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REVOLUÇÃO Em comemoração ao marco histórico nacional, Cruzeiro programou uma série de homenagens aos 
85 anos do Movimento Constitucionalista de 1932. São quatro dias de eventos, com um regaste dos momentos 
da época, com exposições, visita ao Túnel da Mantiqueira, salva de tiros e o tradicional desfile. Pág. 9
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Câmara coloca Isael 
sob pressão em Pinda
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Fotos: Arquivo Atos

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 
participou nesta sexta-feira 
do programa Atos no Rá-
dio, nos estúdios do Jornal 
Atos. Ele destacou pontos 
importantes e esperados pela 
população como as alterações 

no sistema de saúde, o inves-
timento na infraestrutura e 
a regularização de bairros, 
ponto que pautará o encontro 
com o governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) na próxima 
segunda-feira, em São Paulo.

No programa, retransmiti-

do pelas rádios Piratininga 
AM 610 e Cultura AM 1460 e 
com vídeo ao vivo pela página 
do Jornal Atos no Facebook 
(em vídeo), Soliva revelou que 
tem encontro marcado para 
às 16h com o governador, 
no Palácio dos Bandeirantes, 

para debater o trabalho do 
Itesp (Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo) na re-
gularização fundiária de 11 
bairros da cidade. “São mais 
de quarenta bairros que estão 
irregulares.

Reunião em 
São Paulo 
deve definir 
PS de Guará

Lorena lidera 
geração de 
empregos com
espera de alta

Estado retoma 
construção
de passarela
em Aparecida

O prefeito Isael Domingues (centro) que deve responder duas denúncias; Goffi (à esquerda) cobra por pagamento à OS e Miotto conseguiu CEI

O rodeio da Festa do Peão, polêmica em Cachoeira devido à revogação

O radialista Beto Branco; otimista
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Com abertura de CEI do Ambulatório e denúncia de pagamento 
irregular, vereadores partem para ofensiva contra Domingues
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Após polêmica revogação, 
Câmara de Cachoeira deve 
votar lei de proteção animal

Após causar polêmica com 
a revogação da lei de 2009, 
às vésperas da Festa do Peão, 
a Câmara de Cachoeira Pau-
lista deve votar na próxima 
segunda-feira uma nova lei 
para regulamentar a prote-
ção dos animais. O projeto 

é de autoria dos vereado-
res Dimas Barbosa (PTB) 
e Thales Satim (PSC), e já 
encontra críticas até mesmo 
na entidade contratada pela 
Prefeitura para gerenciar o 
trabalho.

O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSB), voltará a 
se reunir com representantes 
do Estado na próxima terça-
-feira. Além do prefeito, a se-
cretária de Educação, Elisabe-
th Sampaio, também irá a São 
Paulo para uma reunião com 
os líderes do setor. Em ambos 
os encontros, as discussões 
terão como finalidade dar um 
parecer sobre a mudança do 
Pronto Socorro, que deixará o 
Hospital Frei Galvão para ser 
transferido para o prédio das 
delegacias.

De janeiro a maio deste ano, 
Lorena abriu 209 postos de 
trabalho, segundo o Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados). 
O número crescente coloca 
a cidade na liderança do 
ranking da microrregião de 
Guaratinguetá. A projeção 
para os próximos meses é 
de abertura de novas vagas 
com as instalações de novas 
empresas.

As obras da passarela 
que vai ligar o Santuário 
Nacional de Nossa Senho-
ra Aparecida à Cidade do 
Romeiro, passando sobre a 
BR-488 (avenida Itaguaçu), 
foram retomadas pelo Esta-
do na última segunda-feira. 
Parada desde o ano passado 
por problemas de logística, 
a retomada dos trabalhos 
pegou os moradores de 
surpresa. 

Lorena tem 
alerta sobre 
“golpe do 
medicamento”

Para impedir que a popula-
ção caia em um novo golpe, a 
Prefeitura de Lorena emitiu 
um alerta, na última semana, 
sobre a ação de um laboratório 
que comercializa medicamen-
tos naturais. A empresa, su-
postamente localizada em São 
Paulo, afirma aos moradores 
que possui uma parceria com 
o Município.

Estação Blues 
& Rock em 
Guaratinguetá

O dia 15 de julho será 
marcado pela reunião dos 
amantes do melhor do rock 
e blues em Guaratinguetá. 
Pela segunda vez, a cidade 
recebe o Estação Blues & 
Rock, de Beto Branco, na pra-
ça Condessa de Frontin, com 
bandas da região, convidados 
e a promessa de um sábado 
de muito som.

Lorena realiza 
nova licitação 
no Mercadão

São 33 espaços disponíveis, 
com valor de R$ 17,50 o me-
tro quadrado e três meses de 
isenção.

Pinda aposta 
em Atividade 
Delegada para 
conter crimes

Com um investimento de 
quase R$ 600 mil até o fim 
do ano, Pindamonhangaba 
implantou na última quarta-
-feira a Atividade Delegada, 
chamada de “bico oficial” da 
Polícia Militar.  A iniciativa, 
que contará inicialmente 
com o trabalho de 25 po-
liciais, busca reduzir os 
índices de criminalidade no 
município.

Silveiras tem 
maquinário 
novo para 
zona rural

Em busca de uma melhor 
estrutura de trabalho para 
os produtores rurais de 
Silveiras, a Prefeitura dispo-
nibilizou, na última semana, 
um trator para a Casa da 
Agricultura e um caminhão 
basculante para o Bairro dos 
Macacos. Além desta inicia-
tiva, o Município trabalha 
na recuperação da frota de 
veículos e de maquinários 
agrícolas encontradas suca-
teadas em janeiro. 
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Bastidores da Política

Luiz Fernando Luizão

O trabalho que tem conseguido 
alavancar a geração de empregos 
em Lorena. Apesar do pessimismo 
alimentado nos discursos de opi-
sição na cidade, a administração 
municipal comemorou os novcos 
números do Caged, que colocou 
a cidade a frente de centros como 
Guaratinguetá e Cruzeiro, em maio. 
Além dos números, a perspectiva é 
de nova alta no segundo semestre, 
devido a inauguração de supermer-
cado e a expectativa da chegada de 
uma cervejaria espanhola. 

Os vereadores de Cachoeira Pau-
lista, que mais uma vez conseguiram 
ser o destaque negativo da política 
regional, com o “sim senhor” na 
discussão sobre a lei de defesa aos 
animais. Depois de revogarem lei de 
2009, que proibia circos e rodeios, 
colocaram nova proposta, que se 
atropela quando à decisão de que 
tipo de animal pode ser usado em 
festas e ainda estipula o que seria ou 
não maus tratos. Será que alguém 
se surpreendeu com o silêncio dos 
parlamentares sobre o tema?

Tão do Vaguinho

Atos e Fatos
“Governo é como violino. 
Você o toma com a esquerda 
e toca como a direita”

Márcio Meirelles José Sarney

DIREITA OU ESQUERDA?
O Jornal a Folha de São Paulo 

publicou recentemente pesquisa de 
opinião mostrando que os brasilei-
ros são favoráveis a um governo de 
tendência esquerdista.

A Folha de São Paulo, um jornal 
que primava por não ter o “rabo pre-
so” com ninguém, têm-se mostrado 
nos últimos tempos uma postura não 
muito independente sobre a situação 
grave da política brasileira.

Está perdendo a isenção, uma 
das características deste grande 
jornal brasileiro.

Os sucessivos erros em pesqui-
sas de opinião nas últimas eleições 
e recentemente uma pesquisa de 
intenção de votos para a presidência 
da República com candidatos não 
homologados por seus partidos. A 
intenção do jornal era criar uma 

animosidade à Justiça na véspera 
do julgamento de um dos candidatos 
com maior vantagem eleitoral, no 
caso, o ex-presidente Lula? Se não 
era pareceu ao público que sim.

Agora esta pesquisa com uma 
predominância do eleitorado por um 
governo de esquerda (?)

O que a sociedade brasileira sabe 
de esquerda e direita? Seria o caso 
de a pesquisa perguntar ao eleitor 
se ele sabe distinguir o que é um 
governo de esquerda ou de direita?

Talvez o maior problema político 
que estamos enfrentando no mo-
mento é que a sociedade perdeu a 
capacidade de dialogar. A esquerda 
é responsável pela disseminação do 
“nóis contra eles”,  “coxinhas”, dos 
excluídos, sem uma análise de causa 
e efeito. Simplesmente um discurso 
de confronto.

A discussão sobre esquerda e 
direita no Brasil inicia-se no pós-
-guerra tendo como líderes nesta 
questão, Roberto Simonsen e Eu-
genio Gudin.

A concordância entre ambos de 
que o país precisava se industria-
lizar.

A melhor forma para superar a 
nossa economia, basicamente agrá-
ria, tendo no café a sua dependên-
cia, era acelerar a industrialização. 
Simonsen apoiado pelos industriais 
paulistas e Gudin o primeiro cate-
drático de economia da Faculdade 
de Ciências Econômicas e Admi-
nistrativas do Rio de Janeiro, tinha 

a cátedra e sua longa experiência 
gerencial em uma empresa estran-
geira para ter as suas próprias ideias 
sobre o desenvolvimento do país.

Já nesta época o corporativismo 
industrial e o liberalismo estavam 
latentes nas discussões entre Simon-
sen e Gudin.

Simonsen defendia um nacio-
nal-desenvolvimentista (vide Dilma 
Roussef), com apoio dos industriais 
paulistas, baseado no: planejamento 
central (exemplo União Soviética); 
a industrialização com ação direta 
do Estado empresário (vide grupo 
JBS, Eike Batista); a economia 
fechada à competição externa e o 
corporativismo, inclusive sindical, 
ou seja, marchar para um capitalis-
mo de Estado.

Gudin, por sua vez, critica estes 
pilares da industrialização brasileira 

e defende o liberalismo econômico 
brasileiro com as seguintes carac-
terísticas: regras e instituições que 
garantam o bom funcionamento 
do mercado; economia aberta ao 
comércio e aos investimentos inter-
nacionais; canalização de poupança 
para os investimentos produtivos, 
através do mercado de capitais e a 
estabilização monetária e o controle 
a inflação.

A posição de Gudin, entendida 
como um liberal radical

Por este breve relato da nossa 
história política e econômica a ca-
ricatura de uma discussão efetiva 
sobre a esquerda e direita.

Empresários, a fina elite da 
sociedade industrial, agarrada ao 
Estado, na busca do lucro maior e 
sem risco, instala um governo de 
esquerda controlando a economia 
brasileira.

Um liberal que acredita na livre 
concorrência e na democracia é tido 
como conservador e de direita.

Não há seriedade nesta distinção 
e o que os políticos sabiamente 
executam é tomar o poder em nome 
dos pobres e oprimidos com o apoio 
da esquerda e favorecer a elite com 
os cofres do Estado, o populismo 
barato, a destruição das estatais, o 
assalto às instituições da República 
e a instituição da corrupção desen-
freada. Foi assim que chegamos até 
aqui e não será diferente se a socie-
dade não definir que país queremos 
construir.

“Um liberal que acredita na livre 
concorrência e na democracia 

é tido como conservador e de direita.”

Esquenta o clima…
…eleitoral para 2020 – Corre 

na boca pequena que Aloísio Viei-
ra admite retornar seu domicílio 
eleitoral para Lorena. Segundo 
os mais próximos, ele já pensa 
em montar um grupo de cola-
boradores tomando os devidos 
cuidados para não atrair ‘elemen-
tos manjados’, que tem rejeição 
suficiente para naufragar qualquer 
palanque, a exemplo do ocorrido 
com alguém muito conhecido na 
eleição passada.

Estado de alerta
A ameaça que vem da cidade ao 

lado pode alterar a rotina de alguns 
supostos candidatos à sucessão de 
Fábio Marcondes na Prefeitura de 
Lorena. Com a possibilidade do 
nome de Aloísio Vieira estar entre 
os prefeituráveis da próxima tempo-
rada, ‘a vida’ de Marietta Bartelega 
(PMDB), Renato Marton (por en-
quanto PSDB) e do próprio Silvinho 
Balerini (partido indefinido) deverá 
ser muito mais intensa do que o 
previsto inicialmente. Outro fator 
de alteração, segundo a turma da es-
quina, é com relação ao ‘pernicioso’ 
da Câmara, que poderá se mancar, 
evitando correr na mesma raia com 
o pessoal de elite.

