudas de árvores serão dis-
tribuídas, em parceria com a 
secretaria de Meio Ambiente. 
A estrutura da corrida tam-
bém sofrerá alterações. 

“O mais importante de 
tudo isso é que com essa 

terceirização houve uma 
grande economicidade aos 
cofres públicos. A empresa 
gere a parte técnica da pro-
va e o Município não gasta 
tanto com uma prova de 
tamanha dimensão como é 
a 9 de Julho”.

Pinho confirmou a extin-
ção da premiação em dinhei-
ro, que era feita até o ano 
passado. A decisão pegou 
atletas de surpresa e será 
testada na edição deste ano.

Segundo o secretário, a 
nova medida se dá para que a 
secretaria de Esportes tenha 
maior economia com a reali-
zação da prova. “Decidimos 
por isso para investir na 
qualidade da corrida. É uma 
prova concreta, tradicional, 
de 83 anos, e vimos que 
existe uma falta de necessi-
dade de ter a premiação em 
dinheiro. Essa economia em 
termos de recurso, mão de 
obra, fez com que a prova me-

lhorasse. As pessoas buscam 
no atletismo uma qualidade 
de vida, prazer pelo esporte”.

Os interessados devem se 
inscrever através dos sites 
chiptiming.com.br ou pelo 
corridanovedejulho.com.br. 
Os preços variam entre R$50 
e R$ 70. A retirada dos kits 
para a prova serão feitas no 
dia da corrida. As dúvidas 
sobre a prova podem ser 
esclarecidas através do site 
oficial.
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O serviço de Pronto Socorro, em Pindamonhangaba; saúde voltou a ser foco de denúncias e reclamações na cidade após morte de paciente

Policia investiga morte de 
paciente por negligência 
na Santa Casa de Pinda
Rosiane Aparecida recebeu uma transfusão de sangue errado; 
Santa Casa abre sindicância interna para apurar o ocorrido

  LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
1º Leilão 07/07/2017 - 2º Leilão 14/07/2017 às 14h

Local da realização dos leilões: Marginal da Rodovia Presidente Dutra, Km 224 - Vila Augusta, em Guarulhos-SP

 CASA COM ÁREA CONSTR. DE 134,32 M2 - QUELUZ - SP
Moacir De Santi, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 315, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito 
no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97.
Localização do imóvel: Queluz - SP. Centro. Rua Velho Manoel Carlos, 21. Casa. Áreas totais: terr. 250,44m² e constr. 
134,32m². Matr. 1.814 do RI local. Obs.: Ocupada (AF). 1º Leilão: 07/07/2017 às 14h. Lance mínimo: R$ 263.929,62  

2º Leilão: 14/07/2017, às 14h. Lance mínimo: R$ 219.016,90 (caso não seja arrematado no 1º leilão).
Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar 
o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. Os interessados devem consultar as 
condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br

Para mais informações - tel.: (11) 2464-6464–e-mail: af@sodresantoro.com.br
Moacir De Santi - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 315

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Rancho Grande tiveram seu funcionamento 
prejudicado no dia 12/06/2017 das 22h07 às 22h46. Assim que houve a 
interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado 
foi recuperado.

Comunicado

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

A Polícia Civil e a Santa 
Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba apuram 
as circunstâncias da morte 
da paciente Rosiane Apare-
cida da Silva, 46 anos, que 
recebeu uma transfusão de 
tipo de sangue errado na 
tarde da última quinta-feira. 
A principal suspeita é de 
que uma enfermeira tenha 
se confundido na hora de 
realizar o procedimento. 

Internada no hospital des-

de o último dia 3, Rosiane, 
que estava em coma induzi-
do, tentava se recuperar de 
um AVC (Acidente Vascular 
Cerebral). A vítima dividia o 
quarto com outra paciente, 
que também receberia uma 
transfusão de sangue.  

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma enfermei-
ra se confundiu de paciente e 
acabou realizando a transfu-
são do tipo de sangue errado 
em Rosiane, que acabou mor-
rendo depois de sofrer uma 
parada cardiorrespiratória 
por volta das 17h. 

A funcionária percebeu 
o erro após ler a etiqueta 
na bolsa que armazenava 
o sangue, que já havia sido 
aplicado na paciente. 

A família de Rosiane foi 
informada da morte somente 
quatro horas depois. Já o 
atestado de óbito foi libera-
do após doze horas, já que 
antes houve a necessidade 
do registro de um boletim 
de ocorrência. 

De acordo com a admi-
nistração da Santa Casa de 
Misericórdia de Pindamo-
nhangaba foi aberta uma 

sindicância interna para 
apurar o caso e a conduta 
da enfermeira. Já a Polícia 
Civil ouvirá a profissional 
até o fim desta semana para 
ver se ouve dolo (intenção) 
de cometer a falha.

Erro - Os parentes da víti-
ma só foram informados so-
bre o equivoco da transfusão 
de sangue, durante o velório. 
O sepultamento acabou sen-
do suspenso por cinco horas, 
já que a delegada Ângela 
Aparecida Cabral exigiu que 
o corpo fosse submetido a 
uma necropsia no Instituto 
Médico Legal de Taubaté, 
que terá o resultado incluso 
no inquérito.

