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Atos e Fatos
“Todas as substancias são
venenosas. A dose é que diferencia
um remédio de um veneno”
Márcio Meirelles

AGROTÓXICO: MITO OU
VERDADE?
Um tema muito discutido pela
sociedade é sobre a questão dos
agrotóxicos e seus efeitos sobre
a saúde.
A questão alimentação é uma
preocupação constante da sociedade, em todos os tempos.
O primeiro pesquisador a discutir esta questão, numa época
em que a economia se estruturava
como ciência, foi Thomas Malthus.
Observou que a população
crescia em progressão geométrica
e a produção de alimentos em
progressão aritmética e este des-

Paracelso, o pai da toxicologia

como agrotóxicos. A senadora Katia Abreu, líder ruralista, propôs a
troca do nome em projeto de lei,
mas foi derrotada, o que ajudou a
desenvolver o negócio dos produtos orgânicos.
A utilização dos defensivos
agrícolas na agricultura é bastante
difundida no Brasil e trata-se de
uma técnica segura e eficiente,
mas pode ter efeitos nocivos ao
meio ambiente quando aplicados
inadequadamente. Entretanto, há
recursos técnicos de uso adequado
e uma legislação eficiente para tal.
A escolha do consumo de produtos orgânicos é uma decisão
pessoal, todavia, incentivar o uso

“A decisão do consumidor

pelo consumo de um produto
orgânico é uma decisão pessoal
e de maior custo...”
compasso levaria a fome e suas
consequências desastrosas.
Malthus (1766-1834) advogou
o controle da natalidade nas famílias pobres para interromper o
crescimento populacional, pois a
falta de alimentos levaria inevitavelmente as pessoas a miséria,
ao vício. Suas ideias levaram a
economia ser conhecida como
a “ciência da desesperança”. A
pobreza e o sofrimento o destino
para a grande maioria das pessoas,
ressaltava Malthus.
O mérito da teoria alarmista de
Malthus levou o homem a desenvolver técnicas para o aumento da
produtividade agrícola e afastar o
risco da fome.
A recuperação do solo com os
nutrientes – os fertilizantes químicos – com a sintetização da amônia
e os pesticidas para o controle
fitossanitário.
Apesar dos benefícios que os
fertilizantes químicos e os defensivos agrícolas trouxeram ao desenvolvimento agrícola afastaram
do mundo o risco eminente da falta
de alimentos.
O Brasil usa 17 milhões de
hectares no agronegócio, sem o
agro defensivo precisaria de 37
milhões de hectares para a mesma
produção. Talvez não tivéssemos
mais a floresta amazônica!
Os produtos químicos desenvolvidos para o controle de pragas
foram utilizados pelos alemães
na Segunda Guerra nas câmaras
de gás.
Daí, talvez, se associar aos defensivos agrícolas como nocivos
à saúde e a busca pelos produtos
orgânicos.
O interessante, só no Brasil, os
agros defensivos são reconhecidos

do orgânico porque o defensivo
agrícola causa doenças - as pessoas acreditam -, uma distância muito grande. Falta informação sobre
o assunto. Artistas de televisão,
a mídia, pretensos defensores do
meio ambiente, empresários atacadistas, “ambientalistas do asfalto”,
utilizam do desconhecimento
do consumidor para incentivar o
consumo do orgânico que pode
ser portador de doenças intestinais
como E.coli e a salmonela.
Não há comprovação, na história, de registro de morte relacionada a ingestão de produtos com
agrotóxicos e males como câncer,
doença de Parkinson, Down e
Alzheimer. A incidência destas
doenças se manteve estável entre
1975 e 2009. Por outro lado, os
orgânicos foram responsáveis pela
morte de 35 pessoas e a intoxicação alimentar de mais de 3 mil
casos na Alemanha em passado
recente.
O mercado de orgânico no Brasil, em 2016, chegou aos R$ 2,5
bilhões de reais que é ainda muito
pequeno se comparado com o
mercado de batatas: R$ 5 bilhões.
O consumo de orgânicos no
mundo vem caindo e o exemplo
mais significativo é o da Dinamarca “a nação mais orgânica do
mundo” onde o consumo da população não chega a 7.6%, ou seja,
92,4% se alimentam de produtos
convencionais.
A decisão do consumidor pelo
consumo de um produto orgânico
é uma decisão pessoal e de maior
custo, pois o orgânico chega a ser
mais caro 270% e sem nenhuma
comprovação científica que o agro
defensivo faz mal à saúde.
Tá mais para mito!

Bastidores da Política
Pombo correio

Corre na boca pequena de Guará
que bastou uma informação oficiosa
do PSDB aos ‘ouvidos’ do vereador Marcos
Evangelista, “de
que o mandato pertence ao
partido”, para
que ele mudasse
o discurso e a
esposa optasse
pela sua própria
exoneração no Marco Evangelista
Saeg. Perguntem àquele ‘mago’
do ninho tucano, que atende pelo
codinome de Goulart‼!

Não convidem para…

…a mesma picanha os vereadores governistas de Guará e o presidente do Sindicato dos Servidores,
José Edu Ayres, principalmente se o
assunto for suas recentes ‘opiniões
sobre nepotismo’ nas redes sociais e
supostamente ao Ministério Público
da cidade‼!

Telhado de vidro

Parece que o presidente do
Sindicato dos Servidores de Guará
atirou no próprio pé, quando denunciou a suposta
prática de nepotismo na Prefeitura. Disseram
que preocupado com o grau
de parentesco
de alguns comissionados na
José Edu Ayres
administração
pública com vereadores, Ayres não
levou em conta que contratou seu
próprio filho para assessorá-lo no
Sindicato. E isto, até o Malvadeza
sabe!?!?!

Perguntar não ofende

E por falar em Edu Ayres, por
que ele e nenhum membro do ‘seu’
Sindicato compareceram na Câmara
de Guará nesta quinta-feira, por ocasião da manifestação ‘pró plano de
cargos e salários’ que os servidores
organizaram durante a sessão?

Papagaio comeu o milho…

…e Paulo Neme esta tendo
de segurar a bronca! O mercado
político de Lorena relembrou esta
semana o último ano de governo
do ex-prefeito, quando em setembro
de 2012, dois ‘mandraques’ que
usurpavam dos cofres públicos,
fizeram com que ele assinasse um
contrato de ‘recuperação de receita’ em cima de impostos devidos.
Comenta-se pelas esquinas que há
30 dias da eleição do corrente ano
o contrato que extraiu da fazenda
municipal cerca de R$370 mil
não apresentou sinais de prestação
de serviços, e por outro lado, o
‘operador do sistema’ municipal
da época não justificou perante a
autoridade policial que presidiu o
inquérito, informações básicas da
contratação de um empresa recém
constituída na época. Entre outros,
pagamentos sem a apresentação das
devidas notas fiscais. Resumindo:

segue o Doutor Paulo terminando
seu ciclo de prefeito mais pobre
do que quando iniciou e um dos
mandraques que nos seus oito anos
de mandato permaneceu ‘encostado
no cofre’, se tornando um dos ‘mais
novos’ milionários da praça. Quem
adivinhar pelo menos o sobrenome
do referido mandraque ganha uma
camiseta com a estampa: “XÔ
CORRUPÇÃO”‼!

as áreas de sua administração.
Segundo o pessoal dos cafezinhos,
se não bastasse os enfrentamentos
públicos na Prefeitura, quase todos
por falta de recursos, agora sua vida
pessoal e familiar entrou na ‘alça de
mira’ de um suposto ‘pau mandado’.
Dias atrás correu pelas redes sociais
uma agressão contra um filho in
memória, esposa, mãe e outros.

Dinheiro extra

Entre muitos que acompanham
as sessões de Câmara de Lorena, o
conceito que o presidente Vademilson da Silva, o Tão, não consegue
realmente comandar a Casa administrativamente, muito menos
politicamente, é
quase unanimidade. Tem sempre ‘alguém’,
principalmente
da oposição, ditando as ordens
Tão do Vaguinho
e os procedimentos na condução das sessões e,
internamente, dizem que não consegue liberar nada sem o visto da
‘Eminência Parda’. Falaram ainda,
que quando em ‘xeque’, ele diz:
“agora como presidente vou tomar
uma posição…”, todos imaginam a
favor ‘de quem’…

A concessionária de administra
Nova Dutra está recolhendo valores
do IISQN aos municípios que margeiam a rodovia. Segundo dados
da empresa, Canas está recebendo
mais de ‘meio milhão’ de reias.
‘A pergunta que não quer calar’:
aonde o prefeito Lucemir do Varal
vai ‘torrar’ esta grana toda? Será que
em outro velório? Ou agora será um
cemitério? Ah! Parece que a ideia
era não divulgar este recurso, para
não ser cobrado da aplicação!?!?

Efeito dominó

A Câmara de Pinda aprovou por
unanimidade esta semana mais uma
CEI. Desta vez para apurar a legalidade e a moralidade da cobrança
do IPTU Complementar. Independente da missão do Legislativo de
investigar a administração pública,
muitos na cidade já estão interpretando como perseguição pessoal,
já que em menos de nove meses
de mandato, esta é a terceira CEI
instaurada pelos vereadores para investigar o governo do prefeito Isael
Domingues (PR). Começou com a
CEI do Vanone, seguida com a do
Laboratório Municipal e agora, a do
IPTU. Durmam com este barulho.

Campo minado

A julgar pelo ‘martírio’ que o
prefeito Isael Domingues está vivendo com a sequência de CEI’s
e reclamações amplificadas pelos
vereadores, supostamente em nome
da população de Pinda, vários cientistas políticos do pedaço atribuem o
fato a três tendências no Legislativo.
Um percentual dos parlamentares
que compõem o bloco dos indiferentes (deixam as coisas rolarem para
ver como ficam); os governistas sem
a devida identidade com o governo
(não aguentam uma pressão que
cedem) e os oposicionistas, com
destaque aos oportunistas eleitorais.
Perguntem no gabinete do vice, que
segue apenas ‘observando’‼!

Golpe baixo

Além do desafio de administrar
a cidade de Aparecida com orçamento herdado
e comprometido (pelo menos
neste primeiro
ano de governo), o prefeito
Ernaldo César
está enfrentando também ataErnaldo Marcondes
ques de politiqueiros desqualificados em todas

Troféu ‘tanga frouxa’

Os fins, às vezes..

…justificam os meios – Não
demorou muito para os eleitores
de Lorena entenderem a ‘pressa’
dos vereadores em eleger por unanimidade o próximo presidente do
Legislativo, ainda que 500 dias antes da posse para o segundo biênio.
Tornou-se voz corrente na cidade,
que Maurinho Fradique na presidência foi a garantia para a Câmara
não voltar ao comando de quem já
passou por lá e ‘encheu os bolsos’.
Perguntem no Ministério Público‼!

Desafio

Amigos e incentivadores do
prefeito Marcus Soliva, estão desafiando na política local alguém
que comprove um de seus parentes
empregados na Prefeitura, em retaliação a denúncia infundada de
nepotismo na administração pública
que rola no Facebook. E o vereador
Décio sabe muito bem disso…

Mesa redonda

O prefeito Marcus Soliva reuniu
todos os vereadores na última segunda-feira, em seu gabinete, para
os primeiros entendimentos sobre
o novo Plano de Cargos e Salários
que deve seguir para Câmara nos
próximos dias. Segundo se ouviu
entres os corredores da Prefeitura, se
a administração não tomar nenhuma
iniciativa, 60% dos servidores municipais de Guará sofrerão cortes
significativos. Com o novo Plano,
metade deste contingente deve seguir às margens do contentamento,
a outra parte sentirá algum impacto,
porém com o tempo, a recuperação
os levará a normalidade.