Com ou sem Vieira?
Com a notícia da mudança de 

domicílio eleitoral de Aloísio Vieira 
repercutindo em Cachoeira Paulis-
ta, ficou fácil ao mercado político 
compreender o clima de festa do 
vice-prefeito Domingos Geraldo. 
Disseram que o mesmo ‘ar de sa-
tisfação’ tem sido observado em 
prefeituráveis locais como Dada 
Diogo, Breno Anaya e porque não 
dizer no próprio João Bosco Torra-
da, que sabe muito bem o que é en-
frentar o ‘Dragão’ numa campanha 
eleitoral!!!

Fogueira das vaidades
Enquanto a população de Cru-

zeiro se encanta com os aplausos 
das realizações do prefeito Thales 
Gabriel, no ‘QG’ que atua ‘in me-
morian’, o Tiozão tenta reunir a 
oposição, ou melhor, o que sobrou 
dela, para elaborar um plano para 
conter  a boa fase da administra-
ção. Como em política, segredo 
de dois é só ‘matando um’, vazou 
pelos balcões e cafezinhos da cida-

de que a única alternativa para os 
oposicionistas é contar com o surto 
de vaidade que contaminou parte 
do primeiro e segundo escalões do 
governo...

Roleta-russa
O mercado político de Canas 

aposta em apenas três nomes para 
sucessão do prefeito Lucemir do 
Amaral. Com apoio da administra-
ção Ricelly Isalino ou Ângelo Gla-
glia, dependendo de quem ganhar a 
disputa pela preferência do ‘chefe’. 
Como segunda via, Gustavo Lucena, 
e terceira via Aldemir Barbudo. De 
acordo com a moçada do trailer, 
o que passar destes nomes é mera 
especulação para tentativa de con-
vite para vice. Perguntem ao Laerte 
Zanin‼!

Dá-lhe CEI !!! 
Parece que a maré não anda boa 

para o lado do prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues (PR), 
que em pouco tempo de governo 
terá que enfrentar sua segunda CEI 
(Comissão Especial de Inquérito). A 
nova CEI é uma resposta do Legis-
lativo à iniciativa da prefeitura de 
terceirizar o Laboratório Municipal. 
A comissão, que será presidida pelo 
vereador Roderley Miotto (PSDB), 
apurará as condições que levaram o 
a administração a planejar a tercei-
rização do Laboratório, ou seja, se 
ha indícios de serviço deficitário à 
população.

Azar no jogo... 
Faltou pouco para o vereador 

Roderley Miotto (PSDB) “dormir 
com os anjos” na noite da última se-
gunda-feira, após conseguir aprovar 
a abertura da “CEI do Laboratório”. 
Para o espanto do parlamentar, 
foram sorteados para compor a 
comissão os únicos dois vereadores 
que não assinaram o requerimento 
de investigação: Felipe César (PV) 
e Jorge da Farmácia (PR). Agora, 
resta saber se Miotto contará com 
a ajuda dos “colegas” ou terá que 
encarar o “fogo amigo” dentro da 
comissão.

Contra maré
A notícia de que o vereador Ra-

fael Goffi (PSDB) encaminhou ao 
Ministério Público uma denúncia 
contra o prefeito Isael Domingues 
(PR) e a organização social que 

Primeiro semestre de Luiz Fernando Primeiro semestre de Luizão Primeiro semestre de Tão do Vaguinho
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Diante da crise financeira que 
abate a Câmara de Lorena, o vereador 
de oposição, Fabio Longuinho (PSL) 
saiu em defesa do seu grupo que detém 
o controle do Legislativo na última 
sessão. Ele defendeu na Tribuna a 
retenção de três meses de salários dos 
colegas para o pagamento dos asses-
sores. Num segundo momento sugeriu 
também a exposição de um demonstra-
tivo do primeiro semestre das últimas 
três presidências, afirmando que a 

Prefeitura está enviado ao presidente 
Tão o valor do duodécimo inferior às 
administrações anteriores. 

O fato que ganhou destaque nas 
rodas políticas da cidade levou este 
Atos a consultar as ferramentas de 
acesso às informações (conforme 
quadro abaixo) e antecipar as contas 
com a finalidade de auxiliar o veredor 
em sua próxima manifestação. Ao que 
tudo indica, os valores de hoje estão 
acima dos anteriores. A única diferença 

de valores, segundo o demonstrativo, 
que pesa contra a atual administração, 
está relacionada às devoluções, ou seja 
na economia que reverte a Prefeitura 
para investimento em outras frentes do 
município. Enquanto no período dos 
ex-presidentes Luiz Fernando foram 
devolvidos cerca de R$ 630 mil e no 
de Luizão mais de R$ 800 mil, na atual 
gestão de Vademilson da Silva, o Tão, 
não existe o menor indício de economia 
para retornar aos cofres públicos.

administra o Pronto Socorro mo-
vimentou as “rodas políticas” da 
cidade e caiu como bomba nos 
corredores do Executivo. De acor-
do com a boataria, Goffi denuncia 
que mesmo sem contar com a CND 
(Certidão Negativa de Débitos), a 
ABBC recebeu um pagamento da 
Prefeitura de R$ 1,5 milhão em 
junho. Segundo a especulação po-
lítica, os advogados de Isael terão 
que ter jogo de cintura para ‘livrar 
sua pele’ no MP, caso a denúncia 
por improbidade administrativa 
prosperar. 

Acolhida
Rola entre os bem informados 

de Guará que o plano de somar pee-
medebistas e tucanos na temporada 
eleitoral de 2020 está mais avançada 
do que imagina os frequentadores 
da Praça. Disseram que a proposta 
de Argus Ranieri em garantir vi-
sibilidade às viúvas franciscanas 
agradou até mesmo os caciques 
mais tradicionais do ‘ninho’ local, 
inclusive com a expectativa de 
supostamente oferecer um nome 
a vice. Perguntem na choperia do 
Pai Toco‼!

Jogada ensaiada
É voz corrente pelos cafezinhos 

de Guará que o administrador do 
Hospital Frei Galvão, Gilberto Ne-
ring, deverá desfilar na passarela 
eleitoral do ano que vem, em busca 
de vaga na Assembleia Legislativa. 
Falam ainda que na busca por uma 
legenda em partido de baixa inten-
sidade eleitoral, sua filiação pode 
acontecer no PSL de Marcelo Ortiz, 
e quem sabe, numa soma estadual e 
federal em 2018 com vistas a Pre-
feitura em 2020‼!

Corram que a polícia…
…vem ai‼! Comenta-se pe-

las esquinas de Lorena que já se 
encontra em fase de diligência o 
potente Boletim de Ocorrência que 
investiga suposto ‘pedágio’ em 
salários de assessores, praticado 
por um dos vereadores. O fato que 
ganhou publicidade nas redes so-
ciais após viralizar no WhatsApp, 
provocou silêncio no cenário das 
sessões de Câmara, exceto entre 
os corredores do parlamento, onde 
outras vítimas compartilham das 
mesmas experiências, porém não 
denunciadas ainda.

Tira teima

Luiz Fernando de Almeida, o mais 
votado na eleição 
de 2012 e respon-
sável pela rees-
truturação admi-
nistrativa e finan-
ceira da Câmara. 
Implantou o LAI 
- Lei de Acesso a 
Informação como 
forma de garantir 

a transparência.

Luiz Francisco de Lima, suces-
sor de Almeida 
na presidência da 
Casa, seguiu a li-
nha administrati-
va e os princípio 
de transparência e 
controle econômi-
co. Concluiu sua 
gestão frente ao 
Legislativo com 
significativa sobra de dinheiro.

Valdemilson da Silva, reeleito 
vereador na plata-
forma governista 
e rebelado em de-
trimento da atual 
presidência da Câ-
mara. Cumprin-
do seus primeiros 
seis meses, além 
da crise de iden-
tidade, enfrenta a 

falta de dinheiro para fechar o semestre.

Valores do duodécimo referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
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Após recuperação, Silveiras 
disponibiliza maquinário 
para produtores rurais
Zona rural recebe trator e caminhões; doação de quatro 
caminhões do DER faz parte de recuperação no município

Câmara de Pinda aprova ‘CEI do Laboratório’

Comissão de 
Guará vai a São 
Paulo para definir 
mudança do PS

Investigação também atinge antigas gestões; comissão tem noventa dias para concluir relatório

Soliva vai apresentar documentos 
com propostas para destinos de 
delegacias; negociação por prédios 
fica perto de desfecho se aprovada

O vereador Roderley Miotto, autor do pedido de abertura de CEI para investigar acusações na saúde

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na úl-
tima segunda-feira, a aber-
tura de uma CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) para 
apurar as condições que 
levaram o Laboratório Mu-
nicipal a prestar um serviço 
deficitário à população. O 
vereador Roderley Miotto 
(PSDB), que preside a inves-
tigação, revelou que as anti-
gas duas gestões municipais 
também serão averiguadas.

Além de Miotto, o reque-
rimento de abertura da CEI 
contou com a assinatura 
de outros sete vereadores, 
Ronaldo Pipas (PR), Gislene 
Cardoso (DEM), Jânio Ardito 
(PSDB), Antônio Alves, o To-
ninho da Farmácia (PSDB), 
Osvaldo Macedo, o Professor 
Osvaldo (PR), Rafael Goffi 
(PSDB) e Renato Nogueira, 
o Cebola (PV).

Já os parlamentares Felipe 

César (PV) e Jorge Pereira, 
o Jorge da Farmácia (PR), 
não assinaram o documen-
to, porém acabaram sendo 
sorteados para integrarem 
a comissão. De acordo com 
a assessoria dos parlamen-
tares, eles não pedirão para 
serem substituídos da fun-
ção.

A CEI foi aberta cinco dias 
após a Prefeitura publicar 
o edital de credenciamento 
para que outros laboratórios 
realizem os exames, que até 
então eram feitos somente 
pela unidade municipal. 
Para Miotto, a iniciativa 
representa a busca do pre-
feito Isael Domingues (PR) 
em terceirizar a gestão do 
laboratório municipal, fato 
que foi negado pelo Execu-
tivo no último dia 30.

O parlamentar explicou 
que a investigação buscará 
descobrir os problemas de 
gestão que fizeram o am-
bulatório ter o seu serviço 
prejudicado. “Há mais de 

vinte anos o ambulatório 
é referência para diversos 
outros municípios na região, 
realizando milhares de exa-
mes mensais. Precisamos 
desvendar o que ocorreu 
para que de uma hora para 
outra a unidade deixasse de 
desenvolver o seu trabalho 
por supostos problemas 
financeiros”.

Além de explicar que a 
comissão terá até noventa 
dias para concluir o relató-
rio, Miotto ressaltou ainda 
que a investigação não se 
concentrará apenas na ad-
ministração de Isael. “Além 
da atual secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos, convoca-
remos para as oitivas todos 
os responsáveis pela pasta 
nas gestões dos ex-prefeitos 
Vito Ardito (PSDB) e João 
Ribeiro (PPS). Precisamos 
esclarecer para a popula-
ção qual o motivo que fez 
este serviço de excelência 
se transformar em algo 
deficitário”.

Foto: Arquivo Atos

O prédio da delegacia de Guaratinguetá, que deve dar lugar ao novo Pronto Socorro, em proposta apresentada pelo prefeito Marcus Soliva

Trator entregue à Prefeitura de Silveiras como parte da recuperação do maquinário da cidade, em 2017

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB) 
voltará a se reunir com re-
presentantes do Estado na 
próxima terça-feira. Além 
do prefeito, a secretária de 
Educação, Elisabeth Sam-
paio, também irá a São Paulo 
para uma reunião com os 
líderes do setor. Em ambos 
os encontros, as discussões 
terão como finalidade dar um 
parecer sobre a mudança do 
Pronto Socorro, que deixará 
o Hospital Frei Galvão para 
ser transferido para o prédio 
das delegacias.

