
REFORÇO Com um investimento estadual de R$ 6 milhões, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) entregou, 
na última segunda-feira, o novo prédio que abrigará o 2° Distrito Policial de Pindamonhangaba, em Moreira César. 
Após a inauguração, o Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo criticou a falta de efetivo de policiais civis 
e delegados na região. Pág. 6
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Elcinho Vieira, que acabou derrotado em novas votações na Câmara

Soliva e Ayres apresentam acordo coletivo assinado em Guará; medida atende reivindicações de servidores
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Elcinho tem nova derrota 
e Câmara aprova LDO sem 
emendas da oposição

A Câmara de Lorena apro-
vou, na última quarta-feira, 
o projeto do Executivo que 
estabelece a LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) 
para o exercício de 2018. 
Durante a votação, a oposição 
apresentou duas emendas 
ao projeto, que acabaram 
rejeitadas. A última sessão 
antes do recesso parlamentar 

A diretoria do Sesi apre-
sentou, na última segun-
da-feira, a planta do novo 
complexo educacional que 
será construído em Lorena. 
A unidade, que contará com 
um investimento superior a 
R$ 20 milhões, atenderá cer-

foi mais uma vez marcada 
pela “queda de braço” entre a 
base governista e a oposição. 
Antes da votação final do 
projeto, vereadores oposi-
cionistas apresentaram duas 
emendas, sendo uma aditiva 
e outra modificativa. As duas 
propostas foram rejeitadas 
por 9 votos a 7.

ca de quatrocentos alunos. A 
entrega da planta ao prefeito 
Fábio Marcondes (PSDB), foi 
feita pelo diretor do Sesi de 
Cruzeiro, Mario Quaranta, e 
pelo assessor da Fiesp, Argus 
Ranieri (PMDB). 

Guará define 
acordo salarial 
para servidores
Salários e cartões alimentação têm reajustes 
já em agosto; impacto de R$ 270 mil na folha

A Prefeitura de Guaratin-
guetá e o Sisemug (Sindicato 
dos Servidores Municipais) 
assinaram um acordo coletivo 
para reajustar os valores refe-
rentes aos salários e cartões 

alimentação dos funcioná-
rios públicos municipais. A 
assinatura foi feita na última 
segunda-feira e encaminhada 
à Câmara, que aprovou dois 
dias depois, em sessão extra-

ordinária. De acordo com a 
proposta, serão 6,47% de re-
ajuste para os servidores que 
tem o salário base equivalente 
ao salário mínimo. 
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Sesi apresenta planta de 
nova unidade em Lorena

Metalúrgicos 
cobram maior 
segurança
na Gerdau

Após um acidente que feriu 
um funcionário da fábrica Ger-
dau na última quinta-feira, os 
trabalhadores cobram mudan-
ças no setor de aciaria, local 
onde ocorre a transformação 
do ferro em aço. O sindicato 
da categoria denuncia a falta 
de segurança no local, e que 
os trabalhadores estão sendo 
submetidos a longas jornadas 
de trabalho.
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TCE aponta 
falhas em 15 
prefeituras

Uma inspeção do TCE apon-
tou falhas em almoxarifados de 
234 órgãos públicos. 

Shopping cria 
expectativa 
de empregos 
em Cruzeiro

Um investimento privado 
de grande porte é alvo dos 
olhos de quem passa pela rua 
Engenheiro Antônio Penido, 
a Rua Dois, em Cruzeiro. 
Com 17 mil m², o terreno 
onde funcionou a empresa 
Café Solúvel vai se tornar um 
centro comercial, com lojas 
de grandes redes, cinema e 
supermercado.

Câmara
libera rodeios
em Cachoeira

A Câmara de Cachoeira 
aprovou a lei que define a rea-
lização de rodeio como evento 
cultural regional.

Câmara aprova 
cargos para a 
saúde de Guará

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou a criação de 17 car-
gos para a saúde municipal. O 
projeto foi encaminhado pelo 
Executivo e entrou em discus-
são na sessão extraordinária 
da última quarta-feira, em regi-
me de urgência. O documento 
tramitou pelas comissões de 
CCJ (Constituição e Justiça) 
e Finanças. Os vereadores 
aprovaram o documento por 
unanimidade.

Lutador
de Guará é bi
no mundial
de jiu-jitsu

Polícia Civil 
investiga morte 
de mãe e filha 
em Cachoeira

Homem comete 
suicídio após 
matar ex-mulher 
em Pinda

A Polícia Civil de Cacho-
eira Paulista abriu um in-
quérito para investigar o 
duplo homicídio contra mãe 
e filha, mortas a facadas 
durante a noite da última 
quarta-feira. 

Após 14 ocorrências contra 
o ex-marido, uma mulher, de 
42 anos, foi morta a facadas 
na última quarta-feira. 



15 DE JULHO DE 20172

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

Bastidores da Política

O prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel, que deu mais um exemplo 
de como atuar com agilidade para 
recuperar a cidade da paralisia 
crônica dos últimos anos. Nesta 
semana ele foi a Brasília debater a 
dívida do Município com o INSS, 
que há anos tem conseguido barrar 
uma série de ações em Cruzeiro. 
Mesmo sendo “marinheiro de pri-
meira viagem” na Prefeitura, tem 
feito mais do que a ex-prefeita, que 
não se cansava alardear seus conta-
tos na Capital...

A bancada de oposição da Câ-
mara de Lorena, que não conseguiu 
aprovar duas emendas na LDO, na 
sessão da última quarta-feira. Além 
de mostrar falta de conexão com a 
realidade do município, os capi-
taneados do “pernicioso” fizeram 
o contrário do que alardeiam na 
tribuna, onde se autoproclamam 
“defensores da sociedade”, já que 
parecem que esqueceram do povo, 
devido à falta de discussões sobre 
os investimentos em serviços e en-
tidades da cidade.

Atos e Fatos
“Enquanto houver bambu, 
vai ter flecha”

Márcio Meirelles Rodrigo Janot

COINCIDÊNCIAS MERAS SE-
MELHANÇAS

Nos filmes de ficção ao final da 
apresentação do nome dos artistas, 
produtores, e a equipe de apoio, a 
célebre frase: “qualquer semelhan-
ça com algum fato ou pessoa é mera 
coincidência”.

Os recentes fatos políticos no 
planalto são repletos de coincidên-
cias e semelhanças como um filme 
de ficção.

A ex-presidente Dilma, após 
uma apertada vitória sobre o seu 
opositor (após o apagão do fuso 
horário), inicia o seu governo com 
a proposta de seu opositor para 
a economia brasileira em função 
das pedaladas fiscais cometidas no 
seu governo para tampar o débito 
fiscal. As manobras de pagamento 
de contas em um dia e a retirada 

em seguida deste valor. Todas es-
tas operações eram registradas por 
controles públicos.

Nesta ocasião o Procurador-Ge-
ral da República estava escondido 
no bambuzal, não fazia flecha, 
simplesmente se escondia talvez 
pretendendo conquistar a sua ree-
leição a Procurador – Geral. Foi a 
fase que era chamado de Rodrigo 
Enganô.

O Tribunal de Contas da União, 
com parecer de um procurador 
da república, trouxe à tona toda 
a operação das pedaladas fiscais 
sem nenhuma atitude do Procura-
dor-Geral deixando ao Congresso 
Nacional a instauração do processo 
de impeachment.

O bambuzal começou a ficar 
apertado onde empresários que 
fizeram fortuna, as custas do BN-
DES, também começaram a perder 
espaço nas mamatas do governo.

A atitude do Rodrigo Enganô 
induziu aos jovens imberbes pro-
curadores de Curitiba a iniciar uma 
faxina ética na política e através 
dos recursos da Justiça ministrar 
aulas de como se deve fazer polí-
tica no país e esqueceram-se que 
são concursados e não eleitos pelo 
povo e se fixaram no “petrolão” 
transformando o ex-presidente 
Lula em vítima e quase mártir da 
democracia brasileira.

Do convívio do bambuzal nasce 
a trama de “pegar” o presidente 
Temer sugerindo ao empresário 
mau caráter – fez fortuna às custas 

do contribuinte – de gravar uma 
conversa que incriminasse o pre-
sidente da República e denegrisse 
um governo que o sustentou.

Agora o bambuzal ficou mais 
espaçoso e o procurador começou 
a produzir as flechas, nos interva-
los, tinha náuseas ao conhecer as 
gravações e ali mesmo depositava 
o resultado de seu vômito, local 
apropriado, aliás, para despejar 
suas necessidades fisiológicas.

Produziu uma peça acusatória 
que não prova absolutamente nada 
contra o presidente e o mais inusi-
tado passou pela Suprema Corte e 
os ínclitos magistrados deveriam 
declarar inepta a peça acusatória 
do Procurador Geral e evitar o jul-
gamento político pelo Congresso 
Nacional.

Para os membros do Congresso 

Nacional a oportunidade de dizer 
não a permanência do presidente 
Temer à frente da presidência da 
República e melhorar a sua inten-
ção de votos para 2018. O senador 
Renan junto ao Temer tinha 4% de 
intenções de voto em Alagoas para 
o Senado; retirando o apoio à Te-
mer e decretando o fim do mandato 
do presidente a sua posição foi para 
22% de intenção de voto. Renan 
precisa se eleger para conseguir a 
“ impunidade” parlamentar.

Falar mal do Temer e condená-
-lo garante votos para 2018!

Com certeza, o Congresso 
Nacional autorizará o Supremo 
Tribunal Federal julgar o presi-
dente Temer que pelo andar da 
carruagem não acatará a denúncia 
do “fazedor de flechas” porque 
carece de fundamento jurídico, 
ou, o Supremo pleno condenará 
Temer fazendo o julgamento que o 
Tribunal Superior Eleitoral não fez. 
Deste Supremo Tribunal Federal 
espera-se supremas surpresas.

A temporada de caça à votos 
para a presidência está aberta. 
Resta a sociedade entender que 
o perigo não mora no Palácio da 
Alvorada, mas no prédio do Con-
gresso Nacional onde se assentam 
os representantes do povo ávidos 
em fazer política do “toma lá dá 
cá” e tudo começar com dantes no 
quartel de Abrantes.

Entre bambuzais, flechas e ma-
gistrados transvertidos de índios o 
país vai se aguentando como pode!

“Falar mal do Temer e condená-lo 
garante votos para 2018!”

Do sonho a realidade
Em mais um passo decisivo 

para construção da mega escola do 
Sesi em Lorena, com investimento 
de R$ 20 milhões numa área de 
mais de 6 mil metros quadrados, o 
prefeito Fábio Marcondes, a vice 
Marietta Bartelega (doadora do 
espaço) e o vereador Bruno Ca-
margo receberam a planta de edi-
ficação da diretoria da instituição, 
representada por Sonia Abdala e 
Marco Ribeiro, supervisor do Sesi, 
ambos acompanhados pelo asses-
sor e facilitador da Fiesp, Argus 

Ranieri. Para quem ainda duvidava 
da realidade dos fatos, o projeto de 

construção é o ponto de partida 
para agendar o início das obras. 

Argus Ranieri abre projeto de construção ao prefeito Fábio Marcondes, observados pela vice-
prefeita Marietta Bartelega, vereador Bruno Camargo e pelo supervisor do Sesi Marco Ribeiro

Me engana que eu gosto
Após a Câmara de Cachoeira 

ter revogado uma lei de 2009 que 
impedia atrações de várias nature-
zas com a participação de animais 
no município, a subserviência dos 
vereadores ao prefeito ao revogar a 
lei, supostamente para dar legalidade 
ao ‘rodeio’ promovido pela Prefei-
tura nestes dias, provocou repúdio 
na população que criminaliza maus 
tratos contra animais. Disseram que 
pra amenizar a situação, os vereado-
res Dimas Barbosa e Thales Satim 
defenderam e aprovaram um novo 
projeto selecionando os tipos de ani-
mais que possam fazer parte destes 
‘espetáculos’, entre eles bois e vacas. 
Bois porque agrada o prefeitão; e 
vacas, devido aos pecuarista que pro-
movem leilões e torneios leiteiros.