Credenciamento

A prefeita de Piquete, Teca
Gouvêa, que foi a primeira na região a assinar convênio com o Estado para recuperação de estradas
rurais. Com movimentação e discurso firme, a chefe do Legislativo
mostrou não só que sabe afugentar
oposicionistas que não conseguem
manter o coro, como também cobrar o prometido do governo, antes
que a temporada de promessas seja
reaberta, com a chegada do período
pré-eleitoral.

O presidente do Sindicato dos
Servidores de Guaratinguetá, José
Eduardo Ayres, que viu a força
política do órgão cair em meio à
principal discussão do setor: o Plano
de Carreira. Depois de ver o prefeito
abrir conversas com os vereadores
para bater o plano, assistiu “da
calçada” um grupo de funcionários
buscar os parlamentares e demonstrarem desconfiança com a sigla.
Haja falta de representatividade
em Guará...

A semana fechou em alta para
política de integração de Lorena.
A vice Marietta Bartelega e o
prefeito Fábio Marcondes foram
recebidos pelo presidente da Fiesp,
Paulo Skaf, para acertos definitivos
do início da construção da escola
Sesi, dentro do melhor padrão da
entidade. Na oportunidade também
foi renovado o convênio Atletas do
Futuro, com a manutenção de mais
de 400 vagas para as modalidades
natação e judô. Trabalho realizado
com sucesso e uma ‘pitadinha’
de bastidores, com ênfase a ob-

Marietta Bartelega e Fábio Marcondes durante encontro com Paulo Skaf, na Fiesp

servação de Skaf sobre o perfil de
Marietta, como empreendedora na
política. Pelo andar da carruagem

não vai faltar apoio explícito do
presidente da Fiesp numa eventual
futura campanha.
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Críticos ao sindicato, servidores questionam
plano de cargos e salários em Guaratinguetá

Foto: Arquivo Atos

Grupo se reuniu e decidiu por
mobilização independente
para pedir explicações sobre
mudanças nos pagamentos
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Cerca de cinquenta servidores municipais de Guaratinguetá foram à sessão de
Câmara da última quinta-feira
para pedir informações sobre
o Plano de Cargos e Salários,
que está sendo finalizado pela
Prefeitura. O grupo se reuniu
por conta própria.
Ao fim da manifestação,
os servidores conseguiram
agendar uma reunião aberta
para a próxima quarta-feira,
na própria Câmara Municipal,
para discutir com os vereadores o que poderá ser ajustado
no documento. Nesta semana
os parlamentares debateram
os ajustes com os representantes da Prefeitura.
Desde que o Tribunal de
Justiça determinou a extinção
das vantagens provisórias, os
servidores têm acompanhado
a discussão sobre a conclusão
do plano de cargos e salários
com apreensão. Os trabalhadores preferiram ir até à

Câmara para checar de perto
o que tem sido tratado.
Maria Xavier trabalha na
fiscalização tributária. Ela
avaliou a discussão na Câmara como positiva, cobrou
explicações referentes ao
plano e criticou a postura
do Sisemug (Sindicato dos
Servidores Municipais). “Se
essa informação tivesse sido
dada pelo Sindicato, que é
o nosso representante, nós
teríamos feito o movimento
na porta do Judiciário. Não é
só a prefeitura que é culpada,
muito pelo contrário, ela vem
nos defendendo. E o Sindicato
está aí, parado. Vê se tem
algum representante do Sindicato aqui hoje? Não tem. Só
os servidores”, contou.
Durante a sessão ordinária,
o motorista da Prefeitura,
Sérgio Ferraz, que fazia parte
do grupo de servidores presente, solicitou uma reunião
para a próxima semana com
o presidente da Casa. “Hoje, o
que parece é que não temos
a respeito de valores. Não

Servidores se reúnem no plenário da Câmara de Guaratinguetá para cobrar informações sobre o Plano de Carreira, durante sessão na quinta

sabemos se vamos pegar um
piso regional, estadual ou
nacional. O que nós queremos é isso, ter acesso a essa
informação para saber se
condiz com a nossa situação
financeira hoje”, explicou.
O pedido feito por Sérgio

e pelos demais servidores
foi aceito por Celão. “Vamos
abrir um diálogo com os
servidores”, iniciou. “Vou
solicitar ao prefeito para que
ele aguarde a realização da
sessão entre a presidência
da Câmara e os servidores

municipais”, concluiu.
Ainda sem constar no site
oficial da Câmara e na agenda
dos vereadores, a reunião
marcada entre os vereadores e os servidores já está
agendada para a próxima
quarta-feira, às 19h.

Soliva espera protocolar plano de cargos na
primeira quinzena de setembro, em Guará
Prefeito confirma que 30% da classe pode ter
perdas salariais; sem o plano, percentual é de 61%
Foto: Leandro Oliveira

O prefeito Marcus Soliva e o presidente do Sisemug, José Eduardo Ayres; conversa cada vez mais difícil

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O plano de cargos e salários deve ser protocolado na
Câmara de Guaratinguetá
somente na primeira quinzena
de setembro. Com o fim do
pagamento das vantagens
provisórias, 61% dos servidores municipais sofrerão
perdas salariais. Caso o plano
seja protocolado, votado e
aprovado, o percentual pode
ser de 30%.
O prefeito de Guaratinguetá,
Marcus Soliva (PSB), reservou
boa parte de sua agenda
nesta semana para se reunir
com secretários, departamento jurídico, vereadores
e o Sisemug (Sindicato dos
Servidores Municipais). De
acordo com o prefeito, com a
determinação do Tribunal de
Justiça da extinção das vantagens provisórias, o plano deve

ser enviado à Câmara com
a possibilidade mínima de
perda salarial. “A quantidade
de funcionários que tinham
vantagens na administração
pública atingia 61%. É evidente, se você não aplicar um
plano de cargos para tentar
resolver uma parte dessas
perdas, 61% dos servidores
terão perdas. Quando a gente
está implantando o plano de
cargos e salários, é com o objetivo de diminuir as perdas
para chegar num bom senso
de não prejudicar a maioria
dos funcionários”, respondeu
o prefeito.
Chegar aos 100% de ganhos
salariais é impossível, já que,
se acontecer, a Prefeitura
ultrapassaria a margem de
49% de segurança do limite
da Lei de Responsabilidade
Fiscal. “O plano que idealizamos, baseado no piso salarial
de cada categoria, chegamos

Lorena confirma apoio aos
Bombeiros até o fim do ano

O presidente do Sisemug,
José Eduardo Ayres, foi procurado pela reportagem para
responder sobre a atuação
do Sindicato e o depoimento
da servidora, mas não foi
encontrado até o fechamento
desta edição.

próximos a 70% de servidores
que não terão perdas salariais”, revelou.
O chefe do Executivo, o
grupo de secretários e corpo
jurídico discutem se o percentual de servidores que sofrerão perdas salariais pode ser
menor que os 30%. Por isso,
desde a última segunda-feira
o grupo tem se reunido diariamente para realizar novos
ajustes no documento.
O prefeito não quis cravar
uma data para protocolar o
plano de cargos e salários
na Câmara Municipal. Inicialmente, Soliva havia dito
que o protocolaria na última
segunda, o que não aconteceu.
Agora, ele acredita que o
documento será finalizado e
enviado à Casa somente na
primeira quinzena de setembro. “A gente tem um prazo
até o final desse mês, começo
de setembro, para enviar à
Câmara. Não temos uma data
exata, mas estamos discutindo
o plano diariamente, porque
depois que finalizarmos e
enviarmos o documento, ele
não poderá sofrer mais alterações”, destacou.
Foto: Arquivo Atos

Ajuda é viabilizada através de resquício de taxa derrubada
pelo STF em maio; prefeito busca apoio do Estado
Lucas Barbosa
Lorena

Lorena anunciou que continuará repassando recursos ao
Corpo de Bombeiros até o fim
do ano. A afirmação reforça
a tentativa de evitar transtornos, após o STF (Supremo
Tribunal Federal) anunciar
em maio que as prefeituras
estão proibidas de cobrarem
taxas de combate a incêndios,
o que gerou receio quanto ao
futuros do serviço.
Alegando inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo derrubou
em fevereiro a cobrança da
taxa que vigorava na capital
há quase quarenta anos. Em
resposta, a Prefeitura de São
Paulo entrou com um recurso no STF, que acabou não
o acatando. A decisão dos
ministros teve repercussão
geral, em maio, atingindo
todos os municípios do país
que tiveram de extinguir a
cobrança.
Na região, a taxa dos bombeiros deixou de ser cobrada
em Aparecida, Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena e Pinda-

monhangaba.
Criada no fim de 2009 a
tarifa do imposto em Lorena
tornou-se obrigatória em
janeiro de 2014. A cobrança
era feita de forma única e
anual junto ao IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
para residências, comércio e
indústrias, isento apenas os
proprietários de lotes e áreas
de até 70 m².
Em nota oficial, a Prefeitura de Lorena informou que
arcará com as necessidades
básicas da corporação até o
fim do ano através dos recur-

Trabalho do Corpo de Bombeiros, em Lorena; prefeito garante que cidade conta com verba para serviço

sos já arrecadados pela taxa
dos bombeiros, desta forma
respeitando as obrigações
assumidas em convênio. O
Executivo ressaltou ainda que
gostaria de manter o apoio,

porém não será possível
devido à indisponibilidade
financeira e orçamentária.
O Município informou ainda
que o prefeito Fábio Marcondes (PSDB) se reuniu recente-

mente com os comandantes
da corporação, que informaram que buscarão apoio da
secretaria de Segurança Pública do Estado, na busca por
uma solução para a situação.
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Com licitação aberta, Sesi de Lorena tem
previsão de terraplanagem para setembro

Foto: Divulgação PML

Marcondes e Marietta se reúnem
com Paulo Skaf para debater
construção; escola deve atender
quase quatrocentos alunos
Lucas Barbosa
Lorena

O presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), Paulo
Skaf (PMDB), revelou na última terça-feira a abertura
do processo licitatório para
a contratação da empresa
que será responsável pela
construção da escola do Sesi
(Serviço Social da Indústria)
em Lorena. A expectativa é
que a terraplanagem do terreno seja iniciada em setembro.
O anúncio ocorreu durante uma reunião entre Skaf,
o prefeito de Lorena Fábio
Marcondes (PSDB) e sua vice
Marietta Bartelega (PMDB) na
sede da Fiesp em São Paulo.
“O Skaf explicou que está
realizando a tomada de preços para concluir o processo
licitatório. Pelo que nos foi

passado, o colégio começará
a ser construído em fevereiro
do ano que vem, sendo concluído em um prazo de até seis
meses”, explicou Marietta.
O prédio será construído em
uma área de 20 mil m², avaliada em quase R$ 3 milhões,
doada pela família da vice-prefeita em 2012. O investimento da Fiesp será de R$ 22
milhões e a contrapartida do
Município será a construção
do acesso e a pavimentação do
trecho, que ficará localizado
na avenida Epitácio Santiago.
A expectativa é que o complexo educacional atenda
370 alunos e gere oitenta
empregos diretos. “A construção do Sesi de Lorena será
um projeto inovador. Temos
muito carinho pela cidade, e
os estudantes merecem essa
nova estrutura”, ressaltou
Skaf.