Desde o começo do ano 
o prefeito já se reuniu com 
os secretários estaduais da 
Saúde, Educação, Segurança 
Pública e até com o governa-

dor Geraldo Alckmin (PSDB) 
para viabilizar a transferên-
cia do Pronto Socorro para 
o prédio das delegacias da 
Mulher, Plantão Policial e 1° 
Distrito Policial, que fica na 
rua Rangel Pestana, ao lado 
da Santa Casa.

Em todos os encontros 
a resposta do Estado para 
as solicitações do prefeito 
foram positivas.

Para transferir o PS, a 
Prefeitura precisa encontrar 
novos prédios que possam 
abrigar as delegacias. O 1° 
DP e o Plantão Policial, no 
projeto de Soliva, seriam 
transferidos para a antiga 
escola Embaixador Rodrigues 
Alves, no São Benedito, onde 
funciona a Diretoria Regional 
de Ensino. Já a DDM poderá 
ser transferida para o prédio 
do CadÚnico, no Pedregulho.

A proposta apresentada 
pelo prefeito foi aprovada 
pelo delegado seccional de 
Guaratinguetá, Márcio Mar-
ques Ramalho, que estará 
com Soliva no encontro. Nes-
ta terça, a reunião será com 
o delegado Geral do Estado. 
“Levaremos as plantas das 
delegacias e dos possíveis 
destinos delas, as matrículas 
dos imóveis e fotografias dos 
espaços internos. Será uma 
reunião técnica alinhando 
aquilo que deverá ser feito 

para as mudanças”.
A mudança do Pronto 

Socorro para o prédio da 
Rangel Pestana deve ser con-
cretizada caso os prédios do 
Embaixador Rodrigues Alves 
e do CadÚnico sejam conside-
radas ideais para receber as 
três delegacias.

“Estamos chegando ao 
desfecho, mas é evidente 
que a liberação do prédio 
onde as delegacias atendem, 
ao lado da Santa Casa, só 
vai acontecer a partir do 

momento que nós proceder-
mos efetivamente a retirada 
das delegacias desse local”, 
destacou.

Diretoria de Ensino – 
Como a sede da DRE foi 
oferecida como destino para 
duas das três delegacias, a 
Diretoria também precisará 
de um novo espaço. Por esse 
motivo, Elisabeth Sampaio 
também se reunirá com os 
líderes da secretaria estadual 
de Educação no mesmo dia. 
Nesse encontro, a secretária 

vai apresentar as mudanças 
necessárias no prédio da 
antiga escola Embaixador 
Rodrigues Alves.

Se as mudanças envolven-
do as delegacias forem apro-
vadas, a DRE será transferida 
para o Instituto Conselheiro 
Rodrigues Alves. Prefeitura 
e Estado rechaçaram que a 
possível mudança prejudique 
o aprendizado dos alunos, 
já que essa escola está em 
pleno funcionamento em três 
turnos diários.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Silveiras

Em busca de uma melhor 
estrutura de trabalho para 
os produtores rurais de 
Silveiras, a Prefeitura dispo-
nibilizou, na última semana, 
um trator para a Casa da 
Agricultura e um caminhão 
basculante para o Bairro dos 
Macacos. Além desta inicia-
tiva, o Município trabalha 
na recuperação da frota de 
veículos e de maquinários 
agrícolas.  

Ao assumir o Executivo, o 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) encontrou a frota 

de veículos oficiais quase 
que totalmente sucateada. 
A ‘herança’ deixada na ga-
ragem municipal pelo casal 
de ex-prefeitos Edson Mota 
(PR) e Valdirene Quintanilha 
(PTB) também contava com 
tratores e outros maquiná-
rios agrícolas em péssimo 
estado de conservação.

Para reverter a situação, 
desde fevereiro o Município 
investe na recuperação dos 
equipamentos e buscando 
apoio governamental. Em 
junho, o DER (Departamento 
de Estradas e Rodagem) doou 
à cidade quatro caminhões e 
um carro, modelo Caravan. 

“Um dos caminhões já foi 
totalmente reformado e está 
à disposição dos moradores 
do Bairro dos Macacos. Já o 
Caravan está sendo usado 
pela Defesa Civil. Além disso, 
os outros caminhões estão 
sendo recuperados para que 
em breve sejam incorpora-
dos em nossa frota”, explicou 
Carvalho.

O chefe do Executivo ex-
plicou ainda que o trator 
disponibilizado à Casa da 
Agricultura foi recuperado 
através de um investimento 
de R$ 8 mil.

“Ele estava há seis anos 
parado por causa de uma 

embreagem estragada, um 
problema relativamente sim-
ples. Agora, tanto a Casa da 
Agricultura, Sindicato Rural 

e os pequenos produtores 
rurais poderão contar com 
tratores e outras máquinas 
importantes para arar a 

terra. Ao contrário da antiga 
gestão, fazemos questão que 
todos tenham acesso a uma 
melhor estrutura”.
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O Santuário Nacional de Aparecida, foco da visita de milhares de romeiros a cada semana; obra deve ser retomada pelo governo estadual

Governo do Estado retoma obra da 
nova Passarela da Fé, em Aparecida

Vereador denuncia Isael Domingues por pagamento 
irregular à gestora do PS sem certidão de débitos

Parada desde o ano passado, construção deve ligar Santuário à Cidade do Romeiro; 
trabalhos devem terminar até as comemorações dos trezentos anos da Padroeira

Rafael Goffi levou o caso ao Ministério Público; ABBC 
estaria sem Certidão Negativa de Débitos desde maio

Da Redação
Aparecida

As obras da passarela que 
vai ligar o Santuário Nacio-
nal de Nossa Senhora Apa-
recida à Cidade do Romeiro, 
passando sobre a BR-488 
(avenida Itaguaçu), foram 
retomadas pelo Estado na 
última segunda-feira. Para-
da desde o ano passado por 
problemas de logística, a re-
tomada dos trabalhos pegou 
os moradores de surpresa. 

A obra era para ter sido 
entregue em 2016, mas os 
trabalhos foram suspensos, 
já que os engenheiros não 
contavam com os fios de 
alta tensão que estavam na 
mesma altura da passarela. 

Uma funcionária da em-
presa de consultoria de 
obras da Basílica explicou 

essa semana as questões 
que demandaram um pouco 
mais de tempo. “O trajeto 
dela interfere com a rede de 
alta tensão, e para que desse  
continuidade ao lance que 
faz a travessia era necessá-
rio fazer o remanejamento 
das redes”.

O trabalho que vem sendo 
feito ao longo dessa sema-
na, e que deve tomar mais 
15 dias, segundo os prazos 
estabelecidos pelo Dnit, se 
refere ao remanejamento 
de todos os fios de alta 
tensão, que passarão por 
baixo da terra. A medida, 
porém, pode trazer alguns 
empecilhos.  

A passarela será a ligação 
entre o Santuário Nacional 
e o Caminho do Rosário que 
leva ao Porto Itaguaçu, local 
onde a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida foi en-
contrada. Em 2015, o então 
ministro dos Transportes, 
Antônio Carlos Rodrigues vi-
sitou Aparecida para assinar 
o contrato da obra.

Na ocasião, as autoridades 
presentes haviam dito que 
a obra estaria pronta para 
Festa da Padroeira 2016, em 
outubro. A obra da passarela 
é custeada pelo Governo 
Federal com investimento 
de R$ 6,75 milhões.

Foto: Rafael Rodrigues

Pinda aprova criação de verba independente para vereadores

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Sem votos contrários, a 
Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, na última 
segunda-feira, o projeto que 
cria emendas impositivas 
no orçamento municipal. 
Já que a medida altera a lei 
orgânica, ela não precisará 
ser sancionada pelo prefeito 
Isael Domingues (PR).

Criado pelo vereador Rafael 
Goffi (PSDB), o projeto dá 
direito aos parlamentares de-
finirem no que será aplicado 
1,2% do orçamento municipal, 
que terá o seu valor definido 
somente no segundo semestre 
do ano. Os recursos, que serão 
divididos entre os 11 vereado-
res, terão obrigatoriamente 
a metade aplicada no setor 
da saúde.

Goffi comemorou a apro-
vação unânime do projeto, e 
revelou o efeito que espera 

que ela ocasione no trabalho 
legislativo “A partir do ano 
que vem os parlamentares 
terão maior condição e li-
berdade para atender aos 
pedidos dos moradores. O 
fato de não ter nenhum voto 
contrário evidencia que o 
projeto foi bem elaborado e 
que tem tudo para ser um 
importante diferencial”. 

Além de afirmar que ne-
nhum membro do Executivo o 
procurou para discutir a mu-
dança, o parlamentar revelou 
qual será o destino das pri-
meiras emendas impositivas 
em 2018. “Diversos postos de 
saúde, principalmente na área 
de atendimento odontológico, 
estão sem materiais básicos 
para as equipes trabalharem. 
Já que as unidades do Cidade 
Nova, Jardim Eloyna e Santa 
Cecilia estão com uma situ-
ação quase que precária, a 
Câmara poderá ajudar através 
das emendas”.

Legislativo ganha aval para movimentar 1,2% do orçamento municipal; mudança entra em vigor a partir de janeiro de 2018

O vereador Rafael Goffi, que denunciou o governo de Isael Domingues por pagamento irregular à OS

Sessão da Câmara de Pindamonhangaba que aprovou na última segunda-feira a criação de verbas independentes para o Legislativo

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O vereador de Pinda-
monhangaba, Rafael Gof-
fi (PSDB), encaminhou, na 
última segunda-feira, uma 
denúncia ao Ministério Pú-
blico contra o prefeito Isael 
Domingues (PR) e a ABBC 
(Associação Brasileira de 
Beneficência Comunitária), 
que desde maio administra 
o Pronto Socorro. A acusa-
ção é de que mesmo sem 
contar com a documentação 
necessária, a organização 
social recebeu o repasse da 
Prefeitura em junho.

De acordo com o parlamen-
tar, a ABBC não conta desde 

31 de maio com a CND (Cer-
tidão Negativa de Débitos), 
mas recebeu no último dia 19 
o pagamento do Executivo, 
de aproximadamente R$ 1, 5 
milhão, pelo serviço prestado 
no Pronto Socorro. “De forma 
alguma a Prefeitura poderia 
ter pagado uma organização 
que está sem este documento 
importantíssimo. Esta situ-
ação caracteriza um ato de 
improbidade administrativa 
por parte do prefeito Isael. 
Encaminhei esta situação ao 
Ministério Público, que cer-
tamente tomará as medidas 
cabíveis”.

O vereador revelou que 
por enquanto não pedirá a 
instauração de uma CEI (Co-

missão Especial de Inquérito) 
sobre o caso. “Talvez este não 
seja o melhor momento, pois 
já tivemos nesta semana a 
abertura de outra comissão, 
que apurará a situação do 
laboratório municipal. Além 
disso, o Ministério Público 
já tomou ciência de tudo o 
que ocorreu, e com certeza 
pedirá uma explicação ao 
Executivo”.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento sobre o caso à 
Prefeitura, mas até o fecha-
mento desta edição nenhuma 
resposta foi encaminhada.

Nenhum responsável pela 
ABBC foi localizado para 
comentar a acusação.

Foto: Arquivo Atos
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Novo projeto de lei para proteção aos 
animais espera votação em Cachoeira

Lorena retoma construção do Centro de Apoio ao Idoso

Vereadores apresentam proposta para definir rodeio como evento cultural; instituição se opõe

Obra foi paralisada há quase um ano e meio; expectativa 
de conclusão do espaço para atendimento até novembro 

Lucas Barbosa
Lorena

A obra de construção do 
Centro de Apoio do Idoso de 
Lorena foi retomada na últi-
ma terça-feira. A expectativa 
da Prefeitura é que o prédio, 
localizado no Vila Hepacaré, 
seja concluído até novembro, 
após paralisação de quase 18 
meses.

Iniciada no primeiro semes-
tre de 2014, a construção do 
Centro de Apoio ao Idoso conta 
com um investimento de quase 
R$ 1 milhão, sendo 80% apli-
cado pelo Governo do Federal 
e o restante pelo Município.  