Piada de liquidação
Para quem conhece a política de 

Lorena há anos, não sabe se ‘ri ou se 
chora’… ao ouvir o vereador Elci-
nho Vieira acusando a administração 
pública de superfaturar a merenda 
escolar kkkk…

Piada de liquidação II
Para quem conhece a política de 

Lorena há anos, não sabe se ‘ri ou 
se chora’… ao ouvir o ex-vereador 
Vagner da Silva, o Vaguinho, ques-
tionar as contas rejeitadas de 2013 
do prefeito Fábio Marcondes, por 
ter pago a turma da Educação que 
os Vieiras deram o cano em 2012 
kkkk…

Acertando as arestas
O prefeito de Guará, Marcus 

Soliva, deu mais um passo na or-
ganização interna da administração 
pública, a despeito da ‘bagunça 
franciscana’ em que encontrou 
quando assumiu a Prefeitura. Na 
última quinta-feira, a Câmara apro-
vou o acordo coletivo homologado 
em tom de conciliação entre Exe-
cutivo e Sindicato dos Servidores 
Municipais, permitindo o reajuste 
em percentuais corretos para os 
que ficaram sem equiparação sa-
larial em 2016 (governo passado) 
e o aumento geral. Como parte do 
acordo, reajustou também o valor 
do cartão alimentação, e aproveitou 
a convocação extraordinária dos 
vereadores e os ‘ventos favoráveis’ 
para criar dezessete novos cargos 
para Saúde a serem preenchidos, é 
claro, no próximo concurso.

Fechamento positivo
A sessão ordinária desta últi-

ma terça-feira fechou o primeiro 
semestre na Câmara de Pindamo-
nhangaba. Pelo crivo do mercado 
político, assim como o presidente 
Carlos de Moura, o Magrão, cum-
priu as expectativas administrativas, 
inclusive com a devolução de R$ 4 
milhões à Prefeitura, como sobra do 
duodécimo. Os vereadores também 
fizeram o ‘dever de casa’: criação e 
participações em vários conselhos 
municipais; aprovação de projetos 
relevantes do Executivo e, em es-
pecial à oposição, abertura de duas 
CEI’s – Comissões Especiais de 
Investigações (a do Vanone e a do 

Laboratório). Ah! Foi patrocinada 
inclusive uma denúncia no Minis-
tério Público contra prefeito Isael 
Domingues pelo suposto pagamento 
a uma terceirizada sem as devidas 
certidões de praxe.

Previsão de mercado
Rola entre os bem informados de 

Pinda que no ‘pique’ que o prefeito 
Isael Domingues está levando a 
administração pública, duas coisas 
podem ocorrer: Ou ele não termi-
na o mandato, ou ‘uma banda’ da 
equipe de governo que iniciou na 
administração cai fora antes ‘que o 
barco afunde’. Perguntem ao vice, 
Ricardo Piorino‼!

Destoando
Em ritmo de recesso a Câmara 

de Lorena passou a viver seu ‘me-
recido’ descanso desde a última 
quarta-feira, quanto a aprovação da 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamen-
tária. Segundo a turma da esquina, 
o presidente Valdemilson da Silva, 
o Tão, não via a hora de encerrar 
a temporada das sessões, temendo 
o corte da energia elétrica, supos-
tamente por falta de pagamento. 
Ventos dos corredores, dinheiro 
na casa se tornou ‘artigo de luxo 
e escasso’, já que pelo andar da 
carruagem os gastos foram maiores 
que a receita, e o Executivo negou 
suplementar em R$ 538 mil o duo-
décimo repassado nos últimos seis 
meses na ordem de R$ 3.941.700. 
Sem contar que, destoando dos 
últimos presidentes, não conseguiu 
economizar nem um ‘tosTÃO’ do 
dinheiro recebido…

Bolso vazio
A sessão de Câmara que fechou 

este primeiro semestre em Lorena 
foi mais desastrosa para o presidente 
Tão do que imaginava a oposição. 
Com a tentativa frustrada do ‘prota-
gonista do caos de 2012’ em aprovar 
uma emenda na LDO fixando em 
7% o duodécimo, deixou claro que 
os recursos da presidência poderão 
encolher nos próximos anos. Por 
nove votos a sete, os vereadores 
governistas garantiram a manuten-
ção do texto original das Diretrizes 
Orçamentárias, ou seja, o repasse à 
Casa de Leis continua ‘em até’ 7% 
(podendo ser menos que sete). Tam-
bém rejeitaram a segunda emenda de 
autoria do ‘tinhoso’, que pretendia 
ganhar autonomia para remanejar 
verbas para garantir a iniciativa dos 
seus próprios gastos sem passar pelo 
Executivo. Resumindo: se depender 
do prefeito Fábio Marcondes, a farra 
com dinheiro público na Câmara vai  
ficar mais difícil para ‘o pessoal do 
barulho’‼!

‘O povo que se lasque’
Curioso, mas real. Quem acom-

panhou a sessão que aprovou a 
LDO que vai orientar os investi-
mentos da Prefeitura nos próximos 
quatro anos, estranhou a oposição 
se preocupar apenas com seus in-
teresses pessoais, ao defender duas 

emendas visando a sustentabilidade 
econômica de seu ‘grupinho’. Não 
questionaram e nem verificaram por 
exemplo os investimentos futuros 
da saúde, educação, segurança e 
outros. Como bem disseram na 
pastelaria do mercadão: “só se pre-
ocupam com seus umbigos”‼!

Quem compara…
…pede O mercado político de 

Guará achou tão interessante o 
‘Tira teima’ (dados comparativos do 
primeiro semestre dos três últimos 
presidentes da Câmara de Lorena, 
com valores de duodécimo recebido 
e dinheiro economizado) publicado 
nesta coluna, dias atrás, ao ponto 
de solicitar a mesma comparação 
na Casa de Leis da Terra de Frei 
Galvão. A curiosidade é saber entre 
a legislatura passada (Dr. Marcelo 
Meirelles) e a atual (Marcelo Cou-
tinho, o Celão) quem fez mais com 
maior índice de economia?!?!?

Rouba cena
Circula pelos cafezinhos mais 

renomados de Guará que a política 
local já tem sua versão do ‘Mustela 
Putorius, o furão’, utilizado por Ta-
deu Schmidt, no momento esportivo 
do Fantástico. Qualquer semelhança 
com ‘aquele vereador’ que ‘pendu-
ra’ no prefeito Marcus Soliva em 
quase todas as viagens, principal-
mente quando é para sair na foto 
e depois dá até entrevista como se 
fosse o autor das conquistas, não é 
mera coincidência. Disseram que 
nesta semana quase não coube o 
prefeito em seu próprio carro numa 
das idas à São Paulo, porque o ‘fu-
rão’ já estava abordo. Perguntem ao 
Celão, que até desistiu da viagem‼! 

Ponte área
A semana foi de avanços para o 

prefeito de Cruzeiro Thales Gabriel, 
e de expectativa aos servidores 
municipais. Ele esteve em Brasília 
bem acompanhado com deputado 
Ramalho da Construção e com o 
vereador  tucano, Rafael Goffi (de 
Pinda) batalhando um acordo para 
pagamento da divida monstruosa 
do município com o FGTS. A ideia 
de Gabriel é, em tempo recorde,  
conseguir tirar a cidade do CADIN 
para poder receber verbas gover-
namentais.

O ‘bonde do Betão’
O ex-vereador de Cruzeiro e 

agora postulante a deputado federal 
Beto do Renato (PTB) está tentando 
reunir o que sobrou dos ‘caciques’ 
políticos da cidade para criação de 
um ‘grupão’, com vistas as eleições 
do ano que vem e a municipal em 
2020. Nomes como de Rafic Zake, 
Sergio Antonio, Dario Camargo 
e, entre outros, o radialista Paulo 
Antonio, ao que tudo indica têm 
manifestado apoio a formação do 
grupo. Para quem já assistiu este 
filme na política, tem consciência 
que motivações como esta começam 
como geralmente terminam - em 
várias facções…
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Vereadores aprovam LDO e 
rejeitam emendas da oposição

Tribunal aponta falhas 
em almoxarifados de 
prefeituras da região

Prefeito e Sindicato assinam acordo para salários de Guará

Discussão teve nova vitória da base na guerra política de Lorena

Infiltrações, negligência no armazenamento de 
produtos e falta de laudo dos bombeiros estão no 
relatório; fiscalizações surpresa seguem até dezembro

Salários e cartões alimentação têm reajustes já no próximo mês; impacto na folha de pagamento chega a R$ 270 mil

O vereador Élcio Vieira Junior, único voto contrário a LDO de Lorena

Foto: Arquivo Atos

Da Redação
Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou, na última quarta-feira, 
o projeto do Executivo que 
estabelece a LDO (Lei de Di-
retrizes Orçamentárias) para 
o exercício de 2018. Du-
rante a votação, a oposição 
apresentou duas emendas 
ao projeto, que acabaram 
rejeitadas. 

A última sessão antes 
do recesso parlamentar 

foi mais uma vez marca-
da pela “queda de braço” 
entre a base governista 
e a oposição.  Antes da 
votação final do projeto, 
vereadores oposicionistas 
apresentaram duas emen-
das, sendo uma aditiva e 
outra modificativa. As duas 
propostas foram rejeitadas 
por 9 votos a 7. 

A primeira cobrava que 
os parlamentares tivessem 
direito a movimentar 10% 
do duodécimo (verba des-

tina pelo Executivo para 
arcar com as despesas do 
Legislativo). Já a segunda 
cobrava que o valor do duo-
décimo fosse fixado em 7%. 
Em 2017, a Casa recebeu 
repasse de 6,55% do orça-
mento municipal.

Como o PPA (Plano Pluria-
nual) será votado somente 
em agosto, o projeto da LDO 
ainda não conta com valores 
estipulados. 

Para o exercício deste ano, 
o duodécimo conta com um 

investimento municipal de 
R$ 7.883.400,00. De janeiro 
a junho, já foram repassados 
R$ 3.941.700,00.

Nenhum encaminhamento 
de verbas para instituições 
ou serviços foi questionado 
pelos vereadores.

Autor das ementas veta-
das, o vereador Elcio Vieira 
Junior, o Elcinho (PV) foi 
o único a votar contrário 
ao projeto. A LDO 2018 foi 
aprovada com 15 votos a 
um.

O prédio da Prefeitura de Cruzeiro, uma das cidades relacionadas pelo TCE, em apontamento de falhas

O prefeito Marcus Soliva e o presidente do Sisemug, José Eduardo Ayres, durante assinatura de acordo coletivo aprovado nesta semana

Estéfani Braz
Região

Uma inspeção do TCE (Tri-
bunal de Contas do Estado) 
apontou irregularidades em 
almoxarifados de 234 órgãos 
públicos de todo o Estado. A 
fiscalização surpresa, realiza-
da no final de junho, mostrou 
descuido em relação a produ-
tos armazenados. Além disso, 
grande parte dos prédios 
analisados não tinha o AVCB 
(Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros). 

Entre as cidades notificadas 
no Vale do Paraíba, Apare-
cida, Bananal, Cachoeira 

Paulista, Cruzeiro, Cunha, 
Guaratinguetá, Lorena, Pin-
damonhangaba e Potim.

Em Guaratinguetá foram 
encontradas irregularidades 
como almoxarife com fiação 
elétrica aparente, infiltrações 
e problemas em armazena-
mento de material. 

Na cidade de Lorena foi 
constatada falta de extintor 
de incêndio, além dos proble-
mas anteriores. 

De acordo com o diretor 
regional do Tribunal de Con-
tas de Guaratinguetá, José 
Rubens, esta foi a quarta fis-
calização realizada neste ano. 
“Com essas irregularidades é 

gerado o relatório e nós en-
caminhamos ao prefeito para 
que ele tenha conhecimento 
de todas as irregularidades, e 
é determinado para ele que se 
regularize e também um tem-
po para que isso seja feito”. 

As fiscalizações-surpresa 
farão parte dos relatórios 
para votação das contas e po-
derão interferir diretamente 
nos pareceres dos relatores. 
Além disso, a gravidade do 
apontamento poderá gerar 
multa ou desaprovação das 
contas. 

Rubens explica que após 
a fiscalização é gerado um 
relatório parcial. “E esses 

relatórios (parciais) são con-
solidados. É elaborado um 
relatório definitivo e pode 
gerar sim uma penalidade 
no caso também de ter sido 
regularizado ou não.” 

Outro lado – A Prefeitura 

de Guaratinguetá afirmou 
que ainda não foi notificada 
sobre as questões.

A Prefeitura de Lorena 
destacou, por meio de nota, 
que já foi notificada para 
aprimorar suas instalações e 

regularizar a situação ao lon-
go de 2017.  A nota ressaltou 
ainda que a administração 
municipal já está tomando as 
providências necessárias, e 
até o final do exercício estará 
tudo regularizado.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Leandro Oliveira
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá e o Sisemug (Sindicato 
dos Servidores Municipais) 
assinaram um acordo coleti-
vo para reajustar os valores 
referentes aos salários e 
cartões alimentação dos 
funcionários públicos muni-
cipais. A assinatura foi feita 
na última segunda-feira e 
encaminhada à Câmara, que 
aprovou dois dias depois, em 
sessão extraordinária.

