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Morador de rua passa por despercebido em meio a pedestres; Abrigo Noturno Emergencial de Pindamonhangaba acolhe até vinte assistidos

Abrigo noturno atende moradores 
de rua em Pindamonhangaba
Local no São Benedito tem capacidade para atender até vinte assistidos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com vinte camas à disposi-
ção de moradores de rua, foi 
iniciado, na última semana, 
o funcionamento do Abrigo 
Noturno Emergencial de 
Pindamonhangaba. Além 
de acomodação, os assisti-
dos também são inclusos 
em programas sociais e de 
mediação para a volta do 
convívio familiar.

De acordo com a Prefeitu-
ra, na primeira semana de 
funcionamento do abrigo, 
localizado no São Benedito, 
foram atendidos 15 morado-
res de rua que tiveram direi-
to a refeições e produtos de 
higiene pessoal. 

Segundo o departamento 
de Assistência Social, os 
moradores de rua são abor-

dados em diversos pontos 
do município, e convencidos 
por uma equipe a passarem a 
noite no abrigo, onde é feita 
a inclusão dos nomes no Ca-
dastro Único e no programa 
social Bolsa Família. Além 
disso, assistentes sociais 
apresentam alternativas de 
intermediação dos vínculos 
familiares, com o objetivo 
de que os assistidos possam 
retornar para seus lares.

A falta de um lugar ade-
quado para acolher os mora-
dores de rua, principalmente 
no inverno, chegou a ser dis-
cutido em junho na Câmara, 
quando o presidente, Carlos 
Moura, o Magrão (PR), en-
caminhou ao Executivo um 
requerimento solicitando a 
implantação de um abrigo 
emergencial noturno no 
município.  

Apoio – O departamento de 
Assistência Social está reco-
lhendo doações de roupas, 
cobertores e produtos de hi-
giene pessoal, que serão dis-
tribuídos aos assistidos. Os 
interessados em colaborar 
devem entregar as doações 
no prédio do departamento 
da Assistência Social, na rua 
Euclides Figueiredo, no Alto 
Cardoso.
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Marcondes, que cobra rigor na investigação O ex-prefeito Paulo Neme, acusado no MP

MP investiga 
contrato entre 
Neme e Instituto 
em Lorena

Foto: Aquivo Atos Foto: Aquivo Atos

Após quatro anos de investigação, a 
Polícia Civil através do Seccold, (Setor 
Especializado de Combate aos Crimes de 
Corrupção, Crime Organizado e Lavagem 
de Dinheiro) concluiu o inquérito policial 
sobre o crime licitatório do contrato entre 
a Prefeitura de Lorena e o Ibresp (Insti-
tuto Brasileiro de Estudos e Pesquisas) 
em 2012, gestão do ex-prefeito Paulo 
Neme (PSC), que gerou um prejuízo de 
aproximadamente R$ 370 mil ao erário 
público. O caso segue com o Ministério 
Público. De acordo com o delegado da 
DIG (Divisão de Investigações Gerais), 
Francisco Sannini, as investigações do 
Seccold tiveram o apoio do Tribunal de 
Contas, e foi concluído que o contrato 
com a empresa é ilegal. 

Dívida refinanciada de R$ 370 
mil ainda não foi quitada e 
Marcondes critica antecessor

Sistema de câmeras facilita prisão de golpistas em Pinda
Criminosos tentaram enganar cliente de banco; imagens do COI revelaram percurso feito pela dupla

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Implantado há menos de 
duas semanas em Pinda-
monhangaba, o sistema de 
videomonitoramento por câ-
meras de segurança auxiliou 
a prisão de uma dupla de 
golpistas no último final de 
semana. Os criminosos, de 

21 e 35 anos, são acusados 
de lesarem diversos clientes 
de agencias bancárias.

De acordo com a Polícia 
Militar, na manhã do úl-
timo sábado um dos este-
lionatários tentou aplicar 
um golpe em uma cliente, 
de 52 anos, na agência da 
Caixa Econômica Federal, 
no Centro. Ao perceber 

que o homem estava ten-
tando enganá-la, a vítima 
gritou e pediu ajuda para 
os funcionários do banco. 
Na sequência, o criminoso 
saiu da agência e fugiu em 
um carro vermelho.

A Polícia Militar solici-
tou apoio das câmeras de 
segurança do COI (Centro 
de Operações Integradas). 

