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Prefeito nega ação contra
Unimed com ajuste do ISS

N.º 2.842
Foto: Rafaela Lourenço

Alteração que afeta cooperativas prevê cobrança de 3% para o hospital e 5%
para o plano de saúde; medida barra subitem ilegal criado por Elcinho Vieira

O prefeito de Lorena, Fábio
Marcondes (PSDB), aguarda
a votação do projeto do
Executivo que regulamenta
o recolhimento de ISS (Imposto Sobre Serviços) no
município, que será realizada

nesta segunda-feira. O tema
foi debatido durante a semana e gerou polêmica após
acusações de que o prefeito
tem interesse em fechar a
Unimed, fato desmentido na
última sexta-feira. O projeto

foi levado à tribuna antes
mesmo de sua votação. Na
oportunidade, o vereador
Elcio Vieira Junior (PV) afirmou que o prefeito tinha a
intenção de fechar a Unimed,
aumentando os impostos da

cooperativa. Fato desmentido por Marcondes, que
explicou os motivos da apresentação da readequação do
imposto. Segundo ele, o projeto é regulamentado pela
Lei Federal nº 116/2003 que

Zona Azul
de Aparecida
é suspensa
após denúncia

teve uma alteração após uma
nova lei, a de nº 157/2016,
onde o município tem o livre
arbítrio de trabalhar entre
2% a 5% de recolhimento de
impostos.
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Foto: Acervo do fotógrafo

Depois de praticamente um
mês orientando motoristas
sobre o início de Zona Azul em
Aparecida, a Justiça suspendeu
temporariamente o serviço de
cobrança de estacionamento
rotativo.

Licitação do
TUG esperada
para o fim
de dezembro
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Demitidos
da Nobrecel
protestam
em Pinda
Cerca de cem ex-funcionários da empresa Nobrecel
realizaram um protesto na
manhã da última terça-feira, em Pindamonhangaba.
Os trabalhadores cobram o
pagamento das rescisões trabalhistas, atrasadas há quase
quatro anos.
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A licitação do transporte
público de Guaratinguetá
ainda está sendo ajustada
pelo Executivo. O documento precisou de adaptações
para não ser impugnado na
Câmara, como aconteceu
em 2016.

Marcondes no estúdio do Atos
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Mais de cem da
saúde perdem
o emprego
em Aparecida
“RETRATOS DA ÁFRICA” ... é a nova atração na Casa da Cultura de Lorena. O trabalho do jornalista Bruno
Machado, que fica exposto até o próximo dia 15, apresenta fotos realizadas pelo jovem durante viagem ao
continente, em 2014. As imagens expõem a realidade de Moçambique. As fotos foram tiradas como parte do
Trabalho de Conclusão de Curso de Jornalismo.
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Com o fim do contrato entre
a Prefeitura de Aparecida e o
Instituto Hygia, mais de cem
funcionários temem engrossar
a lista de desempregados no
município.
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Inscrições Reuniões em Guará avançam
Plano de Carreira e Salários
abertas
para o 10ª
Fest Pinda

Foto: Leandro Oliveira

A 39ª edição do Festival Nacional de Teatro em Pindamonhangaba está com inscrições
abertas até o próximo dia 29.
O evento volta neste ano, com
17 apresentações, sendo seis
espetáculos adultos, quatro
infantis, quatro de rua e três
convidados.
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Apresentação de peça teatral durante edição de 2015 do Festival Nacional, que volta em novembro

Apae Fest
reúne música
e comida
em Cruzeiro
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Audiência na Câmara entre vereadores e sindicato de Guaratinguetá

Uma reunião fechada, na
manhã da última sexta-feira,
na Prefeitura de Guaratinguetá, colocou na mesa os
pisos salariais analisados pelo
Executivo para a implantação
do Plano de Cargos e Salários.
Participaram da reunião mem-

bros da Prefeitura, da Câmara,
do Sisemug (Sindicato dos
Servidores) e os funcionários
públicos municipais. Dos
2.850 servidores municipais,
61% recebe algum tipo de
vantagem pessoal.
Pág. 3
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Bastidores da Política

Atos e Fatos
“Perdoar é cristão,
mas esquecer é de sem-vergonha.
Perdoo, mas não esqueço”
Márcio Meirelles

PERDÃO DE POLÍTICO
No meio de tanta notícia ruim
sobre a política brasileira, dias
atrás, o perdão do PSDB, no horário político na televisão.
Ato raro, político pedir perdão
pelos erros de seu partido, ou da
pratica política equivocada.
O nó da discórdia, entre os
políticos e os próprios partidários,
a expressão “presidencialismo de
cooptação”, criada por Fernando
Henrique Cardoso ao contrário
de “presidencialismo de coalizão” do cientista político Sergio
Abranches.
De presidencialismo de coalizão para o de cooptação, o traço

Otto Lara Rezende, escritor

período difícil e grave que os
brasileiros vivenciaram. Transformaram um movimento político
forjado pelos Estados Unidos,
com o pavor de Cuba, em guerra,
onde tudo podia. Fizeram uma
guerra. Destruíram ideias, pessoas e o futuro político do país. Não
se desculparam!
O presidente Sarney com um
índice de aceitação de governo
com quase 90% despenca para
míseros 10% e sequer uma explicação pelo fato de transformar um
projeto econômico em político e
não ter a coragem de colocar os
interesses do país em primeiro lugar. Preferiu manter a sua posição

“Ato raro, político pedir perdão

pelos erros de seu partido,
ou da pratica política equivocada”
marcante da política brasileira
após o processo de democratização e de uma nova Constituição.
O interessante é que o próprio
partido do ex-presidente FHC se
sentiu desconfortado como o termo esquecendo-se que o partido
se formou num período de corrupção desenfreada no antigo MDB.
A ala Quércia e os seus métodos de governar motivaram a
formação de um partido ético, de
nomes consagrados da política
brasileira que não toleravam a
corrupção na política e os meios
para alcançar o poder. Assim nasceu o PSDB.
Quem não se esquece da frase
de Orestes Quércia: “elegi o governador, mas quebrei o Banco do
Estado (Banespa) ”.
O fato de um partido político
no Brasil pedir desculpas é raro e
inusitado. Parte do partido torceu
o nariz pelo estilo do programa, fato não inédito na política
brasileira: assumir erros não é
unanimidade.
Assumir o erro, publicamente,
pois o programa teve uma audiência espetacular e teve desdobramentos, é um fato novo e que
deveria ser praxe – para não dizer
ético - é um exemplo que deveria
ser seguido.
A renúncia do ex-presidente
Jânio Quadros até hoje não foi
desculpada ao povo brasileiro e
nem explicada “as forças ocultas”
que o derrubaram. Teve a oportunidade e não pediu desculpas!
O governo militar, nem com
a oportunidade da Comissão da
Verdade, não se desculpou pelo

O presidente da Câmara de Lorena, Valdemilson da Silva, conhecido
por Tão do Vaguinho, que na sessão
desta segunda-feira confirmou a
certeza e as suspeitas de muitos na
cidade de que de fato não tem pulso
para controlar os vereadores, nem a
administração da Casa. Em meio a
uma confusão no plenário, protagonizado pelo vereador que comanda a
oposição (que ele mesmo faz parte)
Tão surtou ao ponto de declarar aos
berros: “a partir de agora, quem
manda sou”... Mas o ataque de pelanca deixou uma dúvida. Será que
o chefe deixou ele fingir que manda,
enquanto a trupe do ‘Nhonho’ finge
que obedece?

política e deixar o governo com
uma inflação de 80% ao mês e as
contas públicas em estado de petição de miséria. Não se desculpou
e nem abandonou o poder!
O seu sucessor revestido de
salvador da pátria, caçador de
marajá, transforma o seu plano
econômico em confisco de conta
bancária de brasileiros de todas
as idades. Renúncia ao cargo para
não receber a sentença de impeachment, se afasta por oito anos,
e volta senador da República e
comete os mesmos erros. Collor
além de não se desculpar pelo
desastre econômico que causou
ao país volta ao cenário político,
é indiciado e deve ser condenado.
Nunca vai se desculpar diante da
sua arrogância!
Fernando Henrique não se desculpou convincentemente sobre o
instituto da reeleição e não permitir a abertura de uma CPI para
denunciar o “Mensalão”. O país
hoje, com certeza, seria diferente!
Os dois últimos presidentes,
pelas suas histórias e seus antecedentes, ainda, políticos e
possivelmente policiais, jamais
se desculparão.
A destruição do Estado brasileiro, das instituições, da Petrobras,
Eletrobrás, a corrupção desenfreada, movimentos sociais patrocinados pelas propinas, movimentos
sindicais (17.000 sindicatos patrocinados com o imposto sindical),
o déficit público, milhões de brasileiros desempregados, inflação, a
vergonha de ser brasileiro...
Jamais se desculparão e serão
perdoados!