De acordo com a propos-
ta, serão 6,47% de reajuste 
para os servidores que tem 
o salário base equivalente 
ao salário mínimo.  Para os 
profissionais do magistério, o 
reajuste será de 7,64%. Para 
os funcionários celetistas que 
têm como base mais de um 
salário mínimo e ainda não 
haviam sido contemplados, 
o reajuste será de 11,08%, 
seguindo decisão do TRT (Tri-
bunal Regional do Trabalho) 
referente a 2016.

Outros 3% serão aplicados 
para os servidores de níveis 
básicos que não foram rea-
justados. Todos os reajustes 
serão retroativos a janeiro 
deste ano. 

Para o presidente do Si-

semug, José Eduardo Ayres, 
as negociações foram feitas 
para reajustar os valores 
de 747 servidores que não 

tiveram reajuste salarial no 
ano passado.

“O prefeito anterior deu re-
posição inflacionária somente 

para quem recebia o salário 
mínimo como base, e não deu 
para os demais, que represen-
tam 40% da Prefeitura. Esses 

747 funcionários são os que 
vão receber os 11% mais os 
3%, como falado pelo prefei-
to, que não foram pagos no 

ano passado. Fora isso, foram 
6,47% para quem ganha o 
mínimo”, explicou Ayres.

No ano passado os servi-
dores foram às ruas e pro-
testaram pedindo aumento 
salarial e reajuste do cartão 
alimentação. O TRT deter-
minou o reajuste de 11,08% 
para o cartão. Na época, 
o vale alimentação era de 
R$200 e, com a decisão do 
Tribunal, passou para R$222.  
Neste ano a Prefeitura aten-
deu as solicitações de 2016 
e reajustou e 12,53% sobre 
esse valor. Com isso, o vale 
alimentação passou a ser de 
R$ 250.

Diálogo aberto – O prefeito 
Marcus Soliva (PSB) revelou 
que as negociações junto aos 
servidores se estendem desde 
janeiro. Soliva confirmou ain-
da o reajuste salarial de 30% 
para monitores de creche. 

O impacto dos reajustes 
nos cofres públicos será de 
R$ 270 mil por mês. “Tudo 
está dentro de uma progra-
mação e projeção financeira 
em que a gente não pode 
assumir um compromisso 
salarial superior ao que a 
lei nos permite gastar com 
funcionalismo público, que 
são os 54% da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal”.
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Os vereadores Marcelo Coutinho, o Celão, e João Pita, que explicaram geração de cargos após aprovação de projeto em Guaratinguetá

Trabalho de funcionário na troca de iluminações em rua no Centro de Aparecida; cidade inicia programa

Vereadores aprovam criação de 
cargos para a saúde de Guará

Após reclamações, Aparecida dá início a 
programa de manutenção da iluminação

Guará inicia 
o último lote 
de carnês do 
IPTU 2017

Ao todo, 17 vagas serão abertas para farmacêuticos, nutricionistas e fisioterapeutas

Pontos deficitários são reparados; viadutos devem receber melhorias em parceria com a MRS

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Da Redação 
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou a criação de 17 car-
gos para a saúde municipal. 
O projeto foi encaminhado 
pelo Executivo e entrou em 
discussão na sessão extraor-
dinária da última quarta-feira, 
em regime de urgência. O 
documento tramitou pelas 
comissões de CCJ (Consti-
tuição e Justiça) e Finanças. 
Os vereadores aprovaram o 
documento por unanimidade.

Com a aprovação, a Prefei-
tura promoverá um concurso 
público para contratação de 
farmacêuticos, nutricionista e 
fisioterapeutas. O documento 
deve ser finalizado em 2018, 
quando o concurso público po-
derá ser aberto pelo Executivo.

O presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), respondeu que o pro-
jeto chegou à Casa em uma 
boa hora, já que a população 
carece de melhorias nos aten-
dimentos e rechaçou qualquer 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá, por meio da secreta-
ria da Fazenda, disponibili-
zou o último lote de carnês 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) 2017 
para contribuintes que não 
fizeram a atualização ca-
dastral.

 O pagamento poderá ser 
feito em seis parcelas, sendo 
a primeira com o vencimen-
to para o próximo dia 20 e 
demais parcelas até o dia 
20 dos meses subsequentes. 
Para pagamento em parcela 
única o prazo é até o dia 10 
de agosto.

O objetivo principal do 
IPTU é basicamente fiscal, 
ou seja, obter recursos finan-
ceiros para que a Prefeitura 
tenha condições de prover 
o custeio das necessidades 
básicas do município.

Para serviços online, arre-
cadação, emissão de segun-
da via de tributos e taxas, 
podem ser retirados no pré-
dio da Prefeitura, no balcão 
atendimento do Cadastro 
Imobiliário e Dívida Ativa 
à rua Jaques Félix, nº 2, no 
bairro São Gonçalo.

O atendimento “Vapt-
-Vupt” é feito na avenida 
João Pessoa, nº 1.189, no 
bairro Pedregulho. Os car-
nês do IPTU podem ser 
impressos através do site da 
Prefeitura, o guaratingueta.
sp.gov.br.

Mais informações no setor 
de Dívida Ativa da Prefeitu-
ra, pelo telefone (12) 3128 
2820.

possibilidade de contratação 
por meio de cargos comissio-
nados.

“Hoje temos um quadro de-
ficitário desses funcionários. 
Temos apenas um farma-
cêutico e um nutricionista”, 
destacou. “Lembrando que 
não são cargos comissionados. 
As contratações serão feitas 
por meio de concurso públi-
co. São cargos de extrema 
necessidade”.

Líder do Executivo na Câ-
mara, o vereador João Pita 
(PSB) voltou ao plenário após 
se recuperar de três enfartos 
no último mês. O parlamentar 
explicou que a aprovação, 
feita nesta semana é para 
cargos futuros. Assim como 
Celão, Pita esclareceu que as 
contratações não serão feitas 
por indicações ou cargos co-
missionados. 

“A admissão será feita atra-
vés do concurso. A Prefeitura 
vai elaborar o projeto do 
concurso e abrir as inscrições. 
Existe uma carência nesses 
três segmentos e por isso há 
uma pressa para atender a 
demanda junto à secretaria 
da Saúde”, salientou.

Aprovados – Além da aber-
tura de vagas, também foram 
aprovados dois projetos do 
Executivo. O primeiro refe-
rente ao acordo coletivo entre 
a Prefeitura e os servidores 
municipais. O segundo para 
a subvenção de R$ 5 mil para 
festa do Divino Espírito Santo, 
na paróquia de São Miguel 

Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Aparecida

A iluminação pública é um 
problema constantemente 
enfrentado por moradores 
de muitas cidades da região. 
Em Aparecida a situação não 
é diferente. Com pontos defi-
citários espalhados por ruas 
e avenidas, o assunto já foi 
discutido na Câmara neste ano 
após reclamações de morado-
res. Em resposta, a Prefeitura 
lançou no início deste mês o 
Programa Aparecida Ilumi-
nada, reparando o serviço na 
cidade.

No primeiro semestre, a 
vereadora Ana Alice (PTN) 
levou a pauta para a tribuna da 
Câmara Municipal. Na época, 
a parlamentar resumiu as 
reclamações que tinha rece-
bido. “Quando o prefeito vai 
abrir o processo de licitação 
de uma empresa que faça a 
manutenção da rede pública 
de iluminação? Estamos com 
a cidade escura em muitos 
pontos”, questionou em maio.

À época, os vereadores co-
braram agilidade da Prefeitura 
pela licitação para contratação 
de uma empresa para realizar 
a manutenção da iluminação 
pública. Quase dois meses após 
a apresentação do requerimen-

to, o Executivo colocou em 
prática o Programa Aparecida 
Iluminada.

“A licitação precisava ser 
feita nos moldes corretos. Um 
processo licitatório você não 
começa e termina em poucos 
dias. Então foi feita com a 
absoluta transparência e cor-
reta. Outra dificuldade é com 
o custo. Não se tem condições 
de trocar ou fazer a manuten-
ção. Aparecida sofre com esse 
problema, sem recursos para 
fazer isso”, contou o chefe de 
Gabinete, Ederson Santos.

De acordo com o chefe de 
Gabinete, houve uma reestru-
turação e reequilíbrio financei-
ro e administrativo dentro da 
Prefeitura para ter condições 
de realizar os serviços essen-
ciais na cidade. A iluminação 
era uma das prioridades. Pra-
ças, rotatórias e pontos de 
visitação turística recebem 
os reparos nesse primeiro 
momento.

Dentro do programa tam-
bém está uma parceria com a 
MRS Logística para a ilumina-
ção de viadutos. “Naturalmente 
a demanda é enorme, mas a 
população precisa ter um pou-
co de paciência. Nós já estamos 
iluminando a cidade e vamos 
iluminar Aparecida como um 
todo”, concluiu Santos.
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Anote aí!!!
os telefones da central

de redação do ATOS:

3301-5005
3152-2148
‘é só ligar...’

Lei aprovada em Cachoeira Paulista define 
realização de rodeio como evento cultural

Guará ganha van para atendimento a moradores carentes

Vereadores repõem normas revogadas; tema gerou polêmica sobre cuidados com animais

Assistência Social recuperou veículo inutilizado nos últimos anos, com atendimentos por meio do Cras, Creas e CadÚnico

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os moradores de Guara-
tinguetá contam desde o 
último dia 10 com uma van 
de atendimento à assistência 
social. O veículo, que estava 
sem utilização nos últimos 
anos, foi recuperado pela 
secretaria de Assistência 
Social. A proposta do secre-
tário Alexandre Dias é levar 
atendimento à população 
carente e a bairros distantes 
da cidade.

A van estava em um esta-
cionamento da Prefeitura, 
junto de outros oitenta 
veículos que não tem con-
dições de operar. Dias viu 
o veículo e decidiu investir. 
Se fosse vendida, na época, 
o valor pela sucata seria de 
aproximadamente R$ 5 mil. 
Com recursos do Munícipio, 
a secretaria de Assistência 
Social investiu R$ 7,8 mil 
para colocar a van em cir-
culação.

“Os serviços do Cras (Cen-
tro de Referência da Assis-
tência Social), Creas (Centro 
de Referência Especializado) 
e CadÚnico (Cadastro Único) 
serão unificados e vão aos 
bairros mais distantes. Eles 
(serviços) chegarão a popu-
lação mais carente, ao públi-
co que muitas vezes não tem 
condições de se locomover 
para receber atendimento”, 
contou Dias.

Para a primeira semana de 
atendimentos, a secretaria já 
divulgou quais bairros serão 
visitados pela assistência 
móvel. O itinerário será 
divulgado sempre com uma 
semana de antecedência, 
às quartas-feiras. “O aten-
dimento será, a princípio, 
de seis horas por dia, mas 
em dias específicos de alta 
demanda serão trabalhadas 
oito horas por dia. Normal-
mente será das 10 às 16h, 
e em bairros de grandes 
atendimentos, das 9h às 
18h”, explicou o secretário.

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

Galeria Veras - (12) 3133-3257

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira 
Paulista aprovou na última 
segunda-feira projeto de lei 
que define a realização de 
rodeio como evento cultural 
regional, além de regularizar 
a proteção dos animais. A 
votação sucedeu a polêmica 
da revogação da lei que abor-
dava a proteção aos animais 
às vésperas da Festa do Peão.

A lei, aprovada por oito 
votos, é de autoria dos vere-
adores Dimas Barbosa (PTB) 
e Thales Satim (PSC). Após 
a revogação da lei de 11 de 
março de 2009, que proibia 
a realização de espetáculo 
ou evento circense com a 
utilização de animais, os 
vereadores adotaram uma 
nova norma, definindo quais 
bichos poderiam ser utiliza-
dos em eventos.

O tema ganhou projeção 
na cidade após solicitação 
do prefeito Edson Mota para 
revogação da lei anterior. Em 
sua justificativa Mota apon-
tou que “... o reconhecimento 
do rodeio como elemento 
cultural da população bra-
sileira foi expresso através 
da lei federal, que eleva o 
rodeio e a vaquejada e suas 
respectivas expressões artís-
ticos-culturais à condição de 
manifestação cultural nacio-
nal e de patrimônio cultural 
imaterial... (trecho da lei)”.