Após verificar as imagens 
arquivadas, os operadores 
descobriram o percurso fei-
to pelo veículo dos golpistas, 
que abordou em uma das 
saídas do município.

Os criminosos foram pre-
sos por estelionato e outras 
vítimas, que já haviam regis-
trado boletins de ocorrência, 
fizeram o reconhecimento 

da dupla na delegacia.
COI – Com um investimen-

to de quase R$ 2 milhões, 
o sistema de videomoni-
toramento conta com 16 
câmeras distribuídas pelo 
Centro, Araretama e distrito 
de Moreira César. O sistema 
é monitorado no COI por 
um guarda municipal, um 
policial militar e um agente 

de trânsito.
A implantação do sistema 

busca reduzir os números de 
furtos e roubos, que cres-
ceram 14% comparando o 
primeiro semestre deste ano 
com o de 2016.

De acordo com a Prefei-
tura, a previsão é para que 
mais 16 câmeras sejam 
instaladas até o fim do ano.

Assaltante é preso após 
ser imobilizado em Guará

Um homem de 38 anos foi 
imobilizado por populares 
após tentar assaltar uma loja 
de conveniência na última 
quarta-feira, no Beira Rio, 
em Guaratinguetá. 

O criminoso invadiu o 
estabelecimento comercial, 
por volta das 10h, fingindo 
estar com uma arma na 
cintura. Um cliente, que per-

cebeu que o assaltante estava 
mentindo, decidiu reagir. Após 
uma breve luta corporal, o 
criminoso correu pela avenida 
João Rodrigues Alckmin, mas 
acabou imobilizado por três 
pedestres.

O assaltante foi recolhido 
a Cadeia Pública de Guara-
tinguetá, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Dupla é presa após assaltar 
estudante em Cruzeiro

Dois criminosos foram 
presos após assaltarem um 
estudante da ETEC (Escola 
Técnica) na manhã da última 
sexta-feira, em Cruzeiro.

De acordo com a Polícia 
Militar, a vítima se dirigia 
para escola quando foi sur-

preendido pelos assaltantes 
na rua Rodrigues Alves, no 
Itagaçaba. Após roubarem 
o aparelho celular, a dupla 
acabou capturada pela PM.

O celular foi devolvido ao 
estudante, e os criminosos fo-
ram encaminhados à Cadeia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO Nº 067/DL//2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um (01) ônibus usado, tipo rodoviário, 
sendo mínimo ano de fabricação/modelo 2007/2007, respectivamente, com capacidade 
de no mínimo 44 lugares e máximo de 48 lugares.

A Prefeitura Municipal de Silveiras torna público, para conhecimento dos interessados, 
que a licitação realizada no dia 22/08/2017 às 15h, na modalidade Pregão Presencial nº 
028/2017, foi declarada FRACASSADA pela sra. Pregoeira, em virtude da desclassificação 
da proposta da empresa C.L.A. TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ nº 
21.919.463/0001-21, única licitante, por não atender integralmente a Cláusula V do Edital. 
Maiores informações no Setor de Licitações, sito a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
52, Centro, nesta cidade.

Silveiras, 23 de agosto de 2017.