O presidente da Câmara de
Guaratignuetá, Marcelo Coutinho,
o Celão, que diante da sensação de
incerteza que abateu os servidores
municipais com a senteça judicial
extinguindo as vantagens pessoais
da folha de pagamento da Prefeitura, soube acolher a todos através do
Legislativo. Não faltaram manifestações de gratidão ao chefe do Legislativo por ter aberto as portas da
Câmara Municipal, reforçando uma
ponte com o Executivo em busca de
uma solução menos prejudicial à
categoria. Diante de todos vereadores mobilizados, ficou a dúvida da
necessidade de um Sindicato com
um tom de agressividade!

Conclave tucano

Corre na boca pequena de Guará
que na última segunda-feira, os
tucanos se reuniram para cobrar
um posicionamento do vereador
Marco Evangelista, em detrimento
aos interesses do PSDB na cidade.
O que não souberam informar no
café do Ponto Chique, se a missa,
digo, o encontro, foi de corpo presente ou não. Ou seja, com ou sem
a participação do vereador.

Verdades ‘secretas’

Quem observa o sincronismo nos
discursos dos quatros peemedebistas
com os dois vereadores que ‘correm
soltos’ no legislativo de Guará, no
decorrer das sessões, nem imagina
das reuniões de ‘ensaio’ momentos
antes de adentrarem ao plenário. Na
aritmética de 4 + 2 = a 6, que por sua
vez é mais que 5 dos governistas (o
suficiente para garantir o resultado de
qualquer discussão) e, como segredo
de dois ‘é só matando um’, disseram
que tudo segue sob o comando do
Sapiente. Pelo jeito a ‘cama’ do prefeito Marcus Soliva e as proposituras
dos governistas de fato, é armada
debaixo do ‘bigode’ de todos, e sem
deixar ‘vestígio’, exceto no placar
das votações. Ah! Falaram ainda que
a ideia é levar este jogo até a eleição
da próxima presidência da Câmara…

Filme repetido

Tem eleitores em Potim que já
começaram a manifestar preocupação com a performance do governo
municipal. Após o efeito avassalador do poder público nas versões do
finado Benito e seu substituto Edno
Feliz, o Nenê, muitos temem uma
recaída da atual administração ao
velho estilo, uma vez que se ouve
pelas esquinas que o gabinete da
prefeita Erica Soler aparenta estar
terceirizado a um ex-vereador da
cidade. Perguntem ao Emerson
Tanaka!!!

Ainda no pódio

Como expectativa da administração de Erica Soler ainda não se
transformou em governabilidade,
muitos ainda mantém o conceito
de João Cascão como o prefeito
que mais fez para Potim. Mesmo
penalizado pela justiça por período
de inelegibilidade, comenta-se que
possibilidade da população arriscar
em seu nome numa futura eleição,
são favas contadas. Perguntem ao
Ado Nogueira, que ganhou a prefeitura com ele e não levou‼!

Multifuncional

Corre pelos corredores da Jacques
Félix que não é apenas de endereço
que a Prefeitura de Guará deverá
mudar neste mês
de setembro. É
voz corrente na
administração
Marcus Soliva
que o diretor do
Saeg, Miguel
Sampaio, deve
acumular mais
uma função no
Miguel Sampaio
governo, provavelmente a de ‘coringa’, atuando com poder de decisão
em várias secretarias. Com isto,
aquele ‘roda presa que parece viver

O Congresso pode seguir indefinido quanto a reforma eleitoral,
tipo ‘distritão’ ou distritão misto;
lista fechada, financiamento de
campanha ou cláusula de barreira.
Uma coisa é certa, o tempo não
para e nem espera, faltam 399 dias
para as eleições. Com um terço dos
deputados ‘atolados’ na Lava Jato,
quem sabe a tão sonhada renovação
não ocorra?

em órbita’, cuja atuação seria (mas
não está sendo) a de um eixo central para funcionabilidade de toda
estrutura administrativa, já ‘botou
a barba de molho’.

ou seja, por fracasso político, em
2020 não haverá sucessão. Perguntem ao ‘Dom Capo’ da Câmara que
ainda atua de ‘fogo amigo’‼!

Não convidem para…

A sessão de Câmara de Pinda
desta semana, como se diz nos
meios políticos, foi ‘ordinária mesma’, com mais um acúmulo de data
comemorativa ao calendário municipal – por
obra e graça do
vereador Rafael Goffi; que
aproveitou o
embalo e aprovou na mesma
noite denominações de ruas
Rafael Goffi
à personalidades marcantes da cidade. Segundo
os ‘cientistas’, ‘coincidentemente’
membros de famílias numerosas,
quer dizer, cheias de títulos de
eleitor. Quem tentou contrapor a
exposição com pré-candidato a
deputado foi Roderley Miotto, com
projeto que obriga cartaz contra
automedicação nas farmácias do
município.

…a mesma picanha Os vereadores Maurinho Fradique e
Samuel Mello, principalmente se o
churrasqueiro for o Tanga Frouxa.
Disseram que o clima ficou tenso
entre eles, após o vídeo que rolou
no Facebook, convocando os moradores de Lorena a manifestar contra
o projeto de Maurinho que busca
restringir e ‘dificultar’ a prática de
cavalaria na cidade, bem como a
participação popular.

Caixa de marimbondo

Parece que os vereadores de
Cachoeira Paulista mexeram num
‘vespeiro’ ao ameaçar suspender
o feriado municipal do dia 20 de
novembro, alusivo a Consciência
Negra. A justificativa, segundo o
vereador que lembra a música de
Nelson Rodrigues, “bonitinho, mas
ordinário”, é que soma-se à Consciência Negra mais dois feriados
(Finados e Proclamação da República) no mesmo mês, prejudicando a
movimentação comercial da cidade
com três dias fechados.

Perguntar não ofende

Que ‘bicho mordeu’ o vereador
Max do Casemiro em criticar na
tribuna da Câmara a política de
aumento de impostos do prefeito
Edson Mota em
solo de Cachoeira Paulista?
Segundo o parlamentar, taxas
que num passado não muito
distante eram de
‘cem reais’ se
multiplicaram Max do Casemiro
para ‘mil reais’. Será que deixaram
de atender o vereador em algum
quesito para justificar sua rebeldia
durante a sessão?

‘X’ Tudo‼!

Enquanto o prefeito Thales
Gabriel inaugurava nesta semana
o Centro Integrado de Desenvolvimento o CID, com destaque a participação crescente de populares
no evento, muitos do mercado
político faziam
a leitura da tendência de sua
administração.
Assim como o
nome (Centro
Thales Gabriel
Integrado) do novo local de atendimento que congrega várias frentes
de serviços, Thales já deixou claro
que pretende fazer de seu governo
um verdadeiro ‘X TUDO’. Ou seja,
atendimento em todas as áreas.

‘Todos’ de olho‼!

Rola entre os bem informados
de Cruzeiro que a ordem expressa
na oposição é alerta máximo nas
deliberações do prefeito Thales
Gabriel, como forma de ‘detê-lo’.
Concluíram que pelas vias naturais,

Na polêmica da ação judicial que
extinguiu as ‘vantagens pessoais’ da
folha de pagamento do funcionalismo da Prefeitura de Guaratinguetá,
o Sindicato dos Servidores, que ao
invés de adotar a política da ‘mesa
redonda’ com o prefeito Marcus
Soliva em busca de minimizar as
perdas salarias, preferiu a ‘queda de
braços’ sob o princípio da pressão do
ultrapassado estilo sindical!!!
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Extremos

Coisas do ‘acaso’

Na última terça-feira, numa
situação ‘casual’ em Lorena, o empresário Renato Marton (Prot-Med)
acabou compartilhando o mesmo
ambiente com Maurinho Fradique
e Fabio Longuinho no cafezinho
do Empório. A anormalidade do
encontro foi aquele outro vereador
(que levou um ‘chacoalho’ das urnas
em 2012) se declarando novamente
prefeiturável em 2020. Com relação
a este elemento, nem uma coisa nem
outra, porque primeiro vai precisar
de ‘saúde eleitoral’, segundo de
votos. Ai vai ser outro ‘vexame’.
Quem viver verá…

De PEN a Patriota

Mesmo com o fantasma do ‘DISTRITÃO’ como efeito da reforma
política ameaçando um ‘esvaziamento’ na quantidade de candidatos
ao Congresso e Assembleia Legislativa nas próximas eleições,
Guará deverá
lançar de três a
quatro nomes
na disputa para
deputado. Além
do atual vice-prefeito Regis
Yasumura e de
Dr Calé
Marcelo Ortiz, surgiu nos últimos
dias a possibilidade do Doutor Calé
e do ex-prefeito Francisco Carlos
aceitarem o convite de Bolsonaro
para comporem um ‘dobradinha’
LOCAL pelo PEN, agora batizado
de Patriota-51. Comenta-se que
quem está embalando para lançar
candidtura também é o Doutor
Rogério Barbosa, principalmente
se continuar a atual configuração
eleitoral. Ou seja, sem reforma.