Na ordem: a vice-prefeita Marietta Bartelega, o prefeito Fábio Marcondes e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, durante assinatura de convênios

Piquete assina convênio de R$ 820 mil
para recuperação de estradas rurais
Cidade é a única a garantir verba do Estado; Cruzeiro também busca acordo no governo Alckmin
Rafaela Lourenço
Piquete

Estrada da Zona Rural de Piquete; cidade é a primeira da região a assinar convênio com Governo Estado

Moradores do Benfica e Marins receberão melhorias na
infraestrutura dos bairros. A
Prefeitura de Piquete assinou
um convênio com o governo
do Estado do programa Melhor Caminho para a recuperação de seis quilômetros
de estradas rurais da cidade.
Na região, Cruzeiro também
busca o apoio do Estado.
No último dia 15 a prefeita de Piquete, Teca Gouvêa
(PSD), esteve em São Paulo
com outros 136 municípios
para a assinatura de convênios. Piquete foi a única
cidade da região a ser contemplada com o programa Melhor
Caminho. O investimento
estadual será de R$ 840 mil.
De acordo com Teca, a conquista é inédita desde o seu
primeiro mandato. “Este convênio eu pedi pessoalmente
para o governador Geraldo
Alckmin quando ele esteve

em Piquete. É para manutenção pontual, e não a estrada
inteira”, explicou a prefeita.
“Eu queria até mais, mas como
ele deu para seis quilômetros
eu tive que priorizar. Falo
estrada dos Marins, mas são
todos os pontos críticos da
SP-050 e SP-509. Onde tiver
pontos críticos será concertado”, contou.
O levantamento da prefeitura constatou que as estradas
do Benfica e dos Marins eram
prioritárias para receber o
benefício pois a maior dificuldade nestes locais é o acesso
para o transporte escolar.
Já Cruzeiro está viabilizando junto ao Estado os detalhes
sobre as documentações necessárias para também firmar
este convênio. O diretor de
Turismo, Diego Miranda, esteve na sede da Codasp (Companhia de Desenvolvimento
Agrícola de São Paulo) em
São Paulo, órgão responsável
pelas operações do programa,
acompanhado pelo diretor

técnico do Saae, Gabriel Almeida, na última terça-feira.
Conquistar o benefício faz
parte do planejamento de
reestruturação do turismo da
cidade, que agora faz parte do
Mapa do Turismo do Brasil.
Segundo Miranda, a partir
dessa documentação, Cruzeiro vai se inscrever no programa, participar de um processo
interno da Codasp e pleitear a
recuperação de pequenos trechos da cidade. “A prioridade
inicial seriam três pontos que
recebem grande número de
veículos e pessoas, como por
exemplo, da Santa até o Túnel
da Mantiqueira, onde chega
a registrar cerca de 500 visitantes por final de semana,
a estrada rural do Brejetuba
e a estrada do Rio Monteiro”,
comentou o diretor.
Ainda segundo ele, a maioria das vias rurais estão precisando de reparos, e a precariedade dos serviços é por causa
da falta equipamentos rurais,
estes que foram doados pelo
Ministério da Agricultura e
a prefeitura não os adquiriu
em anos anteriores. “Cruzeiro
por ter mais de cinquenta mil
habitantes, não conseguiu
entrar no programa, então
surgiu essa oportunidade do
Melhor Caminho, para pelo
menos recuperarmos os trechos mais críticos das nossas
estradas”.

Para ajudar a UPA, Câmara de Lorena aprova “IPTU Solidário”
Proposta sugere doação através de boleto no carnê; 150 animais são atendidos
Lucas Barbosa
Lorena

Com apenas um voto contrário, a Câmara de Lorena
aprovou, na última segunda-feira, um projeto que
sugere a implantação do
“IPTU Solidário”. A iniciativa,
apresentada pelo vereador
Maurinho Fradique (PTB),
possibilitaria que os contribuintes realizassem doações
para UPA (União Protetora
dos Animais) através de um
boleto extra no carnê.
Há quase vinte anos atendendo cães e gatos abandonados, a UPA é uma organização sem fins lucrativos,
que abriga atualmente cerca

de 150 animais. De acordo
com a entidade, todo o seu
suporte financeiro vem de
doações. Além de oferecer
abrigo, a UPA é responsável
por fornecer medicamentos
e alimentos para animais,
resgatados após serem vítimas de abandono, atropelamento ou maus tratos.
Buscando ajudar o trabalho da organização, Fradique
elaborou um projeto que
permite a população fazer
contribuições facultativas
através de uma folha extra
e anexada no carnê do IPTU.
As doações não teriam um
valor mínimo estabelecido,
e seriam transferidas automaticamente para a conta

bancária da instituição.
O projeto foi aprovado
na última sessão e obteve
somente o voto contrário do
vereador Beto Pereira (DEM).
Para Fradique, além da
medida beneficiar consideravelmente o trabalho da
UPA, ela também respeita o
princípio da economicidade e eficiência, já que gera
receita para a entidade sem
onerar os cofres públicos.
“Caso o projeto entre em
vigor, a população terá um
canal mais prático para poder ajudar a UPA. Com mais
recursos, a organização terá
uma maior estrutura podendo até comprar viaturas
para os resgates. É notaria a

grandeza do trabalho prestado por esses voluntários
que dedicam suas vidas a
ajudarem tantos animais”.
O parlamentar revelou
ainda que após a aprovação legislativa, ele conversou sobre o projeto com o
prefeito, Fábio Marcondes
(PSDB). “O prefeito foi muito
receptivo à ideia, explicando
que em breve o projeto será
encaminhado para análise
do departamento jurídico.
Caso o projeto necessite de
alguma alteração, a farei
para que o Executivo tenha
condições para sancioná-lo.
Estou otimista e sei que esta
iniciativa poderá ajudar
muito a UPA”.

Foto: Arquivo Atos

Animais resgatados pela UPA; entidade deve receber apoio financeiro
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Câmara de Pinda aprova abertura de
CEI para investigar IPTU Complementar

Comissão apura legalidade e moralidade de cobrança; Isael enfrenta terceira investigação
Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhangaba aprovou, na última
segunda-feira, a abertura de
uma CEI (Comissão Especial
de Inquérito) para apurar a
legalidade e a moralidade da
cobrança do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) Complementar. Esta é
a terceira investigação que
o prefeito Isael Domingues
(PR) enfrenta.
No inicio do mês, a Prefeitura anunciou que os moradores que realizaram obras
de ampliação da área coberta
de seus imóveis e que não
a comunicaram terão que
pagar uma cobrança extra
do IPTU. O Executivo revelou
que dos quase setenta mil
moradias do município, mais
de 19 mil foram ampliadas
sem autorização. A medida
seria uma saída para regularizar a situação dos imóveis.
A cobrança, que deveria
ser paga a partir do último
dia 15, gerou insatisfação
no município, provocando
uma “avalanche” de críticas
ao prefeito Isael.
Buscando investigar a legalidade da ação do Executivo,

O prefeito Isael Domingues e o vereador Fábio Goffi, opostos na política de Pindamonhangaba, em meio a nova CEI, que investiga IPTU

a Câmara aprovou por unanimidade, na última sessão,
o pedido do vereador Rafael
Goffi (PSDB) para a abertura
da CEI, que será presidida
pelo tucano e que também
contará com o presidente da
Câmara, Carlos Magrão (PR)
e Renato Cebola (PV). “Essa
cobrança é inconstitucional.

O prefeito Isael cometeu um
grande erro, desrespeitando
a população. A Comissão
analisará o assunto e a forma
que ele foi conduzido pelo
Executivo. Cobraremos que
a tarifa seja suspensa e os
proprietários ressarcidos”,
explicou Goffi.
Além de criticar o fato

da Prefeitura não ter comunicado previamente os
moradores sobre a cobrança, o parlamentar revelou
que diversos proprietários
estão apontando erros no
trabalho de identificação,
feito por imagens de satélite,
dos imóveis que receberam
obras de ampliação. “Teve

morador que recebeu a taxa
somente porque plantou pés
de couve. Tem outro caso
de uma família que colocou
dois bambus no quintal.
Muitas cobranças não tem
sentido algum, e durante a
CEI também levaremos isto
em conta”.
O parlamentar ressaltou

Tribunal Eleitoral aprova fechamento
de quatro zonas eleitorais na região
Extinção e transferências geram aumento na demanda de trabalho em Lorena e Cruzeiro
Foto: Arquivo Atos

Rafaela Lourenço
Região

Cenário no final de dia de votação na região; TRE aprova novas mudanças e fecha zonas eleitorais no Vale

As eleições para 2018 terão
mudanças na região. Com o
objetivo de economizar gastos
operacionais, o TRE (Tribunal
Regional Eleitoral) aprovou o
fechamento de 32 zonas eleitorais, entre elas, três na região,
em Queluz, Piquete e uma de
Guaratinguetá. O processo segue para homologação do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
A zona eleitoral 337ª de
Piquete foi transferida para a
zona 68ª de Lorena, Cruzeiro
recebeu a 105ª de Queluz e em
Guaratinguetá, os eleitores da
zona 316ª foram incorporados
à 48ª.
De acordo com a chefe de
cartório de Guaratinguetá,
Denise Logato, a resolução do
TSE 413/2017 implementou
critérios objetivos para a criação de novas zonas e manutenção das já existentes. “No caso

de Guaratinguetá, que cuidava
de duas zonas, o critério era
justamente ter no mínimo setenta mil eleitores para cada, e
como o nosso colégio eleitoral
é de noventa mil eleitores, não
atingimos a meta de 140 mil
para manter as duas zonas. Em
função disso, a 316ª foi extinta
e incorporada à mais antiga da
cidade a 48ª” contou.
O TRE fez um estudo de
quais zonas não atendiam
os critérios da resolução e
remeteu esse estudo para a
homologação do TSE, que
após a homologação terá
um prazo de até sessenta
dias para a implementação
das regulamentações. “Neste
período será publicada uma
nova resolução tratando sobre
os detalhes como servidores,
eleitores e o que vai acontecer
com esses títulos. Por enquanto também não temos essas
respostas para dar ao público.
Ainda será normatizado e pu-

Novelis abre vagas de estágio em Pinda
Da Redação
Região

A Novelis abriu trinta vagas
de estágio nas unidades de São
Paulo, Santo André e Pindamonhangaba, para estudantes de
diversos cursos de graduação
como administração, jornalismo, ciências contábeis, psicologia e relações públicas.
A empresa, líder mundial em

laminados e reciclagem de alumínio, tem inscrições abertas
para o “Ciclo Novelis 2018” a
partir desta segunda-feira.
O estágio tem duração de um
a dois anos. Os jovens selecionados terão que desenvolver
um projeto que contribua
diretamente para o negócio e
que possa ser implantado em
sua área de atuação. Para se
candidatar é preciso ter forma-

ção prevista entre dezembro
de 2018 e dezembro de 2019.
O período de inscrições se
encerra no dia 30 de setembro. Nos meses de outubro e
novembro serão realizados
testes de raciocínio lógico,
inglês e dinâmicas de grupo.
As entrevistas presenciais
acontecerão em novembro
e os resultados começarão
a ser divulgados no final do

mês. Os novos profissionais
ingressarão na Novelis em
janeiro de 2018.
O estágio oferece bolsa-auxílio, seguro de vida, assistência médica e odontológica,
vale refeição e vale transporte.
Os interessados encontram
informações sobre graduações e qualificações necessárias no site ciclonovelis.
com.br.