Guilherme Carvalho da Silva – Prefeito Municipal

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR INICIATIVA PARTICULAR Nº 10/2017
O(A) Doutor(a) ELIAS TERUKIYO KUBO, Juiz(iza) da Vara de Trabalho de Lorena, FAZ 
SABER, a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que, nos autos do processo 
nº 0001417-90.2011.5.15.0088 RTOrd, entre partes: AUTOR: JOSÉ CARLOS DE SOUZA- 
CPF 082.136.918-06 e RÉU: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CATEGORIA 
B DE LORENA S/C LTDA ME –CNPJ 04.051.170/0001-56,  encontra-se aberto, ante os 
termos do art. 880 do CPC, o procedimento e alienação por iniciativa particular do 
imóvel matrícula 26001 do Oficial de Registro de Imóveis de Lorena/SP, localizado na 
Rua Comendador Custódio Vieira, nº 333, sala 11, desta cidade, com a seguinte descrição:
Uma parte ideal (sala11) equivalente a 12, 08% da totalidade da Unidade autônoma 
condominal, constituída pelo conjunto de salas situadas no 1º pavimento superior do Edifício 
Guaypacaré, sob nº333, da Rua Comendador Custódio Vieira, nesta cidade, distrito, município 
e a comarca de Lorena. 
Obs: Imóvel com área registrada equivalente a 47m² (12,08% do condomínio que tem 
454,84m²), porém encontra-se delimitado por paredes, perfazendo a área de aproximadamente 
30m², sem acesso a banheiro ou copa cozinha do condomínio. 
Imóvel avaliado no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) na data de 28/06/2016.
Preço ofertado formalmente nos autos pelo Município de Lorena/SP: R$60.000,00 
(sessenta mil reais), À vista, sendo este considerado o preço mínimo inaugural da alienação.
O prazo da alienação será de 30 dias contados a partir da data de publicação do edital 
de alienação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. 
Havendo no processo proposta mais vantajosa que a inaugural dirigida ao Juízo do prazo 
da alienação, findo este, todos os ofertantes serão intimados para, em 5(cinco) dias, dizer 
se cobrem a proposta concorrente. 
Remanescendo dois ou mais concorrentes em franca disputa o Juízo agendará audiência 
para ouvir proposta final, aberta a sessão ao público. 
Não haverá fixação de comissão de corretagem ante a modalidade da venda.
A alienação será efetivada em modo originário em analogia ao disposto no art. 130 CNT, 
ficando o imóvel livre de quaisquer ônus. 
Esclareço ser critério de desempate o pagamento em menor número de parcelas.
Sendo o pagamento efetuado em parcelas o imóvel será gravado com hipoteca judicial, 
executável em caso de inadimplemento.
Não havendo manifestação de outros interessados no prazo acima assinalado, 
restará aceita a oferta inaugural, que deverá ser comprovada nos autos no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas da homologação do resultado da alienação, da qual será intimado o 
seu ofertante. 
Lavrado o auto a alienação tornar-se-á perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 
903 do CPC, perdendo o adquirente, em caso de desistência, metade do valor depositado, 
em favor da execução. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente edital, 
que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em jornal local de ampla 
circulação e afixado no local de costume, na sede desta Vara. Lorena, 18 de agosto de 
2017. Eu FELIPE RIBEIRO VISCONTI, Diretor da Secretaria Substituto, assino o presente.

COMUNICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS, ATRAVÉS DO 
PREFEITO GUILHERME CARVALHO DA SILVA, COMUNICA QUE 
REALIZARÁ NO DIA 30 DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE 
(30/08/2017), ÀS 14H, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SILVEIRAS, AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PPA 
(PLANO PLURIANUAL) PARA O QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021.

SILVEIRAS, 23 DE AGOSTO DE 2017.

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

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

sarabillota@gmail.com

Bastidores da Política
Vestindo a camisa

Disseram na Praça Conse-
lheiro de Guará que agora só 
falta o vice-governador Márcio 
França para abonar a ficha de 
filiação do vice-prefeito Regis 
Yasumura no PSB, porque até 
a camisa do 40 ele ganhou na 
convenção do Partido no último 
sábado, na Câmara Municipal. 
De acordo com os comentários, 
ele também definiu em que 
posição vai jogar na próxima 
eleição, ou seja, deputado esta-
dual e seu parceiro de jogada, 
Flavinho da Canção Nova.

Poucos, mas o sufi-
ciente

O presidente do PSB de 
Guará, vereador João Pita, junto 
com Miguel Sampaio e Daniel 
Vieira acolheram os convidados 
na convenção do partido no úl-
timo sábado. Além dos filiados 
e amigos que prestigiaram o 
encontro, meia dúzia de olhei-
ros da concorrência também 
passaram por lá para levar os 
detalhes aos ‘curiosos’ que 
tentam armar um bloqueio na 
expansão da pré-candidatura de 
Regis à vaga na Assembleia Le-
gislativa. Parece que o clima de 
superação do pessoal do partido 
da ‘pomba’ em torno da futura 
campanha foi assunto em pelo 
menos dois grupos contrários 
da cidade.