O pedido foi acatado dois 
dias antes da realização do 
rodeio da Festa do Peão. Uma 
semana depois do fim do 
evento, a Câmara criou uma 

nova lei. “Esse projeto tem 
como fundamento definir a 
realização de rodeio como 
evento de cultura regional, de 
acordo com as determinações 
legais, e também manter o 
que já tinha no nosso mu-
nicípio, que é a preservação 
dos animais. Fizemos uma lei 
buscando melhorar e trazen-
do inovações nos termos da 
lei estadual, que está em vi-
gência e que disciplina sobre 

os maus tratos”, explicou o 
vereador Thales Satim (PSC), 
coator da lei.

Satim disse ainda que a pro-
posta foi de agilizar a discus-
são, para garantir uma res-
posta rápida. “A lei de 2009, 
que era uma lei com dois 
ou três artigos apenas, não 
disciplinava toda a relação 
de maus tratos dos animais. 
Colocava em risco, segundo 
o entendimento de algumas 

pessoas, a elaboração do ro-
deio que é um esporte e não 
é um ato nocivo aos animais”.

Apesar da polêmica que 
envolve os rodeios, devido ao 
tratamento dado aos touros, 
o vereador garantiu que um 
estudo “chegou à conclusão 
que o rodeio é um esporte ra-
dical” e que a lei teve “o único 
e exclusivo interesse de ter 
consonância com as leis fede-
rais e estaduais, mantendo as 

conquistas do passado, que é 
a preservação dos animais, 
buscando sempre dar a eles 
o melhor tratamento”.

O autor do projeto Dimas 
Barbosa (PTB) exaltou a nova 
lei. “O que nós colocamos foi 
melhorar a lei, porque a que 
existia era um pouco limitada 
na sua competência e na sua 
atribuição. Esse nosso proje-
to dá muito mais garantia aos 
animais, porque ele cobra a 

atenção que temos que ter 
com todas as legislações 
pertinentes”.

Críticas – O novo projeto 
de lei, apresentado no último 
dia 26, define a realização de 
rodeio como evento cultural 
regional em acordo as 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 máxi-
ma segurança dos atletas 
participantes... (trecho do 
projeto lei)”.

Contratada pela Prefeitura 
para o trabalho de cuidados 
aos animais, a entidade sem 
fins lucrativos Acãochegatos 
se mostrou surpresa com a 
nova lei. Na edição do último 
dia 8, o Jornal Atos trouxe 
uma entrevista com o presi-
dente da Associação, Ricardo 
Quintanilha, que reprovou 
as medidas. “Não ficamos 
sabendo no momento, mas 
dias depois tomamos ciência 
por terceiros. Eles fizeram 
isso para que ninguém ques-
tionasse por causa da reali-
zação da festa de rodeio que 
ocorreu aqui em Cachoeira”, 
salientou. “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”.

Gado utilizado nos rodeios da Festa de Peão de Cachoeira Paulista; nova lei tenta amenizar polêmicas após revogação de proteção de animais

Foto: Reprodução

Foto: Leandro Oliveira

O secretário de Assistência Social, Alexandre Dias, durante entrega de van para atendimento a moradores de áreas carentes em Guará
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Com nova delegacia, 
Pinda espera reforço 
contra criminalidade
Prédio conta com investimento de R$ 6 milhões; 
Sindicato dos Delegados crítica baixo efetivo

O prefeito Isael Domingues fala durante entrega de delegacia, em Pinda; Estado investe R$ 6 milhões

Foto: Divulgação

Da Redação
Pindamonhangaba

Com um investimento es-
tadual de R$ 6 milhões, o 
governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) entregou, na última 
segunda-feira, o novo prédio 
que abrigará o 2° Distrito 
Policial de Pindamonhanga-
ba, em Moreira César. Após 
a inauguração, o Sindicato 
dos Delegados de Polícia de 
São Paulo criticou a falta de 
efetivo de policiais civis e 
delegados na região.

O espaço, que teve o terreno 
cedido pelo Município, conta 
com mais de dois mil metros 
quadrados, 63 salas e um cen-
tro de treinamento de tiros. 

Durante a cerimônia, que 
contou ainda com o prefeito 
Isael Domingues (PR), vere-
adores e os delegados José 
Antônio de Paiva Gonçalves 
(Seccional de Taubaté) e Vi-
cente Lagioto do 1º DP de Pin-
da,  Alckmin destacou que a 
nova delegacia é considerada 
como uma das mais modernas 
do Estado. Ele ressaltou tam-
bém que recentemente o Vale 
do Paraíba teve reforço em 
seu efetivo policial, já que 12 
delegados foram nomeados, 
e que a partir de setembro 
cerca de quinhentos policiais 
começarão a atuar na região.

A cidade recebeu novos 
oficiais do último concurso, 
com quatro delegados de 

polícia, quatro escrivães e um 
investigador.

A fala do governador foi 
uma resposta às críticas 
feitas recentemente pelo 
Sindicato dos Delegados de 
Polícia de São Paulo. De acor-
do com a categoria, o déficit 
de investigadores e delegados 
é de 15% na região. Já o de 
escrivães é ainda maior, che-
gando a 21%. 

De acordo com a Polícia 
Civil, inicialmente a equipe 
do 2° Distrito Policial será 
formada por um delegado, 
dois escrivães, dois investiga-
dores e um agente policial. A 
expectativa é que outros nove 
agentes sejam contratados até 
o fim do ano.

Polícia Civil investiga morte de mãe e 
filha a facadas em Cachoeira Paulista

Homem se suicida após matar ex-mulher em Pinda

PM prende homem 
com celular roubado 
em Aparecida

Homem é preso após 
furtar farmácia em Guará

Dise prende traficante 
com quatro quilos da 
maconha em Cruzeiro

Operação apreende mais 
de trezentos gramas de 
cocaína em Cachoeira

Adolescente é apreendido 
com maconha e crack
no bairro São Manoel

A Polícia Civil de Cachoeira 
Paulista abriu um inquérito 
para investigar o duplo ho-
micídio contra mãe e filha, 
mortas a facadas durante a 
noite da última quarta-feira. 
A morte da mãe e da filha 
chocou os moradores do Em-

Após registrar 14 boletins 
de ocorrência contra o ex-ma-
rido, uma mulher de 42 anos 
foi morta a facadas na última 
quarta-feira, no Castolira, 
em Pindamonhangaba. Após 
assassinar a vítima, o pedreiro 

Uma operação da Polícia 
Civil apreendeu mais de tre-
zentos gramas de cocaína 
na última quarta-feira, no 
Vila Carmen, em Cachoeira 
Paulista.

Após uma investigação, os 
policiais descobriram que 
a droga estava escondida 
na casa de um suspeito. Ao 

Um adolescente de 16 
anos foi apreendido com 
maconha e crack na última 
quarta-feira, no São Mano-
el, em Guaratinguetá. 

Segundo a Polícia Mi-
litar, uma equipe patru-
lhava a região quando 
desconfiou da atitude do 
menor de idade, que es-

A Polícia Militar pren-
deu um homem por inter-
ceptação de produtos rou-
bados, no início da tarde 
da última quinta-feira, em 
Aparecida. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, policiais mi-
litares realizavam uma 
ronda na rua Filippo, no 
Vi la Mariana,  quando 
decidiram abordar um jo-
vem que estava num local 
conhecido como ponto de 
tráfico de drogas.

Um homem foi preso 
após furtar uma farmá-
cia na manhã da última 
quinta-feira no Centro de 
Guaratinguetá. 

Durante uma ronda na 
região central, por volta das 
10h, policiais militares avis-
taram o funcionário de uma 
farmácia correndo atrás de 
um homem próximo à praça 

Uma operação da Dise 
(Delegacia de Investiga-
ções Sobre Entorpecentes) 
prendeu um traficante com 
munições de arma de fogo e 
quatro quilos de maconha, 
na última quinta-feira, em 
Cruzeiro.

De acordo com a Polícia 

bauzinho e causou comoção 
nas redes sociais.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os corpos de Ma-
ria Aparecida dos Santos, 48 
anos, e de Mariana Marques, 
17 anos, foram encontrados, 
por volta das 19h, na casa 

de 42 anos se suicidou com 
uma facada no peito.

A principal suspeita da Polí-
cia Civil é de que o assassino 
tenha se escondido na casa 
da vítima e a surpreendido 
no início da noite. A mulher 

chegar ao local, os policiais 
encontraram 310 pinos de 
cocaína e diversos outros 
materiais para armazenar o 
entorpecente.

O proprietário da casa con-
seguiu pular o muro e fugir 
do local. Até o fechamento 
desta edição ele não havia 
sido localizado.

tava sentado em uma rua 
conhecida como ponto de 
tráfico de drogas. Na abor-
dagem, foram localizadas 
13 pedras de crack e uma 
pequena quantidade de 
maconha.

O adolescente foi apreen-
dido e aguarda transferên-
cia para a Fundação Casa.

Nenhum entorpecente foi 
localizado com o suspeito, 
porém os policiais descon-
fiaram da procedência de 
um aparelho celular que 
estava no bolso do homem. 
Ao checarem o número 
de registro eletrônico do 
celular, foi constatado que 
ele possuía uma queixa de 
roubo, registrada no final 
de maio.

O criminoso foi preso e 
permanece à disposição 
da Justiça.

Conselheiro Rodrigues Alves. 
Após alguns minutos, os 
policiais conseguiram deter 
o criminoso no interior do 
Mercado Municipal e recupe-
rar os produtos que haviam 
sido furtados.

O ladrão foi recolhido à ca-
deia pública de Guaratingue-
tá, e permanece à disposição 
da Justiça.

Civil, o criminoso foi abor-
dado em uma rua no Jardim 
América. Com ele, foram 
localizados quatro quilos de 
maconha e diversas muni-
ções calibre 32.

O criminoso foi preso em 
flagrante e permanece à 
disposição da Justiça.

da família. Enquanto a mãe 
possuía ferimentos no pes-
coço, tórax e rosto, a filha foi 
golpeada no rosto e quadril.

O crime foi constatado, 
após vizinhos, que sentiram 
falta da presença das mu-
lheres, acionarem a Polícia 

foi golpeada pelo menos seis 
vezes na altura do pescoço. 

Os corpos foram encon-
trados pela filha do casal, de 
19 anos, na manhã do dia 
seguinte. Além dos 14 boletins 
de ocorrência por agressão e 

Militar. 
Segundo a investigação, 

as portas e janelas não apre-
sentavam sinal de arromba-
mento. 

Até o fechamento desta edi-
ção nenhum suspeito havia 
sido identificado.

ameaça, a vítima contava com 
uma medida protetiva contra 
o ex-marido. 

O casal estava separado 
há dois anos, e nos últimos 
meses o assassino tentava se 
reaproximar da vítima. 
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Pindamonhangaba 
lança serviço 
de inspeção de 
produtos agrícolas

Sesi apresenta planta 
de construção de nova 
unidade em Lorena

Depois de suspensão de processo seletivo, 
Codesg reabre inscrições para contratação

Área doada por italiano em Lorena 
deve receber espaço para eventos

Ação promete segurança da produção 
de alimentos, com selo de qualidade

Autarquia tem mais de setenta vagas para ambos os sexos; processo se encerra neste sábado

Cidade recebe espaço de 13 mil m² próximo ao shopping, às margens da Dutra

Prédio tem construção anunciada para área doada por 
Bartelega; escola deve atender quatrocentos alunos

O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, acompanha explicação sobre projeto da nova unidade do Sesi

O doador Eugênio Boffi (à esquerda) ao lado da vice-prefeita Marietta Bartelega e do advogado José Roberto de Moura, o Roda; projeto avança

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Da Redação
Lorena

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou neste mês 
o SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal). A proposta é 
contribuir para que os pro-
dutores rurais alavanquem 
os seus negócios, com a 
fiscalização dos produtos de 
origem animal e concessão 
de um selo que garanta que 
o alimento seja vendido em 
estabelecimentos comerciais 
do município.

De acordo com o diretor de 
Agricultura, Paulo Ricardo 
Imparato, o SIM cobra que 
os produtores se adequem 
a diversas regras que garan-
tam a qualidade e higiene na 
manipulação dos produtos de 
origem animal. Caso o local 
de produção não se enquadre 
nos requisitos de segurança 
necessários, o produtor é 
obrigado a realizar obras de 
adequação.

Imparato explicou ainda que 
o projeto de lei, aprovado em 
2007, estava parado e neces-
sitando de alterações, já foram 
realizadas. “Após o produto ser 
aprovado, ele ganha o selo de 
inspeção que acaba abrindo 

Uma parceria entre a Pre-
feitura e um empresário 
garantiu em definitivo em 
março, uma área para a 
criação de um espaço de 
eventos em Lorena. A doação 
de um terreno de 13 mil m² 
foi anunciado em outubro. 
O espaço pertencia ao en-
genheiro civil, professor e 
empresário Eugenio Boffi.