Rádio Peão!!!

Numa determinada roda política
alguém exclamou: “Se o prefeito
Edson Mota é o caminho, o Vaguinho é o pedágio...”

Jogada ensaiada

A declaração de Fábio Marcondes que não será candidato a deputado desarmou muitos em Lorena,
principalmente a oposição. Disseram que eles viam sua candidatura
como o caminho aberto para tomar
a Prefeitura. De acordo com o plano,
o ‘Nhonho’ teria que ‘espancá-lo’
ainda mais, até que por exaustão,
renunciasse em detrimento de sua
candidatura. Aí cassariam a vice por
conta de uma suposta improbidade,
assumindo o presidente da Câmara,
o que justificaria a oposição ter
aprovado suas contas...
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Marcondes nega ação contra
Unimed com a adequação de
cobrança do ISS em Lorena
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Foto: Rafaela Lourenço

Alteração que afeta cooperativas prevê cobrança de 3% para o
hospital e 5% para o plano de saúde; medida barrou ítem ilegal
Rafaela Lourenço
Lorena

O prefeito de Lorena Fábio
Marcondes (PSDB) aguarda
a votação do projeto do Executivo que regulamenta o
recolhimento de ISS (Imposto
Sobre Serviços) no município,
que será realizada nesta segunda-feira. O tema foi debatido
durante a semana e gerou
polêmica após acusações de
que o prefeito tem interesse
em fechar a Unimed, fato desmentido na última sexta-feira.
O projeto foi levado à tribuna
antes mesmo de sua votação.
Na oportunidade, o vereador
Elcio Vieira Junior (PV) afirmou que o prefeito tinha a
intenção de fechar a Unimed,
aumentando os impostos da
cooperativa, fato desmentido
por Marcondes, que explicou
os motivos da apresentação da

readequação do imposto.
Segundo ele, o projeto é regulamentado pela Lei Federal
nº 116/2003 que teve uma
alteração após uma nova lei,
a de nº 157/2016, onde o
município tem o livre arbítrio
de trabalhar entre 2% a 5%
de recolhimento de impostos.
Entre as mudanças, a inclusão de novas naturezas dos
serviços prestados. Durante a
adaptação, a equipe jurídica
da Prefeitura encontrou uma
falha no subitem 4.26, criado
em 2006, pelo ex-secretário de
Negócios Jurídicos, Elcio Vieira
Junior, que exigia apenas 1%
de recolhimento das cooperativas. O chefe do Executivo
contou que quando vereador,
votou a favor, e quando assumiu a administração municipal
mudou para 2%, mas que não
se atentou ao subitem. Ainda
segundo o prefeito tucano,

com a chegada da Lei 157 foi
retirado o subitem 4.26 que
não existia e que praticamente
favorecia a Unimed, que hoje
paga 2%, mas deveria pagar
3%. “E quem está pagando
essa conta? A população! Não
estou perseguindo Unimed,
estou atrás do que é justo, pois
é uma medicina particular. Se
você não tiver plano de saúde
e passar mal em casa e for no
PA (Pronto Atendimento), você
morre na porta, se não for conveniado. É questão de justiça.
Então estamos passando o
hospital para 3%, e o plano de
saúde para 5%”.
Durante a entrevista, o prefeito contou que a unidade em
oito meses recolheu R$287
mil, quando deveriam ter recolhido R$ 694 mil gerando
neste período R$ 416 mil do
dinheiro do povo. “A gente
pauta da lei federal para fazer

a lei municipal e a cidade tem
a prerrogativa de escolher as
alíquotas de 2% a 5%, então
estamos apenas corrigindo, e
isso atingiu as cooperativas”.
Elcio Vieira explicou seu
posicionamento contrário ao
projeto e as motivações para
criação do subitem 4.26. Ele
alegou que na época o intuito
do prefeito (Paulo Neme) era
de incentivar a geração de
empregos na cidade, onde eles
fizeram a redução de 5% para
1%. “Isso com o voto do prefeito Fabio Marcondes, que na
época era vereador, e inclusive
pediu a isenção da Unimed. Ele
alega ser inconstitucional, se
for, ele que entre na Justiça.
Ele fez uma outra lei passando
para 2% e agora quer passar
para 5%”, frisou.
Vieira afirmou ainda que
não existe falta de dinheiro
no município e sim uma má

O prefeito Fábio Marcondes, durante participação no Atos no Rádio

administração. “Temos uma
lei de incentivos fiscais aos
empresários que o prefeito
não cumpre. Referente ao
ISS, é uma lei exclusiva do
município, que pode isentar
como também sobretaxar em
5%, como ele está fazendo.
Depende do prefeito desde que
a Câmara concorde”.

Reunião por Plano de Cargos e Salários reduz
atrito entre Soliva, Sindicato e servidores
Executivo apresenta pisos salariais e Sisemug descarta paralisação no funcionalismo;
Câmara tenta agilizar tramitação de proposta após semanas de atritos entre órgão e governo
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma reunião fechada, na
manhã da última sexta-feira,
na Prefeitura de Guaratinguetá, colocou na mesa os
pisos salariais analisados pelo
Executivo para a implantação
do Plano de Cargos e Salários.
Participaram da reunião membros da Prefeitura, da Câmara,
do Sisemug (Sindicato dos
Servidores) e os funcionários
públicos municipais.
Dos 2.850 servidores municipais, 61% recebe algum
tipo de vantagem pessoal. O
Tribunal de Justiça determinou a extinção das vantagens,
não dando a possibilidade de
apresentação de recurso por
parte da Prefeitura. Com a
determinação, o percentual
terá perdas salariais.
A elaboração do Plano de
Cargos e Salários surgiu como
opção para evitar a perda.
Alvo de interesse direto dos
trabalhadores, os números
referentes aos pisos salariais

foram apresentados pelas
representantes das Relações
Institucionais e Departamento
Pessoal, Gabriela Tobar e Letícia Leal. “Hoje foram apresentados números mais precisos
e foi exposta a realidade do
nosso cenário para implantação do plano de cargos. O
encontro foi produtivo porque
estamos com uma comissão
de servidores e todos viram
a complexidade do assunto
e ficaram imbuídos em se
unir com a Prefeitura para
encontrar o melhor meio para
ter um plano mais adequado
para contemplar todos os
servidores”, destacou Letícia.
Após o encontro, o Sisemug
recuou da possibilidade que
havia aberto na última quarta-feira, durante uma reunião
na Câmara Municipal, de uma
possível assembleia e paralisação por parte dos servidores.
O presidente do sindicato,
José Eduardo Ayres, avaliou
como positiva a reunião da
última sexta e negou qualquer possibilidade de greve

Foto: Leandro Oliveira

Acompanhada por Celão e Ayres, a secretária Gabriela Tomar responde questão de servidor na Câmara

neste momento. “Vejo como
desnecessária para o momento (a paralisação). A gente
queria chegar nessa reunião
de hoje, para ter os números.
Hoje foi explicado por parte
do prefeito o motivo de não

terem revelado os valores
antes. Esse é um momento de
insegurança, pois vai atingir o
bolso dos servidores. A partir
de agora, trabalhando em conjunto, para que chegue num
final positivo, está descartada

a assembleia e paralisação”,
afirmou Ayres.
Com participação ativa
no debate, os vereadores
tentam agilizar a tramitação do documento, que será
encaminhado à Câmara. O

Para o vereador existe uma
guerra fiscal entre os estados,
e a lei federal coloca parâmetros e não obrigações ao
ISS. A alteração entrará em
vigor após noventa dias de
aprovação na Casa e sanção
do prefeito. A expectativa de
implementação é para o início
de 2018.

presidente, Marcelo Coutinho,
o Celão (PSD), confirmou que
as comissões que analisarão
o documento estão engajadas
neste momento em analisar
o projeto para evitar longa
demora dentro da Casa. “Os
vereadores que compõe as
comissões de Constituição e
Justiça, e Finanças, duas em
que o projeto tramitará, já
estão discutindo. Já temos
a possibilidade de discuti-lo
agora, portanto isso encurta
o tempo que esse projeto
permanecerá na Câmara”.
Para o prefeito Marcus
Soliva (PSB), os ajustes que
continuam sendo feitos no
documento são para buscar
novas diminuições das perdas salariais. Sem o plano de
cargos, 61% dos servidores
sofreriam redução nos pagamentos. Com o plano, o
percentual é de 30%.
“Nós vamos chegar num
denominador comum. Temos
trinta dias para aprovar esse
projeto para implementar
na próxima folha salarial de
outubro”, revelou o prefeito,
ao se referir sobre o prazo
máximo para aprovação do
projeto.
A partir dessa apresentação,
a comissão formada por servidores, vereadores, Sindicato
e líderes do Executivo, vai se
reunir novamente na próxima
semana. O primeiro encontro
acontece às 18h desta segunda-feira, na Prefeitura.