De olho na grana
Câmara de Cachoeira homo-

logou, digo, votou a liberação 
do ’Refis’, para somar recursos 
no caixa da Prefeitura. A ideia é 
atrair os moradores inadimplen-
tes para os 100%  de descontos 
em juros e taxas para pagamento 
a vista, para o prefeito Edson 
Nota continuar fazendo a festa, 
digo, as festas. Em uma recente 
live nas redes sociais, o prefeito 

empolgado contou um segredo 
que ninguém suspeitava: “que 
Cachoeira em seus sete meses 
de governo se tornou a melhor 
cidade do Vale”. O povo da polí-
tica acredita que faltou ele dizer 
‘melhor’ pra quem? Talvez seja 
para ele mesmo e para os vere-
adores que ‘estão no bolso’…

Nova definição
Parece que as suspeitas de 

alguns cientistas políticos de 
Lorena, que para o segundo 
semestre a Câmara deveria se 
mostrar diferente em termos de 
posicionamento político entre os 
vereadores, está se confirman-
do. Esta semana rolou entre os 
bem informados que um novo 
bloco, apelidado de ‘centrão’, 
começa ganhar corpo no Legis-
lativo. Comenta-se que a ideia 
principal seria se desvencilhar 
sutilmente da oposição xiita – 
leia-se Vieira Filho &Cia – sem 
mesclar com os governistas, ao 
ponto de facilitar uma ‘ponte 
de dialogo’ com o Executivo, 
principalmente quando o as-
sunto for relevante para cidade. 
Numa primeira chamada do 
‘centrão’, Maurinho Fradique e 
Fábio Longinho já responderam 
presente.

Pardal que come pe-
dra…

…tem que saber o intestino 
que tem – Rola pelos corredores 
da municipalidade de Lorena 
a existência de uma lista com 
os ‘amigos’ de um dos verea-
dores, ‘sustado’ da sessão da 
semana passada, na eminência 
de exoneração. Segundo o 
zum-zum-zum, argumentaram 
que o parlamentar teria agido no 
calor das emoções e por isso, na 
hora de votar contra o governo, 
esqueceu o tamanho da parceria, 
quer dizer, dos apresentados, 

que hoje atuam de forma direta 
na administração.

Porta da esperança
Preocupada em dar soluções 

algumas carências de Potim e 
sem os recursos necessários, a 
prefeita Erica Soler foi ‘bater 
na porta’ do vice-governador 
Márcio França, esta semana 
por revitalização de aveni-
das e construção de pontes no 
município. Disseram que ela 
ficou animada com a recepção 
e prestatividade de França, em 
garantir seus pedidos para o ano 
que vem, período em que deverá 
assumir o governo do Estado. 
Falaram ainda que além dos 
pedidos elencados pela prefeita, 
outros benefícios prometidos 
pelo vice-governador devem 
fazer a diferença no mandato 
da prefeita, que tem a missão 
de fazer muito pela cidade, que 
pese a falta de recursos.

Aquecimento
Eleitores de Pinda com aces-

so às redes sociais já sacaram 
que o vereador Rafael Goffi 
(PSDB) está no propósito firme 
de candidatura a deputado, mes-
mo na iminência do ‘distritão’ 
(item da reforma eleitoral) ser 
aprovado, com ameaça velada 
aos candidatos do ano que vem, 
que para serem eleitos terão 
que estar entre os mais votados 
do Estado. Goffi tem se virado 
nos trinta para ser assunto em 
todos eventos e acontecimentos 
da cidade sem perder a oportu-
nidade de armar palanque em 
cima das fragilidade da atual 
administração.

Plantando para as mu-
nicipais

Enquanto Rafael Goffi ocu-
pa o topo das oportunidades de 
exposição nas mídias sociais, 

intencionando uma eventual 
corrida eleitoral rumo ao Con-
gresso Nacional, outros correm 
na mesma raia, a exemplo do 
vice-prefeito Ricardo Piorino e 
do também vereador Roderley 
Miotto, mas com ênfase as 
municipais de 2020, onde a 
sucessão de Isael Domingues 
na Prefeitura de Pinda inspira 
‘gregos e troianos’ a disputar a 
vaga. Disputa que poderá contar 
com Paulo Torino, Felipe Cesar 
e provavelmente o ex-prefeito 
Vito Ardito que segundo os mais 
chegados, goza de plena saúde 
eleitoral e física. Perguntem ao 
Dr. Aziz‼!

Mercado de apostas
Ponto divergente em quase 

todas as rodas políticas de Lo-
rena é sobre a ‘eventual ou im-
provável’ candidatura de Fábio 
Marcondes a deputado estadual. 
Enquanto os mais céticos torcem 
para que ele conclua o mandato, 
um grupo de oportunistas (ávidos 
por ganhar espaço no entorno da 
vice-prefeita) alimenta o ‘cabo 
de guerra’ contra os que buscam 
a lógica em trocar o certo, real e 
necessário no momento para a 
cidade, por situação de risco imi-
nente. Perguntem ao Marçal‼!