Italiano, Boffi mora hoje 
em Colico, Região da Lom-
bardia, mas viveu em Lo-

portas para que comece a ser 
vendido em todos os mercados 
de Pindamonhangaba. Além de 
contribuir com os empreende-
dores, esta iniciativa garante 
que o consumidor tenha segu-
rança na hora de experimentar 
um novo produto”, afirmou o 
diretor.

O primeiro produto que 
passou pelo SIM, foi o “Queijo 
do França”, propriedade do 
empreendedor, Paulo França, 
52 anos, dono do Real Capri, 
que trabalha na produção 
de produtos à base de leite 
de cabra.

“Já que contamos com o 
cadastro do Sisp (Serviço de 
Inspeção de São Paulo), sabe-
mos que o selo é um divisor 
de águas. Agora que lançare-
mos o Queijo do França, essa 
aprovação garantirá que este-
jamos aptos a comercializar o 
nosso novo produto em todos 
os estabelecimentos comer-
ciais em Pinda”, ressaltou o 
produtor rural.

Cadastro – Os agricultores 
de Pindamonhangaba, inte-
ressados em passar pelo SIM, 
devem entrar em contato com 
departamento de Agricultura 
para realizar o agendamento 
da vistoria.

rena por mais de 35 anos, 
onde empreendeu no ramo 
industrial plástico e imobili-
ário. Ele repassou a escritura 
da área para a vice-prefeita 
Marietta Bartelega.

O espaço de 12.970,39m2, 
próximo ao Eco Valle Sho-
pping, deve utilizado para 
a realização de festas tradi-
cionais como a Lorenvale e 
Festa das Nações.

Na época do anúncio da 
área, em outubro de 2016, 
o prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB) explicou que o Execu-
tivo elabora um projeto para 

que além de uma avenida e um 
estacionamento, seja criada 
uma área de eventos. “Após um 
consenso com o proprietário, 
ele nos cedeu cerca de 13 mil 
dos 43 mil m². Agora, estamos 
aperfeiçoando um projeto para 
a construção de uma grande 
avenida, estacionamento e 
uma área de eventos”.

O chefe do Executivo revelou 
ainda que a doação contribuirá 
para a redução de transtornos 
causados aos moradores do 
Centro durante a realização 
das festas tradicionais da 
cidade. “Existem muitas re-

clamações de vizinhos e até 
mesmo um posicionamento 
do Ministério Público sobre a 
importância de respeitar a Lei 
do Silêncio durante os eventos 
no Centro. Nossa expectativa é 
que esta nova opção de local 
futuramente passe a receber a 
Festa das Nações e a Lorenva-
le”, destacou à época.

A única solicitação de Boffi 
para o empreendimento é para 
que o parque, construído em 
uma das áreas doadas fosse 
batizado de “Parque Municipal 
Fernanda Bongetta”, esposa do 
doador, falecida em 2016.

Estéfani Braz
Guaratinguetá

As inscrições para o pro-
cesso para contratação de 
pessoal e a suspensão da 
seleção para a Codesg (Com-
panhia de Desenvolvimento 
de Guaratinguetá foram rea-
bertas na última quinta-feira 
e terminam neste sábado. 
A abertura seguiu determi-
nação da 2ª Promotoria de 
Justiça de Guaratinguetá, 
que pedindo reajustes no 
certame.

A decisão solicitou a ade-
quação do processo em 
várias questões como a am-
pliação do número de dias 
para inscrições e a retirada 
da etapa de entrevistas.

De acordo com o dire-
tor-presidente da Codesg, 
João Batista Coelho de Oli-
veira, as exigências foram 
atendidas e os inscritos 
anteriormente permanecem 
no processo. “As recomen-
dações foram adequadas. 
O que a gente já tinha feito 
continua valendo e a gente 

adequou o processo anterior 
às novas exigências”. 

Com a crise e a dificuldade 
em se recolocar no mercado 
de trabalho, os moradores 
da região viram no processo 
seletivo, que tem inscrições 
gratuitas, uma oportunidade 
de recomeçar. Desemprega-
do há meses, Adilson Luís 
Alves, morador de Lorena, 
se inscreveu para o cargo 
de ajudante geral. “Eu não 
tinha vindo ainda, mas como 
eu estou há um tempo pa-
rado, eu resolvi participar 

pra ver se consigo algo, 
porque as coisas estão muito 
difíceis”.

Outra moradora de Lore-
na, Patrícia Aparecida Dias, 
disse que também está há 
muito tempo desemprega-
da e já perdeu as contas 
de quanto tempo faz que 
busca uma vaga. “Já faz um 
bom tempo sem emprego e 
hoje vim me inscrever para 
o cargo de serviços gerais”.

São 79 vagas disponíveis 
com salários que variam 
entre R$ 937 e R$ 1,8 mil 

para ambos os sexos. A pro-
va prática para os cargos 
em que são exigidos está 
marcada para ser realizada 
nos dias 28 e 29. A lista dos 
classificados será divulgada 
no dia 2 de agosto. 

Para se candidatar, o inte-
ressado deve levar original 
e cópia da carteira de traba-
lho, RG, CPF, comprovante 
de residência, comprovante 
de escolaridade, compro-
vante de experiência pro-
fissional e comprovante de 
realização de outros cursos 

e treinamento. 
Batista revelou que não 

houve nenhuma outra mo-
dificação com relação ao 
processo anterior. “Nós ade-
quamos as exigências, exclu-
ímos a fase de entrevistas e 
os detalhes já informados”. 

As inscrições são gratuitas 
e estão sendo realizadas na 
parte da manhã entre 8h 
e 11h, e na parte da tarde 
entre às 14h e 17h. O edital 
completo pode ser conferido 
no site da Codesg, o codesg.
net.br.

Lucas Barbosa
Lorena

A diretoria do Sesi (Servi-
ço Social da Indústria) apre-
sentou, na última segun-
da-feira, a planta do novo 
complexo educacional que 
será construído em Lorena. 
A unidade, que contará com 
um investimento superior 
a R$ 20 milhões, atende-
rá cerca de quatrocentos 
alunos.

A entrega da planta ao 
prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB) foi feita pelo diretor 
do Sesi de Cruzeiro, Mario 
Quaranta, e pelo assessor 
da Fiesp (Federação das 

Indústrias do Estado de 
São Paulo), Argus Ranieri 
(PMDB). Também estiveram 
presentes na reunião, reali-
zada no gabinete municipal, 
o vereador Bruno Camargo 
(PMDB) e a vice-prefeita, 
Marietta Bartelega (PMDB).

O terreno que abrigará a 
unidade escolar, e que con-
ta com uma área de 20 mil 
m², foi doado pela família 
de Marietta e está avaliado 
em quase R$ 3 milhões. 
“Estamos muito felizes com 
a concretização desse pro-
jeto. Foram vários anos de 
muito trabalho e articulação 
junto ao Paulo Skaf (PMDB) 
e Fiesp para que trouxésse-

mos esse centro educacional 
que é o sonho de muitas 
cidades, mas que com afinco 
conseguimos trazer para 
nossa cidade”, comemorou 
a vice-prefeita. 

De acordo com a direção 
do Sesi, está em fase final 
a parte burocrática para a 
abertura do processo lici-
tatório, que contratará uma 
empresa responsável pela 
construção do prédio, que 
terá pouco mais de 6 mil m² 
de área construída. 

A expectativa é que a 
unidade seja entregue no 
ano que vem e empregue 
diretamente cerca de oitenta 
trabalhadores. 

Foto: Divulgação PML

Foto: Colaboração
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Novo shopping cria expectativa de 
geração de empregos em Cruzeiro

Lorena espera receber 
quatro mil turistas 
durante ‘Romaria 550’

Investimento privado está localizado em terreno de 17 mil m² do antigo 
Café Solúvel; projeto deve comportar setenta lojas, supermercado e cinema

Peregrinação em outubro é tema de reunião sobre 
detalhes do Caminho Religioso da Estrada Real

Prédio na Rua Dois, no Centro de Cruzeiro, que receberá shopping com grandes redes já definidas; expectativa de geração de empregos

O prefeito Fábio Marcondes, durante apresentação de projeto do Caminho Religioso da Estrada Real

Andreah Martins
Cruzeiro

Um investimento privado 
de grande porte é alvo dos 
olhos de quem passa pela 
rua Engenheiro Antônio Pe-
nido, a Rua Dois, em Cruzei-
ro. Com 17 mil m², o terreno 
onde funcionou a empresa 
Café Solúvel vai se tornar 
um centro comercial, com lo-
jas de grandes redes, cinema 
e supermercado. A obra já 
atingiu uma média de R$ 14 
milhões com a construção e 
compra do local.

A expectativa é para a 
geração de empregos no mu-
nicípio, que tenta melhorar 
os saldos negativos.

Um dos envolvidos com o 
projeto, José Antônio Mar-
condes, contou que a empre-
sa Marcondes Cesar Cons-
trutora entrou em contato 
com interesse em realizar o 
projeto e explicou como será 
a distribuição da arquitetu-
ra. “Eles organizam as lojas 
e implantam o shopping. Ela 
já contatou com algumas 
redes, como Magazine Lui-

za e Mc Donald’s, que são 
lojas âncoras do shopping, 
para fazer instalação”, des-
tacou Marcondes. Segundo 

ele, um galpão ao fundo 
será um supermercado e o 
shopping tem espaço para 
setenta lojas, sendo quatro 

grandes, quatro cinemas e 
16 restaurantes. 

O empresário comentou 
a importância da obra para 

a geração de empregos na 
cidade, destacando que a 
empresa ainda não entrou 
em fase de consulta no 

comércio da cidade e ainda 
que haverá uma adaptação 
do valor do local, para ins-
talações de equipamentos, 
como escadas rolantes. “O 
custo da adaptação da obra 
dependerá do interesse 
das lojas. A prefeitura tem 
nos apoiado, por meio do 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico. Fizemos 
reuniões e ele tem criado 
possibilidades para o pesso-
al se implantar, facilitando 
a documentação”.

A Prefeitura informou que 
não tem envolvimento com 
o projeto. O prazo para a 
conclusão da obra ainda 
não tem data definida, mas 
estima-se que, se o processo 
terminar até final de agosto, 
após seis meses o shopping 
entrará em funcionamento.

Desenvolvimento Econô-
mico – De acordo com os 
últimos dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados), Cruzeiro 
ainda possui saldos nega-
tivos quanto à geração de 
empregos. Desde o início do 
ano, somente no comércio 
foram mais de quinhentos 
demitidos, enquanto admiti-
dos foram apenas 347, o que 
resulta em um índice -5,1%. 
Em compensação, Cruzei-
ro tem apenas três saldos 
negativos das oito áreas 
registradas pelo cadastro, 
diferente dos índices do final 
do ano passado. Enquanto 
2016 fechou com -5,62%, 
até os últimos cinco meses 
computados, o número che-
ga a -0,6.

Foto: Andreah Martins

Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Lorena

Autoridades políticas e 
religiosas da região parti-
ciparam na última semana 
de uma reunião, em Lorena, 
para definir os últimos de-
talhes do projeto turístico 
CRER (Caminho Religioso da 
Estrada Real). Durante o en-
contro também foi acertado 
o trajeto da “Romaria 550”, 
que promete atrair cerca 
de quatro mil turistas para 
Lorena em outubro.

Realizada na Mitra Dio-
cesana, a reunião contou 
com a presença do prefeito, 
Fábio Marcondes (PSDB), da 
vice-prefeita Marietta Barte-
lega (PMDB), do secretário 
de Cultura, Roberto Bastos, 
o Totô e do conselheiro do 
Crer, Eberhard Hans. Repre-
sentando a Igreja Católica, 
marcaram presença o bispo 

diocesano dom João Inácio 
Muller, o pároco vigário ge-
ral da Diocese, monsenhor 
Seviliano da Silva e o pároco 
da Matriz Nossa Senhora 
da Piedade, Padre Rodrigo 
Fernando. 

Na ocasião foi ressaltado 
que o Caminho Religioso da 
Estrada Real impulsionará 
o fortalecimento do turismo 
religioso no eixo São Paulo-
-Minas Gerais. O novo roteiro 
de peregrinação, que ligará 
Caeté-MG a Aparecida, pas-
sará no estado somente por 
Canas, Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro, Lorena e Guara-
tinguetá.

A ideia de criar o roteiro 
foi motivada por um estudo 
da Fipe (Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas) 
que mostrou que cerca de 
oito milhões das viagens 
domésticas no Brasil são 
motivadas pela fé. O levan-

tamento também apontou 
que praticamente as metades 
dos brasileiros que visitam 
Aparecida veem de cidades 
mineiras.