ainda que o pagamento da
taxa extra não representa a
regularização do imóvel, já
que é necessária a contratação de um arquiteto para a
elaboração da nova planta.
A Comissão terá noventa
dias para concluir os trabalhos, elaborando um relatório final sobre o caso.
Rotina – Com menos de
nove meses de mandato, a
“CEI do IPTU” será a terceira
contra Isael.
A primeira, aberta em fevereiro, investiga a veracidade
de um áudio atribuído ao
secretário de Gabinete da
Prefeitura, Fabiano Vanone.
No áudio, uma voz masculina
usa palavras de baixo calão
para criticar o município,
população e a classe política.
A Comissão, presidida pelo
vereador Roderley Miotto
(PSBD), aguarda o resultado
da perícia do áudio, realizada
por uma empresa especializada, para descobrir se Vanone é o autor da gravação.
Já a segunda CEI, também
presidida por Miotto, foi
aprovada em julho e apura
as condições que levaram
o Laboratório Municipal a
prestar um serviço deficitário à população.

blicado em breve. É o que nos
foi informado”, frisou.
Já Lorena, além de atender
Canas, também se responsabilizará por Piquete, que teve
a zona 337ª extinta. Será um
aumento de cerca de 11 mil
eleitores.
Segundo a chefe do cartório,
zona 68ª de Lorena, Priscila
Gonçalves, a cidade recebeu
a informação de que TSE
orientou os tribunais estaduais a reduzirem o número de
zonas em relação as despesas
e amenizar gastos com juízes e
promotores, com fundamento
no número de eleitores mais
a densidade demográfica do
município. Piquete foi umas
das pré-selecionadas por ter
apenas 11 mil eleitores, número que poderá diminuir com o
recadastramento biométrico
obrigatório. Pela proximidade
com Lorena, a cidade foi selecionada para receber a zona
eleitoral da cidade.
De acordo com Priscila, até
as eleições do ano que vem
será mantido um posto de
atendimento no local onde
funcionava a zona 337ª, para
que os eleitores não sejam
prejudicados. “Esperamos que
os dois servidores de Piquete
continuem conosco. Como eles
já conhecem os trabalhos de lá,
isso nos ajuda muito, porque
é difícil você pegar um município que nunca fez a eleição
antes”, comentou.
Outra preocupação da chefe
de cartório é a estrutura do
prédio que já enfrenta dificuldades em atender Lorena
e Canas. “O espaço é muito
difícil, vindo mais urnas, processos, materiais e também
servidores, dificultará também o atendimento, porque
no único espaço disponível
temos apenas quatro mesas
para atender o eleitor. A gente
sempre dá um jeito, porém,
com mais um município, isso
acarreta numa demanda de
serviço maior, o que poderá
prejudicar a qualidade do
serviço”, salientou Priscila, que
espera as informações sobre
a mudança para solicitar à
Prefeitura um espaço mais
adequado.
Assim como Lorena, Cruzeiro também terá uma demanda
maior com a realocação da
105ª zona de Queluz para a
39ª na cidade, um aumento
de aproximadamente oito mil
eleitores.
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Região tem
o dobro de
assassinatos
da capital

Foto: Arquivo Atos

Vale do Paraíba registra 178
homicídios no ano; Guará lidera
ocorrências na sub-região
Lucas Barbosa
Regional

Dados divulgados pela
secretaria Segurança Pública do Estado nesta semana
apontaram que a RMVale
(Região Metropolitana do
Vale do Paraíba) continua
a região mais violenta do
Estado, contabilizando nos
últimos 12 meses o dobro
do números de homicídios
da cidade de São Paulo. Guaratinguetá e Lorena seguem
como destaques negativos

nestes primeiros sete meses, liderando o número de
registros.
De acordo com o levantamento, de agosto de 2016
a julho de 2017 a região
alcançou uma taxa de homicídios de 15,71 por cem
mil habitantes. O número
representa o dobro do índice
da capital paulista, que foi
de 6,85.
Entre as seis regiões paulistas, a segunda com maior
índice é a Grande São Paulo,
que engloba 39 cidades

Viaturas da Policia Militar durante operação especial para combater criminalidade em Lorena; região assusta pelo número de homicídios

como São Paulo, Guarulhos,
Barueri e Diadema.
Os dados também revelam que 178 pessoas foram
assassinadas nos primeiros
sete meses do ano na região.
Mesmo assim, o número
sofreu uma queda de 20%

comparado ao mesmo período de 2016.
Na sub-região Metropolitana de Guaratinguetá, que
além da Terra de Frei Galvão
conta com nove municípios,
tem na própria Guaratinguetá
a liderança do “ranking da

morte” neste ano, com 13
registros. O crime que mais
gerou repercussão foi a morte de um taxista de 74 anos,
enforcado por dois criminosos no bairro Colônia Piagui.
Com 12 homicídios, Lorena é a segunda com mais

registros. Na sequência vem
Pindamonhangaba (11), Cruzeiro (7), Potim (5), Cunha
(3), Aparecida (2), Piquete
(2), Cachoeira Paulista (1),
Canas (1) e Roseira (1). Já
Silveiras não registrou nenhum assassinato.

Região recebe câmeras de monitoramento do Estado
Sistema do COI regional deve atender aos 39 municípios até o final do ano com investimento de R$ 3 milhões
Da Redação
Região

As 39 cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba
receberão câmeras do COI
(Centro de Operações Integradas) para reforçar o sistema de
monitoramento. A previsão é
de que os equipamentos sejam

instalados até o final de 2017.
O novo projeto contempla a
instalação de duzentas câmeras de vigilância em pontos
definidos pela Polícia Militar,
de acordo com grau de necessidade e com tecnologia
do tipo OCR, que permite
identificar placas de veículos
e localizar carros roubados ou

furtados.
O investimento inicial será
de R$ 3 milhões e a implantação depende de abertura de
licitação por parte do Governo
do Estado, para aquisição das
câmeras.
Entre os municípios do Vale,
São José dos Campos recebe
o maior número de câmeras,

sete no total. Em Lorena, serão três aparelhos instalados.
Já Guartinguetá pode ter de
quatro a seis câmeras nas
principais entradas da cidade.
Antes da inclusão no Sistema
Detecta do Estado, está sendo
feita a colocação de cabos de
fibra óptica, adequados para
as câmeras.

A implantação é feita pela
empresa Pró Vale.
De acordo com prefeito de
Guaratinguetá, Marcus Soliva
(PSB), não há custo para a
Prefeitura, já que a empresa
está bancando o trabalho em
parceria com a EDP São Paulo.
A previsão é de que os serviços
sejam encerrados antes do fim

do ano.
A cidade debate ainda o
projeto municipal de videomonitoramento na região do
centro expandido.
Para 2018, a previsão é de
que a instalação das câmeras
seja feita entre janeiro e fevereiro, assim como uma central
de videomonitoramento.

Jovem é morto com quatro tiros Polícia Federal apreende cinquenta
no Cidade Industrial, em Lorena potes de palmito em Aparecida
Um jovem de 28 anos foi
assassinado na noite da última quinta-feira no Cidade
Industrial, em Lorena. De
acordo o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida
por dois atiradores em uma

moto por volta das 20h, na
rua Alagoas.
Ele tentou fugir, mas acabou sendo atingido por quatro disparos. O rapaz foi socorrido pela mãe, mas acabou
não resistindo aos ferimentos.

A vítima possuía passagem por tráfico de drogas
e tentativa de homicídio. A
Polícia Civil abriu uma investigação, mas até o momento
os assassinos não foram
identificados.

Após um ano de investigações, a Polícia Federal de São
José dos Campos prendeu, na
última terça-feira, um homem
por extração ilegal de palmito, em Aparecida. Na casa do
criminoso foram aprendidos

cinquenta potes do vegetal.
Segundo a PF, o infrator
realizava a extração em Cunha
e armazenava o produto em
Aparecida. O criminoso, que
não ofereceu resistência, foi
flagrado enquanto preparava

uma quantidade de palmito
para ser estocada.
O homem já possui diversas
passagens por extração ilegal
de palmito, foi preso e poderá
ser condenado até cinco anos
pelo crime.

Dupla é presa traficando
crack e cocaína em Pinda

Pichadores são detidos
Polícia Militar prende
com ajuda do COI em Pinda jovem armado em Guará

Dois jovens foram flagrados traficando crack
e cocaína na madrugada
da última quarta-feira, em
Pindamonhangaba.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura
patrulhava o Campo Alegre quando desconfiou da
atitude de dois rapazes,
que estavam em um local

Implantado no início do
mês, o sistema de videomonitoramento de segurança de
Pindamonhangaba flagrou, na
última segunda-feira, cinco
jovens pichando um parquímetro no Centro.
Os vândalos foram filmados
enquanto cometiam a infração
na rua Bicudo Leme, ao lado
da Praça do Cruzeiro. O crime

conhecido como ponto de
tráfico de drogas.
Durante a abordagem
foram localizados 77 pinos de co caína e 119
pedras de crack.
A dupla foi presa em
flagrante por tráfico de
drogas e recolhida à Cadeia Pública de Pindamonhangaba.

ocorreu por volta das 21h e
foi praticado por dois maiores
e três menores de idade.
Após receberem o chamado
dos operadores do COI (Centro de Operações Integradas),
os policiais conseguiram deter
o grupo.
Os pichadores foram liberados, mas responderão por
dano ao patrimônio público.

A Polícia Militar prendeu
um jovem de 18 anos por
porte ilegal de arma de
fogo, na tarde da última
quarta-feira, no residencial
Santa Mônica, em Guaratinguetá.
Segundo o boletim de
ocorrência, uma equipe rea-

lizava uma ronda na avenida
Integração quando decidiram abordar um jovem que
estava em atitude suspeita.
Com ele, foi encontrado um
revólver calibre 22.
O criminoso foi preso em
flagrante e permanece à
disposição da Justiça.
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Pindamonhangaba inicia construção
de centro de proteção aos animais
Obra tem investimento de R$ 600 mil; local tem capacidade de atender 120 animais
Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Obra para construção do centro para proteção de animais em Pindamonhangaba; cidade investe quase R$ 600 mil para implantar serviço

Com um investimento de
aproximadamente R$ 600
mil, a Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou nesta
semana a construção do
Cepatas (Centro de Proteção
e Atendimento aos Animais).
O local, que terá capacidade
para abrigar até 120 cães e
gatos, será construído no interior do Parque da Cidade.
De acordo com o diretor
do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, Rafael Lamana, o
Cepatas será responsável
por abrigar animais que
foram retirados da rua por
representarem ameaça à população, como ataques e doenças. O prédio, que contará
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com uma área construída
de 1 mil m², terá 18 canis,
sendo quatro destinados
para animais prenhes.
Também serão construídas áreas livre para atividades físicas, clínica cirúrgica,
consultório, sala de repouso
e de internação. “Nossa expectativa é que a obra seja
concluída em até um ano.
Ela simbolizará um avanço
em nossa estrutura de trabalho. Nos últimos anos houve
um aumento considerável de
animais que representam
riscos circulando pelo município. Acreditamos que isso
se deve ao fato de muitos
donos decidirem abandona-los”, explicou Lamana.
O prefeito Isael Domingues (PR) ressaltou a importância da implantação
do Cepatas. “Nossa intenção
é melhorar o acolhimento e
a maneira como os animais
abandonados são tratados.
Isso também é um trabalho
de saúde e prevenção. O
Cepatas será um centro de
serviços de zoonoses e de
todo o atendimento necessário aos animais, para que
possam ser colocados para
a adoção”.