Perguntar não ofende
A ausência de ‘alguns’ ve-

readores na Câmara de Guará 
na última terça-feira, quando 
a secretária de Saúde, Maris-
tela Macedo de Paula Santos, 
atendendo convite, compareceu 
na Casa para esclarecer as difi-
culdades no agendamento de 
consultas, foi boicote ou mera 
coincidência? Relembrando, 
dias atrás, os faltantes aprova-
ram requerimento contra a pas-
ta, pedindo tais explicações‼!

Pão & circo
Tem gente em Cruzeiro 

achando que o prefeito Thales 
Gabriel pretende adotar a polí-
tica do ‘pão & circo’ na cidade, 
ou seja, cestas básicas e entre-
tenimento. Ah! Disseram que 
está começando pela própria 
Prefeitura, com a distribuição de 
ingressos aos funcionários mu-
nicipais para os shows da Expo 
2017. Perguntem ao Rafic‼!

Chute na tornozeleira
Corre na boca pequena de 

Cruzeiro que a temperatura 
‘esquentou’ na sala de espera 
da Prefeitura, entre o ex-chefe 
da Guarda Norberto e o homem 
da Câmara que usa ‘tornozeleira 
eletrônica’. Na discussão do 
estar gravando ou não o surto 
do empresário do ensino, en-
quanto xingava até o prefeito, 
o pau comeu. A turma do dei-
xa-disso agiu rápido, mas não 
conseguiu evitar o ‘pontapé na 
tornozeleira… 

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO HÉLIO DE ANDRADE FERRAZ”

Procurado pela Justiça
é capturado em Cruzeiro

A DIG (Delegacia de Inves-
tigações Gerais) capturou um 
criminoso de 40 anos foragido 
da Justiça na tarde da última 
quinta-feira, em Cruzeiro. O 
indivíduo é acusado de aplicar 
diversos estelionatos em São 
Lourenço (MG).

Segundo a Polícia Civil, uma 
informação levou os policiais 
até uma casa no  Santa Luzia, 

onde o criminoso estava.  
O golpista é acusado de 

roubar dinheiro, documen-
tos e patrimônios de quatro 
mulheres que mantiveram 
relacionamentos amorosos 
com ele. 

O estelionatário foi preso e 
aguarda transferência para 
algum presidio de Minas 
Gerais.

Traficante é preso com 
crack e maconha em Lorena

A Polícia Militar flagrou na 
noite da última quarta-feira 
um homem de 25 anos tra-
ficando crack e maconha no 
Cecap, em Lorena.

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma viatura patru-
lhava a rua Professor Paulo 
Pereira dos Reis, quando 
desconfiou da atitude de um 
jovem.  Durante a abordagem 
foram localizadas 52 pedras 
de crack e 11 porções de 
maconha.

O criminoso foi preso em 
flagrante por tráfico de dro-
gas e encaminhado à Cadeia 
Pública de Lorena. 

QUASE CEM GRAMAS - Um 

jovem de 19 anos foi preso 
traficando cocaína na últi-
ma quarta-feira no Parque 
das Rodovias, em Lorena. 

A Polícia Militar infor-
mou que realizava uma ron-
da na alameda Gil Inácio de 
Andrade quando decidiu 
abordar um rapaz que es-
tava em um local conhecido 
como ponto de tráfico de 
drogas.  Os policiais loca-
lizaram em um canteiro 
um pote com 96 pinos de 
cocaína, contendo cerca de 
uma grama em cada. 

O jovem foi preso em 
flagrante e permanece à 
disposição da Justiça.
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Paulo Neme tem contrato de R$ 370 mil com 
instituto de pesquisas investigado na justiça
Inquérito policial apontou ilegalidade em contratação; dívida refinanciada ainda não foi quitada

O ex-prefeito Paulo Neme, que tem contrato com instituto de pesquisa investigado pelo MP na cidade

Prefeito Fábio Marcondes, que assumiu dívida de R$370 mil em 2013

Rafaela Lourenço
Lorena

Após quatro anos de inves-
tigação, a Polícia Civil através 
do Seccold, (Setor Especiali-
zado de Combate aos Crimes 
de Corrupção, Crime Organi-
zado e Lavagem de Dinheiro) 
concluiu o inquérito policial 
sobre o crime licitatório do 
contrato entre a Prefeitura 
de Lorena e o Ibresp (Insti-
tuto Brasileiro de Estudos e 
Pesquisas) em 2012, gestão 
do ex-prefeito Paulo Neme 
(PSC), que gerou um prejuí-
zo de aproximadamente R$ 
370 mil ao erário público. O 
caso segue com o Ministério 
Público.