Servidores lotam Câmara antes de reunião com prefeito
Trabalhadores se manifestam contra perdas salariais
antes de apresentação da proposta em reunião na sexta
Foto: Leandro Oliveira

Entre os cem servidores no plenário, Névio Burgos questiona sobre metodologia do plano de cargos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Cerca cem servidores municipais de Guaratinguetá foram
até a Câmara de Guaratinguetá
na última quarta-feira participar de uma reunião aberta
sobre o Plano de Cargos e
Salários, que está prestes a ser
enviado ao Legislativo. Alvo de
discussão, o plano deve ser encaminhado nos próximos dias.
Na tribuna, a secretária de
Relações Institucionais, Gabriela Tobar destacou que, de
acordo com o plano, ao invés
de 61%, 30% sofreriam perdas
salariais.
Gabriela revelou que uma
empresa está fazendo o estudo
dos pisos salariais. O presidente da Câmara de Guaratinguetá, Marcelo Coutinho, o Celão
(PSD), avaliou o encontro como
positivo. Ele propôs a reunião
com os servidores há dez dias,
e acredita que o desfecho das

tratativas está próximo. “Agora
avançamos para a discussão
final que é a ansiedade dos
servidores, que é sobre os
números, os valores dos pisos
salariais”.
Povo fala – Durante a sessão
foi aberta uma tribuna popular
e nove servidores se inscreveram para questionar os
representantes da Prefeitura
e do Sisemug (Sindicato dos
Servidores Municipais).
O servidor da secretaria
de Tributação, Névio Burgos
frisou como os trabalhadores
esperavam pela explicação sobre a proposta. “Na realidade,
a gente precisava da metodologia para entender como
foi montado esse plano. Não
adianta nada a gente não ter
conhecimento de como foi
feito e brigar pelo que depois?
Foi de grande valia a apresentação para entendermos
o que vai ser implementado,
e posteriormente, se houver

algo para ser discutido com o
Executivo, a gente tem munição para cobrar”, avaliou.
Atualmente o orçamento da
Prefeitura está 49% comprometido com o pagamento da
folha salarial dos servidores.
A margem de segurança de
acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 51%. O
número é variável de acordo
com a arrecadação do município. Se a arrecadação cai, o
percentual da folha salarial,
obrigatoriamente sobe, já que
os valores são inalterados.
Segundo informações oficiais do Executivo, existem
2.850 servidores municipais
e 45 cargos comissionados
na atual gestão. O gasto com
o pagamento dos servidores
é de R$ 10 milhões por mês.
O Executivo não soube informar, dentro desse número,
qual o percentual gasto com
os comissionados e com os
servidores.
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Justiça suspende Zona Azul em Aparecida
Falta de divulgação em Portal de Transparência é base para liminar que impediu início da cobrança
Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Aparecida

Depois de praticamente
um mês orientando motoristas sobre o início de Zona
Azul em Aparecida, a Justiça
suspendeu temporariamente
o serviço de cobrança de
estacionamento rotativo.
Na tarde dessa quinta-feira,
um dia antes de começar a
vigorar, a decisão provisória
da Comarca de Aparecida
definiu que até que sejam
esclarecidas dúvidas sobre
o processo de licitação, a
cobrança estará suspensa.
De acordo com o secretário
de Administração do município, Domingos Leo Monteiro,
uma das empresas que participou da licitação da Zona
Azul entrou com mandado
de segurança se queixando
de que algumas informações não foram publicadas
no Portal da Transparência,
no site oficial da Prefeitura.
“Uma das empresas que foi
desabilitada alega que os
avisos, que a gente publica
no Diário Oficial do Estado de
São Paulo não foi publicado
no Portal da Transparência,
e eles não tiveram condições
de tomar conhecimento para
apresentar a defesa”.
Surpreso com a decisão tão
próxima do dia do início da

Carros estacionados em avenida no Centro de Aparecida; implantação de Zona Azul foi paralisada após denúncia de falha na divulgação

cobrança, Monteiro explicou
que a ideia foi de retroceder
o processo licitatório até o
prazo que as empresas têm
para recorrer da decisão. “A
Justiça concedeu uma liminar

suspendendo o processo licitatório, mas como ele já tinha
concluído e a empresa já
tinha sido contratada, preferimos reabrir o prazo de defesa,
publicando simultaneamente

nos sites do Diário Oficial e da
Prefeitura”, contou.
O secretário disse que comunicou a juíza responsável
pelo caso, e que a partir de
agora, a empresa terá um

prazo de cinco dias úteis
para recorrer da decisão da
licitação. Com a medida, a
Zona Azul de Aparecida deve
ficar estagnada por mais um
mês. “Passado isso (prazo)

vamos julgar todo processo, e se for o caso abrimos
novamente os envelopes,
ou mantemos a decisão. E
isso deve durar até o fim de
setembro”.
A empresa que iniciaria a
cobrança neste fim de semana,
foi contratada pela administração por 12 meses. O valor
do contrato, segundo Monteiro, é de R$ 9 mil por mês.
Zona Azul – Desde o último dia 14, a Prefeitura e a
empresa vencedora do processo de licitação suspenso
orientavam os motoristas da
cidade e também os turistas,
com faixas de aviso e as placas de sinalização.
Os valores variariam de
acordo com o tempo estacionado. Para estacionar por 15
minutos é necessário pagar
R$ 0,50, para 30 minutos
R$1 e para uma hora R$ 2.
O projeto prevê cobrança
na praça Nossa Senhora
Aparecida, praça Dr. Benedito Meirelles, rua Aziz Chad,
rua Oswaldo Elache, rua Dr.
Oliveira Braga,rua Anchieta,
rua Colombano Teixeira, rua
Santa Rita, rua Monte Carmelo, rua Maestro Benedito
Barreto, rua Santo Afonso,
rua Barão do Rio Baranco,
rua Professor José Borges
Ribeiro e na rua Coronel
Rodrigo.

Mais de cem da saúde perdem o emprego em Aparecida
Demissão em massa de funcionários acontece com contrato entre empresa terceirizada e Prefeitura já no fim
Rafael Rodrigues
Aparecida

Com o contrato entre a
Prefeitura de Aparecida e o
Instituto Hygia, responsável
pela administração da saúde
na cidade, mais de cem funcionários temem engrossar
a lista de desempregados
no município. Isso após a
empresa colocar 114 pessoas em aviso prévio, ou seja,
comunicados que devem ter
o fim dos trabalhos.
A data para o fim dos serviços prestados por esses
funcionários, que atuam em
diversos postos de saúde da
cidade é 29 de setembro.

Isso significa que a partir
de outubro a cidade deve ter
um desfalque de centenas
de funcionários na atenção
básica de saúde.
A demissão em massa preocupa não só os funcionários,
mas também o sindicato que
representa a categoria. De
acordo com a diretora do
Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Saúde de São José do Campos e
Região, Adriana Bittencourt
Dias, em se cumprindo a
data, os valores referentes
à rescisão contratual dos
trabalhadores devem ser
depositados até o dia 30 de
setembro, mas o contrato

entre empresa e Prefeitura
termina no dia 27 do mesmo
mês.
“O medo é que a empresa vá embora e não pague
ninguém. Eu conversei com
alguns representantes da
empresa, que mesmo preocupados me garantiram que
irão efetuar o pagamento de
todos os funcionários”.
Além da rescisão, o Instituto Hygia terá que pagar os
outros direitos trabalhistas
garantidos pela lei, como
FGTS, multa de 40%, férias
e 13º salário, o que deixa os
trabalhadores em estado de
alerta devido ao histórico
da empresa, que atrasou

frequentemente os salários.
Uma auxiliar de enfermagem que trabalha há três
anos em um posto de saúde de Aparecida, mas que
preferiu não se identificar,
teme pelos seus direitos. “Eu
estou trabalhando em um
posto desde 2014 e já perdi
a conta de quantas vezes eles
atrasaram meu salário. Isso
prejudicou muito a minha
situação financeira. Agora
com todo mundo de aviso
prévio, eu tenho medo de
não receber nenhum dos
meus direitos e ainda ficar
sem emprego”.
A diretora da entidade garantiu que vai acompanhar

de perto todas as decisões
tomadas pela empresa e
pela Prefeitura. “O que ficou acordado entre as duas
partes, porque estamos preocupados com as datas. Por
isso precisamos saber se a
prefeitura vai repassar as
verbas para o pagamento,
bem como saber como fica
toda essa situação”, frisou
Adriana.
A reportagem entrou em
contato com o Instituto Higya, mas a empresa não
quis se pronunciar sobre o
problema. A Prefeitura não
concedeu entrevista para
falar sobre as reclamações.
Por meio de nota, a admi-

nistração municipal informou apenas que “está em
andamento o processo de
seleção de projetos para a
gestão integrada da Saúde
de Aparecida contemplando
o Pronto Atendimento e
as Unidades de Saúde nos
bairros”.
A Prefeitura esclareceu ainda que o atendimento deve
ser prestado normalmente
pela Higya até a conclusão
do processo, e que a empresa
contratada atualmente está
ciente do prazo de duração
de todo o procedimento. No
caso de descumprimento de
serviço, o Município promete
tomar as medidas cabíveis.