Câmara analisa taxa para turista em Aparecida

Foto: Arquivo Atos

Proposta enviada pela Prefeitura
cria cobrança voluntária por
visitante hospedado na cidade
Lucas Barbosa
Lorena

O polêmico projeto da
Prefeitura de Aparecida que
cria a o Sistema Municipal
de Controle de Visitação Turística, ou seja, uma taxa de
R$3 por pessoa hospedada
em hotéis da cidade, continua sendo analisado pelos
vereadores. A matéria seguiu
para comissões e continua
alvo de críticas de boa parte
da população.
Sem prazo para ser votado, a proposta contou com
texto substitutivo, onde a
administração estipulou
que o recolhimento do valor
seria facultativo, e não mais
obrigatório como na redação
original.
A adesão voluntária à tarifa fez com que o projeto
ganhasse força na Casa. O vereador Marcelo Marcondes
(PV), da base aliada ao prefeito, se posicionou favorável
à aprovação da medida nos
moldes apresentados pela
Prefeitura. “Eu sou favorável,
uma vez que a contribuição
é voluntária, porque é uma
forma das pessoas que nos
visitam contribuirem com o
desenvolvimento da nossa
cidade. Precisamos desse
recurso para termos infraestrutura adequada”.
Para o secretário de Administração, Domingos Leo

Monteiro, a mudança reflete
o trabalho de participação
social que o prefeito tem
desenvolvido ao longo da
gestão. “Dentro do projeto de
lei, o voucher é uma questão
voluntária, justamente para
despertar aos empresários
o desejo de participação
social da cidade, deixando a
cargo de cada um, a adesão
da taxa”.
Marcondes acredita que a
medida é benéfica ao município, já que poderá acarretar
em aumento de receita e futuros investimentos. “Eu vejo
de forma saudável e natural,
em um processo de desenvolvimento democrático de
parceria público e privada”,
destacou o vereador.
Como just ificat iva ao
projeto, a Prefeitura alega
que o poder público não
tem condições normais de
atender o grande número
de turistas que visitam a
cidade, principalmente nos
fins de semana. Para administração, a intenção é “criar
mecanismos mais eficientes
para investir e atender às
demandas exclusivas do
setor turísticos”.
Sobre o funcionamento da
cobrança, o texto coloca sob
responsabilidade do hoteleiro que aderir ao projeto a
responsabilidade pela emissão e controle dos bilhetes.
O estabelecimento responsável pela arrecadação do bilhete vai recolher os valores
aos cofres públicos até o dia
15 do mês seguinte ao da cobrança. O descumprimento
acarretará, segundo o projeto, em aplicação de multas e
juros ao empresário.
Sobre o valor, o projeto
destaca que a taxa cobrada por visitante pode ser
reajustada anualmente por
decreto, tomando como base
a Lei Orçamentária Anual. A
proposta está na comissão
para análise dos vereadores.

O Santuário Nacional de Aparecida, destino de mais de 12 milhões de romeiros por ano; capital católica estuda nova tarifa para turistas

Vereadores aprovam criação de
Comissão de Turismo em Aparecida
Grupo discute o turismo local com foco na fiscalização de projetos da Prefeitura
Leandro Oliveira
Aparecida

A Câmara de Aparecida
aprovou de forma unânime o projeto que institui
a Comissão de Turismo
Municipal, na sessão da
última segunda-feira. A
proposta foi apresentada
pelo vereador Marcelo
Marcondes (PV), que passa
a liderar os trabalhos.
Com a aprovação, a comissão integra o corpo de
análise da Câmara para
questões ligadas ao de-

senvolvimento e captação
de recursos para o turismo
municipal. Marcondes contou que a cidade precisa de
ações bem planejadas para
ajustar e fortalecer o turismo
religioso. “Considerando que
Aparecida é uma estância
turístico-religiosa e não
possui uma comissão dentro
da Câmara para discutir assuntos ligados ao turismo, ao
desenvolvimento turístico da
cidade, e como há a comissão
de obras, serviços públicos,
privados e meio ambiente, e
uma acaba estando atrelada

a outra, eu fiz a proposta
junto à mesa da Câmara, e
acabou aprovado pelos vereadores”, respondeu.
A atuação da Comissão, segundo Marcondes, também
será de auxílio ao Comtur
(Conselho Municipal de
Turismo). Paralelo a esse
serviço, a Comissão também
vai prestar auxílio ao Executivo quanto aos projetos de
captação de recursos que
serão apresentados ao Dade
(Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das
Estâncias).

“Com o avanço dessa pauta
municipalista, onde o desejo
é fortalecer os projetos e o
desenvolvimento do turismo,
que movimenta a economia
local, essa comissão visa
dar um suporte maior ao
Comtur e aos projetos da
Prefeitura para analisar
melhor quando for votado
para encaminhar ao Dade”,
concluiu o vereador.
A Comissão é liderada por
Marcelo Marcondes,tem
como relatora a vereadora
Cida Castro (DEM) e membro
a vereadora Ana Alice (PTN).

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE
Leilão Nº 0053/2017/CPA/BU
••LOTE 25 - GUARATINGUETÁ /SP - RUA DOUTOR MARTINIANO N. 46 APTO. 1 - B. CENTRO - APARTAMENTO, 90,
3M² DE ÁREA TOTAL, 90, 3M² DE ÁREA PRIVATIVA, 3 QTS, A. SERV, WC, SL, DCE, COZINHA, MATRÍCULA Nº 3.291 1º CRI DE GUARATINGUETÁ/SP. VAGA DE GARAGEM NÃO CONSTA NA MATRÍCULA. COM AÇÃO JUDICIAL Nº 000061585.2016.4.03.6118 - 1ª VF DE GUARATINGUETÁ/SP. SOMENTE À VISTA. SEM UTILIZAÇÃO DE FGTS. SEM PARCELAMENTO.
IPTU 0101301101. - (OCUPADO) - VALOR DE VENDA: R$ 398.724,63
••LOTE 31 - LORENA /SP - RUA ERENDY NOVAES FERREIRA N. 126 LT 06 E PARTE LT 05, QD 5 - B. CENTRO - CASA, 444,
06M² DE ÁREA TOTAL, 444, 06M² DE ÁREA PRIVATIVA, 630M²DE ÁREA DO TERRENO, 2QTS, VARANDA, A. SERV, 4SUÍTES,
2WCS, CHURRASQUEIRA, 3SLS, LAVABO, SACADA, COZINHA, 2 VAGAS DE GARAGEM, MATRÍCULA Nº 20.604 - 1º CRI DE
LORENA/SP. IPTU 0001007800001100. - (OCUPADO) - VALOR DE VENDA: R$ 525.000,00

Dia: 1 de setembro de 2017 às 14 horas
Local: Marginal da Via Dutra, Km 224 - Vila Augusta - Guarulhos - SP

Relação detalhada dos imóveis e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou
utilizar recursos do FGTS, deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o
caso, antes do prazo estipulado para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 30/08/2017 aos cuidados do Leiloeiro
cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em
qualquer unidade da Sodré Santoro Leilões - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

Novo endereço em Guaratinguetá:
Rua Dr. Castro Santos, 83, sala 11,
Centro - Galeria Veras - (12) 3133-3257
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Prefeitura de Lorena renova
Atletas do Futuro pelo quarto ano
Com 410 vagas disponíveis, programa da
Fiesp atende crianças e jovens de 6 a 17 anos

Foto: Divulgação

Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena
renovou o contrato com a
Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo) sobre o convênio do
Programa Atletas do Futuro.
A assinatura do programa de
incentivo ao esporte aconteceu na última terça-feira, em
São Paulo.
Além do prefeito Fábio
Marcondes (PSDB) e da vice-prefeita Marietta Bartelega
(PMDB), a assinatura do contrato contou também com a
presença do presidente da
Fiesp Paulo Skaf, a secretária
de Esporte e Lazer de Lore-

na Vera Silva, o diretor do
Departamento de Esportes,
Alexandre Pflug, o chefe de
Relações Governamentais e
Institucionais, Sérgio Barbour, o diretor do Sesi de
Cruzeiro, Mário Quaranta
e o diretor da Fiesp, Bruno
Gabriel.
A renovação do convênio está no seu quarto ano
consecutivo e garante 410
vagas para as modalidades
como judô, que acontecem
no Provim (Programa Vida
Melhor), e natação, com
aulas no CSU (Centro Social
Urbano)
“O Skaf (Fiesp) entra com
os uniformes dos atletas,
com a capacitação dos pro-

fessores. Eles chamam de
clínica de atletas renomados, ou seja, encontro dos
atletas nossos, daqui da
cidade, junto com atletas
renomados, que venham
fazer workshop”, contou a
vice-prefeita. “Durante o
ano, são vários eventos onde
todos os PAF’s de todas as
cidades se reúnem para fazer um grande evento, então
tem troca de aprendizagem,
e esse ano conseguimos
renovar esse convênio”,
completou.
A inscrição deve ser feita
na sede do CSU. Os alunos
participantes do programa
devem ter entre 6 e 17 anos,
acompanhados do responsável, com certidão de nascimento e atestado médico.
O objetivo do programa é
promover a formação e cultura esportiva para crianças
e jovens, garantindo oportunidades e apresentando uma
nova realidade por meio do
esporte.

Manthiqueira abre
quartas de final fora de
casa após classificação
Atleta de Lorena participante de projeto de parceria com a Fiesp; Atleta do Futuro é renovado em São Paulo

Laranja Mecânica pega Oswaldo Cruz neste
domingo; time nunca esteve tão próximo do acesso
Foto: Reprodução

Jogadores do Manthiqueira durante treinamento para partida decisiva no domingo, fora de casa, pelo Paulista
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Manthiqueira está bem
próximo do acesso à Série
A-3 do Campeonato Paulista.
Classificado com a segunda
melhor campanha entre os
oito times das quartas de
final, o time de Guaratinguetá
joga neste domingo contra
Oswaldo Cruz, fora de casa,
e decide a vaga à semifinal
na próxima semana, no Dario
Rodrigues Leite. O jogo de
domingo é às 15h.
A classificação foi consumada no último domingo. Precisando de uma vitória simples
para avançar, a Laranja jogou
com o regulamento embaixo
do braço e venceu por 1 a 0.
Pedrinho marcou o único gol
da partida e a defesa segurou
os lances mais perigosos de
José Bonifácio. Na soma da
segunda fase, o Manthiqueira

ficou em segundo no grupo 8,
com 10 pontos, um a menos
que o Taquaritinga, também
classificado.
O time de Guaratinguetá
teve a segunda melhor campanha e ficou atrás somente
do São José.
Agora a competição muda.
Sai de cena o formato de
grupos e entra em ação o
mata-mata. Oswaldo Cruz,
adversário de sábado, teve
a sétima melhor campanha,
mas isso não significa que a
Laranja terá vida fácil neste
domingo, segundo o zagueiro
Léo Turbo.
“A gente tem que entrar
todos os jogos com faca nos
dentes. Não podemos dar
moleza. Agora não teremos
mais seis jogos para classificar. Então a gente tem que se
superar a cada jogo, porque
cada partida será uma final.
Temos ainda quatro passos

até conquistar o acesso”,
respondeu.
A matemática usada pelo
zagueiro é simples. Como
apenas dois clubes sobem
para a Série A-3, será preciso
passar pelas quartas de final
e semifinal para garantir o
acesso. A fase da equipe é
boa, já que o clube nunca
esteve entre os oito finalistas
da competição.
No último jogo, o lateral
direito Guilherme Cururu
cumpriu suspensão e não
jogou. Felipe Garcia assumiu
a vaga. Após o jogo, o lateral
falou sobre a chegada do time
na fase mata-mata e a expectativa pelo acesso. “Um passo
de cada vez. A classificação
veio e não foi fácil. A gente
precisa manter o foco nesta
fase para conquistar o acesso.
Está perto, mas depende de
nós mesmos, de nos superarmos a cada jogo”.
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Biblioteca contemplada com R$ 23 mil
em equipamentos de acessibilidade visual
Investimento do Estado reforça espaço para atender portadores de deficiência em Lorena
Rafaela Lourenço
Lorena