De acordo com o delegado 
da DIG (Divisão de Investi-
gações Gerais), Francisco 
Sannini, as investigações 

do Seccold tiveram o apoio 
do Tribunal de Contas e foi 
concluído que o contrato 
com a empresa é ilegal. Os 
investigados ex-prefeito e 
o ex-secretário de Finanças, 
Walter Ribeiro Filho e o pro-
prietário do Ibrasp, Maurício 
Rodrigues Judice, foram 
indiciados. “Para a Polícia 
Civil o caso está esclarecido 
com as autorias já bem iden-
tificadas. Então todos os ele-
mentos que foram apurados 
através de inquérito policial, 
agora serão apreciados pelo 
Ministério Público”, contou 
Sannini.

A reportagem do Jornal 
Atos conversou com o ex-
-prefeito Paulo Neme, que 
preferiu não gravar entrevis-
ta. Apenas afirmou ter dado 
depoimento para a Polícia 
Civil há cerca de dois meses 

e estar tranquilo, aguardan-
do a resposta do Ministério 
Público. Ele afirmou ainda 
que assinou o contrato com o 
instituto porque os pareceres 
jurídico e financeiro da época 
eram favoráveis, alegando 
não haver necessidade de 
licitação.

O ex-secretário de Finan-
ças também não quis gravar 
entrevista, mas afirmou estar 
confiante pois a contratação 
em setembro de 2012 foi 
realizada através de parecer 
jurídico, constatando sua 
legalidade. Walter Ribeiro 
Filho frisou ainda que entre 
os serviços a serem prestados 
estavam a compensação com 
relação ao INSS com levanta-
mento dos últimos cinco anos 
e as justificativas e defesas 
junto à Receita Federal ou 
judicialmente, trabalhos que, 
segundo o Ribeiro, foram 
realizados. Já o valor de 
aproximadamente R$ 370 
mil é referente aos 20% do 
contrato com a empresa.  

Ele alegou ainda ter rece-
bido na época, informações 
por parte da empresa, de que 
com a troca de governo, em 
janeiro de 2013, eles foram 
impossibilitados de se justifi-
car junto à Receita referente 
essa compensação e a origem 
do crédito.

De acordo com as informa-
ções do atual prefeito Fábio 
Marcondes (PSDB), a empresa 
foi contratada num “tempo 
recorde” de apenas seis dias 
por inexigibilidade de lici-
tação. Um dos motivos para 
rompimento imediato do 
contrato foi a constatação de 
três pagamentos, sendo um 
de R$ 100 mil e R$140.272 
referentes a nota fiscal de 
nº 02 da Ibresp e outro pa-
gamento de R$ 130 mil sem 
nota fiscal. “Se você contrata 
por inexigibilidade de licita-

ção, tem que ter notório de 
especialidades, e como que 
uma empresa vai ter notório 
de especialidades com uma 
nota fiscal de número 02? 
Ou seja, eles prestaram o 
serviço para a Prefeitura e 
talvez um serviço antes. É 
um absurdo o que foi feito”, 
criticou Marcondes.

Ainda de acordo com o 
prefeito, não há nenhuma 
comprovação dos serviços 
prestados à Prefeitura de 
Lorena. “Essa empresa de 
Juazeiro do Norte veio aqui, 
olhou os pagamentos feitos, 
fizeram uma compensação, 
debitaram de novembro e de-
zembro e mandaram a menos 

o recolhimento do INSS”.
O contrato resultou na 

suspensão da CND (Certi-
dão Negativa de Débitos) da 
Prefeitura em 2013 e uma 
instauração de processo ad-
ministrativo.

Com as dívidas herdadas, 
Fábio Marcondes buscou o 
INPS (Instituto Nacional de 
Previdência Social) para re-
financiar os valores e obter a 
certidão, créditos e continuar 
recebendo dinheiro da União. 
Com um Refis (Programa de 
Recuperação Fiscal) parcelou 
as dívidas em sessenta vezes, 
pendência que ainda não foi 
quitada.