Centro Integrado de Desenvolvimento já atende em Cruzeiro
Com capacidade de dez serviços públicos, CID inicia trabalho com atendimento e curso de capacitação
Andreah Martins
Cruzeiro

Os moradores de Cruzeiro
podem otimizar a caminhada
na realização de atividades
dos serviços públicos a partir
desta semana. Inaugurado
na última terça-feira, o CID
(Centro Integrado de Desenvolvimento) unificou o
atendimento de dez órgãos.
Com a concentração de
serviços como PAT (Posto
de Atendimento ao Trabalhador), MTE (Ministério do
Trabalho e Emprego), Sala do
Empreendedor, Departamento de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Banco do
Povo, Procon, Sebrae, Acessa
São Paulo e IBGE (instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística). O objetivo é que
desafogue o Centro e facilite
os trabalhos de acordo com
a necessidade da população.
O diretor de Turismo, Diego
Miranda (PSDB), contou os
trabalhos de adequação da
secretaria na conclusão da
obra. “O Turismo começou
a resolver, primeiramente,
seus problemas estruturais
e legais. Reestruturamos o
Contur (Conselho Municipal
de Turismo), catalogamos

pontos turísticos e atrativos.
Foi feita a parte de documentação. Agora, conseguimos a
estrutura física, local fixo”.
Outra secretaria atuante
no novo local é o Departamento Econômico. Segundo
o diretor do órgão, Malek
Júnior, faltava um lugar de
recepção aos investidores e
empresários na cidade. “Não
tinha como receber ninguém
em um lugar inóspito, com
estruturas velhas. Precisávamos arrumar não só um
espaço físico, mas também as
leis de incentivo para receber
os empresários. Dentro do
que nos cabe, primeiramente
foi o local físico a meta”.
Malek contou ainda que
com a preocupação atual
de preservação do meio
ambiente e capacitação, o
CID comportará projetos
para desenvolver mão de
obra dos interessados. “Hoje,
além do atendimento, tem a
capacitação com o Sebrae
e a sala do empreendedor,
com o Senac. Próximo passo
é buscar investimentos de
fora da cidade, com melhorias nas leis de incentivo. Nós
daremos todo o apoio que o
empresário de fora precisar
para se instalar e gerar inves-

Foto: Andreah Martins

Moradores são atendidos durante o primeiro dia de funcionamento do CID; cursos e serviços unificados

timentos na cidade”.
Para o prefeito Talhes Gabriel Fonseca (SD), a geração de novos investimentos,
principalmente com a regularização de empresas já
fixadas na cidade, deve ser
avançada com o novo centro.
“Entregamos duas concessões
para empresas da cidade, que
vão ampliar suas atividades e

gerar emprego e renda para
o município. Até setembro,
iremos anunciar duas novas
empresas que ou ampliarão
os trabalhos ou se estabelecerão aqui em Cruzeiro”.
Durante o discurso na inauguração, Fonseca afirmou
a necessidade de estreitar
os laços com as empresas
já estabelecidas no Distrito

Industrial, já que atuavam
na insegurança jurídica. “É
inconcebível fazer investimentos de R$ 50 milhões
em um local que você não
tem segurança. Fizemos um
trabalho junto ao cartório
local para dar regularidade
e escritura aos locatários e,
assim, eles possam realizar
novos investimentos”.

De acordo com o prefeito,
os gastos do investimento
foram apenas com equipamentos, mobílias e adequação
do prédio, que têm estimativa
entre R$ 30 mil à R$ 40 mil.
Os órgãos, agora unificados,
eram localizados em locais
privados por meio de locação,
e de acordo com a administração, haverá uma economia de
cerca de R$ 5 mil/mês.
Capacitação – O Centro,
que fica na rua doutor Celestino, nº 1.620, na Vila
Canevari, iniciou as atividade
já com curso do Sebrae sobre
excelência em atendimento,
que teve duração de duas
horas. Na mesma oportunidade foi assinado pelo
prefeito dois novos cursos
que já incorporam o projeto
de desenvolvimento da qualificação dos profissionais,
que são “A arte de encantar o
cliente” e “Turismo Cultural”
para orientador de visitas. As
inscrições seguem abertas e
serão realizadas no CID.
Os interessados devem
levar cópia do RG e CPF.
Para mais informações basta
contatar pelo telefone 12
99631-6754 ou pelo e-mail
cidadedecruzeiro@gmail.
com.
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Após dois anos sem reajuste, Prefeitura de
Lorena aumenta tarifa do transporte público
Abaixo do Índice Nacional de Preços, aumento de trinta centavos pegou passageiros de surpresa
Foto: Francisco Assis

Rafaela Lourenço
Lorena

Passageiros embarcam em linha Centro-Shopping na praça Conde de Moreira Lima; transporte público de Lorena teve reajuste de R$ 3,20 para R$ 3,50 nesta sexta-feira

ENQUETE:

Você está satisfeito com o transporte público de Lorena?

Maria Vieira Ferreira, 61 anos,
doméstica,
Bairro da Cruz

Wilma Borges , 66 anos,
aposentada,
Vila Passos

Ana Aparecida Fernandes
Santos, 74 anos, dona de casa,
Bairro da Cruz

Josias de Paulo Gonçalves
22 anos, segurança de shopping,
Piquete

Gerson Munis, 66 anos,
caldeireiro,
Parque Rodovias

“Pra mim o transporte
público de Lorena está bom.
Até tem atraso pra eles
chegarem, volta e meia
atrasa bastante. Mas está
tranquilo, porque eu não
pago passagem mais para
andar de ônibus, porque
tenho carteirinha. Só uso
quando preciso vir para o
Centro da cidade. Mas no
geral, está bom”.

“Os ônibus estão ótimos,
os motoristas dão muita
atenção, mas o problema
é a divisão de espaço para
quem não paga. A gente
não pode passar pra trás
depois da roleta. Tem hora
que tem 16 ou 17 idosos,
é terrível. E sábado, depois
da 13h, não tem ônibus,
domingo não tem, e feriado não tem”.

“Mais ou menos, porque
esse negócio da gente não
poder entrar por trás do
ônibus é ruim, ficar na
frente atrapalha, porque
só tem cinco lugares no
ônibus, é difícil. Quando
está lotado na frente eu
vou para trás se eu tiver
com sacola, eu pago, quem
passa pra trás tem que
pagar”.

“Pra mim não tem interferência nenhuma. Só queria
que tivesse um transporte
mais perto do shopping, um
jeito mais fácil do pessoal
chegar lá, porque é um
lugar isolado. O transporte é
bom, bom atendimento, pessoal tudo amigo da gente,
mas pode ter melhoras no
próprio ônibus que é muito
barulho”.

“Atualmente que eu uso
pouco ônibus em Lorena,
está ótimo. O atendimento até agora é bom, não
tem o que reclamar. Pela
primeira vez que entro no
ônibus vejo os cobrador
educado. Eu uso ônibus
em São Paulo, onde está
sempre lotado e tenso.
Agora melhorou a frota,
está muito bom”.

Soliva promete envio de licitação do transporte
público de Guará à Câmara ainda em 2017
Expectativa é de que vereadores tenham acesso a planilha antes do recesso parlamentar
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A licitação do transporte
público de Guaratinguetá
ainda está sendo ajustada
pelo Executivo. O documento
precisou de adaptações para
não ser impugnado quando
na Câmara, como aconteceu
em 2016. O prefeito Marcus
Soliva (PSB) confirmou que
o documento será encaminhado ainda neste ano para
análise dos vereadores.
A demora no fechamento
do documento foi motivada

pelo trabalho que tenta evitar que a licitação seja enviada ao Legislativo com falhas
que possam gerar novos
impedimentos. “Para esse
ano nós iremos já ter apresentado à Câmara, passado
pelas comissões, aprovado
pelos vereadores e com data
estipulada para a licitação
dentro desses próximos três
quatro meses, se aprovado
já em processo de licitação
marcada”, afirmou Soliva.
Atualmente, o preço da
passagem das linhas urbanas do TUG (Transporte

Urbano de Guaratinguetá) é
de R$ 3,20. Para o prefeito,
esse é o valor ideal para
a futura licitação, tendo o
valor máximo estipulado em
R$ 3,50.
“Existem cidades que já
tem a cobrança de passagens
ultrapassando os R$ 4. Nós
não pretendemos chegar
nesse patamar. Queremos
manter isso entre os R$ 3,20
e chegando no máximo nos
R$ 3,50 para evitar que haja
um estouro no orçamento do
cidadão que usa o transporte
coletivo”.

Em 2016 o documento foi
enviado e diversos apontamentos foram feitos pelo
então vereador Marcus Soliva. Como consequência,
a licitação foi impugnada
para que o documento fosse
ajustado.
“Queremos ter definitivamente uma empresa vencedora de um certame que
possa investir na modernização da frota, que possa
ter uma planilha de custos
compatível com a realidade
do mercado. Não estamos
num período de euforia e

crescimento, estamos em
um período de crise, então é preciso analisar esse
lado também”, concluiu o
prefeito.
Apesar da pressão pela
avaliação, a licitação do
transporte público ficou em
segundo plano no gabinete,
já que o Executivo tem destinado mais atenção para
as discussões referentes ao
Plano de Cargos e Salários.
De acordo com o prefeito,
o prazo para envio do documento à Câmara é de até
três meses.

Desde a última sexta-feira, o valor das passagens de
ônibus estão trinta centavos mais caras em Lorena.
A Prefeitura anunciou o
reajuste de acordo com a
necessidade apresentada
pela empresa ABC Transportes Coletivos, de Caçapava, responsável pela frota. A
atualização tarifária poderá
ocorrer anualmente.
Desde 2015 com a cobrança no valor de R$ 3,20,
os usuários passaram a
desembolsar R$ 3,50 para
utilizar o transporte coletivo na cidade.
Segundo o prefeito Fábio
Marcondes (PSDB), a ABC
apresentou a proposta de
reajustes com os custos devido a alteração de insumos
de serviço, como reajuste
salarial da mão-de-obra,
combustível, preço de peças
e acessórios necessários
para manutenção da frota,
o que após a análise do
jurídico da Prefeitura e da
secretaria de Trânsito e
Transportes, comprovou a
necessidade da alteração
da tarifa, a exemplo o óleo
diesel, que subiu quase 45%
nos últimos dois anos. “Chegamos numa determinação
que R$ 3,50 seria o valor
ideal. A gente, como prefeito
municipal, não representa
a empresa, mas tem a obrigação de gerar uma saúde
um equilíbrio financeiro
para que ela possa operar,
e infelizmente tivemos que
dar esse aumento”, frisou
Marcondes.
O chefe do Execut ivo
destacou que, no acumulado de praticamente 22
meses sem reajuste, a tarifa
sofreu 9% de aumento, em
relação a outubro de 2015
até o momento, além do
aumento das alíquotas dos
impostos federais sobre o
combustível.
O reajuste está abaixo da
base real do INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor) para o período de
outubro de 2015 a junho de
2017, que seria de R$ 3,55.
A reportagem do Jornal
Atos entrou em contato
com a empresa responsável
pelo transporte coletivo
urbano, que desde 2010
tem a concessão para atuar
durante 20 anos na cidade,
mas não conseguiu uma
resposta até o fechamento
desta edição.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SILVEIRAS
CONVITE Nº 001/2017
PROCESSO Nº 120/2017
O município de Silveiras comunica a
abertura de licitação na modalidade
Convite, sob o n° 001/2017,
para a contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de manutenção preventiva
e corretiva de equipamentos de
informática, conforme descrição
constante do Termo de ReferênciaAnexo I. A entrega dos envelopes
deverá ser protocolada até às 13h do
dia 12/09/2017 no Setor de Protocolo
da Prefeitura, situada a Praça Padre
Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro
– Silveiras. A abertura dos envelopes
dar-se-á na mesma data às 15h
na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal, no endereço supra. Edital
disponível no site: www.silveiras.
sp.gov.br. Informações: (12) 31061197, das 14h às 17h.
Silveiras, 01 de setembro de 2017.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
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MST desocupa fazenda estadual em Pinda
Famílias deixam área um dia antes de prazo limite estipulado; local foi invadido no último dia 21
Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após 11 dias de ocupação,
cerca de sessenta famílias
ligadas ao MST (Movimento
dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra) deixaram a fazenda do governo estadual
na noite da última quinta-feira, em Pindamonhangaba.
Os manifestantes cobravam
a transformação da área em
um assentamento agroecológico.
Localizado às margens da
rodovia Presidente Dutra, o
terreno de 1.425 hectares
é de propriedade do polo
regional da Apta (Agência
Paulista de Tecnologia do
Agronegócio), responsável
por coordenar atividades de
ciência e tecnologia voltadas
ao agronegócio.
O local foi invadido, no
último dia 21 pelo MST, que
denunciava que 350 hectares são de terras improdutivas, o que possibilitaria a

Área ocupada na última semana por membros do Movimento dos Sem Terra, na entrada de Pinda; ordem judicial liberou terreno nesta sexta

sua doação. Os assentados
ressaltaram que parte do
terreno foi colocado à venda
pelo Estado, em uma lista de
áreas no fim do ano passado.
Para retomar a área, o Governo do Estado entrou na
Justiça contra o movimento
de ocupação. Na última
segunda-feira uma decisão
judicial determinou que
os assentados deixassem a
fazenda até sexta-feira, mas
os manifestastes decidiram
sair um dia antes.
Em nota oficial, o MST afirmou que repudia a tentativa
do Judiciário em criminalizar movimentos sociais e
que continuará buscando a
reversão da privatização das
terras públicas ociosas para
fins da reforma agrária.
A reportagem do Jornal
Atos tentou entrar em contato com a Agência Paulista de
Tecnologia do Agronegócio,
mas nenhum responsável foi
localizado para comentar
o caso.

Autor de chacina é preso em Guará Preso com dinheiro
Encontrado no São Bento, jovem confessa autoria de triplo homicídio
Lucas Barbosa
Guaratinguetá

A Polícia Militar prendeu,
na tarde desta terça-feira
(29), um jovem de 22 anos
que confessou a autoria de
um triplo homicídio durante
uma festa no último final de
semana, em Guaratinguetá.
A principal suspeita é que a
chacina tenha sido motivada

por vingança.
De acordo com a PM, uma
equipe patrulhava a rua
José Amaral Rabelo, no São
Bento, quando desconfiou
da atitude de três rapazes
sentados em uma calçada.
Durante a abordagem, um
dos suspeitos confessou a
autoria do crime, praticado
na noite do último domingo,
no bairro João Daniel.

O jovem foi encaminhado
ao 2°(DP) Distrito Policial
para prestar depoimento.
Ainda não foi divulgado
pela Polícia Civil se ele permanecerá preso. Segundo
a investigação, o assassino
relatou que estava sofrendo ameaças de morte de
um dos jovens que foram
assassinados.
Chacina – As três vitimas

fatais foram surpreendidas
pelo atirador, por volta
das 23 horas, enquanto
participavam de uma festa
de aniversário na Rua D,
no João Daniel. As vítimas
eram menores de idade e
tinham entre 16 e 17 anos.
Uma quarta vítima, de 18
anos, segue internada em
estado grave no hospital
Frei Galvão.

Preso com 28 quilos de Rapaz é assassinado
maconha em Aparecida com 11 tiros em Guará
Um motorista foi preso na
noite da última terça-feira
após ser flagrado transportando 28 quilos de maconha,
em Aparecida
De acordo com o boletim de
ocorrência, uma viatura patrulhava a avenida Itaguaçu, no
Centro, quando percebeu que

um motorista tentou empreender fuga. Na abordagem,
os policiais encontraram 34
tijolos de maconha escondidos no automóvel.
O criminoso, que é morador de Potim, foi preso
em flagrante por tráfico de
drogas.

Um jovem de 20 anos foi assassinado com 11 tiros na noite da última segunda-feira no
São Dimas em Guaratinguetá.
De acordo com o boletim de
ocorrência, a vítima caminhava pela rua Henrique Alves Macedo, quando foi surpreendida
pelo atirador.

O rapaz foi alvejado por
quatro tiros na cabeça, três
no peito, dois na barriga e
dois no braço esquerdo.
A Polícia Civil abriu uma
investigação para apurar o
caso, mas até o momento o
autor do crime não foi identificado.

Lorena prepara
implantação de lei
que fiscaliza uso de
bicicletas e skates

falso em Cruzeiro

A Polícia Militar prendeu
na última terça-feira um
homem com diversas notas falsas de dinheiro em
Cruzeiro.
Segundo a PM, o golpista
foi denunciado por comerciantes logo após tentar
trocar o dinheiro em uma
loja na rua Jorge Tibiriçá,

Quadrilha faz 11 reféns
durante assalto em Canas
Uma quadrilha de assaltantes fez 11 reféns durante um roubo na manhã
da última quarta-feira em
uma agência dos Correios,
em Canas. Após a ação, os
criminosos fugiram levando dinheiro e a arma de um
policial civil.
De acordo com a Polícia
Militar, os quatro bandidos invadiram o local, por
Foto: Lucas Barbosa

Multas serão aplicadas a partir do fim
de setembro; determinação busca
evitar danos ao patrimônio público
Lucas Barbosa
Lorena

A Prefeitura de Lorena
anunciou na última semana
que promoverá ações para
conscientizar a população
sobre a lei municipal, que
entrará em vigor no próximo
dia 28, que proíbe o uso de
veículos de tração humana
em praças, calçadas e vias.
Caso sejam flagrados desrespeitando a medida, ciclistas
e skatistas serão multados.
De acordo com o Executivo, a lei busca evitar prejuízos ao patrimônio público
e garantir a segurança de
pedestres.
Além de bicicletas e skates, também será proibida
a circulação de triciclos,
patinetes e patins em ruas,
avenidas, praças, estradas e
passagens de domínio públi-

co. Já bicicletas de pequeno
porte, utilizadas por crianças, estão liberadas.
A fiscalização ficará a cargo da Guarda Civil Municipal
Secretaria de Trânsito e da
Polícia Militar. O morador
flagrado desrespeitando a
determinação poderá ser
advertido verbalmente, multado e até mesmo ter o seu
veículo apreendido, sendo
liberado somente após o
pagamento de uma taxa
de cem reais. Caso ocorra
reincidência, será cobrado
o dobro do valor da multa
anterior.
A nova medida dividiu opiniões pelo município. Para o
aposentando, Lúcio do Nascimento, 61 anos, a lei poderá
garantir a tranquilidade de
pedestres que circulam pela
região central. “Há dois meses quase que fui atropelado

Ciclista divide espaço com pedestres, em área destinada para ciclovia; nova lei prevê multa de até R$ 100

na porta do banco por dois
adolescentes de bicicleta que
estavam em cima da calçada.
Com esse monte de ciclovia
não tem porque a ‘molecada’
continuar com esse comportamento. Tomara que a
lei seja cumprida por todos
e também bem fiscalizada”.
Já a manicure, Cibele
Araújo, 48 anos, é contra
a aplicação da multa e o
recolhimento dos veículos.
“Até entendo que seja errado
andar fora da ciclovia ou no
meio das praças, mas querer
que agente pague cem reais

para devolver nossa bicicleta
é um absurdo. Sou a favor de
chamarem nossa atenção,
mas recolher já é abuso”.
Skatista desde os três
anos, o rapper e criador de
conteúdo, Lucas Moliterno,
o Sabará, 27 anos, vê com
bons olhos a nova lei, porém
também é contra a aplicação
de multas. “Desde sempre é
proibido andar de skate em
locais públicos que podem
ser danificados. Todos sabem que não é certo andar
nas calçadas e praças. Em
outros países também não

no Centro. Ao ser abordado
pelos policiais, o estelionatário confessou que estava com
cédulas falsas, que somavam
um valor de R$ 1.720, compradas no Paraguai.
O criminoso foi encaminhado à Policia Federal de
Cruzeiro, onde foi liberado
após ser autuado.

se pode andar de skate
em qualquer lugar. Só não
concordo em ter que pagar
multa, acho que deveriam
no máximo dar uma infração de danos ao patrimônio
público”.
Conscientização – Segundo o Executivo, na próxima semana serão iniciadas
ações de conscientização
pelo município. Além da
distribuição de folders informativos, agentes de Trânsito orientarão a população
sobre os detalhes da nova
determinação.

volta das 11h, e renderam
os clientes e funcionários
do local.
Durante a ação, que durou
quase uma hora, os assaltantes perceberam que um dos
clientes era policial civil e
decidiram roubar sua arma.
A quadrilha fugiu. Até o
fechamento desta edição
nenhum dos criminosos foi
identificado.

Homem
é morto
no Novo
Horizonte
A Polícia Civil abriu um
inquérito para investigar o
assassinato de um homem
de 29 anos, morto a tiros na
noite da última quinta-feira
no bairro Novo Horizonte,
em Lorena.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a vítima caminhava pela rua Mestre
Francisco da Silva, quando foi alvejada por quatro
disparos. Além da cabeça,
o rapaz também foi ferido
nos pés.
Até o fechamento desta
edição o atirador não havia
sido identificado.
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Com “herança maldita” Silveiras
investe em educação e saúde
Município amplia quadro de médicos e aumento salário de professores; antiga
gestão deixa dívida de R$ 12 milhões e problemas com estrutura e funcionalismo

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Silveiras

“Tivemos que vencer um
cenário caótico”. Esta é a
definição utilizada pelo prefeito de Silveiras, Guilherme
Carvalho (PSDB), para descrever seus primeiros nove
meses de governo. Mesmo
com a herança de uma dívida
de cerca de R$ 12 milhões, o
Município vem registrando
avanços nos setores da educação, saúde e transporte.
Eleito com 67,4% dos votos, Carvalho desde o início
de sua gestão teve que lidar
com uma série de obstáculos
impostos por problemas
ligados a antiga gestão municipal, comandada pelo
casal de ex-prefeitos Edson Mota (PR) e Valdirene
Quintanilha (PTB). Além de
dívidas milionárias, o novo
gestor lida com problemas
em praticamente todos os
setores municipais.
Pouco mais de nove meses
à frente do Executivo, o tucano começa a comemorar
avanços e o parcelamento

Frota sucateada na garagem municipal de Silveiras, um dos vários problemas encontrados por Carvalho no início da gestão, em janeiro

do déficit herdado.
Em entrevista ao Jornal
Atos, Carvalho revelou detalhes do trabalho de re-

construção organizacional e
administrativa que promove
no Município e o que projeta
para novas ações após o peFoto: Rafaela Lourenço

O prefeito de Silveiras, Guilherme Carvalho, durante apresentação no Atos no Rádio desta sexta-feira

ríodo de vacas magras.
Jornal Atos – Qual foi o
principal problema no início
do governo que preocupou
mais em meio às dificuldades financeiras?
Guilherme Carvalho –
Eram tantos que é difícil
destacar um. Creio que a situação precária da frota municipal foi um dos principais
obstáculos. Além de veículos
quebrados e sem bateria,
muitos estavam com multas
e documentação atrasada.
Graças a um trabalho sério
conseguimos recuperar 90%
da frota, e hoje os moradores
não passam por dificuldades
para conseguir transporte
médico e até mesmo escolar.
Na última semana conseguimos colocar na rua um
caminhão da coleta de lixo,
já que o anterior misteriosamente foi incendiado, dando
para aproveitar somente a
caçamba que foi colocada
no novo automóvel.
Atos – Desde fevereiro a
Prefeitura vem recuperando
diversas estradas e pontes

da Zona Rural. Como está
ocorrendo este serviço?
Carvalho – Não tinha condições das vias continuarem
no estado precário que estavam. Uma estrada que leva
à nascente do rio Paraitinga
estava há doze anos abandonada, prejudicando muitos moradores, produtores
rurais e turistas. Também
recuperamos uma ponte que
liga Silveiras a Lorena, que
estava intransitável.
Atos – Em relação às dívidas, quais medidas foram
tomadas para amenizar a
situação?
Carvalho – Infelizmente,
por causa da gestão anterior, temos uma dívida de
quase R$ 10 milhões com o
INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social), R$ 1 milhão
de FTGS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
e mais quase R$ 1 milhão
em precatórios. Buscando
uma saída, conseguimos a
autorização para um parcelamento mensal de R$ 140
mil até o fim do mandato.
Sobre a dívida com o INSS,

Falta de medicamentos
em Aparecida volta a
ser alvo de reclamações
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entramos na Justiça contra
o Escritório de Advocacia
Castelluci, que aplicou um
golpe no Município. Esperamos que o Judiciário e o
Governo Federal entendam
nossa situação e nos ajudem
a buscar uma saída para
quitar uma dívida tão alta
como esta.
Atos – Considerados os
setores primordiais de um
município, como estão os
trabalhos voltados ao desenvolvimento da educação
e saúde?
Carvalho – Os professores estavam com salários
atrasados e desmotivados.
Tratamos de reverter isso
e ainda conceder um aumento salarial de 25% para
os educadores. Além disso,
melhoramos muito a qualidade da merenda escolar,
já que nos anos anteriores
os alunos eram obrigados a
comer quase que diariamente macarrão, muitas vezes
sem nenhuma carne. Agora,
os mais de mil estudantes
contam com refeições com
grande variedade de carnes, frutas e outros tipos
de alimento. Já na saúde a
situação dos trabalhadores
não era diferente a dos professores, já que estavam com
salários e horas extras atrasados. Conseguimos uma
grande conquista que foi o
fato de um médico ir morar
no Bairro dos Macacos, na
Zona Rural, possibilitando que as famílias contem
com um atendimento rápido. Também contratamos
uma médica para assistir
os moradores do Bom Jesus.
Foram contratadas três enfermeiras padrão, uma farmacêutica e quatro técnicos
de enfermagem.
Atos – Quais os projetos
estão em andamento para
incentivar o turismo e a
cultura em Silveiras?
Carvalho – Tivemos na
última semana, a Festa Nacional do Tropeiro, que foi
um grande sucesso e resgatou a tradição do evento, já
que antes eram contratados
cantores de diversos estilos
musicais, deixando de lado
os sertanejos. Não tivemos
nenhuma briga ou tentativa
de homicídio, foi uma festa
que demonstrou a essência
do povo de Silveiras. Tivemos a visita de muitos turistas que também puderam
ver de perto o trabalho dos
nossos artesãos, que tiveram
um local separado para poderem mostrar o seu valor.
Foto: Arquivo Atos