Lorena intensificou o investimento na inclusão e
acessibilidade em áreas como
educação e cultura. A Biblioteca Municipal Sérvulo
Gonçalves recebeu nesta
semana um investimento de
R$ 23.130 em equipamentos
para pessoas portadoras de
deficiência visual. Além de
Lorena, apenas Taubaté foi
contemplada na região.
A partir da próxima semana, os portadores de deficiência visual da cidade serão
auxiliados e respaldados por
equipamentos específicos
para cada grau de deficiência.
No último dia 15, o secretário de Educação de Lorena, Júlio Brebal esteve no
Palácio dos Bandeirantes
acompanhado de mais 54
representantes de cidades
paulistas vencedoras do concurso “Acessibilidade nas
Bibliotecas”. Lorena recebeu o
kit contendo um digitalizador
e leitor automático Sara - PC
Scanner com voz, ampliador
de caracteres de mesa viva
color 17 polegadas, mouse
trackball big track, teclado
adaptado para baixa visão,
sendo USB com letras brancas
e teclas pretas, um micro-

Crianças curtem leitura em área infantil da Biblioteca Municipal; serviço aguarda investimento estadual para assistência e acessibilidade

computador prodesk HP’400
G3 com sistema operacional
Windows 10, mouse HP USB,
teclado HP USB e monitor

AOC LED 19,5’.
Segundo a bibliotecária da
Sérvulo Gonçalves, Rosangela
Malerba, a conquista destes

equipamentos é resultado da
inscrição no sistema de bibliotecas públicas do Estado
de São Paulo, para o concurso

realizado pela secretaria
da Pessoa com Deficiência
Visual e Deficiência Motora.
“Mandamos o projeto em

2016 e entre os 520 municípios do estado, 62 bibliotecas
foram selecionadas e o nosso
projeto também”, contou.
Entre os pré-requisitos
estavam a mobilidade como
rampas de acesso, estacionamento especial para deficiente e principalmente a
mobilidade no interior da
biblioteca. Como Lorena
atingiu todas exigências, teve
seu projeto aprovado.
De acordo com a bibliotecária, os equipamentos serão
instalados num espaço que
está sendo reorganizado especialmente para os portadores de deficiência visual. Será
destinado também um acervo
de mais de 250 livros em
braile. Rosangela destacou
que a secretaria deve solicitar que a Sérvulo Gonçalves
envie um funcionário para
ser capacitado a atender o
público. “Estamos sempre
procurando reequipar nossa
biblioteca para que ela seja
referência do Vale. Temos
uma história cultural maravilhosa, não podemos deixar
isso para trás e sim integrar
essas pessoas para fazerem
parte da nossa cultura, que
é tão rica”.
A biblioteca é aberta ao público de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.

Lorena prepara últimas Prefeitura de Cruzeiro
ações da Semana da
inaugura central de
Pessoa com Deficiência serviços integrados
Da Redação
Lorena

A segunda-feira será o último dia das ações da Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Lorena realiza debates para
incentivar a reflexão sobre

o dever da igualdade para
inclusão. A campanha neste
ano traz como tema “Pessoa
com deficiência: direitos,
necessidades e realizações”.
O objetivo é a luta pelos
direitos das pessoas com
deficiência para que a inclusão se torne efetiva e essas

pessoas se tornem mais
preparadas e amparadas
diante das dificuldades
da vida.
Durante a semana, a
cidade recebeu eventos
como a Exposição de Cartazes dos Alunos da Apae
na Casa da Cultura.

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro
inaugura na próxima terça-feira o CID (Centro Integrado de Desenvolvimento). O
objetivo é reunir em apenas
um local diferentes serviços

sociais da cidade.
Os atendimentos oferecidos
são Banco do Povo, Sebrae
(Setor para Empréstimos para
Pequenos Empreendedores),
Ministério do Trabalho, PAT
(Posto de Atendimento ao Trabalhador), Acessa São Paulo,
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), Procon (Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor), Apoio
ao Turismo e Serviços, Sala de
Treinamentos.
O novo espaço atenderá de
segunda a sexta-feira das 8h às
17h, na rua Dr. Celestino, rua
sete, número 1620, no Centro.
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(12) 99104-0182
ACADEMIA
Academia Life Fitness - musculação,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)36371126/ wats 99649-1193 M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zumba , 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: 997161106/98244-9866/99160-7995
- Pinda
AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 Rua Dr. José Monteiro 127Moreira Cesar
AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO
RICAR S.O.S Eletrica mecânica
e Injeção - Nacional e importado -F:98256-6160/99167-9521
- Rua Laudelino Leite Sobrinho 188 - Mantiqueira - Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES Centro técnico de transmissão automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Marcondes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Jaguar - 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 –

FOTOGRAFIAS
Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 - FOTO STÚDIO PALACE –F: 36371998 - foto p/documentos - R.
Cidade Nova - Pinda
José S. Cardoso, 84 (Atrás
AUTO FUNILARIA E PINTURA Bradesco) Moreira César
Oficina, borracharia, funilaria
GAS
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 - SUPERGASBRAS - Disk Agua e
fdos - F: 99168-5617/99189-3222 Gas - 3645-4000/3642-6921 Av. Dr. Fontes Junior 692 - Moreira César - Pinda
M.Aurea - Pinda
AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
IMOBILIÁRIAS
Wolf Centro Automotivo Serviços e Peças. Av: Prof Ma- Brasil Consultoria Imobiliária
noel Cesar Ribei-ro, 4485 – Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642Cidade
Nova
E-mail: 1643/99199-2065 fax: 3642w o l f. c e n t r o a u t o m o t i v o 9146 -Cidade Nova - email:
@gmail.com -F:99613-3668/ elizete.brasil@hotmail.com.br
3642-9174/ID 918*14338
LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides frente ao CIZA - DISK 3527Timotéo Ferreira dos Santos 6886/99118-9175/98868-3218 (ant. Rua 40) nº 662 - Manti- Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis queira - M.César
Disk Entrega 3637-4824 – Rua Rafael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I
BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE LAN HOUSE
Av. Fco Lessa Junior (via expressa) ao lado Padaria Paned’oro - Home V ideo - Av. José A.
F: 99110-1007/99187-4904 - Pinda Mesquita 114 - Moreira César
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 99244- LAVANDERIA PROFISSIONAL
8811 - Alameda dos Manacás, DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
676 - Ipe II - Moreira Cesar
Nova - F: 3645-4022 CABELEIREIROS E INSTITUTOS email:dinizleal@outlook.com
DE BELEZA
LAVA-RÁPIDO
SERLI CABELEIREIRA UNISEX Lava
Rápido
e estacionamento
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
W.R. - lavagem, higienização e
Santos, 190 - Mantiqueira
polimento - F: 98272-4562 - Rua
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda
CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens, Lava Rápido: Louco p/carro Hidráulica e Elétrica Av: Rio de venha conhecer nosso serviço
Janeiro, 348/350 – Cidade No- F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
va - F: 3645-8901/ID 964*6519 Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José 3637-3074/97403-6524 45*16*100
Augusto Mesquita 390 - F: 473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César
3637-3845 - Moreira César

1552/99241-0518/52*106291 lider lubrifica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.
MOTOCICLETAS
Dr. Fontes Junior nº 880 PINDA - F: 3642-8666/3527-5223 G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
MAQUINAS E GELADEIRAS peças e acessórios - Pque
CONSERTO de máquinas e S.Domingos - Pinda
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - W. R. Motos - Disk Serviço Leva
F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
MANUTENÇÃO MECÂNICA
PAPELARIA
KFG Auto Center - Injeção eletrônica, suspensão, freio, ali- Moriá Dê Presentes - material
nhamento, cambagem, mecâ- escolar, cosméticos, brinquenica em geral, borracharia. Rua dos e embalagem em geral. F:
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F: 3637-3280/99103-0375 - Rua
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
M.J Manutenção Mecânica PADARIA
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I M. César - Tel: (12) 3641-1957 - Padaria e Confeitaria do JacaCel: 7819-2542 - ID 113*14471 ré - F: 3637-5645/99151-2504 Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
MATERIAIS PARA
Padaria Confeitaria e RestauCONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
empresa: ROCHA Casa e Cons- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
trução F: 3641-2181/99614- Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Sta Cecília Site: www.padaria
SANTOS - Santunino Ramos santacecilia. com.br F: 3643da Silva - Rua Guilherme Nico- 1749/3522-3490/99220-6247
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- José Benedito Alves dos SanÇÃO - Mat. para Construção - tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 PNEUS
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648Auto
Center
PRIMOS PNEUS 4462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO pneus, freios, alinhamento,
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, balanceamento, escapamenC. Nova, loja 1 - 3642-4207 - tos, troca de óleo e suspensão
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ PNEUS BARATO - F: 3642-8115
constr. e madeiras - Tel 3641- - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José do Cardoso - Pinda
Adhemar César Ribeiro, 1910.
PIZZARIAS, SALGADOS E
Moreira César
LANCHES
Depósito Pindense - Tel 36373773/3637-1469 - Rod. Abel PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
Fabricio Dias - V.S. Benedito 3641-0541 - V.S. Benedito 3648-4799 - Pinda
MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- R: José Teberga, 650 – próx.
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I Cisas – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 36373582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº Mantiqueira
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
LUBRIFICANTES
Eloina - www.francielefestas.
RAÇÃO
LIDER lubrificantes - troca de MERCADOS E MERCEARIAS
com.br Pinda
óleo especializada - F: 3527- Marcelo Mini-mercado - Rua Casa de ração Oliveira - aceitaESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabilidade Técnica - F: 3641-1314 estec_pinda@uol.com.br Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

J & M EPI’S E UNIFORMES
3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 992155270/99748-2111
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 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 TADEU - 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 - transporte de funcionários de fabricas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 36411297/7817-4501/ 99739-1570/
99736-0892
VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel F: 36412659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
V illa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

QUER COMPRAR,
VENDER, ALUGAR,
TROCAR ....
f: (12) 99199-0341

email.: contato.jemepis@gmail.com

(12)

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 36429719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

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: atospinda@gmail.com

CARRETO
mudanças
De 2ª a domingo
F:(12) 99113-0857

99704-0628
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rio/Ubatuba. Tr.F:
98856-1276/988372554 – Pinda

cadeiras, toalhas,
tampões. Telefone: 3126-3661 ou
99704-2685

ALUGO Kitnet –
Quadra Coberta –
ao lado da padaria
Panedoro. Ter.F:
3522-4088/982145463 – Pinda

Vendo Corsa Classic, 2006, preto ou
troco por carro de
menor valor. Telefone: 99637-3405

em bom estado,
ano 1996. Valor R$
6.800,00. Telefone: 2103-0860 ou
99169-4073

Vendo Fox, 1.0, vermelho, 2 portas, ar
condicionado, 2006,
Valor R$ 14.500,00.
Telefone: 3126-1576
ou 99759-4556. Falar com Ney

Vendo moto 125
fan, ano 2008, tudo
ok, preta. Telefone: 99776-6844 ou
98831-9839

Vendo fusca, ano
1 9 8 3 . Va l o r R $
4.500,00. Telefone:
99756-4241
Vendo ou troco gol
bola, ano 1996, 1.0
plus. Telefone: 31258765 ou 99736-9209
Vendo corsa wind,
1.0, azul, documento ok, duas portas,

Vendo BIZ 125, ano
2013, partida elétrica, com 14.000km.
Telefone: 997369209
V e n d o Ya m a h a
NMAX 160 abs,
vermelha, 1700km.
R$ 12.000,00. 2 capacetes de brinde.
Falar com Caique
99786-0322
Ve n d o

Sahara

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de homologação
PREGÃO PRESENCIAL nº. 67/2017
– Processo nº. 325/2017
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO
da homologação a pessoa física MAURO ALVES DE
MOURA, CPF 895.184.118-91, vencedora do BOX
UC-04- FRIOS, LATICÍNIOS, EMPÓRIO E AFINS,
no valor de R$ 260,82 (duzentos e sessenta reais e
oitenta e dois centavos), conforme decisão juntada aos
autos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei
Federal nº 8.666/93, e suas alterações, no Processo
de Licitação que tem por objeto a concessão onerosa
de uso de bem público dos espaços incorporados
no mercado municipal de Lorena, objetivando a
comercialização de bens e serviços á população. Os
autos do processo permanecem à disposição para
vistas dos interessados, no horário das 09h00min
às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de
Administração, situada à Avenida Capitão Messias
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações
(12) 3185-3041, das 09h às 18h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017
PROC. Nº 313/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: aquisição de equipamentos referentes ao
processo da SEADS nº1243/2013
CONTRATADA: A. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EPP
CNPJ: 11.193.693/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 5.
VALOR TOTAL: R$ 1.740,00 (Mil reais setecentos e
quarenta reais)
CONTRATADA: C. T. ARAÚJO MÓVEIS - ME
CNPJ: 13.683.604/0001-21
VALOR TOTAL: R$ 2.619,00 (Dois mil seiscentos e
dezenove reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2017

Eletricista residencial, 30 anos de
experiência, instalação completa e
reparos em geral.
Falar com Jairo. Telefone: 3122-3448
ou 98108-2492
Frete mudanças e
carretos em geral
é com o expressinho mineiro. Telefone: 3125-1136 ou
99776-6640
Montador de móveis. Orçamento
sem compromisso.
Paulinho no telefone: 3122-6121 ou
99715-5971
JP pintor. Massa corrida, grafiato, verniz,
pintura com pistola.
Telefone: 996275443 ou 99245-2190
Pedreiro constrói
sua casa, faz reformas, encanados,
pintor. Falar com
Pedro no telefone:
99606-2419
Contrata-se vendedora na LJ roupa feminina. Envie

currículo com foto
no email curriculummm2016@hotmail.com
O hospital maternidade Frei Galvão
está contratando
para Serviços Gerais. Telefone: 31283800
Contrata-se farmacêutico (a) para
Guaratinguetá. Contato novaopcaod@
gmail.com
Montador de moveis em geral. Tratar
com Rafael. Telefone: 99130-5888
Frete, mudanças e
carretos em geral,
expressinho mineiro, em toda região
e capital. Telefone: 3125-1136 ou
99776-6640
Limpa-se terrenos,
chácara, planta,
grama e vende 6
alqueires com casa,
na estrada Guará
e Cunha Telefone:
99612-4314
Pedreiro, obras,
gesso, pintura, elé-

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO
PRESENCIAL Nº 54/2017 – PROC. 266/2017
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 fralda geriátrica para atender as necessidades
da secretaria de saúde, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP, CNPJ: 15.725.489/0001-36, vencedora dos
itens: 3,4,5,6 no valor total de R$ 253.350,00
(duzentos e cinqüenta e três mil trezentos e cinqüenta
reais)
EMPRESA: PAMP & VAMP COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA - EPP, CNPJ: 16.222.225/0001-10,
vencedora dos itens: 1, 2, 7,8 no valor total de R$
94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais)
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 04 – PREGÃO PRESENCIAL
nº 20/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: MILCLEAN COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA CNPJ: 02.666.114/0001-09
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica acrescido ao
presente ajuste o valor de R$ 95.299,10 (noventa
e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e dez
centavos)
Cláusula Terceira – fica prorrogada a vigência do
presente ajuste por mais 12 (doze) meses.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 11/08/2017
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 246/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: A aquisição de material de papelaria para as
oficinas terapêuticas realizadas pelo Centro de Apoio
Psicossocial - CAPS.
C O N T R ATA D A : G M C ATA C A D I S TA D E
MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VALOR TOTAL: R$ 137,20 (cento e trinta e sete reais
e vinte centavos)
VENCEDORA DOS ITENS:1,2,3,18.
CONTRATADA: WAGNER LUIZ DE AQUINO
GRÁFICA - ME CNPJ: 05.776.595/0001-95
VALOR TOTAL: R$ 526,64 (quinhentos e vinte e seis
reais e sessenta e quatro centavos)
VENCEDORA DOS ITENS: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,19,20.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2017.

Aluga-se casas com
2 quartos, sala,
cozinha. Valor R$
700,00. Telefone:
3126-2791

– Pinda

ALUGO Casa –
Pque S.Domingos
– c/3dorms., garagem p/3carros. Tr. F:
Alugo casa nova no 99637-3371 – Pinda
bairro São Dimas,
com 1 quarto, sala, ALUGO Casa – Alto
cozinha, banhei- do Tabaú – c/3dorro, garagem. R$ ms.,s/1 suite, gara550,00. Tratar no gem p/1 carro. Tr. F:
telefone: 3125-3748 99637-3371 – Pinda
Alugo Chácara com A L U G O c a s a –
piscina, campo fute- Ubatuba/100mt da
bol, grama, cozinha praia Pereque Açu.
completa, Telefone: Aceito cartão em
até 5 vezes. Tr.F:
3125-3526
3642-7176/99173Aluga-se casa, 2 5058/99707-4226
quartos, sala, co- – Pinda
zinha, banheiro,
edícula, garagem. ALUGO Kitnet – cenTelefone: 3132-7105 tro/Pinda – ideal p/
idosos, aposentados
ou 3132-7106
e solteiros – com ou
Aluga-se ótimo pon- sem mobilía – agua
to comercial na rua e luz incluso. Tr.F:
São Francisco em 99173-5058/99707Guaratinguetá. Valor 4226 – Pinda
4.000,00. Telefone:
ALUGO Kitnet –
99748-8343
(quarto/coz., banh.)
Apartamento em Lo- i n c l u s o á g u a /
rena, 2 quartos, sala, luz. Tr. F: 99211cozinha, banheiro, 3533/98267-5482
área de serviço, va- – Pinda
lor 15.000,00. Telefone: 99703-3852 ou ALUGO Suite – Araretama. Tr.F: 996003133-5688
3200 – Pinda
ALUGO Kitnet –
Pque S.Domingos - ALUGO Apto – cac/agua e luz incluso. pacidade 5 pessoas
Tr. F: 99637-3371 – Prox. Ao AquaPREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2017
PROC. Nº 309/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de
gêneros alimentícios para o preparo de refeição dos
servidores da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: H.M.A. DA SILVA LORENA - ME
CNPJ: 00.348.272/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS:
19,20,27,28,37,38,39,40,57,58,63,64,91,92,93,94,95,
96,115,116,127,128,133,134.
VALOR TOTAL: R$ 65.888,20 (Sessenta e cinco mil
oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos)
C O N T R ATA D A : G M C ATA C A D I S TA D E
MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 15,16,109,110,141,142.
VALOR TOTAL: R$ 58.339,00 (cinqüenta e oito mil
trezentos e trinta e nove reais)
CONTRATADA: UBADESKLIMP COMERCIAL
DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ: 03.360.968/0001-17
VENCEDORA DOS ITENS: 83,84,105,106,111,112,11
9,120,121,122,125,126.
VALOR TOTAL: R$ 61.494,00 (Sessenta e um mil
quatrocentos e noventa e quatroreais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2017
PROC. Nº 305/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: A contratação de serviços de transporte.
Mediante veículos automotores e transporte coletivo
para viagens intermunicipais e interestaduais, para
atender as necessidades da Secretaria da Cultura
no tocante ao transporte de grupos folclóricos para
apresentações locais e em outras da região e estado
em eventos culturais.
CONTRATADA: PINDATUR TRANSPORTE E
TURISMO LTDA CNPJ: 07.836.056/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 4.
VALOR TOTAL: R$ 19.600,00 (dezenove mil e
seiscentos reais)
CONTRATADA: EMPRESA TRANSPORTE E
TURISMO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA
EPP CNPJ: 01.294.491/0001-93
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,3,5,6,7,8,9,10.
VALOR TOTAL: R$ 187.565,00 (cento e oitenta e sete
mil quinhentos e sessenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2017

‘quem não é
visto não é
lembrado’

ATOS
sua imagem
divulgada em 14
cidades da região

ALUGO Apto –
Ubatuba/Praia Tenório – Tr.F: 36423302/99119-3754
– Pinda
ALUGO Casa – Ipê
II c/5 cômodos. Tr.F:
99252-9259 – Pinda
ALUGO Casa – Alto
do Tabaú – c/2dorms., s/garagem.
Tr.F: 98129-6387
- Pinda
VENDO apto – Crispim – Edif. Pedra
Bonita. R$ 115 mil
– aceita financiamento, Tr.F: 991812249 – Pinda
VENDO 2 Terrenos
– Res. Mantiqueira/
Pinda – c/250m2 –
R$ 90 mil cada. Tr.F:
99163-7101 – Pinda
VENDO Apto – Ubatuba/Praia Itaguá
– R$ 150 mil. Aceito
carro como parte
de pagamento. Tr.F:
98856-1276/988372554 – Pinda
VENDO Casa – Cidade Jardim – c/ 4
dorms., 2 banhs.,
sl de jantar, sl de
estar,coz.,á/serv.,coberta, garagem
p/2 carros, edícula
c/ 2 dorms., sl, coz.,
banh., Tr.F: 996263775/98210-9375
– Pinda
VENDO Chácara
c/2000m2 – Mandú – casa c/ 112
m2 – c/2dorms., s/1
ste c/closet, banh.
social, sala,copa, 2
cozinhas, edic.nos
fundos, 15mins.do
centro. Tr.F: (12)
99677-2713/997696132 – Pinda
VENDO ou TROCO
Casa c/ terreno 5x25
– Vila Rica – c/2dorms., banh.,copa/
coz., sala, garagem
p/2 carros. Tr.F:
99186-6523 – Pinda
V E N D O Te r r e n o
c/250m2 – Araretama – murado – doc.
ok, boa localização.
Tr.F: 99181-1112 –
Pinda
VENDO Casa –
recém construída
– terreno c/125m2
– c/2dorms., s/1
ste,sl, coz.americana, banh, garagemp/2carros. Aceita
financiamento. Tr.F:
99764-4508/36485348 – Pinda
VENDO casa – novíssima – Andrada
–c/2qtos c/ste, sala,
cozinha, a/serv., garagem p/2 carros –
doc. Ok (a vista ou financiada). Tr. F: (11)
97424-6954 Leusval
– (11) 99735-7713
Eduardo – (12)
3648-5831 Francisco (12) 99211-4848
Simone – Pinda
VENDO 2 casas
– área de 500m2
– Cruz Pequena
– casa 1 c/3dorms., sl, coz.,banh.,
Casa 2 c/1 dorm.,
sl, coz.,banh. Tr.F:
99799-5002/992594141 – Pinda
VENDO Terreno –
Mandu – 1.000m2
– local alto – plano –
frente p/serra. Tr.F:
99708-2470/981616070/99220-2262
– Pinda
VENDO Chácara
– Mandu – casa
c/3dorms., s/1 ste,
sala, coz., área c/
churrasq., fogão
lenha, piscina, td
avarandada. Tr.F:
99625-5302 – Pinda
VENDO Sítio – Pinhão do Borba –
casa c/2dorms.,
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Ciclopark, retira
sua bike, conserta
e entrega. Telefone: 3122-5524 ou
99758-1180
Vende-se máquina
de fazer chinelos
e personalização.
Interessados ligar
99739-0903 ou
99603-3733
Vendo ponto de loja
em Aparecida, próximo a Igreja Velha.
Tratar com Marisa.
Telefone: 991164240 ou 99628-6297
Vendo casa de ra-

ção com pet shop.
Rua Marechal Deodoro, 221 - Centro - Guaratinguetá.
Telefone: 3132-4672
ou 98157-0858
Salão Modelo, promoção de mega
Hair, corte 15,00,
escova a partir de
1 5 , 0 0 . Te l e f o n e :
3133-3184
Vendo eletrodomésticos e outros produtos de casa, envio
foto pelo whats. Telefone: 98113-5587
Aluga-se mesas,

Vendo televisão,
microondas, geladeira, fogão, estantes, bicicleta,
cama, armário de
cozinha. Telefone: 3126-4628 ou
99118-9494
Vendo estofado de
tecido cinza, 2 e 3
lugares, assento e
encosto regulável,
bom estado, R$
800,00. Telefone:
3125-4217
Celulares, conserto, orçamento
na hora. Telefone:
99777-5102 ou
3133-2520
Vendo impressora
epson lx 300, ótimo estado ou troco
por algo do meu
interesse. Telefone: 3125-5015 ou

Editais Proclamas - Pindamonhangaba
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
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
SAMUEL CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão barbeiro, estado civil solteiro, de 23 anos de
idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 19 de outubro de 1993, residente e domiciliado Avenida Maria
Aparecida Francisca de Jesus, nº 171, Jardim América, Taubaté SP, filho de AMARILDO JOSÉ DE CARVALHO e MARISTELA DA SILVA CARVALHO.
JÉSSICA DE SOUZA PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado civil
solteira, de 25 anos de idade, nascida em São José dos Campos - SP, no dia 28 de julho de 1992, residente
e domiciliada Rua Euclides de Figueiredo, nº 34, apto 5, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de
MARCO ANTONIO DE PAULA e SUZI MARIA DE SOUZA PAULA. 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, 18 de agosto de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
GIOVANI BARROS DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de materiais,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Aparecida - SP, no dia 16 de agosto de 1985, residente
e domiciliado Rua José Maria Monteiro, nº 150, bloco 2, apto 303, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP,
filho de JOSÉ FERNANDO DA SILVA e IRACI ALVES DE SOUZA SILVA.
JULIA MARA MOTTA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão dentista, estado civil solteira, de 30
anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 26 de julho de 1987, residente e domiciliada Rua
Doutor Octávio Oscar Campelo de Souza, nº 471, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filha de
PEDRO BENTO RIBEIRO e VERONICA APARECIDA MARTINS MOTTA RIBEIRO. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
ANGELO HENRIQUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão corretor de imóveis, estado
civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 23 de dezembro de 1977,
residente e domiciliado Rua Professor Otacílio Salgado, nº 74, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, filho de
IRACI DOS SANTOS.
MARIA CECILIARODOLPHO CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão analista de qualidade,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 30 de março de 1985,
residente e domiciliada Rua Benedito Leite de Abreu, nº 201, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP,
filha de ADEMIR CARVALHO e MARIA HELENA RODOLPHO CARVALHO. 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, 18 de agosto de 2017
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
MAICON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico diesel, estado civil solteiro, de
30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 28 de março de 1987, residente e domiciliado
Rua Maria Lopes Ferreira, nº 345, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO DO CARMO
FERREIRA DOS SANTOS e APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS.
PAULA COSTADE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente de lanchonete, estado civil
solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 19 de abril de 1994, residente e
domiciliada Rua Severino da Silva Lopes, nº 114, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO
IZIDIO DE OLIVEIRA NETO e ALICE ROSA DA COSTA. 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, 19 de agosto de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
ESDRAS THIAGO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão tesoureiro, estado civil solteiro,
de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 19 de julho de 1993, residente e domiciliado
Rua Doutor Manoel Ignácio Marcondes Romeiro, nº 64, Jardim Resende, Pindamonhangaba SP, filho de
BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA e LIGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA.
MARIA LÚCIA DE JESUS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 22 de maio de 1999, residente e
domiciliada Rua Armando Ferreira Fernandes, nº 246, Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA e REGINA APARECIDA DE JESUS LUCIA. 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, 19 de agosto de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
ALBERTO RODRIGO RODRIGUES PARÁ, de nacionalidade brasileira, profissão operador de máquinas, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em São Luís - MA, no dia 24 de fevereiro de 1994,
residente e domiciliado Rua Guilherme de Almeida, nº 131, Vila Prado, Pindamonhangaba SP, filho de
ADRIANO RODRIGUES PARÁ e CELIA MARIA CARNEIRO MARTINS.
RAFAELA JÚLIA JACINTHO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, estado civil
solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 16 de setembro de 1995, residente
e domiciliada Rua Francisco de Oliveira Linha, nº 356, Jardim Santa Luzia, Pindamonhangaba SP, filha de
RAFAEL JACINTHO RIBEIRO e JAQUELINE DE MOURA RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III
e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2017
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
MATHEUS DE OLIVEIRAARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão inspetor de qualidade, estado
civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Leopoldina - MG, no dia 12 de fevereiro de 1991, residente e
domiciliado Rua Paulo Rabello, nº 37, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de GILMAR DE
OLIVEIRA ARAUJO e LUCIANA DE OLIVEIRA ARAUJO.
ALINE RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira de produção, estado civil
solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 18 de junho de 1994, residente e
domiciliada Rua Miguel Durand, n 78, Vila São Benedito, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de
EDSON RAMOS DA SILVA e MARIA BERNADETE CARDOSO DA SILVA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
JEFERSON LUIZ GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado civil solteiro, de 39
anos de idade, nascido em Tremembé - SP, no dia 2 de julho de 1978, residente e domiciliado Rua dos BemTe-Vis, nº 98, Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de JORGE LUIZ GOMES e IVONE DE FATIMA
MORGADO GOMES.
SILVANADEBORAH PORTELLA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente multitarefa, estado civil
solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 25 de novembro de 1988, residente
e domiciliada Rua dos Bem-Te-Vis, nº 98, Triângulo, Pindamonhangaba SP, filha de MESSIAS PORTELLA
e MARIA ELISABETE PORTELLA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
FELIPE GABRIEL BARBOSA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de processos, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Bebedouro - Maceió - AL, no dia 28 de novembro de 1988,
residente e domiciliado Rua Professora Idalina César, nº 79, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de
SEVERINO BARBOSA DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SILVA.
JENNIFER STEPHÂNIA DOS SANTOS ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 10 de fevereiro de 1992,
residente e domiciliada Rua Professora Idalina César, nº 79, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de
SERGIO RIBEIRO ALVES e CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutico, estado civil solteiro, de 54 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 16 de dezembro de 1962, residente
e domiciliado Avenida Fortunato Moreira, nº 527, Santana, Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL INACIO
DE OLIVEIRA FILHO e HELENA MIRANDA DE OLIVEIRA.
ALCIONE APARECIDA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil divorciada, de 39 anos de idade, nascida em Santos Dumont - MG, no dia 19 de outubro de 1977, residente e
domiciliada Rua Dalva de Oliveira, nº 235, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ NILO DE
MOURA e MARIA DA GLORIA ALVIM MACHADO DE MOURA. Apresentaram os documentos I, III, IV e
V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2017.
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Designer compara o passado e o presente
em imagens do cotidiano das ruas de Lorena
Trabalho tem atraído o interesse na internet; proposta é mostrar as mudanças do dia a dia da cidade
Foto: Reprodução Iesus Henrique

Foto: Reprodução Iesus Henrique

Imagens trabalhadas pelo designer Iesus Henrique mostram as mudanças na arquitetura da cidade ao longo dos anos; antiga farmácia e loja na praça Arnolfo de Azevedo, que fazem parte do passado de Lorena
Francisco Assis
Lorena

“Eu vejo o futuro repetir
o passado”. O verso cantado
por Cazuza em “O tempo
não para” (1988) foi uma
das inspirações para o
designer Iesus Henrique
Machado, 29 anos, colocar
em prática uma ideia antiga, revisitar o passado de
Lorena com imagens que
tem atraído o interesse na
internet.
Prédios, avenidas ou praças. Qualquer ambiente
pode virar arte na mão do
designer, que teve a ideia
após descobrir o trabalho
do fotografo alemão Sergey
Larenkov, que replicava
cenários da Segunda Guerra
Mundial com uma comparação do velho e do novo.
“Quando vi o que ele fazia,
achei muito legal. Sempre

gostei de fotos antigas,
saber da história da cidade.
Um dia vi uma foto antiga
da Casa da Cultura (Solar

Conde Moreira) e fiz um
teste de misturar as duas
fotos só para ver como ficava, por curiosidade. Postei
Foto: Arquivo pessoal

O designer Iesus Henrique, autor do projeto fotogrático em Lorena

em um grupo, o ‘Lorena,
fotos antigas’, e as pessoas
gostaram”, contou.
O trabalho consiste em
manipulação de imagens
antigas inseridas em fotos
atuais de um ponto específico da cidade, mostrando
a influência e as mudanças
de Lorena.
No grupo de fotos da rede
social, Iesus, que também é
músico, postou dez imagens
trabalhadas. Em seu perfil,
já são mais de 35. A escolha
da imagem leva em conta o
grau de mudança arquitetônica. “Tenho um acervo de
fotos antigas, ou que eram
minhas, ou alguém que me
manda. Aí vou até o lugar e
vejo se é possível fazer uma
montagem com o ambiente.
Tenho algumas pessoas que
me ajudam até a identificar
os lugares mais antigos,
porque muita coisa mudou.

Se muda muito o visual, um
prédio que não existe mais,
por exemplo, aí fica difícil
de fazer. Tento comparar a
mesma arquitetura, lugares que mantém o mesmo
padrão”.
A proposta recebeu apoio
rápido, com comentários
e sugestões. “As pessoas
curtiram de cara, pediram
para continuar”, comemorou o designer, que recebe
propostas de lugares e
ideias como a de retratar a
antiga padaria da família
Carreira, que ficava no prédio onde hoje está o Banco
do Brasil, na praça Arnolfo
de Azevedo.
Segundo ele, pessoas de
outras cidades já pediram
uma versão para retratar
as antigas imagens. “Um
rapaz de Aparecida me
pediu. Mas tenho que ver
toda a questão de tempo,

material, imagens. Me preparar melhor”.
Por enquanto ele deve
seguir em Lorena. A ideia é
buscar outros pontos históricos e também revisitar seu
próprio passado. Um sonho
de Iesus é fazer uma comparação do antigo e do novo
no colégio estadual Arnolfo
de Azevedo, onde estudou
quando criança. “ Tenho
imagens de dentro, mas
quero da entrada. Estou
procurando. O que eu queria é fazer uma exposição
das imagens. Não sou fotografo, faço porque gosto,
mas queria poder mostrar
melhor esse trabalho”.
Quem tiver interesse em
ajudar Iesus a ampliar o
acervo, além de sua página
no Facebook, pode entrar
em contato pelo e-mail fotosantigaslorena@outlook.
com.