De acordo com o secretário 
de Obras e Planejamento 
Urbano, Marcos Anjos, a edi-
ficação foi paralisada no fim 
de 2015, após o cancelamento 

do contrato com a empresa, 
Lilian Pedreira Arquitetura e 
Construção, que não estava 
conseguindo cumprir o serviço 
dentro do prazo estabelecido 
em contrato.

O chefe da pasta justificou 
a demora na retomada da 
construção. “Já que houve 
um problema com a primeira 
empresa, tivemos que encami-
nhar um novo projeto à Caixa 
Econômica Federal. Então 
estávamos aguardando eles 
liberarem a apresentação da 
reprogramação da obra. Nos-
sa expectativa é que a nova 
empresa, R. Nhocanse Junior 
Eireli, conclua o prédio em até 
quatro meses”.

Além de revelar que faltam 
somente 10% do serviço para 
que a edificação seja concluí-
da, o chefe da pasta ressaltou 

a importância do Centro de 
Apoio do Idoso. “Nossos mora-
dores da ‘melhor idade’ conta-
rão com um local totalmente 
estruturado e  bem aparelhado 
para participarem de diver-
sas atividades, que buscarão 
elevar sua qualidade de vida”.

Números - De acordo com o 
Censo 2010, o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatítica) apontou que entre os 
82.537 habitantes de Lorena, 
8,42% têm mais de sessenta 
anos.

A cidade possui, além da 
rede socioassistencial, um 
Centro de Atendimento a 
Melhor Idade e programas 
da secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, que 
atendem cerca de 120 idosos 
por meio de atividades recre-
ativas e culturais.

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista

Após causar polêmica com 
a revogação da lei de 2009 
às vésperas da Festa do 
Peão, a Câmara de Cacho-
eira Paulista deve votar na 
próxima segunda-feira uma 
nova lei para regulamentar 
a proteção dos animais. O 
projeto é de autoria dos vere-
adores Dimas Barbosa (PTB) 
e Thales Satim (PSC), e já 
encontra críticas até mesmo 
na entidade contratada pela 
Prefeitura para gerenciar o 
trabalho.

A discussão aconteceu dois 
dias após a Festa do Peão, 
que contou com apresenta-
ções de cantores e rodeio, 
apontado como motivo para 
revogação da lei de 11 de 
março de 2009, que proibia 
a realização de espetáculo 
ou evento circense com a 
utilização de animais.

A proibição, de autoria do 
ex-prefeito Fabiano Vieira 
(PTB), também se refere à 
estadia ou permanência de 
animais selvagens no municí-
pio, ainda que não utilizados 
nos espetáculos. Em sua jus-
tificativa, a ementa que revo-
gou a lei contra maus tratos 
a animais, o atual prefeito 
Edson Mota (PR), apontou 
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)”.

O novo projeto de lei, apre-
sentado no último dia 26, 
irá definir a realização de 
rodeio como evento cultural 
regional em acordo às deter-
minações legais pertinentes 
e veda utilização de animais 
silvestres em eventos re-
alizados no município de 
Cachoeira Paulista. Ainda de 
acordo com o texto “...o ro-
deio deverá obedecer todas 
as regras das leis federais 
que disciplinam este esporte, 
tendo como finalidade o bem 

estar dos animais e a máxima 
segurança dos atletas parti-
cipantes... ”.

De acordo com o presiden-
te da Câmara, Breno Anaya 
(PSC), a votação ocorrerá na 
próxima segunda-feira em 
sessão extraordinária, já que 
a Casa entrará em recesso 
nos próximos dias. “Vai ficar 
três terças-feiras sem ter 
sessão ordinária, mas pode 
ser que ocorra extraordiná-
ria, como vai ser o caso de 
segunda-feira”, explicou.

Uma publicação no site da 
Prefeitura, destacou que foi 
assinada um TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) 
entre Prefeitura, Fundação 
Joao Paulo II (Canção Nova), 
Ministério Público e a asso-
ciação Acãochegatos (Asso-
ciação Protetora de Cães e 
Gatos) para os trabalhos de 
atenção aos animais de rua 
da cidade.

A Acãochegatos, entidade 
sem fins lucrativos que cuida 
da defesa dos animais de 

Cachoeira há quase quatro 
anos 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 recebido será pago 
pela comunidade Canção 
Nova.

Os textos da revogação e 
do novo projeto lei pegou 
a entidade contratada pela 
Prefeitura para atuar no 
tratamento de animais de 
rua de surpresa. Pelo menos 

é isso que o presidente da 
Associação Acãochegatos, 
Ricardo Quintanilha, contou. 
“Não ficamos sabendo no 
momento, mas dias depois 
tomamos ciência por tercei-
ros. Eles fizeram isso para 
que ninguém questionasse 
por causa da realização da 
festa de rodeio que ocorreu 
aqui em Cachoeira”, salien-
tou. “Apesar disso, nós da 
associação não somos a 
favor de rodeio, vaquejada 
ou algo que leve os animais 
a maus-tratos, ou à diversão 
das pessoas, considerados 
como eventos culturais, in-
felizmente”.

Ainda segundo Quintani-
lha, o convênio (assinado em 
caráter emergencial) com a 
Prefeitura e a Comunidade 
Canção Nova foi assinado 
após apontamento da pró-
pria instituição, em 2015, 
junto ao Ministério Públi-
co, denunciando a falta de 
cuidados com animais na 
cidade.

Entre os problemas, a falta 
de um CCZ (Centro de Con-
trole de Zoonoses) ou outro 
tipo de serviço de castração.

“O problema é que se fi-
zermos alguma coisa contra 
a Prefeitura (referente à 
votação que revogou a lei de 
2009), corremos o risco da 
cessação do convênio, já que 
agora é uma grande opor-
tunidade para darmos mais 
um passo no nosso trabalho, 
lembrando ainda que se esse 
TAC não for cumprido, pode 
ocorrer uma Ação Civil Pú-
blica pelo Ministério Público 
e dar ainda mais ‘dor de ca-
beça’ para eles”, destacou o 
presidente da Acãochegatos.

Animais utilizados no rodeio da Festa do Peão, encerrada no último domingo; nova lei gera polêmica após acusação de respaldo de prefeito

Funcionários da Prefeitura de Lorena em obra da construção de Centro de Idosos, paralisada em 2015

Foto: Reprodução

Foto: Lucas Barbosa

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

Galeria Veras - (12) 3133-3257
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Policiais militares participam de apresentação de novos veículos para trabalho em Pinda; cidade volta a contar com Atividade Delegada

Lorena alerta sobre “golpe do medicamento”

Pinda aposta em Atividade Delegada para conter violência

Laboratório finge possuir convênio com a Prefeitura para enganar vítima; três casos são registrados

Ação conta com 25 policiais militares, com investimento de aproximadamente R$ 600 mil

Lucas Barbosa
Lorena

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para impedir que a popu-
lação caia em um novo gol-
pe, a Prefeitura de Lorena 
emitiu um alerta, na última 
semana, sobre a ação de um 
laboratório que comerciali-
za medicamentos naturais. 
A empresa, supostamente 

Com um investimento de 
quase R$ 600 mil até o fim 
do ano, Pindamonhangaba 
implantou na última quarta-
-feira a Atividade Delegada, 
chamada de “bico oficial” da 
Polícia Militar.  A iniciativa, 
que contará inicialmente 
com o trabalho de 25 po-
liciais, busca reduzir os 
índices de criminalidade no 
município.

Um levantamento divul-
gado pela secretaria de Se-
gurança Pública do Estado, 
na última segunda-feira, 
apontou que Pindamonhan-
gaba registrou, de janeiro a 
maio, um aumento de 10% 
no número de roubos, com-
parado ao mesmo período 
de 2016, passando de 318 
para 351 delitos.  

A taxa de furtos teve um 
aumento ainda mais consi-
derável, de 18%, saltando de 
659 para 781 casos. 

Para conter o avanço da 
criminalidade, o Município 

localizada em São Paulo, 
afirma aos moradores que 
possui uma parceria com o 
Município.

De acordo com a coorde-
nadora de Atenção Básica 
de Saúde, Maria Carolina 
Codelo, três denunciantes 
revelaram que receberam 
ligações de vendedores do 
laboratório DRK Fórmula 

aposta na Atividade Delega-
da, que terá um custo men-
sal de aproximadamente 
R$ 90 mil. O convênio para 
a implantação da Atividade 
Delegada foi assinado, no 
último dia 29, quinta-feira 
pelo secretário de Segu-
rança Pública do Estado, 
Mágino Alves.

De acordo com o secretá-
rio e Proteção e Bem-Estar 
ao Cidadão, José Sodário, o 
número de policiais contra-
tados poderá aumentar nos 
próximos dias, chegando 
até 32.

O chefe da pasta revelou 
ainda a expectativa diante 
da implantação da Ativi-
dade Delegada. “Todos os 
processos foram concluídos 
e agora a população e os 
comerciantes estão mais 
seguros com esse reforço. 
Além de realizar as tarefas 
previstas no convênio, ainda 
existe o complemento das 
atividades da Polícia Militar 
em ações efetivas de poli-
ciamento ostensivo visando 
aumentar a segurança”,

de Produtos Naturais Ltda, 
no fim de junho.

Além de afirmarem que 
conseguiram o contato do 
morador através de dados 
fornecidos pelas UBS’s (Uni-
dades Básicas de Saúde), os 
golpistas ressaltavam que 
o laboratório possuía um 
convênio com a Prefeitura. 
“De forma alguma passaría-

mos os dados para qualquer 
pessoa ou empresa, isso é 
apenas um artifício para ten-
tar tornar os produtos mais 
atrativos. Não temos parce-
ria com nenhum laboratório. 
Isso que eles estão fazendo 
é um crime”, afirmou Maria 
Carolina.

A coordenadora revelou 
ainda que até o momento 

nenhum responsável pelo 
laboratório foi localizado 
para se explicar sobre o 
caso. “Telefonamos diversas 
vezes para o telefone que 
as vítimas nos passaram, 
mas ninguém atende. Caso 
apareçam novos relatos, 
registraremos um boletim 
de ocorrência e tomaremos 
outras medidas”.

Sobre a DRK Fórmula de 
Produtos Naturais Ltda, a 
reportagem do Jornal Atos 
averiguou que de acordo 
com o registro da empresa, 
seu nome fantasia é Life 
Gold e sua sede fica locali-
zada no Jardim Tango em 
São Paulo. Porém o telefone 
de contato não está funcio-
nando.

Foto: Reprodução

Adolescente é apreendido após 
assaltar três farmácias em Guará

Irmãos são presos 
traficando maconha 
em Pindamonhangaba

Polícia Militar recupera 
carreta com carga de 
R$1,5 milhão em Pinda

Procurado pela Justiça 
é preso em Cruzeiro

Trio é preso por assaltar 
restaurante em Pinda

Operação prende dois 
traficantes em Cruzeiro

A Polícia Militar apreen-
deu, na última quarta-feira, 
um adolescente de 16 anos 
acusado de assaltar três far-
mácias em Guaratinguetá. 
O menor infrator cometeu 

Um casal de irmãos foi pre-
so em flagrante por tráfico 
de drogas na tarde da última 
quinta-feira, no Santa Cecília, 
em Pindamonhangaba.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, policiais mi-
litares foram designados 

A Polícia Militar recuperou, 
na tarde da última quinta-fei-
ra, uma carreta que havia 
sido roubada no Cidade Nova, 
em Pindamonhangaba. A car-
ga estava avaliada em cerca 
de R$ 1,5 milhão. 

O motorista do veículo 

Um homem acusado de 
praticar assaltos na região 
central de Cruzeiro foi preso 
na noite da última quinta-fei-
ra, no Vila Romana. 

Durante uma ronda pelo 
bairro, uma equipe da Polícia 
Militar se deparou com o in-
dividuo em atitude suspeita. 
Ao checar a documentação 
do homem foi constatado 

Três criminosos foram 
presos após assaltarem 
um restaurante na noite da 
última quarta-feira, no Cen-
tro de Pindamonhangaba. 