Foto: Arquivo Atos
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Câmara aprova repasse de R$ 290 mil 
para Céu das Artes de Moreira César 

Lorena recebe peça 
infantil nesta quinta-feira

Lorena recebe veículo adequado para 
atender Saúde de famílias da zona rural

Recurso será utilizado para ampliar atividades; programa atende quase quatrocentas pessoas
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Da Redação 
Lorena

Da Redação 
Lorena

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na úl-
tima semana, o projeto do 
Executivo que autoriza um 
repasse de R$ 290 mil para 
o Céu das Artes (Centro de 
Artes Esportes Unificados) 
do distrito de Moreira César.  
Há um ano, o programa atua 
no desenvolvimento social, 

Em parceria entre a se-
cretaria de Cultura e Tu-
rismo e o Circuito Cultural 
Paulista, Lorena receberá 
o espetáculo infantil “O 
Jardim dos Duendes”. A 

O prefeito de Lorena Fá-
bio Marcondes (PSDB) fez a 
entrega oficial de mais um 
veículo para a secretaria da 
Saúde, na última quarta-feira. 
Desta vez, a rede municipal 
adquiriu uma caminhonete 
modelo Fiat Toro tração 4×4, 
apropriado para trafegar em 
terrenos acidentados e de 
difícil acesso.

Além do prefeito, os ve-
readores, Samuel de Melo 

esportivo e cultural de cerca 
de quatrocentos moradores 
de baixa renda.

Localizado na divisa entre 
o Loteamento Liberdade e o 
Vale das Acácias, o Céu das Ar-
tes foi construído, em 2015, 
através de uma parceria entre 
a Prefeitura, na época coman-
dada pelo ex-prefeito Vito 
Ardito (PSDB), e o Governo 
Federal. O espaço conta com 
quadra poliesportiva coberta, 

peça conta a história de 
cinco amigos duendes e um 
grilo músico que decidem 
salvar o mundo cantando e 
dançando.

A apresentação está mar-
cada para a próxima quin-
ta-feira, às 10h, no Teatro 
São Joaquim, com duração 

(PTB) Cleber Maravilha (PRB) 
Bruno Ribeiro (PT) Beto Pe-
reira (PSDB) Washington da 
Saúde (PPS) e Bruno Camargo 
(PMDB) acompanharam a 
entrega.

O veículo reforça a frota para 
o atendimento da secretaria 
de Saúde na zona rural do 
município.  Serão destinados ao 
transporte da equipe técnica, 
médicos, dentistas, enfermeiros 
e técnicos de enfermagem.

O veículo também será 
utilizado no transporte de 
pacientes para a realização 

pista de skate, playground, 
biblioteca, salas multiuso, 
cineteatro, auditório, equipa-
mentos de ginástica e pista de 
caminhada.

Além de diversas ativida-
des esportivas, como por 
exemplo vôlei e futebol, os 
frequentadores da unidade 
têm à disposição aulas de 
inglês, teatro, violão, flauta, 
artesanato, locução, canto e 
produção de vídeo. Periodi-

de cinquenta minutos. 
A entrada é gratuita. Os 
ingressos estão sendo 
distribuídos na Casa da 
Cultura, localizada na rua 
Viscondessa de Castro 
Lima, nº10, no Centro. 
Outras informações pelo 
telefone (12) 3153-1518.

de consultas e exames nas 
unidades centrais. O recurso 
para aquisição da unidade foi 
através de emenda Federal. 

Para a secretária da Saúde, 
Imaculada Conceição Maga-
lhães, a aquisição do veículo 
deve garantir a segurança no 
transporte, da equipe médica e 
principalmente dos pacientes. 
“Precisamos dar condições aos 
nossos profissionais para que 
eles realizem um bom trabalho. 
Sem dúvida, a soma deste veí-
culo à frota irá agilizar e muito 
o serviço público”, destacou.

camente a unidade também 
oferece cursos profissionali-
zantes para a população de 
baixa renda.

O coordenador do Céu das 
Artes, Luiz Cláudio de Olivei-
ra, comemorou a aprovação 
legislativa do repasse. “Esta 
verba nos dará condições de 
ampliar as atividades ofere-
cidas, contribuindo para que 
comunidade tenha mais ferra-
mentas para se desenvolver. 

O pedido da Prefeitura e a 
aprovação unanime da Câma-
ra demonstram que o poder 
público está reconhecendo 
que estamos conseguindo de-
sempenhar um bom trabalho 
em Moreira César”. 

Oliveira afirmou ainda que 
uma das principais metas do 
programa é manter as crian-
ças e adolescentes longe da 
criminalidade. “Infelizmente 
muitos jovens acabam recor-

rendo ao mundo das drogas e 
do crime devido as suas condi-
ções financeiras e até mesmo 
ociosidade. No Céu apostamos 
no oferecimento de inúme-
ras atividades esportivas, 
culturais e intelectuais para 
que essas crianças tenham o 
tempo ocupado, aprendendo 
que o estudo e o trabalho 
são os caminhos certos que 
devem ser trilhados”, concluiu 
o coordenador.

O espetáculo “O Jardim dos Duendes”, que tem apresentação nesta quinta-feira, no Teatro São Joaquim

Veículo entregue pela Prefeitura de Lorena para ampliar atendimento a pacientes da Zona Rural da cidade

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação


