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CÉU MAIS BONITO Começou nesta sexta-feira a sétima edição do Festival de Balonismo. O evento promete 
colorir o céu entre Cruzeiro e Lavrinhas até este domingo, com decolagens na Pousada Flor da Serra. A entrada 
é gratuita. As lindas paisagens da cidade ganharão um colorido especial.

Edson Mota, polêmico ex-prefeito

A pequena Viviane, que pediu um lugar para treinar em Guaratinguetá

Rodeio na Festa do Peão de Cachoeira Paulista; prefeito derrubou lei
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Golpe de R$ 9 milhões 
gera rombo em Silveiras
Empresa procurada por fraudar INSS em 161 municípios é alvo de inquérito; 
acordo no período de Edson Mota amplia rombo nos cofres para R$ 12 milhões

Um levantamento da Pre-
feitura de Silveiras apontou 
que a antiga gestão munici-
pal, comandada pelo casal 
de ex-prefeitos Edson Mota 
(PR) e Valdirene Quintanilha 

(PTB), contratou de forma 
irregular o escritório de ad-
vocacia Castelucci, acusado 
de aplicar golpes em mais 
de trinta cidades do Estado. 
O esquema fraudulento do 

escritório rendeu ao Mu-
nicípio uma dívida de R$ 9 
milhões. De acordo com o 
prefeito Guilherme Carva-
lho (PSDB), o levantamento 
demonstrou que a soma de 

todas as dívidas deixadas 
pelo governo anterior to-
talizam uma pendência de 
quase R$ 12 milhões aos 
cofres do município, que 
tem um orçamento de R$22 

milhões. Grande parte da 
“herança maldita” é com o 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social). 
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Cachoeira revoga lei contra 
maus tratos a animais às 
vésperas da Festa do Peão

A Câmara de Cachoeira Pau-
lista aprovou, na última terça-
-feira, a emenda encaminhada 
pelo Executivo que revogou 
uma a lei de 11 de março de 
2009 que proibia a realização 
de espetáculo ou evento circen-

se com a utilização de animais. 
A votação gerou polêmica, já 
que a pauta foi debatida dois 
dias antes da Festa do Peão 
realizada pela Prefeitura, e que 
conta com rodeios.

Atletas de 
Guará pedem 
apoio para 
competir

Um post em uma rede 
social em forma de apelo 
chamou a atenção de inter-
nautas e pessoas ligadas ao 
esporte de Guaratinguetá. A 
ginasta Viviane Oda, de 11 
anos, nascida da cidade, pe-
dia através do pequeno texto 
um espaço para que pudesse 
treinar de forma intensa para 
a disputa do Campeonato 
Sul-Americano Infantil de Gi-
nástica Rítmica, em julho, no 
Equador. A menina faz parte 
de um grupo que sonha com 
apoio para competir, como 
a carateca Paula Jéssica de 
20 anos.
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Isael nega 
terceirização 
de laboratório 
municipal

Após a Prefeitura de Pin-
damonhangaba publicar na 
última quarta-feira o edital 
de credenciamento para a 
contratação de laboratórios 
de análise clínica, o vereador 
Roderley Miotto (PSDB) anun-
ciou que pedirá a abertura de 
uma CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) na próxima 
sessão. O parlamentar, que é 
contra a terceirização do ser-
viço, busca apurar os proble-
mas de gestão e econômicos 
que levaram o ambulatório 
municipal deixar de ser o 
único prestador do serviço.

Fábrica em 
Lorena vira 
reduto de 
dependentes

Pouco mais de nove meses 
após decretar falência, o pré-
dio da antiga fábrica Dental 
Prev, em Lorena, tornou-se 
uma grande dor de cabeça 
para os moradores do Par-
que Mondesir. As famílias 
da região relatam que o local 
abandonado é hoje reduto de 
usuários de crack durante 
a noite.

Santa Casa 
recebe visita 
após verba de
R$ 3 milhões

A Santa Casa de Guara-
tinguetá vai receber R$ 3,2 
milhões por meio de emendas 
através do deputado federal 
Flavinho da Canção Nova 
(PSB). O deputado esteve 
no hospital na última se-
gunda-feira, e revelou que o 
montante total está divido em 
duas emendas. Os recursos 
serão usados para aquisição 
de novos equipamentos e 
possível ampliação no aten-
dimento.

Cruzeiro volta
a sofrer com 
transporte
de pacientes

Os moradores de Cruzeiro 
que utilizam o transporte 
da Saúde para realização de 
exames em cidades da região 
e capital tiveram mais um 
problema na viagem. Na ma-
nhã da última segunda-feira, 
a saída prevista para às 7h só 
foi realizada após três horas 
de espera.

Morte de jovem 
é investigada 
em Pinda

A Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba abriu uma investiga-
ção para apurar a morte de um 
jovem de 21 anos, espancado 
no último sábado, no Centro. 
O inquérito busca desvendar 
se o caso foi um homicídio ou 
latrocínio.

Quadrilha que 
falsificava CNH’s 
cai em Cruzeiro
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Bastidores da Política

Roderley Miotto

Fábio Marcondes

Celso Alves

O trabalho que “ressuscitou” o 
Mercado Municipal de Lorena. O 
centro comercial, abandonado há 
duas décadas, completou nesta sex-
ta-feira um ano de atividades em sua 
nova fase, com direito a ampliação 
do espaço para comercialização de 
produtos e serviços, parceria com 
entidades e a realização de eventos. 
De quebra, coloca a baixo o dis-
curso dos pessimistas que tentam 
derrubar o projeto que deu vida ao 
prédio, antes ninho de ratos e ocu-
pado por dependentes químicos. A 
população agradece.

O prefeito de Cachoeira Paulista, 
Edson Mota, que deixou bem claro  
(para quem ainda não tinha entendi-
do) a que veio. Na terça, conseguiu 
o amém da Câmara para derrubar 
a proteção aos animais na cidade 
(!!!). Tudo pela festa do peão. Na 
sequência, mais dívidas deixadas em 
Silveiras, onde o atual prefeito Gui-
lherme Carvalho ganhou de presente 
de Mota um rombo de R$ 12 milhões, 
que derrubaram seu orçamento de 
R$ 22 milhões para 2017. Será que 
alguém ainda duvida do poder de 
destruição do prefeito cachoeirense.

Atos e Fatos
“A política é uma coisa 
séria demais para ser deixada 
nas mãos dos políticos”

Márcio Meirelles Charles de Gaulle

A DEMOCRACIA E A COR-
RUPÇÃO

A denúncia do Procurador Ge-
ral da República ao presidente da 
República não deixa de ser séria e 
preocupante.

A jovem Constituição Brasileira 
resistiu a dois impeachments e pos-
sivelmente a um afastamento de um 
presidente por crime de corrupção.

As críticas a jovem Constituição 
dizem mais respeito ao capítulo da 
economia onde não registrou as 
mudanças do mundo com o fim do 
socialismo real. No tocante a ma-
nutenção da democracia, apesar de 
ser detalhista, tem-se mantido em 
seus preceitos e mostrada eficiente. 
Poderia ser mais prática, mais leve, 
mas o constituinte nunca imaginou 
que o país passaria por esta heca-
tombe política alimentada por uma 

corrupção nunca vista nos países 
democráticos do ocidente.

Apesar das diversas emendas 
Constitucionais já efetuadas e a 
uma grande quantidade em curso 
mostrou-se eficiente porque o pro-
blema não está na letra da Consti-
tuição, mas sim dos operadores que 
ainda não adquiriram maturidade 
democrática.

Comenta-se em várias situações 
que as nossas instituições se man-
têm fortes, fato que o constituinte 
previu, mas, que nunca imaginou 
que o desmando, a corrupção, a 
malversação dos recursos públicos 
e a incompetência administrativa 
levassem o país a este cenário que 
nos envergonha perante os olhos 
do mundo.

O mundo mudou, a sociedade se 
informou e informatizou, os políti-
cos com os mesmos procedimentos 
patrimonialistas, oligarcas, dignos 
de uma república de bananas.

O impeachment de Dilma e o 
possível afastamento, ou renúncia 
do presidente Temer – impossível 
negar a peça acusatória do Procu-
rador Geral e impossível justificar 
a sua inocência-, legam a sociedade 
um avanço político quanto analisa-
mos a conduta de um representante 
do povo: a necessidade de um sis-
tema eleitoral menos cartorial; a 
importância de partidos autênticos 
e não legendas de aluguel; a elimi-
nação do balcão de negócios onde 
se visa o enriquecimento próprio e 
o empobrecimento do país.

A agenda do país está acima de 
qualquer interesse privado: a dis-
tribuição de renda; a desigualdade 
social; leis trabalhistas que retiram 
do empregado a liberdade de exer-
cer a sua profissão; a dependência 
do governo na atribuição do valor 
de seu trabalho; a dificuldade de 
estabelecer no país empresas; a 
regulamentação da economia que 
asfixia os meios de produção e a 
geração de empregos; o afastamen-
to do país do comércio exterior; os 
problemas de educação; a saúde 
– problemas de gestão e não de 
recursos financeiros-; e não produ-
zir leis desrespeitando os órgão de 
controle de saúde do Estado, como 
a liberação de inibidores de apetite 
desrespeitando o órgão que cuida 
da segurança dos medicamentos 
no país. 

O país precisa urgentemente 
de representantes escolhidos pelo 
povo e não tutelados, por exemplo, 
pelo Poder Judiciário que se julga o 
defensor da vontade da sociedade. 
Se cada poder exercesse as suas 
funções constitucionais não che-
garíamos a esta crise que atinge o 
país sobre todos os sentidos.

A necessidade de a socieda-
de realçar as conquistas, como 
o desenvolvimento agrário, que 
conquistamos sem a interferência 
do governo e não sermos vítimas 
de empresas nacionais que usam 
recursos do contribuinte, se locu-
pletam e quando ameaçadas denun-
ciam o presidente da República. O 
governo criou um novo empreen-
dedor: o empresário cafajeste com 
recursos do BNDES!

O enriquecimento de um grupo 
empresarial, escolhido pelo go-
verno, favorecido com recursos 
financeiros do contribuinte brasi-
leiro, monopolizando o mercado 
de proteína animal no país (não 
permitido pelas leis brasileiras) 
utiliza de um ardil para envolver 
um presidente da República é sinal 
que as instituições, quer públicas 
ou privadas, são positivas desde 
que sejam operadas por pessoas 
íntegras e não como bandidos, 
vaidosas, donos da verdade, falsos, 
mistificadores...

Senhores Congressistas lem-
brem-se que temos 14 milhões de 
brasileiros desempregados. É isso 
que conta!

“O governo criou um novo empreendedor: 
o empresário bandido!”

Em atenção a indignação da 
maioria dos eleitores de Cruzeiro, 
‘Sandálias da Humildade’ ao vere-
ador Paulo Vieira, pela forma hu-
milhante que dispensou a colega de 
Câmara Municipal, Maria Divina‼!

Aviso aos ‘navegantes’: faltam 
exatamente 461 dias para as elei-
ções. Daqui a 13 meses, 60 semanas 
candidatos a deputado, senador, go-
vernador e presidente da República 
sob o crivo dos eleitores!!!

A campanha estadual do deputado 
Campos Machado contra a liberação 
da maconha, em detrimento de ‘um’ 
de seus filiados no PTB de Lorena, 
que utiliza as redes sociais para fazer 
apologia ao uso das drogas...

Corrida de obstáculo
Em clima de sucessão, a especu-

lação de Cachoeira Paulista observa 
que o vice-prefeito Domingos Ge-
raldo, que vinha 
sonhando com o 
lugar de Edson 
Mota, demons-
trar preocupa-
ção. Disseram 
n a  M a r g e m 
Esquerda, que 
depois que Rui 
Mendonça en-
trou no páreo da competição eleito-
ral, com suas contas de ex-prefeito 
aprovadas pela Câmara com cerca 
de 10 votos, realmente o humor do 
vice mudou. Perguntem a Mariza 
Hummel‼!

Será que vai?
Quem ameaça candidatura a 

deputado estadual em Cachoeira 
Pauslista, é o ex-vereador João Bos-
co Torrada, do PROS. Comenta-se 
que a divulgação de seu nome não 
empolgou muito a torcida, por sus-
peita de ‘oportunismo eleitoral’. Ou 
seja, apenas para esquentar o nome 
para disputar a próxima prefeitura…

CEI lá‼!
A iniciativa da Prefeitura de 

Pinda em terceirizar o Laboratório 
Municipal, colocou o prefeito Isael 
Domingo novamente no ‘olho do 
furacão’. Entre as reações (a maio-
ria contrárias) das instituições, a da 
Câmara – leia-se vereador Roderlet 
Miotto, foi a mais contundente, 
por ter ‘cheiro’ de CEI – Comissão 
Especial de Inquérito, que já vem 
assinada por vários parlamentares. 
Perguntem ao Rafael Goffi‼!

As perguntas que não…
…querem calar Ainda sobre a 

terceirização do Laboratório Muni-
cipal de Pindamonhangaba, o verea-
dor Roderley Miotto amplificou nas 

redes sociais, 
pelo menos cin-
co das principais 
perguntas dos 
integrantes do 
COMUS, auto-
ridades e popu-
lação: Por quê 
mexer em time 
que estava ga-

nhando? O que mudou em pouco 
mais de 6 meses? O atendimento 
estava falhando? Os profissionais 
não eram qualificados? O Labora-
tório não funcionava?

Especulação política: E pelas 
esquinas e boxes do Mercadão, 
a pergunta é outra: Será que o 
Executivo está sobre pressão de 
lideranças partidárias (externas) 
que supostamente tenham atuado 
no aporte econômico da campanha 
eleitoral???

Triste realidade
A julgar pelo grito da periferia 

de Guará, boa parte da expectativa 
que pairava sobre a governabilidade 
do prefeito Marcus Soliva já está se 
transformando em crítica. De acordo 
com o pessoal da Praça, o filme é 
repetido: enquanto uma ‘nuvem de 
bajuladores’ busca massagear seu 
ego com aplausos, no ‘contra pon-
to’, os eleitores da ‘fila do atendi-
mento’ que ouvem os elogios, como 
se todos os problemas de décadas 
da cidade tivessem sido resolvidos, 

aumenta o coro da lamentação. Tem 
gente na esperança que Soliva ‘abra 
o olho’, inclusive com os oportunis-
tas da Câmara‼!

O que muitos querem saber
Quanto o presidente da Câmara 

de Guaratinguetá, Marcelo Coutinho 
- o Celão, vai devolver ao caixa da 
Prefeitura, referente à economia do 
duodécimo recebido durante o se-
mestre, a exemplo do ex-presidente 
Dr, Marcelo Meirelles (legislatura 
passada) deixou como ‘dever de 
casa’?

Alerta geral
Vazou entre os frequentadores 

que Canção Nova, que a liderança 
da entidade pretende maior rigor no 
analise dos candidatos supostamente 
com acesso a sua membrezia, com 
vistas as próximas eleições. Em 
meio aos escândalos da Lava Jato e 
outras operações da Polícia Federal, 
candidato que estiver com seu nome 
pendurado ‘direta ou indiretamente 
nas investigações, não adianta nem 
aparecer nas atividades para receber 
a bênção…

Tiro no pé
O impasse entre oposição e go-

vernistas pela votação das contas de 
2013 do prefeito Fábio Marcondes, 
na Câmara de Lorena, agitado o 
mercado político nos últimos dias. 

Para a ‘turma 
do  comando 
paralelo’, que 
insiste que o 
prazo se conta 
em dias uteis 
a limite da vo-
tação é 7 de 
agosto (após 
recesso). Para 

o pessoal que defende a governa-
bilidade, trata-se de dias ocorrido 
e o prazo expirou em 12 de junho, 
quando as Contas chegaram à Casa 
de Leis e completou 90 dias regi-
mentais. Resumindo: nem pra um, 
muito menos pra outro, a Prefeitura 
decidiu apelar para Justiça arbitrar, 
por entender a Câmara tornou o 
julgamento intempestivo.

Mensagem cifrada
Sabe o velho ditado: “quem 

muito quer nada tem”! Pois é, al-
guém tem que dizer isto a turma da 
pre$$ão, que cumpre expediente 
próximo ao local que ‘toca o sino’…

Bloqueio
A Câmara de Guará viveu climas 

variados e intensos na quinta-feira. 
Apesar do clima de festa com ou-
torga de titulo emérito no plenário, 
os vereadores do ‘amém ao presi-
dente’ tiveram que se empenhar ‘no 
bloqueio’ para barrar o projeto do 
colega Nei Carteiro, que pretendia 
alterar o regimento interno da Casa. 
A propositura Nei buscava antecipar 
o tempo destinado a Tribuna Livre 
(concedido aos cidadãos para as-
suntos relevantes) do final da sessão 
para meio do expediente. Disseram 
que a intenção do vereador era ga-
rantir o horário de melhor audiência, 
para atender os oradores‼!

O ‘imperador’
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro, que o vereador Paulo Vieira 
mais uma vez ‘perdeu a mão’ na 
tribuna da Câmara esta semana. Em 

desacordo com a vereadora Maria 
Divina, ele teria exclamado que: 
“para se dirigir a ele, ela deveria es-
tudar para aprender falar direito, ou 
talvez até cursar até uma faculdade”.

Quem não ajunta… 
…espalha É voz corrente nas 

rodas políticas de Cruzeiro que, 
enquanto o prefeito Thales Ga-
briel, dotado de uma habilidade 
especial busca reunir em torno de 
seu governo o maior número de 
lideranças (inclusive muitos caci-
ques), o colega de coligação, o mais 
votado da Câmara, desagrega com 
a maior facilidade. Talvez seja por 
isso, que tem gente apostando que 
na reeleição de Thales (se tiver, é 
claro), o maior problema não será 
convencer os eleitores, mas ‘con-
sertar as lambanças do tribuloso’. 
Isto se o homem permanecer com 
saúde eleitoral…

Nova etapa
Após ‘bater na trave’ nas eleições 

municipais de Aparecida, segu-
rando o segundo ligar em votos, o 
empresário Celso Alves, está pro-

penso a aceitar 
um convite para 
disputar vaga 
na Assembleia 
Legislativa, no 
ano que vem. 
Segundo a es-
peculação polí-
tica, ele deverá 
encontrar  na 

contramão, percorrendo o mesmo 
trajeto a também ex candidata a 
prefeita, Jeffercy Chad. A diferença 
entre os candidatos é que um, está 
buscando apoio entre os amigos 
da iniciativa privada, enquanto o 
outro, na base partidária do homem 
que conhece presídio por fora e por 
dentro…

Um contra, outro a favor
Rolou pelas esquinas do bairro 

Santo Antonio de Lorena, que a co-
tação do vereador Bruninho esteve 
em baixa e, em alta nos últimos dias. 
O negativo foi quando ele passou 
pelos estabelecimentos para avisar 
sobre o projeto da Prefeitura de criar 
ciclovia ao longo da via principal do 
bairro. O positivo, na visão dos pro-
gressistas foi exatamente dele sur-
preender os eleitores ao se predispor 
em dar satisfação pessoalmente a 
cada sobre o deverá acontecer.

Tudo ao seu tempo
Parece que o plano da oposição 

de Lorena em antecipar ‘um ano e 
meio’ a eleição da presidência da 
Câmara, com a ideia de garantir o 
vereador Maurinho Fradique no co-
mando financeiro da Casa, ‘babou’. 
Segundo a especulação política, os 
governistas reagiram e decidiram 
que a próxima mesa administrativa, 
deverá ser formada entre os verea-
dores que apoiam a governabilidade 
do prefeito Fábio Marcondes.

Será que vai?
O que mais se pergunta nas es-

quinas de Canas (bem baixinho, para 
o “homi” não ouvir) é se o prefeito 
Lucemir do Amaral vai conseguir 
reverter na Câmara a rejeição de 
suas contas de 2015. O que o TCE 
deixou no ar é se essa será a primeira 
ou a única derrocada do tucano. Será 
que vai repetir o antecessor?

Rui Mendoça
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Golpe de advocacia deixa dívida 
de R$ 9 milhões em Silveiras

Prefeitura de Silveiras busca parcelamento de 
dívida deixada pelo governo de Edson Mota

Pinda espera aquecimento na 
economia com antecipação 
do 13º salário dos servidores

Empresa procurada por fraudar INSS em 161 municípios é alvo de inquérito; 
acordo no período de Edson Mota amplia rombo nos cofres para R$ 12 milhões

Governo Federal cobra devolução de repasse de R$ 400 mil de obra do Centro Multiuso

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lucas Barbosa
Silveiras

Um levantamento da Pre-
feitura de Silveiras apontou 
que a antiga gestão munici-

tituto Nacional do Seguro 
Social). O chefe do Executivo 
explicou que o problema 
ocorreu após a Edson Mota 
contratar, sem processo 
licitatório, o escritório de 
advocacia Castelucci.

Propriedade de Alécio 
Castellucci Figueiredo, o 
escritório é acusado pelo 
Ministério Público de dar 
golpes em 32 prefeituras 
paulistas. De acordo com 
a investigação, iniciada em 
maio, a Castelucci prometia 
descontos no recolhimento 
de uma contribuição do 
INSS.

O promotor Marcelo Men-
droni explicou o funciona-
mento do esquema, aplicado 
pelo escritório, da seguinte 
forma: Toda prefeitura paga 
para o INSS de 1% a 3% 
do valor dos salários de 
cada servidor, para que o 
Governo Federal cubra o 
pagamento de salários caso 
o empregado venha a sofrer 
um acidente de trabalho. 
Castellucci elaborava pla-
nilhas em que a prefeitura 
recolhia sempre pelo menor 
valor, de 1%. Diante a supos-
ta economia, o escritório 
recebia em torno de 20% dos 
valores que cada prefeitura 
compensava e deixava de 
recolher.

O Ministério Público acre-
dita que o escritório tenha 
conseguido arrecadar com o 
golpe mais de R$ 70 milhões 
em honorários advocatícios 
de 161 cidades.  

O Jornal Atos não conse-
guiu localizar Alécio Cas-
tellucci para comentar sobre 
o caso.

Mais dívidas – Fora a pen-
dência deixada pelo golpe 
da Castelucci, o levantamen-
to apontou que o Município 
tem uma pendência de R$ 
1,1 milhão em precatórios 
e mais R$ 1,8 milhões em 
problemas no pagamento do 
FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço). “Da dívi-
da dos precatórios, cerca de 
R$ 780 mil serão pagos para 
mais de trinta professores, 
que foram demitidos pelo 
ex-prefeito em 2001. Para 
evitar que a cidade perca a 
certidão negativas de débi-
tos, item obrigatório para 
receber convênios estaduais 
e federais, estamos pagando 
mensalmente R$ 200 mil 
de parcelamento de todas 
a dívidas que herdamos”, 
explicou Carvalho.

Procurados pela reporta-
gem do Jornal Atos, o pre-
feito de Cachoeira Paulista, 
Edson Mota, que ocupou a 
Prefeitura de Silveiras no 
último mandato, respondeu 
por meio de sua assessoria 
jurídica que não há o que 
comentar sobre o assunto 
no momento.

Lucas Barbosa
Silveiras

Após o Governo Federal 
ordenar que Silveiras devolva 
R$ 400 mil, devido à falta 
de conclusão da construção 
de um centro multiuso, o 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) participou de uma 
reunião com o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão, na 
última terça-feira em Brasília. 
O Município, que enfrenta 
problemas econômicos, solici-
tou o parcelamento da dívida. 

Em 2013, o Governo Fede-
ral, por meio do Ministério das 
Cidades, contemplou Silveiras 
com o projeto de implantação 
do centro multiuso, que abri-
garia eventos e programas 
culturais e turísticos.  O Mu-
nicípio, que na época era ad-

ministrado pelo atual prefeito 
de Cachoeira Paulista, Edson 
Mota (PR), receberia cerca de 
R$ 2 milhões para custear a 
contratação da empresa que 
construiria o prédio. O recurso 
seria destinado em parcelas, 
pagas mediante ao avanço 
de etapas da obra, mas o Go-
verno, que tinha repassado 
somente R$ 400 mil à cidade 
(valor aplicado na primeira 
etapa) ordenou a suspensão 
da obra após entender que a 
Prefeitura havia desrespeita-
do o convênio, devido a um 
problema com o terreno onde 
seria construída a obra. 

De acordo com Carvalho, 
á área escolhida por Motta, 
localizada próxima ao portal 
de entrada da cidade, foi de-
sapropriada em 2004 com o 
destino de receber a constru-

ção de casas populares.
As moradias não foram 

construídas e o ex-prefeito 
aproveitou o terreno para, 
quase uma década depois, re-
ceber o centro multiuso. Mas 
um decreto federal barrando 
a manobra de Mota, já que ele 
proíbe que terrenos desapro-
priados para receberem casas 
populares possam ter o seu 
domínio (destinação) alterado.

Com o quadro, além de 
perder a construção do centro 
multiuso, o Município passou 
a ser cobrado pelo Governo 
Federal para que devolvesse 
os R$ 400 mil. “No final do ano 
passado, a esposa de Mota, 
Valdirene Quintanilha (PTB), 
que assumiu a cidade no lugar 
dele, solicitou o parcelamento 
desta dívida ao Gigov (Gerên-
cia Executiva de Governo da 

Caixa Econômica Federal), mas 
não teve sucesso. Ao assumir o 
Município, solicitei novamente 
o parcelamento a Caixa, que 
mais uma vez acabou não 
aceitando”, explicou o prefeito.

Já na última terça-feira 
Guilherme Carvalho parti-
cipou de uma reunião com 
o ministro Beltrão, obtida 
por intermédio da deputada 
federal Pollyana Gama, onde 
novamente foi feito um pedido 
de parcelamento. “O ministro 
nos sugeriu entrar com uma 
ação solicitando devolver este 
dinheiro, de forma amigável, 
em dez parcelas. Ele explicou 
que existe uma jurisprudên-
cia que pode nos ajudar a 
conseguir este parcelamento. 
Já iniciamos os processos 
jurídicos para entrarmos com 
este pedido”.

pal, comandada pelo casal 
de ex-prefeitos Edson Mota 
(PR) e Valdirene Quintanilha 
(PTB), contratou de forma 
irregular o escritório de ad-
vocacia Castelucci, acusado 

de aplicar golpes em mais 
de trinta cidades do estado. 
O esquema fraudulento do 
escritório rendeu ao Mu-
nicípio uma dívida de R$ 9 
milhões.

De acordo com o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB), 
o levantamento demons-
trou que a soma de todas 
as dívidas deixadas pelo 
governo anterior totalizam 

uma pendência de quase R$ 
12 milhões aos cofres do 
município, que tem um or-
çamento de R$ 22 milhões.

Grande parte da “herança 
maldita” é com o INSS (Ins-

O chefe do Executivo reve-
lou ainda que pretende tomar 
outras providências em rela-
ção a este caso. “Verificamos 
que o que foi construído no 
local certamente não condiz 
com um investimento de R$ 
400 mil. Entraremos com 
uma ação contra o ex-prefeito 
para que ele explique no que 
foi gasto todo este recurso, já 
que lá praticamente não tem 
nada construído”. 

Moradias - Segundo o pre-
feito, após a devolução do 
dinheiro ao Governo Federal, 
a área, escolhida por Mota 
para abrigar o Centro Mul-
tiuso, será liberada e doada 
ao CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São 
Paulo), que construirá cem 
casas populares.

Foto: Arquivo AtosFoto: Arquivo Atos

Medida injetará R$ 14 milhões na economia local; 
pagamento da primeira parcela começa nesta sexta

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Na tentativa de aquecer a 
economia local, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba anun-
ciou, na última semana, que 
antecipará o pagamento da 
primeira parcela do 13° salá-
rio dos servidores municipais. 
A expectativa é que a injeção 
de R$ 14 milhões alavanque 
as vendas, aumentando o 
faturamento do comércio em 
julho.

No último dia 22, o prefeito 
Isael Domingues (PR) revelou 
que a antecipação começará 
a ser paga a partir desta sex-
ta-feira. A medida atende ao 
pedido feito pelo Sindicato 
dos Servidores Públicos de 
Pindamonhangaba em abril. 

O montante de R$ 14 mi-
lhões é oriundo da soma do pa-
gamento do salário de junho, 
um investimento de R$ 5,2 
milhões e mais R$ 4 milhões 
da devolução do duodécimo 
da Câmara.

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos de 
Pindamonhangaba, Daniel 
Ramos, comemorou a decisão 
e ressaltou que nos últimos 
anos tornou-se rotina a ante-
cipação da primeira parcela 
do benefício. “Tínhamos um 
bom relacionamento com o 
ex-prefeito Vito Ardito (PSDB) 
que durante seu mandato 
sempre buscou contribuir com 
os servidores. Ficamos felizes 
pelo Isael ter atendido o nosso 
pedido. Esta antecipação vai 
contribuir para que os traba-

lhadores tenham condições 
de equilibrar as suas contas 
no fim deste semestre”.

De acordo com a Prefeitura, 
a lei garantia que o pagamento 
da primeira parcela do 13° 
salário dos trabalhadores 
poderia ser realizado até 30 
de novembro. O Executivo 
ressaltou que além de contri-
buir com os servidores, esta 
iniciativa deve refletir signi-
ficativamente num aumento 
das vendas no comércio local.

Em nota oficial, a Acip (As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba) 
afirmou que a injeção destes 
R$ 14 milhões é de extrema 
importância para o comércio 
local, principalmente com a 
aproximação do Dia dos Pais, 
data em que o setor registra 

boas vendas no município. 
Além disso, os trabalhadores 
poderão utilizar a primeira 
parcela do 13° salário para 
saldar suas dividas. 

A nota ressaltou que asso-
ciação está desenvolvendo a 

campanha ‘ACIP Vale Mais’, 
que distribuirá cinco vale-com-
pras, no valor de R$ 1 mil cada,  
para o Dia dos Pais.

A ACIP revelou ainda que, 
mesmo não tendo dados, 
notou que neste primeiro 

semestre do ano, comparado 
ao mesmo período de 2016, 
houve um aquecimento no 
comércio local. A associação 
acredita que campanhas como 
a ‘ACIP Vale Mais’, contribui-
ram para esta mudança.

Foto: Divulgação
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Cachoeira revoga lei contra maus tratos 
a animais às vésperas da Festa do Peão

CDHU retoma obras do Residencial no Vila Rica

Magrão convoca reunião para discutir evasão do pedágio

Proibição de eventos com bichos, instituída em 2009, é derrubada a pedido da Prefeitura

Construção em Lorena deve ser retomada nos próximos dias; Estado mantém contratos por toda região

Imagens flagram caminhões desrespeitando cobrança; 
iniciativa tenta aumentar arrecadação de impostos

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Cachoeira 
Paulista aprovou, na última 
terça-feira, a emenda, enca-
minhada pelo Executivo, que 
revogou uma a lei de 11 de 
março de 2009, que proibia 
a realização de espetáculo 
ou evento circense com a 
utilização de animais. A 
votação gerou polêmica, já 
que a pauta foi debatida dois 
dias antes da Festa do Peão, 
realizada pela Prefeitura, e 
que conta com rodeios.

A proibição, de autoria do 
ex-prefeito Fabiano Vieira 
(PTB), também se refere a 
estadia ou permanência de 
animais selvagens no muni-
cípio, ainda que não utiliza-
dos nos espetáculos. Em sua 
justificativa, a ementa que 
revogou a lei contra maus 
tratos a animais, o atual pre-
feito Edson Mota (PR), apon-
tou que “... o reconhecimento 
do rodeio como elemento 
cultural da população bra-
sileira foi expresso através 
da lei federal, que eleva o 
rodeio e a vaquejada e suas 
respectivas expressões artís-
ticos-culturais à condição de 
manifestação cultural nacio-
nal e de patrimônio cultural 
imaterial... (trecho da lei)”.

A Lei Federal que eleva 
o rodeio e a vaquejada e 
suas respectivas expressões 

A Prefeitura de Lorena e 
o CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano) estão retomando 
as obras do Residencial no 
Vila Rica. A construção das 
unidades estavam paralisadas 
devido à troca de governo. A 
empresa vencedora do pro-
cesso licitatório não executou 
a reforma dentro do prazo e 
foi cancelado o contrato.

De acordo com o diretor 
do CDHU, Francisco de Assis 
Vieira, o Chesco, as obras 
demoraram para começar 
devido a necessidade da rea-
lização de uma nova licitação, 
já que a primeira não teve 
interessados inscritos.

O segundo processo foi ven-
cido pela empresa vencedora 
e o serviço será executado 
pela Maxcon Ambiental Ltda 
de São José dos Campos.

De acordo com a Prefei-

Uma reunião em Pindamo-
nhangaba discutiu, no últi-
mo dia 21, alternativas para 
coibir a evasão de veículos 
pesados do pedágio munici-
pal. Entre os participantes, 
o presidente da Câmara, 
Carlos Moura, o Magrão 
(PR), autoridades policiais 
e representantes do DER 
(Departamento de Estradas 
e Rodagem). Além de forçar 
os motoristas a respeitarem 
a lei, a iniciativa busca ga-
rantir maior arrecadação de 
impostos.

O encontro, realizado na 
sede do Legislativo, também 
contou com a presença do 
vice-presidente da Câmara, 
Professor Osvaldo Macedo 

também foi citada para 
justificar a revogação da lei 
municipal.

A Festa do Peão teve início 
na última quinta-feira. O 
evento conta com apresen-
tações de cantores e rodeio.

Na Câmara, somente a 
vereadora Dadá Diogo não 
votou por estar ausente. O 
projeto foi aprovado com 
11 votos favoráveis dos 
parlamentares. “Na próxima 
sessão já estará sendo lido 
um projeto atualizado a lei 
de proteção aos animais, 
apresentadas pelos verea-
dores Dimas Barbosa (PTB) 
e Thales Satim (PSC)”, contou 
o presidente da Casa, Breno 
Anaya (PSC).

De acordo com informação 
divulgada pelo site da Pre-
feitura, referente à questão 
dos animais de rua, foi as-
sinada um TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) 
entre Prefeitura, Fundação 
Joao Paulo II (Canção Nova) 
e o Ministério Público, com 
a associação Acãochegatos 
(Associação Protetora de 
Cães e Gatos), entidade sem 
fins lucrativos que cuida 
da defesa dos animais de 
Cachoeira há quase quatro 
anos e que agora passa a 
receber de maio a dezembro 
de 2017, o valor mensal de 
R$ 2,5 mil para realizar os 
procedimentos de cuidados 
e esterilizações. O valor 

tura de Lorena, na última 
segunda-feira foi assinado a 
ordem de serviço com a nova 
empresa. A obra deve ser 
retomada nos próximos dias. 
A construção das moradias 
tem um investimento de R$ 
3.547.620,95.

As casas serão destinadas 
às famílias do Bairro da Cruz, 
que já estão cadastradas na 
Prefeitura, e que residem 
nas áreas de APP (Área de 
Preservação Permanente) do 
Rio Mandi, em atendimento 
ao TAC (Termo de Ajuste de 
Conduta) da Prefeitura com 
o Ministério Público. 

Além de Lorena, com oiten-
ta unidades, o CDHU executa 
obras também em mais sete 
cidades na região. Areias, já 
entregou quarenta casas, fal-
tando somente vinte; Arapeí 
com 52 unidades; Canas; Ca-
choeira Paulista, onde foram 
entregues cinquenta casas, 
mas que aguarda outras 150 
unidades; Lagoinha e Santa 

(PR), de representantes da 
Prefeitura, Polícia Militar 
Rodoviária e da concessio-
nária Optu, que administra 
o pedágio municipal, loca-
lizado na rodovia vereador 
Abel Fabrício Dias (SP-62).

De acordo com Magrão, na 
ocasião foram apresentados 
vídeos e fotos que flagraram 
diversos motoristas de cami-
nhões, com placas de outros 
municípios, passando pela 
cancela e não pagando a 
tarifa de R$ 3,80.

O chefe do Legislativo 
destacou também o péssimo 
estado que se encontra a 
estrada onde fica localiza-
do o pedágio. “Também é 
possível verificar os   danos 
causados na pavimentação 
asfáltica em toda a exten-
são da rodovia, anel viário 

recebido será pago pela 
comunidade Canção Nova.

“Já foi assinado uma par-
ceria da Prefeitura com a 
entidade Acãochegatos, 
onde já começou ser reali-
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zado castrações dos animais 
que estavam abandonados. 
A Prefeitura tem um prazo 
de um ano para a construção 
de um canil e centro de zoo-
nose. Vale ressaltar também 

que vem sendo dado todo o 
apoio à feira de adoção de 
animais que ocorre mensal-
mente na praça prado filho”, 
explicou o Anaya.

A esterilização é uma for-

ma de impedir o crescimento 
desordenado de animais 
de rua, que além de trazer 
problemas à saúde de toda 
a população, traz sofrimento 
aos próprios animais.

Branca com 66 unidades e 
São Bento do Sapucaia com 
132 unidades. 

“Estamos com projetos e 
obras futuras, em Aparecida 
que já foi publicado o edital 
de concorrência com 62 
unidades. O local será entre 
a Vila Mariana e a Santa Te-
rezinha. No Vale Histórico, 
o prefeito de Bananal está 
definindo uma área e estamos 
acertando uma nova área 
com a Prefeitura de Campos 
do Jordão, com espaço para 
96 unidades”, detalhou Ches-
co, que prosseguiu. “Temos 
Guaratinguetá, São José do 
Barreiro também. Na cidade 
de Potim, a prefeita Erica So-
ler (PR) está com terreno de 
102 mil m² para construir no 
mínimo duzentas unidades; 
Pindamonhangaba 238 uni-
dades e o prefeito Laurindo 
(PSDB) de Queluz está com 
uma área também. Isso den-
tro do programa entre CDHU 
e Prefeitura Municipal”.

e o abandono da praça do 
pedágio, que sofrem com a 
falta de manutenção, limpe-
za. O asfalto também está 
em péssimas condições e os 
cones de sinalização muito 
danificados”.

Após a reunião, focada na 
apresentação do problema, 
um novo encontro será rea-
lizado no início do segundo 
semestre, onde os presentes 
deverão apresentar propos-
tas para evitar a evasão do 
bloqueio municipal.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato 
com a concessionária Optu, 
mas foi informada que não 
havia ninguém responsável 
para comentar a reunião e 
possíveis medidas que são 
tomadas para reverter à 
situação.

Foto: Francisco Assis
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Emendas federais destinam mais de
R$ 3 milhões à Santa Casa de Guará

Isael nega terceirização de laboratório 
depois de ameaça de abertura de CEI

Aparecida prorroga contrato com Santa Casa por PA

R$ 500 mil de primeiro repasse já foi liberado; hospital promete modernizar atendimento

Unidade de Pindamonhangaba é referência para 15 cidades da região; 
Executivo municipal cobra que comissão investigue contratos anteriores

Hospital segue responsável pelo PA pelos próximos três meses; Prefeitura quer assumir atendimento após a prorrogação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Santa Casa de Guara-
tinguetá vai receber R$ 3,2 
milhões por meio de emen-
das através do deputado 
federal Flavinho da Canção 
Nova (PSB). O deputado es-
teve no hospital na última 
segunda-feira, e revelou 
que o montante total está 
divido em duas emendas. Os 
recursos serão usados para 
aquisição de novos equipa-
mentos e possível ampliação 
no atendimento.

Na primeira emenda, foram 
destinados R$ 1,7 milhão ao 
hospital. Houve uma sub-
divisão da distribuição dos 
recursos. Já foram liberados 
R$ 500 mil na última sexta-
-feira. Posteriormente, serão 
liberados em duas vezes de 
R$ 1 milhão e, logo depois, 
R$ 200 mil. “Esse é um valor 
bem generoso. Geralmente, 
as emendas para hospitais 
filantrópicos são de R$ 200 
mil, R$ 300 mil, quando 
muito R$ 500 mil. Quando a 
Santa Casa recebe um mon-
tante desse, ela pode viabili-
zar um projeto mais amplo. 
Isso possibilita a ampliação 
da áreas restritas como UTI 

e hemodiálise”, destacou o 
deputado.

A segunda emenda é de 
R$ 1,5 milhão e ainda não 
foi liberada. A destinação de 
recursos foi feita em 2016 e 

o processo está em fase de 
apresentação de projetos 
e revalidação de todas as 
certificações. Depois disso, 
o valor será empenhado e 
começa a ser pago pelo Go-

verno Federal.
O diretor da Santa Casa, 

Ronaldo Mariano, informou 
que o hospital finalizou nesta 
semana compras de quatro 
monitores de 15 polegadas, 

quatro camas hospitalares, 
três luminárias para o centro 
cirúrgico e quatro aparelhos 
de ventiladores pulmonares 
para reabilitação de pacien-
tes. 

Após receber os recursos 
por meio da indicação do 
parlamentar, a Santa Casa 
define as necessidades do 
hospital. A direção consultou 
o corpo clínico para saber 
quais são as prioridades e 
carências. 

“As outras verbas, que 
ainda chegarão, dependem 
de liberação. Na lista já 
existem arcos cirúrgicos, 
monitores, camas cirúrgicas 
com kits ortopédicos, já que 
a Santa Casa é referência em 
ortopedia no Vale Histórico. 
Essas são as principais neces-
sidades”, explicou o diretor.

Mesmo que parte dos re-
cursos tenha sido depositada 
na última semana, o caminho 
até que a Santa Casa possa 
operar com novos equipa-
mentos é longo. “Até virar o 
material dentro do hospital, 
isso leva um período de 
tempo, pois não depende da 
gente. É um processo muito 
burocrático que não está 
somente nas nossas mãos”, 
salientou Mariano.

Reforço na saúde – O pre-
feito Marcus Soliva (PSB) 
participou da discussão ao 
lado da secretária de Saúde, 
Maristela Macedo, e dos ve-
readores Marcelo Coutinho, 
o Celão, Marcelo da Santa 
Casa (PSD) e Márcio Almeida 
(PPS). A projeção de Soliva 
é de que a saúde melhore 
gradativamente. “Quando 
pedimos o investimento é 
porque sabemos da necessi-
dade de modernização para 
atender cada vez melhor 
nossa população. As emen-
das trazem uma perspectiva 
dessa melhora”.

Foto: Arquivo Atos
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Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Leandro Oliveira
Aparecida

Após a Prefeitura de Pin-
damonhangaba publicar na 
última quarta-feira o edital 
de credenciamento para a 
contratação de laboratórios 
de análise clínica, o vereador, 
Roderley Miotto (PSDB), anun-
ciou que pedirá a abertura de 
uma CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) na próxima sessão. 
O parlamentar, que é contra 
a terceirização do serviço, 
buscar apurar os problemas 
de gestão e econômico, que 
levaram o ambulatório mu-
nicipal deixar de ser o único 
prestador do serviço.

Uma reunião entre a dire-
ção da Santa Casa e os líderes 
da secretaria de Saúde de 
Aparecida definiu a prorro-
gação do contrato pela gestão 
e administração do Pronto 
Atendimento Municipal. O 
contrato, que destinava à 
entidade a responsabilidade 
pelo PA venceria na última 
sexta-feira.

O assunto já havia sido 
discutido há dois meses. Na 
ocasião, o prefeito de Apare-
cida, Ernaldo César Marcon-
des (PMDB), afirmou que o 
Executivo assumiria a gestão 
do Pronto Atendimento após 
o fim do contrato com a Santa 
Casa.

Mas com o passar do tem-
po, as partes não chegaram 

Criado há quase trinta anos, 
o laboratório municipal de 
Pinda é referência para o 
atendimento de 15 cidades 
da região. A unidade, locali-
zada no São Benedito, realiza 
mensalmente uma média de 
oitenta mil exames. 

Para Miotto, que preside a 
comissão de Saúde, a publica-
ção do edital de credenciamen-
to sinaliza “um novo capitulo” 
na busca do prefeito Isael 
Domingues (PR) em terceirizar 
o laboratório. “A Prefeitura não 
apresenta uma justificativa de-
cente para tomar esta atitude. 
Não dá para entender o que 
mudou em seis meses para 
eles quererem, supostamente, 

a um acordo. Às vésperas 
do fim do contrato, os repre-
sentantes da secretaria e do 
hospital fizeram uma reunião 
e definiram a ampliação 
do contrato por três me-
ses. Nesse período, o pronto 
atendimento continua sendo 
gerido pela administração da 
Santa Casa.

A secretária de Saúde de 
Aparecida, Maria Elaine de 
Moraes, confirmou na noite 
da última sexta-feira que a 
Prefeitura usará os próximos 
noventa dias para se ade-
quar para assumir a gestão 
do Pronto Atendimento. De 
acordo com a secretária, os 
repasses continuam sendo fei-
tos normalmente ao hospital.

“Os repasses continuam 
sendo efetuados sem pro-
blema algum. A Prefeitura 
repassa o valor de R$ 360 

terceirizar um serviço que é 
considerado de excelência há 
tanto tempo”. 

O tucano revelou ainda a sua 
expectativa sobre a possível 
abertura de uma CEI na próxi-
ma segunda-feira. “Precisamos 
apurar o que está acontecendo 
na gestão do laboratório para 
que de uma hora para a outra, 
ele suspostamente não seja 
mais capaz de atender a de-
manda. Não podemos aceitar 
esta tentativa de terceirização 
e faremos o possível para que 
a população não seja prejudi-
cada com esta medida”.

Outro lado – Em nota ofi-
cial, a Prefeitura negou que 
a unidade será terceirizada e 

mil e também pelos serviços 
de urgências e emergências 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
que é no valor de R$ 56 mil”, 
afirmou Maria Elaine.

De acordo com comunicado 
da Prefeitura de Aparecida, 
o acordo foi selado de forma 
amigável. O objetivo de am-
bas as partes é unir esforços 
para melhorar o atendimento 
aos moradores de Aparecida 
e das cidades vizinhas, Potim 
e Roseira, que também recor-
rem ao Pronto Atendimento 
de Aparecida.

Santa Casa – O administra-
dor do hospital, Frei Daniel 
Kurt, foi procurado para 
responder sobre a continui-
dade do hospital como gestor 
e administrador do Pronto 
Atendimento municipal. Po-
rém o Frei não respondeu até 
o fechamento desta edição.

que apenas está credenciando 
outros laboratórios para rea-
lizarem exames. O Executivo 
ressaltou que “não é correto 
dizer terceirização, pois o 
laboratório hoje já contrata 
uma empresa que fornece os 
equipamentos e os insumos”.

Em relação à possível aber-
tura de uma CEI, o Município 
afirmou que a Câmara está na 
função dela, a de fiscalizar as 
ações, e será importante uma 
investigação sobre os gastos 
do laboratório nos últimos 
anos. A nota enfatizou ainda 
que deseja que, caso seja aber-
ta, a CEI seja ampla e avalie to-
dos os contratos estabelecidos 
pelas gestões anteriores.
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Flanelinhas são denunciados por 
ameaça, consumo e tráfico em Guará

Polícia investiga assassinato de 
jovem por espancamento em Pinda

Operação desmantela esquema de 
falsificação de CNH’s em Cruzeiro

Vídeos apresentados na Câmara mostram ação próxima ao posto do Poupatempo

Vítima foi agredida na Praça da Bíblia; agressores não foram identificados

Policia apreende documentação fraudada; carteiras eram vendidas por R$ 5 mil

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os motoristas que preci-
sam estacionar no entorno 
da praça Brito Broca, no 
Pedregulho, já se acostu-
maram com a presença 
constante de flanelinhas no 
local. Atrás da praça, onde 
funciona o Poupatempo 
de Guaratinguetá, fica um 
supermercado, o que ajuda 
a aumentar o movimentação 
de veículos na área.

Segundo registros feitos 
pelo vereador Fabrício da 
Aeronáutica (PMDB), os fla-
nelinhas ameaçam e coagem 
os motoristas e chegam até 
a fazer uso de drogas em 
plena luz do dia.

Quem trabalha na região, 
prefere não falar aberta-
mente sobre a situação 
que se repete diariamente. 
Mas quem já precisou es-
tacionar o carro próximo à 
praça Brito Broca confirma 
a intimidação por parte dos 
flanelinhas. “Chegam prati-
camente exigindo o dinhei-
ro. Não dá para você ver o 
que acontece”, contou José 
Fabrício Graglia, morador 
do bairro Vila Alves.

Nas imagens apresentadas 
pelo vereador Fabrício da 
Aeronáutica através de um 
requerimento na última 
semana, é possível ver os 

centros de fluxo de carros. 
Essa migração fez aumentar 
o número de delitos na re-
gião, furtos de veículos, de 
baterias de carros, ameaça 
velada ao motorista que não 
permite que eles tomem 
conta do veículo. E quando 
ele volta, o carro está dani-
ficado”, revelou o vereador.

Nos documentos apresen-
tados pelo peemedebista, o 
uso de drogas pelos flane-
linhas em plena luz do dia 
na praça. Fabrício afirmou 
que presenciou a comercia-
lização de entorpecentes no 
mesmo local.

Nos arquivos levados à Câ-
mara, é possível ver que os 
flanelinhas manuseiam algo 
semelhante a um cigarro de 
maconha. “Eles fazem uso 
indiscriminado de drogas 
na região. Eu e a minha 
assessoria observamos eles 
utilizando as drogas em 
diversos dias. Tão logo eles 
recebem dos motoristas, 
eles vão até um cidadão 
que também fica por perto, 
compram a droga e vão para 
algum canto da praça, ou até 
mesmo na calçada, fazer uso 
da droga”.

O requerimento encami-
nhado ao Executivo pede 
que seja reforçada a se-
gurança na região. Outro 
pedido é para a implantação 
da Zona Azul na praça Brito 
Broca e nas vias que dão 
acesso a ela. A Prefeitura 
tem 15 dias para responder. 

Os registros em fotos e 
vídeos também foram enca-
minhados às polícias Civil e 
Militar.

Gustavo Costa, o Carioca, morto após ataque em Pindamonhangaba

Foto: Colaboração

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Da Redação
Cruzeiro

A Polícia Civil de Pinda-
monhangaba abriu uma 
investigação para apurar a 
morte de um jovem de 21 
anos, espancado no último 
sábado (24) no Centro. O 
inquérito busca desvendar 
se o caso foi um homicídio 
ou latrocínio.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, testemunhas 
revelaram que Gustavo Costa, 
mais conhecido como Cario-

Batizada de “Sem Frontei-
ras”, uma operação da Polícia 
Civil, contra a falsificação de 
CNH´s (Carteira Nacional de 
Habilitação), prendeu um ho-
mem apontado como o chefe 
do esquema em Cruzeiro na 

ca, foi surpreendido por um 
grupo de homens na Praça 
da Bíblia, no início da noite. 
Após uma breve discussão, 
ele começou a ser agredido 
com chutes e socos, até ficar 
desacordado. Pessoas que 
passavam pelo local encami-
nharam a vítima ao Pronto 
Socorro. 

A Polícia só ficou sabendo 
do ocorrido após uma equipe 
da PM encontrar uma moto 
abandonada em uma rua do 
São Benedito. Após checar a 
placa do veículo, os policiais 

última quinta-feira. Na au-
toescola foram apreendidos 
documentos fraudulentos 
emitidos e até ‘dedos de sili-
cone’, utilizados para burlar 
o sistema de presença nas 
aulas. 

A operação foi comanda 
pelos delegados da Polícia 
Civil, Ernani Ronaldo Braga 
(Lorena), Mário Celso Ribeiro 
(Guaratinguetá) e Alexandre 
Consentino (Cruzeiro). A 
ação também contou com a 
presença de representantes 
do Detran-SP (Departamento 

foram até a casa de Carioca, 
onde foram informados que 
ele estava no hospital, após 
ser espancado. 

O jovem foi internado, em 
estado grave, na Santa Casa, 
mas acabou morrendo na ma-
nhã da última segunda-feira. 

A morte do jovem causou 
comoção no Jardim Aurora, 
bairro em que ele vivia com a 
família. Em seu perfil na rede 
social Facebook, a maioria 
das fotos de Carioca, que 
era praticamente de artes 
marciais, o mostram cercado 

Estadual de Trânsito de São 
Paulo).

Além do proprietário de 
uma autoescola de Cruzeiro, 
localizada no Centro, também 
foi preso o dono de outro 
estabelecimento em Várzea 
Paulista (SP).

As investigações apontam 
que os golpistas venderam 
mais de duzentas carteiras 
de habilitação no Vale do 
Paraíba, com o valor de R$ 
5 mil cada. A polícia acredita 
que o número de carteiras 
falsas seja ainda mais alto e 

de amigos e familiares.
De acordo com a Polícia 

Civil, apesar de a moto ter 
sido encontrada distante do 
locou do crime, o que reforça 
a suspeita de que o caso se 
trata de um latrocínio (roubo 
seguido de morte), não foi 
descartada a hipótese de ho-
micídio. Ainda nesta semana 
os policiais devem refazer o 
caminho que a vítima percor-
reu no último sábado, procu-
rando registros de câmeras 
de segurança, instaladas em 
casas da região.

tenha sido vendido em outros 
estados.

Os proprietários das au-
toescolas responderão por 
corrupção ativa, associação 
criminosa e falsidade ideo-
lógica.

A reportagem do Jornal 
Atos apurou que o nome do 
homem preso em Cruzeiro, 
não consta documentalmente 
como proprietário da autoes-
cola, mas sim o da sua esposa. 
Porém ele é o ‘cabeça’ da 
empresa, sendo o responsável 
pelas ações do local.

Foto: Reprodução

Zona Azul na cidade, eles 
(flanelinhas) migraram para 
locais onde têm grande fluxo 
de veículos. O ponto do Pou-
patempo é um dos grandes 

flanelinhas atrapalhando o 
fluxo de veículos para ofere-
cer vagas. O peemedebista 
passou dez dias na região, 
em horários diferentes, para 

fazer registros em fotos 
e vídeos. O requerimento 
foi apresentado no último 
dia 20.

“Com a implantação da 

Flanelinhas atuando em praça, no bairro do Pedregulho; denúncia de ação com abordagens a motoristas e pedestres chega à Câmara

Rapaz é preso depois 
de furtar caixa de 
chocolate em Guará

Um jovem de 26 anos foi 
preso após furtar uma caixa 
de chocolate na tarde da úl-
tima quarta-feira no Centro 
de Guaratinguetá.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, funcionários 
da loja, localizada na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
perceberam o momento 
em que o homem escondeu 

o produto, que custava 
R$ 1,99, por de baixo da 
roupa. Após ser flagrado, o 
criminoso tentou fugir, mas 
acabou sendo surpreendido 
por um Polícia Militar, que 
realizava o patrulhamento 
pela região de bicicleta.

O jovem foi recolhido à 
cadeia pública e permanece 
à disposição da Justiça.

Menor é apreendido com revolver em Pinda
A Polícia Militar apre-

endeu um adolescente de 
17 anos com uma arma 
na madrugada da última 
quinta-feira no distrito de 
Moreira César, em Pinda-

monhangaba.
Segundo a PM, uma equi-

pe realizava uma ronda pelo 
bairro Liberdade quando 
desconfiou da atitude do jo-
vem. Durante a abordagem, 

foi encontrado um revolver 
calibre 32.

O menor de idade foi 
apreendido, mas acabou 
liberado após a presença 
de sua mãe.
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Pacientes voltam a sofrer com 
transporte da saúde em Cruzeiro
Sistema volta a ser alvo de reclamações após anunciar na última semana 
novos veículos para frota do atendimento à população na rede municipal

Rafael Rodrigues
Potim

Um dos principais gargalos 
de Potim, a falta e iluminação 
parece estar longe de ser 
solucionada. Ainda sem luz 
nos postos, alguns bairros 
literalmente começaram a ver 
uma “luz no fim do túnel”, com 
a implantação do projeto de 
expansão de luminárias.

Anunciada pela prefeita 
Erica Soler (PR), a iniciativa 
prevê a colocação de 184 
braços de iluminação em 
diversos bairros. 

O projeto é uma parce-
ria com a Bandeirante São 
Paulo (antiga EDP) e prevê 
investimento de R$ 112 mil, 
recursos gerados pela CIP 
(Contribuição de Iluminação 
Pública).

De acordo com a adminis-
tração, a maior conquista da 
população dentro do plano de 
expansão de iluminação será a 
iluminação da avenida Miguel 
Vieira dos Santos do bairro 
Jardim Alvorada até o bairro 
Miguel Vieira. Ao todo serão 
69 braços de iluminação.

“Para os próximos meses 
estamos programando no-

vas instalações. Não vamos 
parar”, ressaltou a prefeita, 
sobre o início do processo de 
expansão.

De acordo com o chefe de 
Gabinete, Waldir Amaro, já 
são mais de sessenta braços 
de luz, entre os bairros Miguel 
Vieira e CDHU. “A empresa 
responsável pelo serviço vem 
todo sábado para cidade 
cumprindo um cronograma 
de colocação desses braços”, 
completou.

A Prefeitura alega que o 
plano de expansão para as 
ruas que não possuem pos-
tes, ainda não tem data para 
começar. “A gente já tratou do 
assunto com a Bandeirante, 
que tem vindo para cidade fa-
zer o levantamento dos dados 
que precisam de melhoria”.

O bairro Miguel Vieira não 
recebia nova iluminação des-
de a fundação da cidade 
(1991). No local existiam 
apenas postes. 

Diferente de outras cidades, 
Potim conta com o trabalho 
de manutenção feito ainda 
pela EDP Bandeirante. Se-
gundo a administração, os 
problemas devem ser repor-
tados diretamente à empresa. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Moradores cobram providências sobre área particular há mais de um ano; 
Prefeitura destaca que só pode interferir em caso de denúncias oficiais

Cidade recebe dezenas de pontos 
somente em junho; manutenção 
segue com a Bandeirante São Paulo

Fábrica abandonada vira reduto 
de usuários de crack em Lorena

Potim da sequência ao 
plano de iluminação

Lucas Barbosa
Lorena

Pouco mais de nove meses 
após decretar falência, o pré-
dio da antiga fábrica Dental 
Prev, em Lorena, tornou-se 
uma grande dor de cabeça 
para os moradores do Par-
que Mondesir. As famílias 
da região relatam que o local 
abandonado é hoje reduto de 
usuários de crack durante 
a noite.

No início de setembro 
de 2016, o proprietário da 
fabricante de produtos de 
higiene pessoal, Antônio 
Durigan, decretou a falência 
da empresa, alegando pro-
blemas financeiros. Desde 
então, o prédio, localizado 
na estrada Santa Terezinha, 
passou a ser saqueado e 
vandalizado. Foram furtadas 
a estrutura metálica, fiação 
elétrica, canos, maquinários, 
bloquetes de concreto, por-
tões e grades. O restante da 
mercadoria, como creme 
e fio dental, também foi 
levado.

No final de outubro, o Jor-
nal Atos publicou uma maté-
ria mostrando a indignação 
das famílias do bairro, que 
cobravam que o local fosse 
demolido ou pelos menos 
isolado, já que usuários de 
drogas haviam tomado a 
área.

De acordo com uma nutri-

cionista, que pediu para não 
ser identificada, temendo re-
presálias, a situação piorou 
nos últimos meses. “Quase 

toda a noite eu e o meu ma-
rido vemos várias pessoas 
suspeitas entrando e saindo 
da fábrica. Essa situação tem 

obrigado muitos moradores 
a deixarem de fazer exercí-
cios próximo a lagoa, por 
medo de serem assaltados ou 

até mesmo arrastados para 
dentro da fábrica”.

O especialista em logística, 
Fernando dos Santos, 28 

anos, cobrou uma solução 
por parte do poder público. 
“Já que o dono simplesmente 
abandonou isso aqui, a Pre-
feitura ou a Justiça deveriam 
mandar demolir ou pelo 
menos cercar a fábrica. Todo 
mundo que passa a noite vê 
o pessoal entrando pra usar 
droga. Já vi a Polícia Militar 
aqui, mas fica difícil eles tra-
balharem porque os usuários 
podem fugir por três ruas 
em que a fábrica dá acesso”.

A reportagem do Jornal 
Atos esteve no interior do 
prédio na última terça-feira, 
onde encontrou a carcaça de 
um carro em um dos cômo-
dos. Além disso, a maioria 
das paredes foram pichadas.

Providências – Em nota 
oficial, a Prefeitura de Lore-
na informou que não existe 
nenhuma denúncia registra-
da no setor de fiscalização 
municipal ou na secretaria 
de Assistência Social sobre 
a situação que ocorre na fá-
brica desativada. O Executivo 
ressaltou que o prédio é de 
propriedade privada e está 
envolvido em ações judiciais.

Além disso, o Município só 
pode se manifestar se houver 
uma denúncia oficial, o que 
não ocorreu até o momento, 
porém, preocupada com a 
situação, a Guarda Civil Mu-
nicipal tem realizado rondas 
periódicas nas imediações do 
imóvel e realizando aborda-
gens a indivíduos em atitu-
des suspeita. 

O Jornal Atos solicitou à 
Polícia Militar um posicio-
namento sobre a situação 
e dados do patrulhamento 
na região da Dental Prev, 
mas até o fechamento desta 
edição nenhuma resposta foi 
encaminhada. 

O ex-proprietário da fabri-
cante de produtos de higiene 
pessoal, Antônio Durigan, 
não foi localizado para co-
mentar o caso.

Restos do prédio que recebia a fábrica Dental Prev, fechada após falência, declarada em 2016; local virou acolhida para dependentes químicos

Foto: Lucas Barbosa

Andreah Martins
Cruzeiro

Os moradores de Cruzei-
ro, que utilizam o transpor-
te da Saúde para realização 
de exames em cidades da re-
gião e capital, tiveram mais 
um problema na viagem. Na 
manhã da última segunda-
-feira, a saída prevista para 
às 7h, só foi realizada após 
três horas de espera.

A moradora Fernanda 
Cristina Monteiro contou 
que a estrutura dos carros 
e os próprios motoristas 
não são coerentes com o 
sistema. “É uma vergonha. 
Carro velho. Motoristas, 
não todos, mas são muito 
incoerentes. Não esperam 
os pacientes ir na farmácia. 
Minha mãe já ficou sem 
pegar remédio porque eles 
não iriam esperar”.

A mãe de Fernanda utiliza 
o transporte para a capital 
com frequência e já teve 
três problemas corriqueiros 
que a fizeram levar a situa-
ção à justiça. “Na primeira 
vez, eles alegaram que não 
foi feita a confirmação. Na 
segunda, não passou e não 

deram satisfação. Terceira 
falaram que a van estava sem 
gasolina, mas fui na garagem 
e tinha meio tanque. O mo-
torista não quis ir. Tirei foto 
do tanque e da numeração 
também e fiz o Boletim de 
Ocorrência, porque cada hora 
é uma desculpa”, protesto a 
moradora, que irá apresen-

tar as queixas ao Ministério 
Público na próxima segunda-
-feira. O registro foi feito no 
dia último dia 31.

Em nota, a Prefeitura reve-
lou que ocorreu um problema 
mecânico no veículo que 
transportaria os pacientes 
para São Paulo. Mesmo com 
o imprevisto, os moradores 

foram deslocados para o des-
tino para o cumprimento da 
agenda médica. A secretaria 
de Saúde esclareceu que, ao 
pacientes prejudicados, será 
realizado o agendamento das 
consultas e exames. A secreta-
ria anunciou ainda mais uma 
van para fortalecimento da 
frota na próxima terça-feira.

Foto: Divulgação
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Atletas de Guará pedem apoio para competir
Ginasta de 11 anos garante espaço para treinar para Sul-Americano, após pedido publicado 
nas redes sociais; carateca não consegue recurso e deve ficar fora do Mundial na Irlanda

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotos: Reprodução Facebook
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um post em uma rede 
social em forma de apelo 
chamou a atenção de inter-
nautas e pessoas ligadas ao 
esporte de Guaratinguetá. 
A ginasta Viviane Oda, de 
11 anos, nascida da cidade, 
pedia através do pequeno 
texto um espaço para que 
pudesse treinar de forma 
intensa para a disputa do 
Campeonato Sul-Americano 
Infantil de Ginástica Rítmica, 
em julho no Equador. A me-
nina faz parte de um grupo 
que sonha com apoio para 
competir, como a carateca 
Paula Jéssica de 20 anos.

Viviane Oda é apontada 
como promessa do esporte 
brasileiro. Multi-campeã 
dentro e fora do país, a 
ginasta integra a seleção 
infantil. Sem ter acesso a 
um espaço adequado para 
treinar, ela recorreu as redes 
sociais para pedir apoio. A 
resposta foi imediata. “Eu 
fiz o textinho porque estou 
precisando de um espaço 
maior para treinar, já que o 
que eu uso é pequeno. Fiz a 
postagem e muita gente se 
ofereceu para me dar um 
dia de treino”, contou a ga-
rota, que revelou ainda que 
chegaram convites de outras 
cidades como São Caetano e 
Osasco e até de cidades de 
Minas Gerais.

Após pedido, o secretário 
de Esportes, Joel Pinho, 
confirmou que conseguiu 
espaço para a ginasta.

Nascida em Guará, ela é 
patrocinada pela cidade de 
Osasco, município que a 
atleta defende em competi-
ções regionais e estaduais. 
A treinadora da ginasta 
em Guará, Carol Nogueira, 
explicou que o pedido foi 
feito pela dimensão do tor-
neio que a ginasta disputará 
pela seleção brasileira. “Ela 
está se preparando para o 
Sul-Americano, que acontece 
entre 25 de julho e 30 de 
agosto. A gente precisa que 
ela se prepare bem para isso. 
A secretaria de Esportes nos 
deu um dia por semana para 
treinar na quadra de espor-
tes do Pedregulho, sempre 
às sextas-feiras. Só que um 
dia, é muito pouco para a 
ginástica. Ela divide o treino 
com mais 12 meninas que 

defendem a cidade de Gua-
ratinguetá”, concluiu Carol.

Segundo a treinadora, a 
Prefeitura dá apoio com 
transporte para compe-
tições e eventos, além de 
auxiliar na preparação dos 
locais. “Eles (secretaria e 
Prefeitura) não medem es-
forços para ajudar, mas a 
cidade é carente de quadras 
poliesportivas. A gente tem 
clubes particulares, mas é 
difícil a entrada se não for 
sócio”, respondeu.

A ginasta vai viajar para 
Cascavel-PR, onde ficará 
concentrada com a seleção 
brasileira entre os dias 3 e 
9 de julho. Dia 10, Viviane 
retorna para Guaratinguetá 
e no dia 25 inicia a disputa 
do Sul-Americano

Solução – O secretário de 
Esportes Joel Pinho confir-
mou que atualmente a qua-
dra de esportes do Pedregu-
lho é disponibilizada para 
a ginástica rítmica sempre 
às sextas-feiras, mas que 
devido à demanda, se torna 
inviável destinar a quadra 
somente para a equipe de 
ginástica rítmica ou para 

a atleta.
“Fomos a campo e conse-

guimos um espaço. A atleta 
poderá treinar no colégio 
Galhardo, que cedeu o espa-
ço. A gente quer que todas 
as atletas tenham conforto 
e possam treinar de forma 
adequada”, contou Pinho.

A autorização é para que a 
ginasta Viviane Oda, que vai 
disputar o Sul-Americano, e 
12 outras atletas de Guara-
tinguetá possam utilizar o 
espaço. O secretário tam-
bém confirmou o projeto de 
construção de um centro de 
treinamento de ginástica rít-
mica na cidade, que servirá 
como centro de referência 
para a região.

No tatame – A carateca 
Paula Jéssica de 20 anos, 
que também é de Guara-
tinguetá, ficou em terceiro 
lugar no Campeonato Pau-
lista da modalidade. Com 
o bom desempenho, Paula 
conquistou uma das quatro 
vagas do Brasil para o Mun-
dial da Irlanda em agosto. 
Mas o atleta que conquista o 
direito de disputar o torneio 
precisa pagar uma taxa de 

R$ 8 mil pela inscrição.
Paula emprestou R$ 2 mil, 

pagou uma das quatro par-
celas, e pediu ajuda para a 
Prefeitura de Guaratinguetá. 
A solicitação foi feita nesta 
semana. Com tempo curto, 
Joel Pinho tentou encontrar 
apoio em empresários da 
região, mas o pagamento 
da taxa devia ser feito até 
o próximo dia 15. Com a 

proximidade da data e sem 
poder investir na atleta, 
o secretário de Esportes 
não pôde auxiliar a jovem. 
“Nosso empecilho foi a parte 
orçamentária. O custo não é 
barato e legalmente falando 
a Prefeitura não pode arcar 
com uma despesa particular. 
Então a gente esbarra nes-
ses problemas”.

Com o tempo curto e auxí-

lio financeiro, Paula desistiu 
da competição. “A federação 
estava me comprando mui-
to, para dar uma resposta 
até hoje se eu disputaria 
ou não, e se teria o dinheiro 
restante. Por isso eu tive que 
cancelar minha participa-
ção”, respondeu a atleta, que 
não deve conseguir reaver 
os R$ 2 mil já pagos pela 
inscrição.
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Teatro Teresa D’Ávila recebe encenação do 
espetáculo “A Mágica Aventura Africana”
Peça de Caio de Andrade é 
inspirado em contos africanos 
e conta com 17 jovens atores

Foto: Bianca de Freitas

Redação 
Lorena

A Companhia de Jovens 
Atores do Teatro Teresa 
D’Ávila apresenta a nova 
versão da premiada peça do 
dramaturgo e diretor Caio de 
Andrade, “A Mágica Aventura 
Africana”. Será a oitava pro-
dução da jovem companhia, 
que tem atores entre 12 e 
17 anos.

Serão duas apresentações, 
neste final de semana, às 20h, 
no Teatro Teresa D’Ávila, 
em Lorena. O espetáculo, 
inspirado em vários contos 
africanos, estreou em 1988 
e ficou três anos em cartaz, 
com dois elencos diferentes, 
passando por vários teatros 
e cidades. Na época, ganhou 
o “Prêmio Mambembe de 
Teatro” e o “Prêmio Coca-Cola 
do Teatro Infantil”.

A atual produção traz 17 
jovens atores ao palco. Sob a 

direção de Caio de Andrade, 
a companhia já encenou sete 
espetáculos desde sua cria-
ção, em 2013: “Uma Aventura 
Carioca”, “Os Cavaleiros de 
Damasco”, “A Megera Doma-
da”, “Sonhos de Uma Noite 
de Verão”, “As Doutoras”, “A 
Farsa das Sete Mariquinhas”, 
“O Juiz de Paz na Roça”.

O evento será realizado 
neste final de semana no 
Teatro Teresa D’Ávila, na 
Unifatea, na avenida Doutor 
Peixoto de Castro, nº 539, 
em Lorena. Os ingressos tem 
o valor de R$ 20. Estudante, 
pessoas acima de sessenta 
anos, professores e funcio-
nários da Unifatea pagarão 
metade do valor R$ 10. Ou-
tras informações podem ser 
retiradas pelo telefone (12) 
2124-2922.

Sinopse – O espetáculo 
conta a história do guerrei-
ro Najan, filho de Lubá, o 
contador de histórias, está 

morrendo aos poucos de 
tristeza, ao lado de Anaí, sua 
esposa. Terríveis aconteci-
mentos assombram a vida 
do jovem casal.

Três vezes Anaí ficou grá-

vida e nas três vezes após o 
parto, na noite funesta, um 
estranho encantamento caiu 
sobre a aldeia, fazendo com 
que todos dormissem como 
que embriagados. Ao des-

pertar, Najan foi até o leito 
do filho e constatou que o 
menino havia desaparecido. 
No terceiro desaparecimento, 
Najan, desconsolado, pede 
ajuda a Oxalufá que, durante 

um sonho tem uma visão e 
profetiza “Najan encontrará 
Lumata, a deusa da vida 
e neste dia desvendará os 
mistérios que espantam sua 
felicidade”.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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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 e estacionamento
W.R. -  lavagem, higienização e
polimento - F: 98272-4562 - Rua
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal -
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 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

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
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-
mos cartão VISA e MASTER

(12) 99104-0182
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 - R$ 80,00 vistoria F:
3522-33468/99704-5499 - Rua
Albert Sabin 163 - Terra dos
Ipês I - Distrito Moreira 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

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

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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‘quem não é 
visto não é 
lembrado’

ATOS
sua imagem 

divulgada em 14 
cidades da região

Eletricista residen-
cial,  30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 
ou 98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral 
é com o expressi-
nho mineiro. Tele-
fone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Montador de mó-
veis.  Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 3122-6121 ou 
99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 
Telefone: 99627-
5443 ou 99245-2190
Pedreiro constrói 
sua casa, faz refor-
mas, encanados, 
pintor. Falar com 
Pedro no telefone: 
99606-2419

Contrata-se ven-
dedora na LJ rou-
pa feminina. Envie 
currículo com foto 
no email curricu-
lummm2016@hot-
mail.com
O hospital materni-
dade Frei Galvão 
está contratando 
para Serviços Ge-
rais. Telefone: 3128-
3800
Contra ta-se far -
macêutico (a) para 
Guaratinguetá. Con-
tato novaopcaod@
gmail.com
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 restau-
rante em Aparecida, 
não tem luva, mon-

Vendo Corsa Clas-
sic, 2006, preto ou 
troco por carro de 
menor valor. Telefo-
ne: 99637-3405
Vendo Fox, 1.0, ver-
melho, 2 portas, ar 
condicionado, 2006, 
Valor R$ 14.500,00. 
Telefone: 3126-1576 
ou 99759-4556. Fa-
lar com Ney
Vendo fusca, ano 
1983 .  Va lo r  R$ 
4.500,00. Telefone: 
99756-4241
Vendo ou troco gol 
bola, ano 1996, 1.0 
plus. Telefone: 3125-
8765 ou 99736-9209
Vendo corsa wind, 
1.0, azul, documen-
to ok, duas portas, 
em bom estado, 
ano 1996. Valor R$ 
6.800,00. Telefo-
ne: 2103-0860 ou 
99169-4073
Vendo moto 125 
fan, ano 2008, tudo 
ok, preta. Telefo-
ne: 99776-6844 ou 
98831-9839
Vendo BIZ 125, ano 
2013, partida elétri-
ca, com 14.000km. 
Telefone: 99736-
9209
Ve n d o  Ya m a h a 
NMAX 160 abs, 
vermelha, 1700km. 
R$ 12.000,00. 2 ca-
pacetes de brinde. 
Falar com Caique 
99786-0322
Ve n d o  S a h a r a 
para trilha, pneus 
biscoito, leilão. R$ 
1.800,00. Telefone: 
3125-8764
Ve n d o  T r i c i c l o 
VW1600, em bom 
estado, pneu novo, 
documento ok. Fa-
lar com Fábio fone: 
9 9 2 0 7 - 6 5 4 9  o u 
99719-9161
VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 MI ano 97 -2 
p ts  –  prata .  R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Kadet GLS 
2.0 ano 98 – comple-
to – R$ 11.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Siena Fire 
1.0 ano 2012 – R$ 
22.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire ano 2008 – 4 
pts. R$ 14.700,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  K o m b i 
STD ano 97 – R$ 
10.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Fiat Punto 
a1.4 ano 2010. R$ 
24.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Palio Fire 
ano 2008 – 4 pts. R$ 
15.500,00, Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyn-
dai ano 2012 – R$ 
37.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyn-
dai ano 2010 – R$ 
34.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda NXR 

150 Bros ES ano  
2011.R$ 6.900,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Hyndai H1 
Starex Diesel ano 
2003 – prata – R$ 
37.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Jetta Va-
riant 2.5 ano 2008 
– completo – preto 
– automático. R$ 
33.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan Joy 1.0 flex – 
prata. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Renaul t 
Clio 1.0 ano 2004 
– preto – G – R$ 
11.500,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic 1.0  
ano 2011 – preto – 
flex –R$ 18.000,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO F io r i no 
Furgão 1.3 fire ano 
2012 –branco. R$ 
23.500,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno 1.0 
ano 2006 – 2pts – 
flex – branco. R$ 
11.900,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Tucson  
GLS automát ico 
ano 2010 – preta – 
R$ 33.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Strada 1.3 
fire ano 2011 – bran-
co – R$ 21.000,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Volvo XC 60 
3.0 Tawd ano 2010 – 
preta – automático. 
R$ 59.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Kombi lo-
tação Flex 1.4 ano 
2009 –branco. R$ 
20.800,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Explorer 
XLT 4x2 ano 97 – 
G – R$ 14.500,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.6 
ano 88 – A – dou-
rado – R$ 4.300,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO CG 150 
Fan ESI ano 2012 
– vermelha – R$ 
5.500,00.  Tr.  F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Caminhão 
2013 ano 81 – Die-
sel. Tr.F: 98301-
3434 - Pinda

VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
VENDO Spacecross  
ano 2012 – com-
pleta – flex – bran-
co – único dono. 
R$ 34.000,00. Tr. F: 
Tr. F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 

Aluga-se casas com 
2 quartos,  sala, 
cozinha. Valor R$ 
700,00. Telefone: 
3126-2791
Alugo casa nova no 
bairro São Dimas, 
com 1 quarto, sala, 
cozinha, banhei-
ro, garagem. R$ 
550,00. Tratar no 
telefone: 3125-3748
Alugo Chácara com 
piscina, campo fute-
bol, grama, cozinha 
completa, Telefone: 
3125-3526
Aluga-se casa, 2 
quartos, sala, co-
zinha, banheiro, 
edícula, garagem. 
Telefone: 3132-7105 
ou 3132-7106
Aluga-se ótimo pon-
to comercial na rua 
São Francisco em 
Guaratinguetá. Valor 
4.000,00. Telefone: 
99748-8343
Apartamento em Lo-
rena, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, va-
lor 15.000,00. Tele-
fone: 99703-3852 ou 
3133-5688
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  c a s a  – 
Ubatuba/100mt da 
praia Pereque Açu. 
Aceito cartão em 
até 5 vezes. Tr.F: 
3642-7176/99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
centro/Pinda – ideal 
p/idosos, aposen-
tados e solteiros – 
com ou sem mo-
bilía – agua e luz 
incluso. Tr.F: 99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
(quarto/coz., banh.) 
i n c l u s o  á g u a /
luz. Tr. F: 99211-
3533/98267-5482 
– Pinda
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda

tado, 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
Ve n d o  P a d a r i a 
do Portal, estudo 
propostas, ent + 
dividas. Telefone: 
9 9 7 7 8 - 3 3 7 7  o u 
99103-1473
Aluga-se loja na ga-
leria 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 
c o n s u l t o r e s  n a 
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 

Cic lopark,  ret i ra 
sua bike, conserta 
e entrega. Telefo-
ne: 3122-5524 ou 
99758-1180
Vende-se máquina 
de fazer chinelos 
e personalização. 
Interessados ligar 
9 9 7 3 9 - 0 9 0 3  o u 
99603-3733
Vendo ponto de loja 
em Aparecida, pró-
ximo a Igreja Velha. 
Tratar com Marisa. 
Telefone: 99116-
4240 ou 99628-6297
Vendo casa de ra-
ção com pet shop. 
Rua Marechal De-
odoro, 221 - Cen-
tro - Guaratinguetá. 
Telefone: 3132-4672 
ou 98157-0858
Salão Modelo, pro-
moção de mega 
Hair, corte 15,00, 
escova a partir de 
15,00.  Telefone: 
3133-3184
Vendo eletrodomés-
ticos e outros produ-
tos de casa, envio 
foto pelo whats. Te-
lefone: 98113-5587
Aluga-se mesas, 
cadeiras, toalhas, 
tampões. Telefo-
ne:  3126-3661 ou 
99704-2685
Vendo televisão, 
microondas, gela-
deira, fogão, estan-
tes, bicicleta, cama, 
armário de cozinha. 
Telefone: 3126-4628 
ou 99118-9494
Vendo estofado de 
tecido cinza, 2 e 3 
lugares, assento e 
encosto regulável, 
bom estado,  R$ 
800,00. Telefone: 
3125-4217
Celulares, conserto, 
orçamento na hora. 
Telefone: 99777-
5102 ou 3133-2520
Vendo impressora 
epson lx 300, ótimo 
estado ou troco por 
algo do meu interes-
se. Telefone: 3125-
5015 ou 99755-1297
Vendo uma guitarra 
phoenix. R$ 400,00. 
Telefone: 99755-
1297
Vendo móveis, lou-
ças, máquina bras-
temp 10k, bandeja 
de inox, cristais, 
rack, porcelanas, 
pc, bike. Telefone: 
98183-7757
Vendo maquinário 

completo de pada-
ria. Telefone: 99778-
3377 ou 99103-1473
Vendo freezer, 1 
tampa, frigodar, ge-
ladeira, microondas, 
máquina de lavar, 
camara  f r ia  p re 
moldada. Telefone:  
99777-6288
Alugo cama elástica 
e piscina de boli-
nhas, os melhores 
pacotes para festas. 
Telefone: 98163-
8421
Compro sucata do 
seu quintal. Telefo-
ne: 3125-2979
Vendo carrinho de 
churrasquinho, R$ 
450,00. Telefone:  
98100-0053
VENDO Fi lhotes 
Poodle Toy. Tr.F: 
99626-0157 - Pinda
VENDO 15 vigas 
para lage de forro 
tam. 3 x 0,50cm. Tr. 
F: 3645-2553 – Pin-
da
VENDO Porta de 
a l u m í n i o  n o v a 
80x210 – lado es-
querdo. Tr.F: 99156-
5929/99252-5612 
– Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango. Tr.F: 
99602-5190/ 99237-
9790 – Pinda
VENDO Pedra de 
Rio. Tr.F: 99103-
5458 – Pinda
VENDO Portão de 
madeira 2,18 x 2,60 
– bom estado – Tr.F: 
99100-2468 - Pinda
VENDO Porta de 
ferro – 2,00 x 2,10 – 
perfeito estado – c/
vidro. Tr.F: 99100-
2468 – 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 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 maquina fo-
tográfica sony, óti-

ALUGO Apto – ca-
pacidade 5 pessoas 
– Prox. Ao Aqua-
rio/Ubatuba. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
ALUGO Kitnet  – 
Quadra Coberta – 
ao lado da padaria 
Panedoro. Ter.F: 
3522-4088/98214-
5463 – Pinda
A L U G O  A p t o  – 
Ubatuba/Praia Te-
nório – Tr.F: 3642-
3302/99119-3754 
– Pinda
ALUGO Casa – Ipê 
II c/5 cômodos. Tr.F: 
99252-9259 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/2dor-
ms. ,  s /garagem. 
Tr.F: 98129-6387 - 
Pinda
VENDO apto – Cris-
pim – Edif. Pedra 
Bonita. R$ 115 mil – 
aceita financiamen-
to, Tr.F: 99181-2249 
– Pinda
VENDO 2 Terrenos 
– Res. Mantiqueira/
Pinda – c/250m2 – 
R$ 90 mil cada. Tr.F: 
99163-7101 – Pinda
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa – Ci-
dade Jardim – c/ 4 
dorms., 2 banhs., 
sl de jantar, sl de 
estar,coz.,á/serv.,-
coberta, garagem 
p/2 carros, edícula 
c/ 2 dorms., sl, coz., 
banh., Tr.F: 99626-
3775/98210-9375 
– 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 ou TROCO 
Casa c/ terreno 5x25 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., banh.,copa/
coz., sala, garagem 
p/2 carros. Tr.F: 
99186-6523 – Pinda
VENDO Ter reno 
c/250m2 – Arareta-
ma – murado – doc.
ok, boa localização. 
Tr.F: 99181-1112 – 

Pinda
VENDO Casa – 
recém construída 
– terreno c/125m2 
– c/2dorms., s/1 
ste,sl, coz.america-
na, banh, garagem-
p/2carros. Aceita 
financiamento. Tr.F: 
99764-4508/3648-
5348 – 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 2 casas 
– área de 500m2 
– Cruz Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO Terreno – 
Mandu – 1.000m2 
– local alto – plano – 
frente p/serra. Tr.F: 
99708-2470/98161-
6070/99220-2262 
– Pinda
VENDO Chácara 
– Mandu – casa 
c/3dorms., s/1 ste, 
sala, coz., área c/
churrasq.,  fogão 
lenha, piscina, td 
avarandada. Tr.F: 
99625-5302 – Pinda
VENDO Sítio – Pi-
nhão do Borba – 
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
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.800m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/500m2 
– escrit.ok, aceito 
carro/camionete/ca-
minhão como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99792-7094 – Pinda
VENDO Casa – Ma-
ricá – 5 cômodos, td 
em lage, semi-no-
va, terreno c/escri-
tura. Tr.F: 99175-
2418/99199-1773 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase final. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
VENDO Terreno 
quitado – c/250m2 

– Portal dos Euca-
liptos. Tr.F: 99168-
9546 – Pinda
VENDO terreno – 
Cesar Park. Tr.F: 
99168-9546 – Pinda
Casa no São Dimas, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, quintal. Ótima 
localização. Telefo-
ne: 99139-5704
Vendo apartamen-
to no Vilage, novo, 
2 quartos, sala 2 
ambientes, cozinha, 
banheiro, varanda 
com churrasqueira. 
R$ 200.00,00. Te-
lefone: 2103-2599 
ou 99201-2826 ou 
99614-2077
Vendo casa no Jar-
dim Esperança, com 
3 dormitórios suí-
te, sala, cozinha, 2 
banheiros, quintal, 
ducha, churrasquei-
ra, R$ 180.000,00. 
Telefone: 2103-2599
Vendo ou  t roco 
chácara na Colô-
nia, com casa boa, 
asfal to.Telefone: 
99103-0850

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, 
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Da Redação
Cunha

Durante o mês de julho, 
Cunha recebe a 24º edição 
do Acordes na Serra, que 
conta com a programação 
de teatro, músicas e comi-
das típicas, para o público 
estimado em mais de trinta 
mil pessoas, sendo cerca 
de seis mil a cada fim de 
semana.

A secretaria de Turismo 
e Cultura da cidade abre 
espaço para a comédia 
teatral Chica Boa, que será 
encenada no Espaço Cul-
tural Elias José Abdalla, 
no primeiro dia do evento, 
neste sábado às 20h30, e as 
22h apresentações musicais 
a serem realizadas durante 
todo o mês, de quinta-feira 
a domingo, na Praça da 
Matriz, no Centro. Também 
neste sábado, a atração 
internacional JJ Jackson, 
às 22h30, que vai embalar 
o público com jazz e blues.

O ritmo segue em alta 
com o Jazz e Blues Pocket 
Festival, com apresentações 
de Vasco Faé, Orleans Street 
Jazz Band e Trinca Acústica, 
no próximo dia 8.

Além do palco principal, 
os shows atravessarão a 
cidade, com os músicos 
tocando pelas ruas, acom-
panhados de artistas do 
Grupo de Serenata Naquele 
Tempo, no próximo dia 29.

A produção do festival 
conta com uma praça de 
alimentação para os turis-
tas, com produtos típicos de 
Cunha, como truta, pinhão e 
cogumelo shitake. Nos res-
taurantes locais, os chefes 
elaboraram pratos especial-
mente para o inverno.

O visitante pode ainda 
apreciar o trabalho dos 
ceramistas em um evento 
de abertura de fornadas, 
quando os artistas abrem os 
fornos para retirar as peças 
produzidas em alta tempe-
ratura. Outras informações 
sobre a programação do 
24º Acordes na Serrano no 
site cunha.sp.gov.br.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cunha “abre inverno” com 
o 24º Acordes na Serra
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Foto: Reprodução

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições
e Tutelas Pindamonhangaba - SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010 - F:
(xx) 12- 3642-4185 - Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa  -

Oficial de Registro

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUILHERME REBELLO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
funcionário público estadual, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
São José dos Campos - SP, no dia 25 de dezembro de 1986, residente e domiciliado
na Rua Julieta Unzer nº 21, Real Ville, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de
DIONÍZIO JOSÉ DOS SANTOS e MARCIA MARIA GIL REBELLO.
SORAYA ABUD GUSTAVO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 8 de junho
de 1987, residente e domiciliada na Rua Julieta Unzer nº 21, Real Ville, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO OSVALDO GUSTAVO DA SILVA e CELIA
MARIA ABUD GUSTAVO SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS TADEU SILVA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de
produção mecânica, estado c ivil solteiro, de 32 anos de idade, nasc ido em
Pindamonhangaba - SP, no dia 24 de julho de 1984, residente e domiciliado na Rua
Paulo Rabello nº 51, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de ADEMIR
MOREIRA e ALAIDE FERNANDES DA SILVA MOREIRA.
STEPHÂNIA FREITAS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão administradora de
empresas, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP,
no dia 24 de agosto de 1990, residente e domiciliada na Rua Euclides Lopes Chaves nº
55, Jardim Imperial, Pindamonhangaba SP, filha de PEDRO NOEL DA SILVA e MARIA
HELENA FREITAS SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL IMMEDIATO SALOMON BATISTA, de nacionalidade brasileira, profissão mé-
dico, estado civil divorciado, de 33 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia
1 de agosto de 1983, residente e domiciliado Rua Francisco Piorino, nº 119, apto 2,
Centro, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO SALOMON BATISTA e
VERA LUCIA XAVIER IMMEDIATO SALOMON BATISTA.
JÉSSICA LEITE SCORZA, de nacionalidade brasileira, profissão dentista, estado
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia 17 de novembro
de 1987, residente e domiciliada Avenida Francisco Gustavo Teixeira, nº 175, Vila
Verde, Pindamonhangaba SP, filha de JORGE SCORZA e HELENA DE CÁSSIA
LEITE SCORZA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAUL GOMES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão encanador industri-
al, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Cubatão - SP, no dia 9 de
outubro de 1986, residente e domiciliado Rua Cândido Mariano da Silva Rondon, nº
102, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS FERREIRA DE JE-
SUS e MARIA MIRTE DA SILVA LEITE.
LETÍCIA FONTES AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Cubatão - SP, no dia 31 de maio de 1989,
residente e domiciliada Rua Cândido Mariano da Silva Rondon, nº 102, Jardim Morumbi,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSUÉ DE LIMA FRANCO AZEVEDO e MÁRCIA
INÁCIO FONTES AZEVEDO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONARDO DOS SANTOS GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão ajustador
ferramenteiro, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Cruzeiro - SP, no
dia 20 de outubro de 1994, residente e domiciliado Rua Capitão Antônio Marcondes
Homem de Mello, nº 178, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de DONIZETI DOS
SANTOS GOMES e MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO GOMES.
MUNIRA SANTOS LOUZADA, de nacionalidade brasileira, profissão costureira, esta-
do civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 19 de outubro
de 1994, residente e domiciliada Rua Helena Salgado Cesar, nº 80, Mombaça, nesta
cidade, filha de AROLDO CEZAR FARIA LOUZADA e EUNICE SANTOS LOUZADA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO PEREIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão professor
de idiomas, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba
- SP, no dia 22 de julho de 1988, residente e domiciliado Rua São Bento do Sapucai,
nº 481, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA RODRIGUES
e MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RODRIGUES.
KARLA DE OLIVEIRA TEBERGA HERMENEGILDO, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar administrativo, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida
em Tremembé - SP, no dia 11 de novembro de 1991, residente e domiciliada Rua São
Bento do Sapucai, nº 481, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDINEI
ANTONIO HERMENEGILDO e JOANA REGINA DE OLIVEIRA TEBERGA
HERMENEGILDO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ALCIDES JÓRIO JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil divorciado, de 52 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no
dia 16 de novembro de 1964, residente e domiciliado Rua Eloisa Vilela Ribeiro nº 32,
aptº. 31, Parque Ipê, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ALCIDES JÓRIO e
SILVIA PEREIRA JÓRIO.
RENATA SATIM MOTTA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Cachoeira Paulista - SP, no dia
15 de dezembro de 1982, residente e domiciliada Rua Eloisa Vilela Ribeiro nº 32, aptº.
31, Parque Ipê, em Pindamonhangaba SP, filha de JUAREZ RODRIGUES DA MOTTA
e HELOISA SATIM MOTTA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pintor de
autos, estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP,
no dia 25 de julho de 1977, residente e domiciliado Rua Doutor Elzo Soares Nogueira
nº 335, Ouro Verde, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ ALVES DE OLIVEIRA e
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA.
ALLYADNNE MYSHYANAKY LIMA BARBOZA, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pesqueira - PE, no
dia 4 de setembro de 1986, residente e domiciliada Rua Pedro da Cruz Salgado Filho
nº 512, Jardim Regina, Moreira César, em Pindamonhangaba SP, filha de ELEUTERIO
FERNANDES BARBOZA e MARIA DE FÁTIMA LIMA BARBOZA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURICIO ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciário,
estado civil solteiro, de 45 anos de idade, nascido em Palotina - PR, no dia 4 de maio
de 1972, residente e domiciliado Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo Km 157,
casa amarela, Bom Sucesso, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ALVES
FERREIRA e MARIA DE LOURDES FERREIRA.
CARLA MICHELE BASILEU DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pro-
fessora, estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Suzano - SP, no dia 20 de
março de 1982, residente e domiciliada Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo Km 157,
casa amarela, Bom Sucesso, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CARLOS DOS
SANTOS e VILMA BASILEU. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de junho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIO JOSÉ GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em manutenção,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia
28 de julho de 1984, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 430, apto 108, Bloco 10, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
GERALDO GOMES e MARIA ESTÉR REZENDE GOMES.
THAÍS REBEKA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista administra-
tiva comercial, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Jacareí - SP, no
dia 10 de setembro de 1990, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 430, apto 108, Bloco 10, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de WIL-
SON AFONSO DA SILVA e APARECIDA ROSELI DA SILVA. Apresentaram os docu-
mentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de junho de 2017.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/17 PROC. Nº 267/17.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de agente de integração 
para execução de Programa de Estágio de estudantes, envolvendo a realização dos 
Processos Seletivos de acordo com a necessidade da Administração Municipal, para 
estágios da Educação Superior e Técnico, a realizar-se às 09h30min no dia 13 de 
julho de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou nosite: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 55/17 PROC. Nº 293/17.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada na locação de equipamento de metodologia quimiluminescência, totalmente 
automatizado para realização de exames de alergia pelo período de 12 meses, a realizar-
se ás 9h30min do dia 14 de julho de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Estabelecer um acordo entre as partes interessadas para o desconto de 
planos de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, Assistência Odontológica Residencial 
e Automóvel.
CONTRATADA: SOCIEDADE BENEFICENTE DOS MÉDICOS DO FUNCIONALISMO 
BRASILEIRO
PROCURADOR: CARLOS ROBERTO ORTIZ MARCONDES
CPF: 951.090.648-49 RG: 7.022.871-1
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017 PROC. Nº 49/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos da Atenção básica e do 
Programa DST/AIDS.
CONTRATADA: LP SANTOS ATACADISTA - ME CNPJ: 24.926.663/0001-08
VENCEDORA DOS ITENS: 333,334.
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 PROC. Nº 139/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de pedra brita e rachão para atender 
ás necessidades da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: SANTA CORNÉLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA
CNPJ: 96.428.784/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 3,5,7,9.
VALOR TOTAL: R$ 51.548,00 (Cinquenta e um mil quinhentos e quarenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2017 PROC. Nº 198/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de blocos, bloquete, canaleta, guias de 
concreto e tijolo para conservação e manutenção dos próprios públicos do Município.
CONTRATADA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO
LTDA. EPP CNPJ: 00.869.442/0001-79
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16.
VALOR TOTAL: R$ 74.070,00 (Setenta e quatro mil e setenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2017.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 18/2017 – PROC. 101/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o registro de preços 
para aquisição de material elétrico para manutenção dos próprios públicos do município, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto as empresas: 
EMPRESA: ENGEPLAY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME, CNPJ:
16.793.191/0001-02, vencedora dos itens: 71,72 no valor total de R$ 10.750,00 (Dez mil 
setecentos e cinqüenta reais).

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 48/2017 – PROC. 260/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a aquisição de veículo 
novo (zero quilômetro) para atender as necessidades da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES – EIRELI - EPP, CNPJ:
22.645.916/0001-31, vencedora dos itens: 1 no valor total de R$ 39.000,00 (Trinta e nove 
mil reais).

Programação aquece fins de semana da serra cunhense com 22 
apresentações, de quinta a domingo, durante todo o mês de julho