Segundo a Polícia Militar, 
o trio invadiu o estabeleci-
mento comercial, por volta 
das 23h, utilizando facas 
para render os funcioná-
rios e clientes.

Após roubarem o dinhei-

Dois jovens foram presos 
em flagrante por tráfico de 
drogas na última quinta-fei-
ra, em Cruzeiro. 

De acordo com a Polícia 
Civil, uma investigação da 
Dise (Delegacia de Inves-
tigações Sobre Entorpe-
centes) apontou o funcio-
namento de um ponto de 
tráfico de drogas no Jardim 
América. Ao chegar na rua 

a série de crimes num in-
tervalo de apenas trinta 
minutos.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o flagrante 
aconteceu por volta das 

para cumprir um mandato 
de busca na casa dos irmãos, 
localizada no Santa Cecília. 
Durante vistoria no imóvel 
foi encontrado um tijolo de 
maconha de aproximada-
mente quatrocentos gramas 
e uma balança de precisão.

relatou aos policiais militares 
que o roubo ocorreu na rua 
Mogi das Cruzes. Patrulhando 
a região, a Polícia Militar con-
seguir interceptar a carreta 
na rua Redenção da Serra. O 
criminoso não ofereceu resis-
tência e acabou preso.

que ele era procurado pelo 
roubo de um aparelho celular 
em outubro do ano passado. 
Ele também é suspeito de ter 
praticado outros roubos e 
furtos no município.

O criminoso foi encaminha-
do à DIG (Delegacia de Investi-
gações Gerais) e na sequência 
foi recolhido à cadeia pública 
de Cruzeiro. 

ro do caixa e pertences pes-
soais, os assaltantes fugiram 
em uma Kombi.

Durante patrulhamento 
na região, policiais milita-
res encontraram o veículo 
estacionado ao lado de um 
terreno baldio, onde o trio 
estava escondido. 

Os criminosos foram pre-
sos e permanecem à disposi-
ção da Justiça.

Sebastião Gonçalves Torres, 
os policiais abordaram dois 
jovens, sendo um maior e ou-
tro menor. Na vistoria foram 
localizadas diversas porções 
de maconha, cocaína e crack.

O adolescente foi apre-
endido e o comparsa foi 
recolhido à cadeia pública 
de Cruzeiro, onde aguarda 
transferência para algum 
presídio da região.

21h, na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, no Centro. 
O adolescente, que carrega-
va um simulacro de arma 
de fogo, foi surpreendido 
pelos policiais na saída 

de uma farmácia. Poucos 
minutos antes, o menor de 
idade já havia roubado ou-
tros dois estabelecimentos 
comerciais, um no Campo 
do Galvão e outro na região 
central.

O menor infrator, que já 
tinha passagem por tráfico 
de drogas, foi apreendido e 
aguarda transferência para 
a Fundação Casa.
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Pinda realiza 1º Feira de 
Empreendedores Negros

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba fechou parceria 
entre a Amoramor e o Coleti-
vo Mixgenação, para 
a 1º Feira de Empre-
endedores Negros do 
Vale do Paraíba, que 
será realizado neste 
domingo.

O evento está mar-
cado para a Casa Mix, 
das 10h às 22h. Para 
participar, o interes-
sado vai pagar uma 
entrada simbólica no 
valor de R$ 5.

O objetivo da fei-
ra, que vai reunir 
artistas e exposito-
res de São Paulo a 
Cruzeiro, é fomentar 
e oferecer espaço 
a empreendedores 
negros do Vale do 
Paraíba e região, por 
meio da valorização 
de suas produções e 
da cultura de origem 

afro-brasileira.
A Casa Mix fica à avenida 

São João Bosco, 460, no 
bairro Santana. Mais infor-
mações no site da Prefeitura 
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Leandro Oliveira
Lorena

A Prefeitura de Lorena lan-
çou na última quarta-feira o 
programa Empreenda Já. A 
iniciativa pretende facilitar 
os processos de licenciamen-
to de abertura de empresas. 
O projeto auxiliará os micro 
e pequenos empresários.

A proposta do Executivo 
vai de encontro ao cresci-
mento da geração de empre-
gos da cidade, que lidera o 
índice anual da região.

O Empreenda Já está liga-
do ao programa estadual Via 
Rápido, que derruba a buro-
cracia ligada à abertura de 
empresas. Durante discurso 

no lançamento da iniciativa, 
o prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB) citou que o projeto 
fecha um ciclo importante 
do desenvolvimento eco-
nômico e da geração de 
empregos na cidade.

Além de desburocratizar o 
processo de licenciamento 
para abertura de empresas, 
o Empreenda Já funcionará 
em conjunto ao sistema da 
Prefeitura, interligado à se-
cretaria de Meio Ambiente, 
Vigilância Sanitária e Junta 
Comercial.

“É um momento ímpar em 
relação à toda burocracia 
que a gente sabe que o Brasil 
é, pela dificuldade que temos 
de abrir uma empresa. Esse 

é o caminho que precisamos 
para os empreendedores 
individuais, colocar essas 
pessoas no mercado e poder 
fazer com que elas se tornem 
oficiais. Assim a gente pode 
gerar emprego e renda tam-
bém”, respondeu o prefeito.

O secretário de Desenvol-
vimento, Ciência Tecnologia 
e Inovação, Luiz Gustavo 
Rodrigues, explicou como 
o programa pode encur-
tar o caminho do micro e 
pequeno empresário até 
a abertura de uma nova 
empresa. “Com a abertura 
do programa, hoje para a 
empresa conseguir retirar 
o seu alvará, a empresa que 
tem baixo impacto ambien-

tal consegue o seu alvará 
em até 48 horas, ou seja, 
tira toda a burocracia des-
se processo”, destacou.

O espaço físico de atendi-
mento do programa será no 
Mercado Municipal. “Nossa 
estrutura fica no Mercadão 
e o suporte, tanto do Banco 
do Povo, do PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor), Sebrae e engenharia 
ficarão lá. Na (avenida) 
Capitão Messias funciona-
rá a parte de tributação, 
para facilitar uma possível 
entrega pessoal na sede da 
Prefeitura e a gente faz o 
cadastramento e entrega 
a empresa montada”, con-
cluiu Marcondes.

Atendimento no comércio de Lorena, que lidera projeção de geração de empregos na região; cidade aguarda abertura de novos postos

O prefeito e empresário Fábio Marcondes fala durante lançamento de programa direcionado a empreendedores; idéia é abrir caminhos

Liderando a geração de empregos, Lorena 
projeta mais vagas para segundo semestre

Prefeitura de Lorena lança programa 
para facilitar abertura de empresas

Cidade lidera estatística do Caged; chegada de empresas pode impulsionar criação de postos de trabalho

Empreenda Já é aposta para atrair empresários e fortalecer empregos

Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Lorena

De janeiro a maio deste 
ano, Lorena abriu 209 postos 
de trabalho segundo o Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados). 
O número crescente coloca 
a cidade na liderança do 
ranking da microrregião de 
Guaratinguetá. A projeção 
para os próximos meses é 
de abertura de novas vagas 
com as instalações de novas 
empresas na cidade.

No período, de acordo com 
o Caged, Lorena está à frente 
de Guaratinguetá, que abriu 
170 postos, Potim, com 150 
e Cachoeira Paulista, com 
137 vagas abertas. O resulta-
do foi apresentado na última 
quarta-feira, durante coletiva 
de imprensa. 

Com grande fluxo de uni-
versitários, o principal setor 
na geração de empregos, 
de acordo com o prefeito 
Fábio Marcondes (PSDB), 
é o comércio ativo. Um su-
permercado será instalado 
no antigo Clube Hepacaré, 
trata-se de uma franquia da 
rede Nagumo. As obras desse 
empreendimento estão em 
fase final e a expectativa é 
de que ele seja inaugurado 
em outubro.

“Tenho informações de 
que até outubro ele estará 
operando. Ele pode gerar 120 

empregos a mais na cidade. 
Esse é um momento impor-
tante, na contramão do País. 

Enfrentamos uma recessão 
fortíssima, o País começa a 
dar uns passos e Lorena com 

esse investimento gerará 
mais renda e emprego para a 
população”, respondeu.

Indiretamente, o empreen-
dimento também fará com 
que a região do Hepacaré 
possa receber uma obra 
viária, já que de acordo com 
o prefeito, seguindo uma 
das exigências dos empre-
endedores, serão necessários 
investimento e duplicação da 
rua Conselheiro Rodrigues 
Alves, a Rua das Palmeiras.

Cervejaria – O prefeito foi 
questionado sobre as nego-
ciações com uma cervejaria 
que teve a instalação espe-
culada na cidade. Marcondes 
confirmou que as tratativas 
estão em fase final e que as 
discussões continuam sendo 
feitas com confidencialida-
de através do Governo do 
Estado, Prefeitura e empre-
endedores.

Apesar do segredo mantido 
pela Prefeitura, a especula-
ção é de que a negociação 
do Município será com a 
cervejaria espanhola Estrella 
Galicia.

“Infelizmente ainda não 
podemos anunciar. Estamos 
em detalhes finais sobre ter-
reno, viabilidade, qualidade 
de água, tudo aprovado. 
Espero que até agosto eu 
tenha a informação desses 
investimentos. Está bem 
encaminhado”, concluiu Mar-
condes.

Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio
CNPJ nº 05.476.154/0001-78 - NIRE nº 35.300.194.225

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/17
Data, Hora e Local: Às 14 hs do dia 28/04/17, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Peixoto de Castro, Quadra I-6, GB, Pólo Urbo 
Industrial, na Cidade de Lorena/SP. Convocação: Dispensada a 
publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 
124, §4 da Lei nº 6404/76, em decorrência de estarem presentes os 
acionistas representando a totalidade do capital social. Presentes 
ainda, os Senhores Rogério Barbosa e Valter Takeo Sassaki, 
representando a Diretoria da Companhia. Dispensada a presença 
de representante da auditoria independente, por não haver por parte 
dos acionistas a necessidade de esclarecimentos adicionais. Mesa: 
Mauro André de Souza, Presidente da Mesa; Valter Takeo Sassaki, 
secretário. Ordem do Dia: Por unanimidade dos votos dos presentes 
e observados os impedimentos legais, foram discutidas e aprovadas 
as seguintes matérias: 1. Relatório Anual da Administração. Foi 
aprovado em sua íntegra e sem quaisquer restrições, o relatório anual 
da administração da Companhia referente ao exercício encerrado em 
31/12/16. 2. Demonstrações Financeiras. Foram aprovadas em sua 
íntegra e sem quaisquer restrições, as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício encerrado em 31/12/16, com o 
parecer favorável, sem ressalvas, da KPMG Auditores Independentes, 
publicadas no dia 28/04/17, no Jornal DOESP, páginas 101, 102 e 103 e 
no Jornal ATOS de Lorena, página 04, sendo que, por ter a Companhia 
apresentado prejuízo no exercício, não há lucro a ser destinado pelos 
acionistas. 3. Remuneração dos Administradores. Fixou-se o valor 
global de até 20.000,00 para a remuneração dos administradores da 
Companhia até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, 
valor esse a ser distribuído entre os membros dos órgãos da 
administração conforme deliberação do Conselho de Administração, 
nos termos do art. 7º, § único do Estatuto Social. 4. Lavratura da ata 
desta Assembleia em conformidade com o § 1º do Art. 130 da Lei 
6.404/76, estando os documentos que a compõe – o relatório anual 
e as demonstrações financeiras, respectivamente numerados 01 e 
02 - devidamente rubricados pela Mesa e arquivados na sede da 
Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a assembleia, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, 
vai assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mauro André de 
Souza, como Presidente da Mesa, Valter Takeo Sassaki, Secretário, 
Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, por ArcelorMittal Spain Holding 
S.L.; Guilherme Luiz do Val e José Luiz Madeira do Val, por Tekno S/A 
Indústria e Comércio e Rogério Barbosa e Valter Takeo Sassaki, como 
Representantes da Diretoria. Lorena/SP, 28/04/17. Mauro André de 
Souza - Presidente da Mesa. Jucesp nº 284.623/17-9 em 26/06/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Foto: Divulgação
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Prefeitura realiza 
o 1º Arraial do 
Mercado Municipal

Guaratinguetá tem fim de semana 
de Festival da Truta, no Gomeral

Lorena realiza novo processo licitatório 
para aluguel de 33 boxes no Mercadão
Após redução de 50% no valor de mensalidade e isenção, expectativa é para negociação de 33 espaços

Redação 
Lorena

Redação 
Guaratinguetá

A Prefeitura de Lorena re-
aliza neste fim de semana o 
1º Arraial do Mercadão, que 
completou um ano no último 
dia 29. A festa conta com 
comidas típicas e músicas 
ao vivo.

O Arraial teve início nesta 
sexta-feira, e neste sábado 
acontece das 9h às 22h. Na 

O final de semana será 
do melhor da gastronomia 
em Guaratinguetá. O 14º 
Festival da Truta do Go-
meral teve início na última 
quinta-feira e se encerra 
neste domingo.

O Festival da Truta, re-
alizado na Pousada Dona 
Ana, no Gomeral, conta com 
gastronomia, música e arte 
na montanha. 

Neste sábado a programa-
ção começa às 12h, com a 
Banda Requinta. Às 16h, o 
grupo de Teatro Ação em 
Cena se apresenta, seguido 
do show da banda Sr. Jack, 
às 20h30. Dando continui-

programação estão apresen-
tações de quadrilhas temá-
ticas, comidas típicas como 
lanches, cachorro quente, 
pinhão, milho verde, pipoca, 
quentão, pastel, espetinhos e 
caldos, brincadeiras e apre-
sentações musicais.

O Mercadão fica na Av. 
Capitão Messias Ribeiro,  
625, bairro Olaria. Outras 
informações no site da Pre-
feitura, o lorena.sp.gov.br.

A comerciante Neide Serafim, que espera pelo aumento no movimento com as novas ações para ampliar o número de negócios no Mercadão

Movimento do primeiro dia do Festival da Truta, no bairro do Gomeral; casamento da boa comida com o frio

Foto: Francisco Assis

Jéssica Dias 
Lorena

O Mercado Municipal de 
Lorena prepara um novo 
processo licitatório para o 
aluguel de boxes. São 33 
espaços disponíveis, com 
valor de R$ 17,50 o metro 
quadrado. A licitação faz 
parte da campanha que 
tenta impulsionar o centro 
comercial, reinaugurado há 
um ano.

Em entrevista ao programa 
Atos no Rádio, o secretário 
de Administração, Luiz Fer-
nando Almeida contou que 
o novo pregão está aberto a 
comerciantes de toda região. 
O processo está marcado 
para o próximo dia 19. Na 
próxima terça-feira, às 10h, 
uma comissão do Mercadão 
receberá os interessados nos 
boxes disponíveis.

São 48 no total, mas hoje, 
apenas 15 boxes são ocupa-
dos por pequenos negócios 
como mercearias, restau-
rantes e hortifrúti. “Nós 
recebemos reclamações e 
reivindicações de alguns fun-
cionários referente ao preço 
do aluguel, pedindo alguns 
meses de isenção. O prefeito 
prontamente atendeu isso de 
duas formas, uma, através 
de um decreto reduzindo 
o valor do metro quadrado 
para R$ 17,50, dando a eles 
um certo fôlego; e através de 
um projeto de lei enviado à 
Câmara garantindo três me-
ses de isenção no aluguel”, 
contou.

No período eleitoral de 
campanha, o prefeito de 
Lorena, Fabio Marcondes 

(PSDB), assumiu o compro-
misso de reformar o Merca-
dão. Foram R$ 3,4 milhões 
investidos no local. 

As secretarias de Comuni-
cação e Cultura dão auxílio 
aos eventos do Mercadão 
referente à realização se-
manal de eventos nos finais 
de semana, para atrair a 
população para o local. Após 
muitas procuras, a Prefeitu-
ra vai disponibilizar os boxes 

para utilização de outros 
produtos como ração de 
animal, banco e papelarias.

Dona de um espaço no 
Mercadão que vende cremes, 
pimenta, ervas naturais, 
mel, tudo feito com produ-
tos naturais, Neide Serafim 
começou com o negócio 
em agosto de 2016. “Aqui 
tá crescendo, não é que tá 
no auge (sic), a partir de 
agosto com estrutura nova, 

o pessoal está conhecendo o 
Mercado, achando bonito, só 
que esta faltando abrir mais 
bancas”, comentou Neide, 
que pretende aumentar suas 
vendas. Para isso ela planeja 
comprar o boxe ao lado da 
sua loja. “O movimento não 
é muito, mas dá para o gas-
to. Hoje, uma outra menina 
já trabalha comigo, porque 
aumentou (o movimento), 
e antes eu não trabalhava 

período integral porque 
sou professora do Estado, 
dava aula à noite e vinha 
nas horas de folga. Hoje já 
estou aguardando a minha 
aposentadoria”.

De acordo com o secre-
tário, todos os recursos da 
reforma foram próprios da 
Prefeitura, sem nenhum tipo 
de financiamento ou aditivo. 
“A licitação será aberto para 
todas as pessoas que que-

rem abrir comércio ou que já 
tenha seu negócio informal. 
Todos que já tem seu espaço 
no Mercado Municipal tive-
ram a redução do valor do 
aluguel e quem entrar (na 
licitação) também pagará o 
valor já em 50% reduzido e 
terá três meses de isenção 
do aluguel até conseguir 
um certo lucro, para após 
o terceiro mês começar a 
pagar”, salientou Almeida.

Apesar das medidas para 
auxiliar no crescimento 
das vendas, nem todos os 
comerciantes do Mercadão 
estão satisfeitos. Com uma 
lanchonete no Mercadão há 
um ano e seis dias, Flavio 
Jardim, o Carioca, falou das 
dificuldades de se conseguir 
um movimento no local. “O 
cara passa aqui e não vê 
nada, não estimula, não da 
vontade do cara entrar. Ago-
ra com os boxes que vão vir 
mais gente, mais hortifrúti, 
loja de roupas, calçados, 
loja 1,99. Antes, era só hor-
tifrúti, mas agora o pessoal 
está querendo outras coisas. 
Então, eles liberaram entra-
rem com outros produtos”, 
exaltou.

Além das reduções no 
aluguel e na isenção aos 
comerciantes, o Mercadão 
aposta na presença de ser-
viços como o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor), Sebrae, Ministério do 
Trabalho, Banco do Povo, 
secretarias de Desenvol-
vimento Econômico e de 
Engenharia, além de um 
centro de atendimento do 
AME (Ambulatório Médico 
de Especialidade).

dade à festa, no domingo, às 
12h o grupo MPB Trio faz 
a abertura, às 15h, o grupo 

sabor da poesia, finalizando 
às 18h, com a banda Cereal 
Killers.

Mais informações sobre o 
festival no site da Prefeitura, 
o guaratingueta.sp.gov.br.

Foto: Divulgação
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Alunos Unifatea reformam Abrigo de 
Idosos Maria de Nazareth, em Lorena

Cruzeiro inicia atividades em homenagem à Revolução de 32

Projeto do curso de Arquitetura e Urbanismo revitaliza e transforma espaços

Eventos marcam resgate histórico de um dos principais movimentos na história da Constituição do Brasil

Da Redação 
Lorena

Uma iniciativa dos alunos 
do 3º e 4º anos do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da 
Unifatea (Universitário Teresa 
D’Ávila) promete reformar 
o Abrigo de Idosos Maria de 
Nazareth, no bairro do São 
Roque, em Lorena. O projeto 
Casa Real deve entregar a 
estrutura recuperada ainda 
este ano.

A cada dois anos os alunos se 
reúnem em equipes para trans-
formar um local. Nessa quarta 
edição o projeto vai revitalizar 
12 ambientes diferentes no 
abrigo, oito em áreas internas 
e quatro em áreas externas, 
com interferências de fachada 
e paisagismo.

No abrigo de idosos Maria de 
Nazareth as intervenções serão 
realizadas de agosto a outubro. 
As ações começaram em maio, 
com as primeiras reuniões e 
visitas das equipes ao local, 
medição dos espaços, discus-
são de projeto e apresentação 
de uma proposta à diretoria 
do abrigo. Eles estão na fase 
de captação de recursos, com 
entrega prevista para outubro.

O projeto Casa Real já pro-
moveu a reformulação de três 
espaços em Lorena. O primeiro 
foi uma casa no interior do 

Unifatea, em 2011, que, em 
apenas quarenta dias, ganhou 
um novo visual com cinco am-
bientes internos e um externo.

Em 2013, com o tema ‘Bem 
Morar’, o projeto proporcionou 
a revitalização de oito ambien-
tes diferentes no Lar de Idosos 
Vila Vicentina, seis em áreas in-
ternas e dois em áreas externas 
com interferências de fachada 
e paisagismo. Finalizando os 
projetos que já foram executa-
dos, em 2015 cerca de oitenta 
alunos do curso planejaram e 
executaram uma intervenção 
em sete ambientes no Cadevi 
(Centro de Atendimentos aos 
Deficientes Visuais), localizado 
no bairro Ponte Nova, em Lo-
rena. A escola atende cerca de 
30 alunos da cidade e região, 
portadores de deficiência vi-
sual. Esse projeto contou com 
o apoio da Prefeitura.

“A revitalização visa trazer 
mais funcionalidade aos espa-
ços, segurança e bem-estar aos 
usuários, ao mesmo tempo em 
que busca despertar o papel 
social do arquiteto em contri-
buir com a sociedade”, explicou 
o coordenador do curso de 
Arquitetura e Urbanismo do 
Unifatea, José Ricardo Faria 
Flores.

Além de Flores Faria, o 
projeto é organizado pe-
los professores e arquitetos 
Eduardo Venanzoni, Bárbara 
Sparenberg e Juliano Nunes 
Alves. “Essa ação promove 
uma rica experiência de troca, 
em que os estudantes levam à 
comunidade civil os conheci-
mentos específicos de arquite-
tura e urbanismo, e retornam 
à comunidade acadêmica com 
o conhecimento adquirido em 
suas atividades”, destacou o 
coordenador.Estudantes do terceiro e quarto anos de Arquitetura e Urbanismo da Unifatea em espaço recuperado de entidade; proposta chega à asilo

Túmulo de ex-combatente no Cemitério Santa Cruz e monumento em homenagem à Revolução Constitucionalista de 32, em Cruzeiro, capital dos históricos conflitos

Foto: Divulgação

Foto: Andreah Martins

Andreah Martins
Cruzeiro

Em comemoração ao marco 
histórico nacional, Cruzeiro 
programou uma série de 
homenagens aos 85 anos do 
Movimento Constitucionalis-
ta de 1932. São quatro dias 
de eventos, com um regaste 
dos momentos da época, com 
exposições, visita ao Túnel da 
Mantiqueira, salva de tiros e 
o tradicional desfile.

A abertura foi realizada 
na última quinta-feira com 
a exposição “Revolução em 
Cartas”, realizada no Museu 
Major Novaes. Já na sexta-
-feira, aconteceu a troca do 
manto de Nossa Senhora 
Aparecida, que fica no alto 
da rodovia SP-52, que liga 
Cruzeiro a Passa Quatro, uma 
visita ao Túnel da Mantiquei-
ra, após uma trilha de quase 
um quilômetro até o local 
que foi palco de guerrilhas 
revolucionárias das tropas 
paulistas.

Ainda na sexta-feira foi 
apresentado o espetácu-
lo musical “Um Sonho de 
Liberdade”, no Teatro Ca-
pitólio, com a participação 
da Orquestra Popular da 
Mantiqueira. 

Neste sábado, uma salva de 
tiros e coroas de flores dão 
continuidade às homenagens, 
no Cemitério Santa Cruz, às 
10h. O local possui um mo-
numento em referência aos 
mortos em combate, o “Mau-
soléu dos ex-combatentes”.