Em consequência, Marcon-

des entrou com uma ação de 
improbidade administrativa 
contra o Paulo Neme e Wal-
ter Ribeiro. “Essa ação está 
correndo e a Justiça até hoje 
não conseguiu descobrir o 
endereço do Ibresp. Num 
montante de R$ 27 milhões 
de dívidas, esse é mais um 
escândalo somado a admi-
nistração passada”.

A reportagem do Jornal 
Atos buscou contato com a 
Ibresp por meio de telefone, 
e-mail, mas nenhum canal 
de comunicação do instituto 
aparenta estar em funcio-
namento, o que impediu 
qualquer contato até o fecha-
mento desta edição.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Guará investe R$ 65 mil em desassoreamento de ribeirão
Limpeza de rio que corta o Tamandaré deve durar noventa dias; obra atende região da rodoviária

Trecho do Ribeirão dos Motas, que passa próximo a rodoviária de Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá iniciou os trabalhos de 
limpeza e desassoreamento 
do Ribeirão dos Motas, que 
corta o bairro do Tamandaré. 
Os serviços tiveram início na 
última semana e devem durar 
até noventa dias. A empresa 
vencedora da licitação pelos 
trabalhos é a Acquaterra Sane-
amento e Terraplanagem, e o 
valor investido pelo Executivo 
é de R$ 65 mil.

São realizados serviços de 
limpeza, remoção de lixo, 

entulho e vegetação do curso 
do rio, para reduzir a possibi-
lidade de enchentes no bairro. 
A secretaria de Obras Públicas 
opera em 1,2 mil metros no 
trecho da rodoviária de Gua-
ratinguetá até o campo de 
futebol do bairro.

“A previsão é de noventa 
dias, mas eu acredito que se o 
tempo ajudar, a gente faz em 
até sessenta dias esse trecho”, 
respondeu o secretário José 
Afonso Tonisi Giannico. “O 
mato cresce muito mais devi-
do a colocação de esgoto nos 
rios. Muitas casas despejam 
o esgoto diretamente no rio 

e isso favorece o surgimento 
de vegetação. Constatamos 
também muito entulho, sofá, 
garrafas pets, colchões, brin-
quedos. Isso agrava o pro-
blema”, detalhou. Nas épocas 
chuvosas, o Tamandaré é um 
dos bairros de Guaratinguetá 
que mais sofre com enchentes. 

O secretário explicou os 
serviços feitos atualmente no 
Ribeirão podem diminuir os 
riscos de enchentes na região. 
“São vários fatores. Nós temos 
a barragem dos Motas que 
segura a vazão. Uma chuva 
muito forte que cai entre a 
barragem dos Motas e o bairro 

vai ocasionar o alagamento, 
principalmente nas ruas da 
parte baixa do bairro. Com 
esse serviço, é dado mais velo-
cidade para o escoamento de 
água. Se chove forte no bairro, 
a água escoa rapidamente 
para o Rio Paraíba do Sul”.

Na primeira etapa dos tra-
balhos, algumas barcas per-
correm o rio com escavadeiras 
para fazer a limpeza do local. 
Essa ação tem ocorrido dessa 
maneira pois em trechos do 
ribeirão não é possível utilizar 
a margem do rio para fazer a 
retirada de areia, entulho e 
vegetação.

Foto: Divulgação
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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-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra
- terra - terraplenagem -
aterro - desaterro - F: 99716-
1106/98244-9866/99160-7995
- Pinda

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

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

RICAR S.O.S Eletrica mecânica
e Injeção - Nacional e impor-
tado - F: 98256-6160/99167-9521
- Rua Laudelino Leite Sobri-
nho 188 - Mantiqueira - Pinda
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 - Pinda

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

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo -
Serviços e Peças. Av: Prof Ma-
noel 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

BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -
Av. Fco Lessa Junior (via expres-
sa) 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
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

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 Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
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 de ração Oliveira - aceita-

(12) 99104-0182
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
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 do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  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
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira - M. C.

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

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-
te de funcionários de fabri-
cas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 3641-
1297/7817-4501/ 99739-1570/
99736-0892

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

QUER COMPRAR,
VENDER, ALUGAR,

TROCAR ....
f: (12) 99199-0341

email: atospinda@gmail.com