O roteiro do CRER, que 
aproveita a estrutura da 
Estrada Real, que conta com 
mais de 1.600 quilômetros 
de extensão, será lançado em 
setembro junto da “Romaria 
550”, que homenageia os 
trezentos anos do encontro 
da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida e os 250 do San-
tuário de Nossa Senhora da 
Piedade, padroeira de Minas 
Gerais.

O bispo, dom João Inácio 
Muller, destacou a ligação 
de Lorena com a história do 
Santuário de Nossa Senhora 
da Piedade. “Muitas pessoas 
não sabem, mas historiadores 
destacam que as primeiras 
alusões à Nossa Senhora da 
Piedade, também padroeira 

de Lorena, surgiram aqui, na 
região do Porto de Guaypaca-
ré. Temos que incentivar, cada 
vez mais, essa divulgação e 
disseminação da rica cultura 
religiosa que possuímos, e 
o CRER será um importante 
instrumento para isso”.

Totô explicou que a ‘Roma-
ria 550’, que sairá de Minas 
Gerais, contará com quatro 

modalidades sendo, cami-
nhantes, ciclistas, motoristas 
e cavaleiros. “Já que nossa 
cidade é conhecida nacional-
mente pelo grande número 
de bicicletas, acolheremos 
os ciclistas no CSU (Centro 
Social Urbano) no dia 8. 
Nossa expectativa é que, jun-
tando todas as modalidades, 
cerca de quatro mil turistas 

passem por Lorena, antes de 
irem para Aparecida”.

O secretário destacou ain-
da que o Caminho Religioso 
da Estrada Real anualmente 
criará um fluxo de turistas 
no munícipio, que tentará 
ser atraído para conhecer os 
principais pontos turísticos, 
culturais e comerciais da 
cidade.
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Metalúrgicos de Pinda 
cobram maior segurança 
nas instalações da Gerdau
Funcionário sofre fratura após acidente no setor de aciaria; 
sindicato da categoria denuncia jornadas de trabalho abusivas

Andreah Martins
Cruzeiro

Após um acidente que 
feriu um funcionário da 
fábrica Gerdau na última 
quinta-feira, os trabalha-
dores cobram mudanças no 
setor de aciaria, local onde 
ocorre a transformação do 
ferro em aço. O sindicato da 
categoria denuncia a falta 
de segurança no local e 
que os trabalhadores estão 
sendo submetidos a longas 
jornadas de trabalho.

De acordo com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba, por 
volta das 18h, o trabalhador 
estava ajudando a colocar 
a corrente em uma peça 
do forno, quando o gancho 
da ponte rolante escapou, 
atingindo-o na altura da 
perna. A vítima fraturou os 
tornozelos e precisou ser 
encaminhado ao Hospital 
10 de Julho.

O vice-presidente do sin-
dicato, André Oliveira, ex-
plicou que há oito meses a 
categoria denuncia a falta 
de segurança que os empre-
gados são submetidos no 
setor da aciaria. Além disso, 
o sindicalista afirma que a 
Gerdau está forçando os 
colaboradores a cumprirem 
longas jornadas. “Muitos 
trabalhadores têm sido sub-
metidos a jornadas de 12 
horas por vários dias. Desde 
novembro o sindicato cobra 
que a chefia da aciaria pare 
de pressionar os operadores 
a trabalharem durante o 
horário de refeição, e ain-
da hoje se vê funcionários 

comendo apenas um lanche 
no pé da máquina”.

Oliveira revelou ainda que 
a categoria está cobrando a 
direção da Gerdau para que 
ocorra a compra de novos 
equipamentos, visando ga-
rantir uma maior segurança 
aos trabalhadores. Um dos 

materiais é o pote de escória 
utilizado para transportar 
metal líquido, já que os que 
estão sendo utilizados já pas-
saram do prazo de vida útil.

Outro lado – Em nota ofi-
cial, a Gerdau confirmou o 
acidente da última quinta-
-feira e explicou que o cola-

borador foi imediatamente 
assistido e passa bem, após 
a alta hospitalar. A empresa 
reforçou ainda o seu com-
promisso com a segurança 
e integridade das pessoas e 
está trabalhando para detec-
tar e sanar as causas deste 
acidente.

Foto: Colaboração

Fique atento
aos seus direitos

Drª Sara Billota  |  OAB/SP nº 288.877

A Reforma Trabalhista tão fala-
da foi aprovada pelo Senado nesta 
terça-feira, 11 de julho, e aguarda 
sanção do Presidente da Repúbli-
ca. Alguns pontos dessa reforma 
ainda podem ser alterados pelo 
presidente, mas tanto o emprega-
dor como o trabalhador já podem 
saber as alterações feitas e o que 
pode mudar a partir da sanção. 
Vejamos alguns pontos que a 
reforma trabalhista mudará:

ACORDO COLETIVO
COM FORÇA DE LEI
Agora o Acordo Coletivo (ins-

trumento já realizado por inúmeras 
empresas) onde empregados 
por vezes representados por seu 
sindicato acordam com a em-
presa sobre benefícios, garantias 
e direitos. Com a reforma esses 
acordos coletivos de trabalho 
definidos entre as empresas e os 
representantes dos trabalhadores 
poderão se sobrepor às leis traba-
lhistas definidas na CLT, ou seja, se 
algo no acordo coletivo contrariar 
claramente a CLT, o mesmo será 
válido no lugar da legislação.

A Reforma garante alguns pon-
tos que não podem ser mudados 
através de acordo coletivo:

Normas de saúde, segurança 
e higiene do trabalho.

Pagamento do FGTS, 13° sa-
lário, Seguro desemprego e salário 
família.

Também não podem mudar o 
pagamento do adicional por hora 
extra, licença-maternidade de 120 
dias e aviso prévio proporcional ao 
tempo de serviço.

FÉRIAS
Na legislação atual, é vetado 

dividir o período de férias, sendo 
possível apenas gozar 20 dias e 
“vender” 10 dias ao empregador. 
Com a reforma as férias poderão 
ser divididas em até três períodos 
de descanso. Nenhum deles pode 
ser menor do que cinco dias corri-
dos, e um deve ser maior do que 14 
dias corridos. Além disso, as férias 
não podem começar nos dois dias 
antes de um feriado ou do dia de 
descanso na semana.

BANCO DE HORAS
Atualmente, a criação de um 

banco de horas para contar horas 
extras trabalhadas só pode ser de-
finida por um acordo ou convenção 
coletiva. Isso não pode ser decidido 
individualmente entre o patrão e o 
empregado. A reforma modifica, 
liberando o banco de horas por 
acordo individual. Segundo o texto 
da reforma, se o banco de horas 

não for compensado em seis 
meses, essas horas terão de ser 
pagas como horas extras, com 
um adicional de 50% ao valor.

TRABALHO
INTERMITENTE
A reforma cria o trabalho 

intermitente, que permite a con-
tratação de funcionários sem 
horários fixos de trabalho, ga-
nhando de acordo com o tempo 
que trabalharem. Nesse caso, o 
funcionário não tem a garantia 
de uma jornada mínima. Se for 
chamado pelo patrão para tra-
balhar por cinco horas no mês, 
recebe apenas por essas cinco 
horas. Se não for chamado, não 
recebe nada. Além do pagamento 
pelas horas, ele teria direito 
ao pagamento proporcional de 
férias, FGTS, INSS e 13º salário. 
Profissões que têm uma legis-
lação trabalhista específica não 
podem estabelecer o contrato 
intermitente.

CONTRIBUIÇÃO ANUAL
AO SINDICATO
A proposta também acaba 

com a obrigatoriedade do imposto 
sindical, que passa a ser opcional. 
Atualmente, todos os trabalha-
dores devem pagar, no mês de 
março, o imposto que equivale a 
um dia de trabalho por ano.

HOME OFFICE
A reforma regulamenta esse 

tipo de trabalho que tem sido 
praticado cada vez mais pelos 
brasileiros. Ele determina que 
o home office deve constar no 
contrato de trabalho, assim como 
as atividades do trabalhador, e 
que a jornada do funcionário 
nessa situação não tem limite 
máximo definido por lei. O con-
trato deve estipular de quem é a 
responsabilidade pelos custos e 
manutenção do material usado 
no trabalho.

R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11,
 Campo do Galvão  - Guaratinguetá/SP
( (12) 3133-3257  |  (12) 98838-1702

sarabillota@gmail.com

Reforma trabalhista

Funcionários reunidos em frente à principal entrada da Gerdau, em Pinda; sindicato cobra melhorias 

Pinda implanta cadastro online 
para facilitar compra de imóveis
Sistema atende público com renda de até R$ 4 mil; cidade tem três mil moradias

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

As famílias de Pindamo-
nhangaba que possuem o 
sonho de adquirir a casa 
própria ganharam uma nova 
ferramenta para facilitar o 
processo de busca pelos imó-
veis. A Prefeitura implantou 
um sistema de cadastro 
eletrônico que indica aos 
interessados novas moradias 
disponíveis para a compra.

Um levantamento divul-
gado no ano passado pela 
Associação Brasileira das 
Administradoras de Consór-
cios apontou que a compra 
da casa própria é o principal 
sonho de 43% dos brasilei-
ros. A pesquisa, realizada 
pelo GEM (Global Entrepre-
neurship Monitor), ouviu 
dezenas de moradores das 
capitais e principais regiões 
metropolitanas do País.

Para contribuir para que 

as famílias de Pindamonhan-
gaba consigam alcançar o 
“sonho”, o Executivo dispo-
nibilizou, em seu site oficial, 
a ferramenta denominada 
como ‘Cadastro Habitacional 
para Munícipes com Ren-
dimento de até R$ 4 mil’. 
Após registrarem os seus 
dados, os internautas são ca-
dastrados em um banco de 
dados que automaticamente 
apresenta os imóveis que se 
encaixam em sua possibili-
dade econômica.

O secretário de Habitação, 
Marcus Vinicius Faria, expli-
cou que o cadastro eletrôni-
co é destinado somente para 
os moradores que possuem 
uma renda de até R$ 4 mil. 
Ele ainda revelou um dos 
motivos que impulsionaram 
a criação da ferramenta: 
“Já que levantamentos que 

mais de três mil imóveis 
estão sendo lançados em 
Pinda, o Executivo acredita 
que através deste cadastro 
possamos facilitar a compra 
via financiamento pela Caixa 
Econômica Federal”. 

O chefe da pasta ressal-
tou ainda que esta é uma 
ação pioneira no municí-
pio. “É a primeira vez que 
os interessados poderão 
contar com um sistema 
eletrônico para se inscre-
verem e buscarem imóveis 
que se encaixem dentro de 
suas possibilidades econô-
micas. Os moradores não 
terão mais a necessidade 
de virem frequentemente 
à Prefeitura em busca de 
novidades sobre a chega-
da de empreendimentos 
imobiliários e formas de 
financiamento”.
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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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Com pratos à base do grão, evento atrai famílias de toda região

Arroz preto ou branco, não são poucas as variações de um dos mais tradicionais componentes da cozinha nacional no Festival do Arroz

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil 
Brasileiro: E se alguém souber de algum impedimento 
oponha-o na forma da lei. 

 Editais Proclamas — Aparecida

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 64/17 PROC. Nº 316/17.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, cujo objeto é a aquisição de alimentos para lanches, 
coffe break, festividades e outras da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
a realizar-se às 09h30min do dia 28 de Julho de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 65/17 PROC. Nº 322/17.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de caminhões novos 
para a renovação da frota municipal, a realizar-se às 09h30min do dia 31 de Julho de 2017, 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - 
SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017 PROC. Nº 41/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Registro de preços para 
fornecimento de material de expediente para diversas secretarias.
CONTRATADA: DCB COMERCIAL EIRELI CNPJ: 17.462.315/0001-53
VENCEDORA DOS ITENS: 164,166,168,170,172.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017 PROC. Nº 245/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para locação de maquinários e caminhões com operadores 
e motoristas para limpeza, manutenção e transporte de cascalho nas vias públicas e 
estradas rurais do município de Lorena.
CONTRATADA: OXIGÊNIO DO BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
CNPJ: 13.559.062/0001-80
VENCEDORA DOS ITENS: 4..
VALOR TOTAL: R$ 64.300,00 (Sessenta e quatro mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 51/2017 – PROC. 271/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o registro de preços 
para aquisição de material elétrico para manutenção dos próprios públicos do município, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados 
e do objeto as empresas: EMPRESA: TOTIS-X LTDA ME, CNPJ: 17.943.773/0001-04, 
vencedora dos itens: 1 no valor totalk de R$ 6.323,13 (Seis mil trezentos e vinte e três 
reais e treze centavos).