Para finalizar a progra-
mação, o Desfile Cívico da 
Revolução Constitucionalista 
de 1932 começa às 8h. Além 
disso haverá o hasteamento 
das bandeiras e o passeio 
ciclístico pelos pontos turís-
ticos centrais da cidade, às 
10h30.

Região – Em homenagem 
ao aniversário da revolução, 
a Casa da Cultura de Lorena 
estendeu os horários de visi-
tação ao Museu “Fragmento 
da Revolução” durante toda a 
semana que antecede a data. 
Os visitantes poderão apre-
ciar um acervo de mais de 
cem peças e artefatos raros 
de guerra. O horário é das 

10h às 12h e das 14h às 16h.
Os interessados que quise-

rem uma visita monitorada 
podem agendar pelo telefo-
ne (12) 3153-1518 ou pelo 
e-mail cultura@lorena.sp.gov.
br. A Casa da Cultura fica à 
rua Viscondessa de Castro 
Lima, no Centro.

Em Guaratinguetá, será 
realizada a Corrida 9 de 
Julho, que já chega ao seu 
83º ano de atuação. Uma 
iniciativa da secretaria de 
Esportes e Meio Ambiente 
conta ainda com o plantio 
simbólico de mudas distri-
buídas aos atletas, visando 

à diminuição da emissão do 
carbono emitido na prova.

A corrida terá início a 
partir das 7h30, na avenida 
Presidente Vargas, na Nova 
Guará. Serão duas corridas, 
sendo uma com percurso 
reduzido, para pessoas com 
deficiência. Além da prova, a 

secretaria de Cultura da cidade 
realizará uma exposição da 
história da Revolução Consti-
tucionalista. A amostra conta 
com medalhas, equipamentos 
de guerra, armamentos, fotos, 
informativos da época e pu-
blicações científicas sobre a 
importância histórica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os 
candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor 
de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia 
tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação 
ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: LUCAS PEREIRA CARVALHO DA SILVA 
RG:367989384, ALAN DIAS RODRIGUES RG: 299293129.
Lorena, 05 de julho de 2017.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Pregão Presencial nº 18/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
OBJETO: CLAÚSULA PRIMEIRA - Em virtude de decadência do direito da primeira colocada 
em assinar a ata de registro de preços, ficam adjudicados á esta CONTRATADA os seguintes 
itens: 65,66,67,68. CLAÚSULA SEGUNDA – O valor total estimado do presente termo aditivo 
é R$2.325,00 (Dois mil trezentos e vinte e cinco reais)
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Pregão Presencial nº 109/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: RICAR LUBE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.637.957/0001-01
OBJETO: CLAÚSULA PRIMEIRA - Em virtude de decadência do direito da primeira colocada
em assinar a ata de registro de preços, ficam adjudicados á esta CONTRATADA os 
seguintes itens: 25,26..
CLAÚSULA SEGUNDA – O valor total estimado do presente termo aditivo é R$383,00 
(Trezentos e oitenta e três reais)
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Pregão Presencial nº 59/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: SECURE ALARMES MONITORAMENTO 24H LTDA - ME
CNPJ: 14.868.420/0001-07
OBJETO: CLAÚSULA PRIMEIRA – Com respaldo no artigo 65, I, “b”, da Lei n° 8.666/93, fica
acrescido o percentual de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento) equivalente a R$
13.992,00 (treze mil novecentos e noventa e dois reais) por 12 (doze) meses, ao valor anual
do contrato, destinados ao acréscimo de duas unidades: velório municipal/garagem e no
CRAS II, que somado ao acréscimo realizado no termo aditivo n° 01 totaliza 4,48% (quatro
virgula quarenta e oito por cento) ao valor anual do contrato.
CLAÚSULA SEGUNDA – A cláusula 4.1 do contrato n° 196/16 passa a vigorar com a 
seguinte redação:
4.1 - O valor a ser pago pela CONTRATANTE será de R$489.720,00 (Quatrocentos e oitenta
e nove mil setecentos e vinte reais) e corresponderá ao valor total da proposta apresentada
pela CONTRATADA.
PÁRAGRAFO ÚNICO – O valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE passa a ser
de R$ 40.180,00 (quarenta mil cento e oitenta reais)
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2017. PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2017 PROC. Nº 161/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamento hospitalar para o Centro Especializado em Reabilitação 
– CER III, do município de Lorena
CONTRATADA: BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 14.365.009/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 16.
VALOR TOTAL: R$ 514,80 (Quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017 PROC. Nº 153/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para o Centro Especializado em 
Reabilitação tipo III, do município de Lorena.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 05.043.905/0001-62
VENCEDORA DOS ITENS: 9.
VALOR TOTAL: R$ 3.130,00 (Três mil cento e trinta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017 PROC. Nº 243/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de material de alvenaria para
consertos e manutenção dos próprios públicos do Município
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,29,30,31,32,35,36,37,38,41
,42,45,46,49,50,53,54, 57,58,61,62,75,76,79,80,83,84,87,88,91,92,97,98,100,101,104,10
5,114,115,116,11 7,128,129,130,131,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,148,149,
152,153,154,155,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,1
78,179,180,181,184,185,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,20
2,203,216,217,224,225,226,227,230,231,232,233,236,237,240,241,242,243,244,245,250
,251,256,257,264,265,268,269,270,271,272,273,276,277.
VALOR TOTAL: R$ 201.308,10 (Duzentos e um mil trezentos e oito reais e dez centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.
CONTRATADA: BRLINETECH LTDA - EPP CNPJ: 44.521.052/0001-89
VENCEDORA DOS ITENS: 5,6,73,74,95,96,106,107,108,109,110,111,122,123,134,135,1
74,175,210,211,220,221,222,223,258,259,260,261.
VALOR TOTAL: R$ 221.568,00 (duzentos e vinte e um mil e quinhentos e sessenta e oito 
reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017
CONTRATADA: RAUL RABELLO NETO - EPP CNPJ: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 65,66,67,68,69,70,118,119,120,121,124,125,238,239.
VALOR TOTAL: R$ 54.448,00 (Cinqüenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017 PROC. Nº 196/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento 
de peças e acessórios para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Lorena.
CONTRATADA: RICAR LUBE COMERCIO DE PEÇAS – EIRELI - ME
CNPJ: 24.637.957/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 3,8,9,11,12,13,28,29,30,32,34,35.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.
CONTRATADA: VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.722.128/0001-07
VENCEDORA DOS ITENS: 2,36,38,39,40,43,44,45,47,49,64,65,66,72.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017
CONTRATADA: PATRICIA CRISTINA D ABREU EPP CNPJ: 20.363.508/0001-61
VENCEDORA DOS ITENS: 15,27.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017 PROC. Nº 201/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais para sinalização viária do
município de Lorena, de acordo com as necessidades de cada evento.
CONTRATADA: SETA SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP CNPJ: 08.401.239/0001-85
VENCEDORA DOS ITENS:
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 
,51,52,53,54,77,78,113.
VALOR TOTAL: R$ 29.868,53 (Vinte e nove mil oitocentos sessenta e oito reais e cinqüenta 
e três centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.
CONTRATADA: TINPAV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP CNPJ: 17.592.525/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93, 94,95,96,
97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,117 ,118,119,120,1
21,122,123,124,125,126,127,128.
VALOR TOTAL: R$ 44.674,75 (Quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e quatro
reais e setenta e cinco centavos
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017 PROC. Nº 211/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de cestas básicas com finalidade de atender 
á demanda da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.528.442/0001-17
VENCEDORA DOS ITENS: 1.
VALOR TOTAL: R$ 217.728,00 (Duzentos e dezessete mil setecentos e vinte e oito reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2017 PROC. Nº 260/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículo novo (zero quilometro) para atendimento das necessidades 
da Secretaria de Assistência Social.
CONTRATADA: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 22.645.915/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 1.
VALOR TOTAL: R$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2017 PROC. Nº 150/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de pintura para consertos e 
manutenção dos próprios públicos do Município
CONTRATADA: HERMANO M. PERRONI - EPP CNPJ: 08.001.150/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS:
3,4,5,6,11,12,15,16,19,20,27,28,31,32,35,36,39,40,45,46,51,52,55,56,62,63,66,67,76,77,
84,85,104,105.
VALOR TOTAL: R$ 26.453,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e cinquenta e três reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.
CONTRATADA: TOTIS – X LTDA ME CNPJ:17.943.773/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 23,24,86,87,88,89,90,91,92,93,112,113,114,115.
VALOR TOTAL: R$ 18.044,80 (Dezoito mil, quarenta e quatro reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE” 

– CONCORRÊNCIA N° 04/2017 – PROC. Nº 297/17
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços públicos 
de limpeza urbana de resíduos sólidos, consistindo em coleta e transporte de resíduos 
sólidos doméstico e comercial; locação, manutenção e higienização de containers de 
PEAD; varrição manual de vias e logradouros; limpeza de feiras livres; capinação manual 
e mecânica de vias e logradouros; roçada mecânica e coleta seletiva. O Município de 
Lorena/SP torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública para 
a realização da Concorrência supracitada está adiada “sine die” em razão de cumprimento 
de diligência motivada por impugnação apresentada ao edital. Informações (12) 3185-3000, 
das 09h00min às 17h00min.

DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE GUARATINGUETÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Região Guaratinguetá - 
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 05/2017, Processo nº 
3005/0049/2017, Oferta de Compra n° 080308000012017OC00149, do 
tipo menor preço, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico 
de contratações - BEC/SP, objetivando contratação de empresa 
especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR.  A sessão pública de processamento 
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br, no dia 20/07/2017, às 9:00 horas.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
REINALDO PAULO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão torneiro
mecânico, estado civil divorciado, de 54 anos de idade, nascido em São Bernardo do
Campo - SP, no dia 17 de abril de 1963, residente e domiciliado Rua Nadir de Souza
Rezende nº 70, Parque das Palmeiras, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO DE
CARVALHO e MARIA APARECIDA DE CARVALHO.
ROSANA DE ARAUJO CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública
estadual, estado civil solteira, de 49 anos de idade, nascida em Santo André - SP, no dia
11 de agosto de 1967, residente e domiciliada Rua Nadir de Souza Rezende nº 70, Parque
das Palmeiras, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO VIEIRA CRUZ e JOSEFA DE
ARAUJO CRUZ. 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, 4 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUAN OTÁVIO SILVA RIPARDO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba -
SP, no dia 24 de julho de 1991, residente e domiciliado Rua Papa João XXIII, nº 427, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de BERALDO CARDOSO RIPARDO e MARIA
HELENA DA SILVA RIPARDO.
PRISCILA ALAIDE LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão supervisora, estado
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 17 de
setembro de 1987, residente e domiciliada Rua Francisco de Oliveira Penteado, nº
1220, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ NESTOR LEITE e SILVANA
ELIZABETE MOREIRA LEITE. 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, 4 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
WALLACE RODRIGO MARTINS CESAR, de nacionalidade brasileira, profissão opera-
dor multifunc ional, estado civi l solteiro, de 22 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba - SP, no dia 30 de maio de 1995, residente e domiciliado Rua Áttila
Brotero de Assis, nº 42, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de AIRTON CESAR e
LUCIMARA MARTINS.
KÉZIA CRISTHINE DA FONSECA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profis-
são do lar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia
7 de março de 1997, residente e domiciliada Rua Coronel José Antônio Salgado, nº 89,
Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, f ilha de LEANDRO HENRIQUE
FERNANDES e REGIANE MOREIRA DA FONSECA FERNANDES. 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, 4 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
EDSON EUFRASIO DAMASCENO, natural de  Pindamonhangaba  SP,  nascido no dia
22 de maio de 1982, profissão pintor, residente  na  Rodovia  Amador Bueno da Veiga
Km 138,5,  Una,  em  Tremembé  SP,  filho  de GERALDO ANACLETO DAMASCENO
e de ROSA EUFRASIA DE JESUS.
ELISABETE APARECIDA BORGES, natural de Caçapava SP, nascida no  dia 9 de maio de
1983,   profissão   doméstica,   residente   Estrada Sebastião Paiva Gomes nº 200,
Araretama, Pindamonhangaba SP,  filha de JOSÉ REIS BORGES e de BENEDITA
HONORATO BORGES. Apresentaram  os  documentos I, III e IV do Art. 1.525, do Código
Civil  Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOAQUIM FRANCISCO MOTTA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil solteiro, de 59 anos de idade, nascido em Pacaembu - SP, no dia 7 de
novembro de 1957, residente e domiciliado Rua Regina Celia Pestana nº 288, Castolira,
em Pindamonhangaba SP, filho de IZIDORO FRANCISCO MOTTA e ENEDINA
FERREIRA DA SILVA.
ROSELI APARECIDA DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 52 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 10 de julho de
1964, residente e domiciliada Rua Antonio Alves da Silva nº 292, Castolira, em
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Pindamonhangaba SP, filha de DÉCIO RODRIGUES DE MELO e CONCEIÇÃO APARECIDA
DA SILVA MELO. 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, 5 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
CHARLES OSVANI DIAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão servente,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Guaíra - PR, no dia 5 de agosto
de 1992, residente e domiciliado Avenida Major Francisco Bueno Garcia Leme nº 844,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de EZEQUIAS PONCIANO DE SOUZA e
ISABEL DIAS DE CARVALHO DE SOUZA.
LARISSA ASSIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 18 anos de idade, nascida em Campos do Jordão - SP, no dia 6 de março de
1999, residente e domiciliada Avenida Major Francisco Bueno Garcia Leme nº 844,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS DA SILVA e TEREZA DE
ASSIS 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, 5 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
GLAUCO JOSÉ LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em
segurança do trabalho, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Jacareí -
SP, no dia 2 de setembro de 1986, residente e domiciliado Rua Doutor Laerte Assumpção
Junior nº 42, Jardim Cristina, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS
SANTOS e MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS.
MILLA NAIÁRA SOUZA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão projetista,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 15
de julho de 1991, residente e domiciliada Rua Marcos Damas Caldeira nº 39, Bela Vista,
em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CARLOS RIBEIRO e ANA PEREIRA DE
SOUZA RIBEIRO. 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, 6 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURO CASTELO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de carros
industriais, estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no
dia 2 de março de 1970, residente e domiciliado Rua Capitão Epaminondas de Andrade
Sandim, nº 721, Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO ODILARDO
MOREIRA e MARIA CASTELO MOREIRA.
TEREZA RIBEIRO MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Rio de Janeiro - RJ, no dia 30 de outubro
de 1978, residente e domiciliada Rua Capitão Epaminondas de Andrade Sandim, nº 721,
Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filha de NELSON RIBEIRO MAGALHÃES e LUZIA
PASSOS. 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, 6 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em elétrica, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 7 de maio
de 1988, residente e domiciliado Rua Miguel Durand, nº 79, Vila São Benedito, Moreira
César,Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BOSCO DA SILVA e MARIA CÉLIA DA
SILVA E SILVA.
MÁRCIA TATIANE MOREIRA CASTILHO, de nacionalidade brasileira, profissão coorde-
nadora administrativo, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Itaquera
- São Paulo - SP, no dia 8 de dezembro de 1988, residente e domiciliada Rua Guaratinguetá,
nº 130, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITA MOREIRA CASTILHO.
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, 6 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
VÍTOR NATIVIDADE HORTA, de nacionalidade brasileira, profissão administrador, esta-

do civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 8 de
junho de 1992, residente e domiciliado Avenida Dr. Antonio Pinheiro Junior nº 1805,
casa 27, Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filho de FERNANDO LUCIO
AMORIM HORTA e ALINE NATIVIDADE HORTA.
LUANA DE MENEZES CUNDARI PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão estu-
dante, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Tremembé - SP, no dia 13
de maio de 1995, residente e domiciliada Avenida Dr. Antonio Pinheiro Junior nº 1805,
casa 27, Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filha de FÁBIO EDUARDO PINTO
e ANNA PAULA CAVALCANTE DE MENEZES CUNDARI MACHADO PINTO. Apresen-
taram 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, 7 de julho de 2017

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos  exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO  JUNIOR,  solteiro,  engenheiro  de  projetos, nascido em
Tatuí SP, no dia  19.10.1987,  residente  e  domiciliado   Avenida Monsenhor João José
de Azevedo nº 430, bloco 10, aptº  306,  bairro Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ  ROBERTO  RIBEIRO  e de CÉLIA ANTUNES RIBEIRO.
CÁSSIA MARIA ALEXANDRE, solteira,  terapeuta  ocupacional,  nascida em Itapetininga
SP, no dia 01.02.1988, residente e  domiciliada  no  2º Subdistrito de Itapetininga SP, na
Rua Paulo  de  Lara  nº  250, Jardim Brasil,  Itapetininga  SP,  250,  Jardim  Brasil,  filha
de REINALDO ALEXANDRE  e   de   MARIA   APARECIDA   RAMOS   ALEXANDRE.
Apresentaram os documentos 1, 3 e 4 do Art. 1.525, do Código  Civil
Brasileiro. Se alguém souber  de  algum  impedimento,  oponha-o  na  forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROGÉRIO CESAR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquinas, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Lagoinha - SP, no dia
20 de outubro de 1994, residente e domiciliado Rua Irene de Oliveira, Nº 210, Campi-
nas, Pindamonhangaba SP, filho de AMADOR ROGERIO DE OLIVEIRA e ELISÂNGELA
DE FÁTIMA CESAR OLIVEIRA.
CAROL OCIREU DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 3 de janeiro
de 1997, res idente e domiciliada Rua Irene de Oliveira, Nº 210, Campinas,
Pindamonhangaba SP, filha de MARCELO OCIREU DE SOUZA e SELMA APARECIDA
DE FARIA. 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, 7 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAPHAEL CUPERTINO CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão designer grá-
fico, estado civil divorciado, de 26 anos de idade, nascido em São Bernardo do Campo
- SP, no dia 16 de maio de 1991, residente e domiciliado Avenida Morais Costa, nº 911,
Vila Industrial, São Paulo SP, filho de JACQUES DE ALMEIDA CAMPOS e GILVANA
CUPERTINO DE OLIVEIRA CAMPOS.
ÍSIS BARRETO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão jornalista, estado civil
solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 28 de
setembro de 1994, residente e domiciliada Rua Taubaté, nº 291, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filha de MILTON ALVES PEREIRA e MARLENE BARRETO
SILVA ALVES. 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, 7 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALAN HENRIQUE CRISPIM, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil
solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Suzano - SP, no dia 16 de setembro de 1994,
residente e domiciliado Rua Doutor Carlos Goffi Goulart, nº 159, apto 7, Jardim Cristina,
Pindamonhangaba SP, filho de ANANIAS CRISPIM e NEIDE FERMINO CRISPIM.
ANA CAROLINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão jornalista, estado civil
solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 11 de outubro
de 1993, residente e domiciliada Rua São Sebastião, nº 537, Parque São Domingos,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ RICARDO DA SILVA e SILVIA HELENA DA
SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 7 de julho de 2017.
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EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
A Empresa Jovane de Oliveira - ME, situada à Avenida Cachoeira Paulista, nº 
605 - Tardim Trabalhista - Cidade de Cachoeira Paulista/SP - Inscrição Estadual: 
235.084.531.110 e CNPJ: 10.619.986/0001-36, comunica extravio de Nota Fiscal 
de Venda ao Consumidor 3201 - Série D-1.
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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:
3522-3468/99704-5499 - 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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Estação Blues & Rock espera público recorde 
para dia de muita música no Centro de Guará
Organizador do evento, radialista e empresário Beto Branco reúne dez bandas na segunda edição

Ao lado de amigos, Beto Branco (centro) comemora a primeira edição do Estação Blues & Rock, em 2016; ele espera repetir sucesso no dia 15

Da Redação 
Guaratinguetá

O dia 15 de julho será 
marcado pela reunião dos 
amantes do melhor do rock 
e blues em Guaratinguetá. 
Pela segunda vez a cidade 
recebe o Estação Blues & 
Rock, de Beto Branco, na 
praça Condessa de Frontin, 
com bandas da região, con-
vidados e a promessa de um 
sábado de muito som.

A segunda edição do festi-
val será realizada dois dias 
depois do Dia do Rock. Na 
região, ninguém melhor 
para colocar a homenagem 
na rua que o empresário e 
radialista Beto Branco. Dono 
das lojas Ressonância e do 
programa de rádio homô-
nimo (hoje transmitido pela 
Rádio Clube de Guaratingue-
tá), ele abre mais uma vez 
espaço para a apresentação 
de bandas que lutam por um 
espaço.

“Quero que esse seja um 
dia muito legal para todos. 
Pra gente, para as bandas, 
pra quem vir ver. A primeira 
(edição), para minha surpre-
sa, foi uma coisa surpreen-
dente. Deu tudo certinho, 
correu tudo bem. As bandas 
agradaram, o público foi 
imenso, eu não acreditava 
que o público seria aquele”, 
contou Beto Branco, lem-
brando da edição de 2016.

A ideia veio após o radia-
lista ver uma foto de uma 
apresentação de músicos de 
blues em New Orleans, Mis-
sissippi (Estados Unidos). Vi 
a foto na internet, um grupo 
de músicos negros tocando 

em uma estação de trem, um 
palco montado na estação 
mesmo e a moçada sentada no 
trilho do trem, todo mundo se 
divertindo. Isso ai me chamou 
atenção. Ai escrevi na internet 
‘se um dia o prefeito de Guará 
deixar eu fazer um festival na 
estação de graça, sem custo, 
eu vou fazer isso aqui’. A res-
posta foi positiva”.

Beto revelou que ficou 
apreensivo para a realiza-
ção do segundo Estação 
Blues & Rock, mas que 
atendeu aos pedidos por 
um novo encontro. “Está 
sendo muito legal mesmo. 
Eu postava uma foto do ano 
passado e o pessoal comen-
tava ‘Beto, quando vai ser 
segundo? Quando vai ser o 

segundo?’ Eu estava meio 
preocupado porque é o 
nome seu que está em jogo”.

Para este ano o radialista 
espera conseguir iniciar 
os shows ainda no meio 
da tarde para garantir que 
todas as bandas consigam 
um bom tempo para tocar. 
O primeiro Estação Blues & 
Rock teve duração de quatro 

horas. A segunda edição tem 
início previsto para as 15h, 
com um número maior de 
shows. “São dez bandas. O 
primeiro foram cinco, ago-
ra são dez. Estou avisando 
muito o pessoal ‘não deixe 
pra esperar escurecer, nem 
esperar as seis da noite. 
Quem chegar neste horário 
vai perder três bandas”.

O palco da Praça da Es-
tação receberá as bandas 
Cereal Killers, The Old Shack 
Band, Lo-Fi, The Old Ma-
chine Band, Johnny West, 
Macgee e The Lost Hope, 
Crom, Old Stock, Tublues 
e Ricardo Leão Trio. Assim 
como em 2016, os organi-
zadores pedem a doação de 
um quilo de alimento não 
perecível, encaminhados à 
entidades de Guaratinguetá.

“Acho que vai dar mais do 
que no ano passado, quando 
arrecadamos uns 480 qui-
los. Esperamos arrecadar o 
dobro esse ano para ajudar 
as entidades”, projetou o 
radialista, que conta com 
apoio dos departamentos 
de Cultura e Trânsito da 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
além da Polícia Militar. “O 
meu parceiro que está dan-
do uma força é o Armando 
Andrade. Nós decidimos que 
ele ia cuidar da parte de 
estrutura e eu cuidava da 
parte das bandas. No fundo, 
todo mundo está fazendo 
junto. E é uma trabalheira, 
mas está sendo bem estru-
turado”, comemorou.

Prestes a fazer seu segun-
do festival em Guaratingue-
tá, Beto Branco não descarta 
fazer uma versão lorenense 
do projeto. “A ideia é unir as 
pessoas através das músicas, 
e com isso com participação 
das bandas que vem todas 
sem remuneração, um show 
beneficente. Nunca tive um 
convite em Lorena, mas 
seria muito legal fazer na 
Praça da Estação. Tem um 
espaço muito legal, seria 
muito bom”, projetou.

Foto: Reprodução