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 001/2013, vem por meio deste convocar 
os candidatos abaixo relacionados para comparecerem nesta Prefeitura, sito à 
Rua Cap. Messias Ribeiro, 625 – Centro, no horário das 09:00 às 17h no setor 
de RH, no prazo de 30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente 
que o seu não comparecimento importará em renúncia ao cargo concursado, 
são eles: FABIO RODRIGUES MONTEIRO RG: 352109816.
Lorena, 14 de Julho de 2017.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Nº 1599 – WESLEY PINHEIRO DE OLIVEIRA e FABIANA GERMANO DE SOUZA.  Ele, 
nacionalidade brasileira, servente, divorciado, nascido no dia 21 de abril de 1985, residente 
e domiciliado Rua Maria Aparecido Felipo Rangel, 20, Aroeira - Aparecida -SP, filho de RUI 
JACINTO DE OLIVEIRA, e ELIZABETH COUTINHO PINHEIRO. Ela, nacionalidade brasileira, 
autônoma, solteira, nascida no dia 26 de junho de 1981, residente e domiciliada Rua Maria 
Aparecido Felipo Rangel, 20, Aroeira - Aparecida -SP, filha de GERALDO AUGUSTO DE 
SOUZA, e MARIA DE LOURDES GERMANO DE SOUZA.
Nº 1600 – PAULO HENRIQUE DOS SANTOS e SILVÂNIA RIBEIRO.  Ele, nacionalidade 
brasileira, autônomo, solteiro, nascido no dia 1 de abril de 1984, residente e domiciliado na 
Estrada Jacaré, Km 9,2 Correias, Potim -SP, filho de PAULO FRANCISCO DOS SANTOS. 
Ela, nacionalidade brasileira, funcionária pública municipal, divorciada, nascida no dia 23 
de fevereiro 1965, residente e domiciliada Rua Benedito Jesus Dias Filho, 10- Santa Luzia 
Aparecida -SP, filha de ANTONIO JOSÉ RIBEIRO e BENEDITA MARIA RIBEIRO.
Nº 1601 – MARCIO ALMEIDA FUKUDA e DANIELLE AMARO ALMEIDA. Ele, nacionalidade 
brasileira, eletricista, solteiro, nascido no dia 1 de fevereiro de 1984, residente e domiciliado 
na Travessa Benedito Vieira dos Santos, 60 – Aroeira, Aparecida -SP, filho de JOÃO TAZASI 
FUKUDA e LÚCIA APARECIDA SAMPAIO DE ALMEIDA FUKUDA. Ela, nacionalidade 
brasileira, farmacêutica, solteira, nascida no dia 05 de abril de 1988, residente e domiciliada 

Rua Francisco Marotta, 116, São Benedito, Guaratinguetá -SP, filha de JOSÉ ROBERTO 
DE ALMEIDA e de MARIA CELESTE AMARO DE ALMEIDA.
Nº 1602 – ANTONO EDUARDO DE SOUZA e ANA MARIA HELENA PEREIRA. Ele, 
nacionalidade brasileira, repositor logístico, solteiro, nascido no dia 04 de outubro de 1979, 
residente e domiciliado Rua Guilherme Bittencourt Ferraz, 6, São Geraldo, Aparecida -SP, 
filho de ANTONIO VITO DE SOUZA e MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA. Ela, 
nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascida no dia 26 de dezembro de 1978, 
residente e domiciliada Rua Guilherme Bittencourt Ferraz, 6, São Geraldo, Aparecida -SP, 
filha LUIZ GONZAGA PEREIRA e CACILDA RODRIGUES PEREIRA. 
Nº 1603 – SILVIO MARTINS e DANIELE DE PAULA FRANCISCO. Ele, nacionalidade 
brasileira, pedreiro, divorciado, nascido no dia 06 de janeiro de 1974, residente e domiciliado 
Rua César Sigaud, 95, São Sebastião, Aparecida -SP, filho de RAYMUNDO MARTINS e 
JOAQUINA SILVA MARTINS. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida no 
dia 29 de abril de 1966, residente e domiciliada Rua César Sigaud, 95, São Sebastião, 
Aparecida -SP, filha MÁRIO FRANCISCO e de HELENICE APARECIDA DE PAULA. 
Nº 1604 – BELARMINO BARROSO SILVA FILHO e MARIA SALETE DE ALMEIDA. 
Ele, nacionalidade brasileira, aposentado, viúvo, nascido no dia 11 de julho de 1955, 
residente e domiciliado Rua Monteiro do Amaral, 233, Jardim Paraíba, Aparecida -SP, 
filho de BELARMINO BARBOSA SILVA e LUSIA MIRANDA DA SILVA. Ela, nacionalidade 
brasileira, enfermeira, divorciada, nascida no dia 07 de outubro de 1958, residente e 
domiciliada Rua Monteiro do Amaral, 233, Jardim Paraíba, Aparecida -SP, filha de LUCAS 
DE SOUZA ALMEIDA e ELZA FERREIRA DE ALMEIDA.
Nº 1605 – CARLOS MONTEIRO e MARCIA REGINA DO NASCIMENTO VITOR. Ele, 
nacionalidade brasileira, pedreiro, divorciado, nascido no dia 11 de outubro de 1965, 
residente e domiciliado Rua Jorge Salomão Kopaz, 31, Manto Azul, Aparecida -SP, filho 
de JOSÉ MONTEIRO e LENIR GONÇALVES MONTEIRO. Ela, nacionalidade brasileira, 
vendedora autônoma, solteira, nascida no dia 18 de julho de 1971, residente e domiciliada 
Rua Jorge Salomão Kopaz, 31, Manto Azul, Aparecida –SP, filha de JOSÉ VITOR e de 
IOLANDA MARIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO VITOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE APARECIDA FORO DE APARECIDA 2ª VARA
Av. Padroeira do Brasil, 180, ., São Roque - CEP 12570-000, Fone: (12)
3105-3352, Aparecida-SP - E-mail: aparecida2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1000143-63.2015.8.26.0028
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqüente: Novamix Argamassa e Concreto Ltda
Executado: Oliveira Construções & Edificações Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1000143-63.2015.8.26.0028
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Aparecida, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Vivian Bastos Mutschaewski, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos principalmente ao executado Oliveira Construções & Edificações Ltda, Rua 
Maria Aparecida Meirelles Nocitti, 687, Centro - CEP 12525-000, Potim-SP, CNPJ 
14.452.285/0001-06, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Novamix Argamassa e Concreto Ltda, alegando em 
síntese: A exequente atua no ramo de fornecimento de cimento, por esta razão foi procurada pela 
executada para fornecimento de cimento para muitas de suas obras, negócios firmados e 
representados pelas notas fiscais acostadas aos autos, vencida a data para pagamento das 
duplicatas geradas, a executada deixeou de adimplir suas obrigações, e em que pese as diversas 
propostas oferecidas para pagamento da dívida, quedou-se inerte, não restando alternativa senão 
a execução judicial da dívida, que totaliza R$121.331,58 (cálculo de agosto/2015) .Fica o 
executado devidamente citado e intimado, para no prazo de três (03) dias, pague a dívida, com 
juros, multa de mora, encargos indicados na petição inicial, acrescida de custas judiciais, ou 
garantir a execução. Ocorrendo o pagamento, o executado terá a redução de 50% da verba 
honorária (art. 652-A, parágrafo único, do CPC). Não ocorrendo o pagamento, deverá ser realizado 
PENHORA e AVALIAÇÃO DOS BENS do executado, tanto quantos bastem para garantia da 
execução e terá um prazo de quinze (15) dias para opor embargos a execução, sob pena de 
presumir aceitos pelos mesmo como verdadeiros, os fatos articulados pelo exequente e, de que 
este Juízo funciona na Av. Padroeira do Brasil, 180 – Aparecida/SP. Os embargos poderão ser 
apostos, independentemente de penhora e quinze dias para requerer parcelamento nos termos do 
art. 745-A, do CPC.. Assim, para que chegue ao conhecimento de todos, principalmente a parte 
executada acima, foi expedido o presente com prazo de trinta ( 30 ) dias que será afixado no átrio do 
Fórum local, no lugar de costume e publicado na imprensa Oficial. Encontrando-se o executado em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. cidade de Aparecida, aos 29 de maio de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXANDRE RICI, de nacionalidade brasileira, profissão analista de redes, estado
civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 27 de maio de
1982, residente e domiciliado Rua Sousa Lima, Nº 86, apto 802, Barra Funda, São
Paulo SP, filho de ODAIR BENJAMIN RICI e ODYSSEIA FONSECA RICI.
CRISTHIANE LOPES GUEDES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão fun-
cionária pública, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no
dia 22 de outubro de 1982, residente e domiciliada Avenida Albuquerque Lins, Nº 785,
Jardim Paulista, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS FERNANDO ALVES MOREIRA
e TELMA LOPES GUEDES MOREIRA. 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, 8 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLEIBER RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
administrativo, estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Camaragibe -
PE, no dia 3 de agosto de 1976, residente e domiciliado na Rua General Julio Salgado
nº 880, aptº 114, Santana, Pindamonhangaba SP, filho de EVERALDO RODRIGUES
DA SILVA e ROSÁLIA DA SILVA RODRIGUES.
MELISSA MARINS NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado
civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Santo André - SP, no dia 19 de junho de
1980, residente e domiciliada na Rua General Julio Salgado nº 880, aptº 114, Santana,
Pindamonhangaba SP, filha de JADIEL BISPO NUNES e ELIANE MARINS NUNES.
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, 8 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ULYSSES DE PADUA BARBOSA MELO, de nacionalidade brasileira, profissão inspetor
de alunos, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Rio de Janeiro - RJ,
no dia 11 de março de 1983, residente e domiciliado Avenida Kassato Maru, nº 510,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO DE PADUA MIGUEL DE
MELO e IOLE BARBOSA MELO.
RAQUEL BURGER RAIMUNDO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
laboratório, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Petrópolis - RJ, no
dia 16 de agosto de 1983, residente e domiciliada Avenida Kassato Maru, nº 510,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CLAUDIO RAIMUNDO e REGINA
BURGER. 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, 8 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
NEY DA SILVA MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão professor de Educação
Física, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 11
de fevereiro de 1983, residente e domiciliado Avenida Rodolfo Moreira de Almeida
Júnior nº 920, Parque Três Marias, em Taubaté SP, filho de JOSÉ AZEVEDO MARTINS
e FILOMENA APARECIDA DA SILVA MARTINS.
ANA PAULA MARTINS RANDIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
nutricionista, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba
- SP, no dia 11 de outubro de 1983, residente e domiciliada Rua Diógenes Azevedo
Costa nº 171, Arco-Íris, em Pindamonhangaba SP, filha de DONIZETI DOS SANTOS
e TEREZA MARTINS RANDIS. 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, 10 de julho de 2017

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas Pindamonhangaba - SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010 - F: (xx) 12- 3642-4185 - Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa

Oficial de Registro

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
AFILEMON ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquina, estado civil viúvo, de 66 anos de idade, nascido em Campo Alegre de
Lourdes - BA, no dia 1 de setembro de 1950, residente e domiciliado Rua Manoel
Antonio de Moraes nº 53, Beta, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO ANTONIO
DOS SANTOS e ALTINA FERREIRA DOS SANTOS.
MARIA ELENICE DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil viúva, de 66 anos de idade, nascida em São Roque - SP, no dia 26 de
agosto de 1950, residente e domiciliada Rua Quiririm nº 51, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO FRANCISCO DA SILVA e MARIA IMACULADA
DE MORAES SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos  exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
RAFAEL LARA HERMENEGILDO, natural de São Paulo SP, nascido a 13  de outubro
de 1988,  estado   civil   solteiro,   profissão   auxiliar administrativo, residente  e  domi-
ciliado  à  Rua  Engenheiro  José Nicola Mutarelli nº 236, Bela Vista, Pindamonhangaba
SP,  filho  de  LUIZ CARLOS HERMENEGILDO e de JANDIRA LARA DOS SANTOS
HERMENEGILDO.
VANDERLEIA DA SILVA RIBEIRO, natural de Tremembé SP, nascida  a  15 de julho de
1989, estado  civil  solteira,  profissão  auxiliar  de escritório, residente e domiciliada
à Rua Maria Cândida dos  Santos nº 191, Retiro Feliz, em Tremembé SP, filha de
VANDERLEI  APARECIDO DA SILVA RIBEIRO e de  SOLANGE  FONSECA  RIBEI-
RO.  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, 14 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO DIOGO BILORA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auto
elétrico, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Caraguatatuba - SP, no
dia 7 de janeiro de 1997, residente e domiciliado Rua Elpídio Salles Duarte, nº 340, Ouro
Verde, Pindamonhangaba SP, filho de FLAVIO CANDIDO DOS SANTOS e REGINA
FERNANDES BILORA SANTOS.
MARÍLIA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de
23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 8 de maio de 1994,
res idente e domic iliada Rua José Carlos Ribeiro, nº  126, Campo Alegre,
Pindamonhangaba SP, filha de RAFAEL DE LIMA e MARIA IZABEL DE LIMA. 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, 14 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTIANO MARTINS MARCONDES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba
- SP, no dia 20 de janeiro de 1986, residente e domiciliado Rua Vito Abatepaulo, nº 48,
Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filho de VICENTE MARCONDES FILHO e CRISTINA
MARTINS RANDIS MARCONDES.
ESTELA GAMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Cruzeiro - SP, no dia 22 de fevereiro de
1988, residente e domiciliada Rua Doutor Campos Salles, nº 658, Chácara da Galega,
Pindamonhangaba SP, filha de DOMINGOS CUSTÓDIO DOS SANTOS e ANA LUCIA
GAMA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ELIAS DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil
solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 14 de abril de 1990,
residente e domiciliado na Estrada Municipal Wilson Monteiro nº 12, Cruz Pequena, em
Pindamonhangaba SP, filho de CELIO RIBEIRO DA SILVA e ELENIR DE SOUZA SILVA.
DANIELE FLORENTINO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão operadora
de caixa, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP,
no dia 10 de abril de 1993, residente e domiciliada na Estrada Municipal Jesus Antonio
de Miranda nº 2040, Cruz Pequena, em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO RIBEIRO
DE MELO e MARIA HELENA FLORENTINO DE MELO. 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, 10 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
EFERSON MALAQUIAS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil divor-
ciado, de 41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 9 de janeiro de 1976,
residente e domiciliado Rua Armando Ferreira Fernandes, Nº 42, Castolira, Pindamonhangaba
SP, filho de JOSÉ MALAQUIAS e JOCENI DOS SANTOS MALAQUIAS.
TATIANA DA SILVA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão babá, estado civil
divorciada, de 35 anos de idade, nascida em Jacareí - SP, no dia 23 de dezembro de
1981, residente e domiciliada Rua Armando Ferreira Fernandes, Nº 42, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filha de JUVENAL PINHEIRO e MARIA TERESA DA SILVA
PINHEIRO. 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, 10 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO ARTHUR SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de controle
de qualidade, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia
17 de novembro de 1992, residente e domiciliado Rua Salatiel Rodrigues da Fonseca,
nº 35, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de MAURO CELSO SIQUEIRA e MARILDA
ROSA SIQUEIRA.
TATIANE DE OLIVEIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, esta-
do civil divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 17
de setembro de 1984, residente e domiciliada Avenida Nagib Kallil, nº 89, Vila Verde,
Pindamonhangaba SP, filha de ALTAIR GOMES e EMILIA DE OLIVEIRA GOMES.
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, 10 de julho de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURICIO DONIZETI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, esta-
do civil divorciado, de 59 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 21 de
novembro de 1957, residente e domiciliado Rua Rita César de Campos, nº 54, Jardim
Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS.
NEIDE APARECIDA DO AMARAL, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil divorciada, de 60 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 8
de setembro de 1956, residente e domiciliada Rua Rita César de Campos, nº 54, Jardim
Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL DO AMARAL e MARGARIDA DOS
SANTOS AMARAL. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2017

Festival do Arroz reúne música 
e cozinha na Colônia da Piagui

CCR realiza processo 
seletivo para pessoas 
com deficiência

Estéfani Braz
Guaratinguetá

Da Redação
Região

Conhecido na região do 
Vale do Paraíba como gran-
de produtor de arroz, o 
bairro da Colônia da Piagui 
tem parte considerável de 
sua população de descen-
dência italiana. Com festi-
vais tradicionais realizados 
pela imigração, o pátio da 
igreja São João Batista deu 
início na última quinta-feira 
à nona edição do Festival 

A CCR Nova Dutra está 
atualizando seu banco de 
currículos para profissionais 
com deficiência. O cadastro 
deve ser realizado através do 
envio dos dados para o e-mail 
vagas.novadutra@grupoccr.
com.br, com o título ‘Oportu-
nidade para Profissionais com 
Deficiência’.

Os currículos serão analisa-
dos pela equipe de Gestão de 
Pessoas, para futuras vagas 
em uma das 27 unidades de 
trabalho, nas áreas adminis-
trativas e operacionais da 
concessionária, pedágios, 
balanças e bases operacionais 
distribuídas ao longo dos 
402 quilômetros da rodovia 
Presidente Dutra, nos estados 
de São Paulo e Rio de Janeiro.

A Concessionária possui 63 
profissionais com deficiência. 
“Sempre precisamos atualizar 
o nosso cadastro para as se-
leções de profissionais com 

Gastronômico do Arroz. A 
entrada é franca. 

O evento, que segue até o 
domingo e retorna entre os 
dias 20 e 23, conta com di-
versos pratos à base do grão 
e apresentações regionais.

De acordo com a coorde-
nadora do festival, Fabíola 
Ferretti, o evento é volta-
do para as famílias com o 
objetivo de apresentar a 
cultura do arroz. “A Colônia 
do Piagui é o lugar onde tem 
o laboratório da empresa 

deficiência. Algumas vezes, 
por conta de novos postos, 
processos de aproveitamen-
to interno ou por conta de 
colaboradores que saíram 
da empresa”, comentou a 
coordenadora de Gestão de 
Pessoas da CCR Nova Dutra, 
Eliana Ishicawa.

Para o envio do currículo, 
os interessados nas vagas 
devem ter mais de 18 anos. 
“Procuramos profissionais 
dispostos a aprender. Não é 
necessária experiência, mas 
boa vontade”, afirmou Eliana, 
que lembrou que a oportuni-
dade faz parte do programa 
de Responsabilidade Social 
da CCR. “Temos uma ex-
periência de sucesso com 
profissionais com deficiência 
que hoje atuam em diversas 
áreas e empresas do Grupo. 
Eles demonstram no dia a 
dia que qualquer limitação 
é um mero detalhe e são, 
constantemente, elogiados 
pelos seus líderes, colegas de 
trabalho e usuários”.

Ruzene, que está fazendo 
um trabalho inovador aqui 
no Vale do Paraíba. Eles 
também estão preocupados 
com as sementes, estão sem-
pre trabalhando. Eles têm a 
engenheira agrônoma que 
trabalha com o melhoramen-
to das sementes, que com o 
tempo, elas vão desgastando 
e também o solo vai tendo o 
desgaste. Então, toda essa 
preocupação é para que o 
grão não perca as suas qua-
lidades”.

Entre as atrações confirma-
das estão a Banda no Plural, 
nos dias 15 e 22, a partir das 
20h30;  dia 16, a banda Enig-
ma Dance, a partir das 14h 
e encerrando o evento no 
dia 23, Everton Sax, às 14h. 
Além das bandas regionais, o 
festival contará com parque 
infantil, paletas artesanais e 
stands de produtos. 

No último dia do evento 
será realizada uma missa, 
às 11h, em ação de graças à 
colheita de arroz.

Foto: Reprodução
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Manthiqueira conhece adversários 
e abre segunda fase fora de casa

Atleta de Pinda é bicampeão mundial de jiu-jitsu 2º Food Truck 
Festival promete 
agitar o fim de 
semana de Lorena

Contra o José Bonifácio, Laranja dá continuidade a caminhada por primeiro acesso

Michel derrota quatro oponentes; lutador planeja disputar competição nos EUA

Fidélis, que comanda o Manthiqueira na luta pelo sonhado acesso no Campeonato Paulista; hora decisiva

Cassiano, bicampeão mundial

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Na segunda fase do Cam-
peonato Paulista da Segunda 
Divisão, o Manthiqueira 
conheceu os adversários 
e tabela da próxima etapa 
da competição. Classificado 
como segundo melhor time 
do seu grupo, a Laranja Me-
cânica estreia fora de casa 
neste sábado, às 15h, contra 
José Bonifácio.

No jogo que valeu a pri-
meira posição do Grupo 4, 
na primeira fase, o time de 
Guaratinguetá perdeu para 
o São José por 3 a 2 com 
um gol sofrido nos minutos 
finais da partida. A derrota 

fez os joseenses terminarem 
em primeiro e o Manthiquei-
ra em segundo.

Nesta semana o clube 
conheceu seus adversários 
na competição. O presidente 
do clube, Dado de Oliveira, 
esteve na Federação Pau-
lista de Futebol na última 
segunda-feira para parti-
cipar do conselho arbitral 
da segunda fase. A FPF 
realizou o sorteio e definiu 
que o Manthiqueira jogará 
no Grupo 8, ao lado de José 
Bonifácio, Primavera de 
Indaiatuba e Taquaritinga.

A vantagem de ter sido 
segundo colocado na primei-
ra fase é fechar a segunda 
jogando em Guaratinguetá. 

Pela tabela, o Manthiqueira 
estreia neste sábado, fora de 
casa contra José Bonifácio. 
Nas duas semanas seguintes, 
o time pega Taquaritinga e 
Primavera. Depois a Laranja 
visita as duas equipes e fe-
cha contra José Bonifácio, 
no Dario Rodrigues Leite.

Mudanças – Durante a pri-
meira fase, a técnica Nilmara 
Alves virou nome incerto no 
clube. Funcionária pública 
de Aparecida, Nilmara não 
conseguiu liberação para 
exercer as duas funções e, 
alegando problemas pes-
soais, não comanda mais o 
time. Luís Felipe Domingos, 
o Fidélis, assumiu de forma 
definitiva os trabalhos.

No elenco, Dado de Olivei-
ra garantiu ao menos dois 
novos reforços. Lucas, tam-
bém conhecido como “Bone-
ca”, estava no Taubaté Futsal 
e chega para reforçar o 
setor ofensivo. Outro nome 
confirmado é o do zagueiro 
Léo Costa, que é formado 
pelo Manthiqueira e rodou 
por clubes do interior de São 
Paulo e do Paraná.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Estéfani Braz
Guaratinguetá

O lutador de Pindamo-
nhangaba Michel Cassiano 
de Oliveira sagrou-se bi-
campeão mundial de jiu-jtsu 
esportivo no último final de 
semana, em São Paulo. Após 
o novo triunfo, o atleta, que 
é professor do projeto social 
Rayane Jiu-Jtsu, planeja dis-
putar uma competição nos 
Estados Unidos em 2018.

O campeonato, disputado 
no Ginásio do Ibirapuera, 
foi organizado pela Confede-
ração Brasileira de Jiu-Jtsu 
Esportivo e reuniu compe-

A secretaria de Cultura e 
Turismo de Lorena realiza 
neste fim de semana o 2º 
Food Truck Festival. O 
evento, que será realizado 
na praça Dr. Arnolfo Aze-
vedo, conta com parceria 
com o Food Truck da Cida-
de, Loja de Conveniência 
Filémiau Express, Mundo 

tidores de diversos países. 
Para conquistar a com-

petição, na categoria faixa 
roxa máster (até 83,3 kg), 
Michel teve de derrotar qua-
tro adversários. “Agradeço a 
Deus por ter permitido mais 
essa benção na minha vida e 
estou feliz por representar 
minha cidade no lugar mais 
alto do pódio. Sabia que seria 
difícil e treinei muito para 
conseguir vencer”, comemo-
rou o atleta.

O lutador já havia sido 
campeão mundial em junho 
do ano passado em São Pau-
lo. Após a nova conquista, 
Michel sonha agora em dis-

Feliz e House Imóveis. 
O evento gastronômico traz 

para o público um cardápio 
de dar água na boca. Além 
da praça de alimentação, o 
segundo FTF terá um espaço 
kids para as crianças, cantores 
e bandas de Lorena e região.

O evento teve início nesta 
sexta-feira e segue neste sá-
bado, com início das 12h às 
23h, e no domingo das 12h 
às 23h.

putar o Campeonato Mundial 
de Jiu-Jtsu de 2018, que será 
realizado em Las Vegas, nos 
Estados Unidos. “Estou me 
programando para o ano 
que vem conseguir realizar 
este sonho. Se tudo der certo 
terei a chance de representar 
o Brasil nesta competição tão 
importante e de alto nível”.

Michel também dedicou 
o seu triunfo ao projeto 
social, Rayane Jiu-Jtsu, que 
atende gratuitamente jovens 
carentes do bairro Maricá. 
O programa leva o nome de 
uma menina que fazia parte 
do projeto, que morreu atro-
pelada ao sair da escola.