Remédios para pressão estão em falta; secretária
garante que Prefeitura está próxima de solução
Rafael Rodrigues
Aparecida

Moradores de Aparecida
voltaram a reclamar durante essa semana da falta de
medicamentos na Farmácia
Municipal. A queixa é referente a problemas para conseguir medicamentos como
o Atenolol, usado para tratar
hipertensão arterial e prevenção de ataque cardíaco.
A dona de casa Evidia de
Oliveira, moradora do bairro Santa Luzia, precisa dos
remédios para pressão, mas
há mais de dois meses vai
até à farmácia, localizada no
prédio da Prefeitura, e não
consegue. “Eles me falam que
não tem previsão. Eu tenho

que comprar porque tomo
diariamente. Não posso ficar
indo todos os dias na farmácia porque tenho problemas
na perna, e sempre quando
vou, volto sem o remédio”.
Situação semelhante à que
Julia Rabelo enfrenta para
ter o medicamento no serviço, onde busca atendimento
para ela e para o marido.
“Fica complicado para minha
família porque não temos
tanto dinheiro assim. No meu
caso, são quatro comprimidos
por dia. Eu gostaria de saber
o motivo de faltar tanto esse
medicamento”, questionou.
Essa não foi a primeira
vez que a falha no estoque
de remédios foi alvo de protestos na cidade. Mais um

exemplo dos problemas vem
de Roseli, do bairro Aroeira.
Ela toma dois tipos de medicamentos controlados, entre
eles, o Rispiridona, usado
mais frequentemente no
tratamento de psicoses delirantes, incluindo-se a esquizofrenia. Segundo ela, já há
três meses precisa comprar o
medicamento, que teria custo
superior a R$ 190.
Outro lado – De acordo
com a secretária municipal
de Saúde de Aparecida, Eliane
Pereira, os remédios que são
oferecidos pelo Município foram adquiridos com base na
demanda apresentada pelos
farmacêuticos municipais.
Segundo ela, o Município
segue a lista do Rename

Medicamentos nas prateleiras de farmácias da cidade; atendimento é alvo de críticas de usuários

(Relatório Nacional de Medicamentos Essenciais), disponibilizadas pelo Governo
Federal. “Nós adquirimos por
meio de licitação todos os
medicamentos que são dispensados em nossa farmácia,
conforme a lista da Rename.
Então todos os medicamentos
dessa lista estão à disposição”.
Mas a responsável pela

pasta entende que os casos
dos moradores, que precisam
do Atenolol, podem estar
encontrando dificuldade
porque a demanda foi maior
do que o pedido e a compra
feita. “No caso do remédio
para pressão, a quantidade
que foi adquirida e solicitada pelos farmacêuticos não
foi suficiente para atender

a demanda, porém estamos
realizando nova compra”.
Sobre os medicamentos
controlados, principalmente
de uso psiquiátricos, a secretária se comprometeu a
analisar os casos, já que o Município teria comprado todos
os medicamentos necessários
para o atendimento de saúde
mental na cidade.
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Ex-funcionários da Nobrecel protestam
contra demora no pagamento de rescisões
Grupo de trabalhadores realiza passeata do Socorro ao Fórum; benefícios estão atrasados desde 2013
Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Cerca de cem ex-funcionários da empresa Nobrecel
realizaram um protesto na
manhã da última terça-feira, em Pindamonhangaba.
Os trabalhadores cobram
o pagamento das rescisões
trabalhistas, atrasadas há
quase quatro anos.
Os manifestantes realizaram uma passeata, por volta
das 13h, iniciada no bairro
do Socorro e que seguiu
até a frente do Fórum, no
Mombaça.
De acordo com o Sindicato
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, a Nobrecel,
que atuava no ramo de produção de celulose e papel,
faliu em 2013, deixando
seus funcionários sem o
recebimento dos direitos
trabalhistas. Após a falência,
uma administradora, que
não teve o nome relevado,
assumiu a gerência do patrimônio e das dívidas da
empresa, porém acabou
afastada do cargo, em junho, por não ter cumprido

a função determinada pela
Justiça.
Ao chegar no Fórum, parte
dos manifestantes foi atendida pelo juiz titular da 3ª
Vara Civil de Pindamonhangaba, Hélio Aparecido Ferreira, para discutirem sobre
o andamento do processo.
“O juiz nos atendeu bem,
esclareceu todas as dúvidas.
Saber que mudou o administrador da massa falida e que
essa pessoa é acessível nos
deixa com muita esperança.
O próximo passo é formar
uma comissão e manter
contato pra que tenhamos
conhecimento do que vai
ser feito daqui pra frente”,
afirmou o ex-funcionário da
Nobrecel, Marcello França.
O trabalhador revelou ainda que o magistrado explicou que o valor do patrimônio da empresa é suficiente
para pagar as rescisões dos
seiscentos ex-funcionários.
A expectativa é que uma
nova reunião seja realizada
até o fim de setembro, para
que seja definida uma alternativa para o pagamento das
pendências trabalhistas.

Funcionários da Nobrecel durante protesto pelas ruas de Pinda contra pagamento das rescisões trabalhistas, atrasadas há quase quatro anos

Sincovat abre vagas para cinco cidades da região
Da Redação
Região

A Sincovat (Central de Estágio do Sindicato do Comércio
Varejista) está com 49 vagas
abertas para os alunos do ensino médio, técnico ou superior
de cinco cidades da região.
Em Pindamonhangaba são

três vagas para alunos do
ensino médio ou técnico,
destinadas para as funções
de auxiliar de atendimento,
auxiliar de estoque e auxiliar
de reposição. Na cidade há
ainda vagas para alunos cursando o ensino superior em
administração ou publicidade
e propaganda.

Além de Pinda, Taubaté tem
15 oportunidades, sendo seis
vagas para alunos do ensino
médio ou técnico, para atuar
no comércio, cargos de auxiliar de estoquista, auxiliar de
comércio, auxiliar de atendimento, auxiliar de cobrança,
auxiliar de telemarketing e
auxiliar de reposição. Já as

vagas para ensino superior
na cidade estão distribuídas
para alunos dos cursos de
administração de empresas,
publicidade e propaganda e
marketing.
As empresas de São José
dos Campos estão com oito
oportunidades, sendo todas
para alunos de ensino médio
ou técnico, para atuar como
auxiliar de reposição, auxiliar

de comércio, auxiliar de atendimento e auxiliar de estoque.
Em Caçapava são três vagas
exclusivas para alunos do
ensino médio, sendo todas
para o cargo de auxiliar de
atendimento.
As empresa de Ubatuba
estão com oito vagas abertas, sendo todas destinadas
aos alunos do ensino médio
ou técnico, para as áreas de

auxiliar de comércio, auxiliar
de atendimento, auxiliar de
telemarketing, auxiliar de reposição e auxiliar de estoque.
Os alunos interessados podem obter mais detalhes das
vagas no site centralestagio.
com. Para a inscrição é necessário o envio de um currículo para o e-mail contato@
centralestagio.com com a especificação da vaga desejada.

Gerdau abre inscrições para
programa Jovem Aprendiz
Da Redação
Pindamonhangaba

Jovens que tenham concluído o Ensino Fundamental 2 até
janeiro de 2018 podem participar do processo seletivo da
Gerdau em Pindamonhangaba.
O Programa Jovem Aprendiz
é voltado a estudantes com

idades entre 18 e 21 anos.
Durante os dois anos do
programa, os jovens atuarão
nos períodos da manhã e tarde.
No Senai (Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial)
serão capacitados por meio de
temas teóricos e na unidade da
Gerdau colocarão em prática
o que foi assimilado nas aulas.

A empresa busca quarenta
alunos para os cursos de eletricista, mecânico de manutenção
e mecânico de usinagem das
operações.
Os interessados devem
acessar o portal do Senai,
o sp.senai.br. Os currículos
devem ser enviados até está
segunda-feira.

Canas tem dia único para
inscrições de casas da CDHU
Rafaela Lourenço
Canas

A Prefeitura de Canas, em
parceria com a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo (CDHU), está com
as inscrições abertas para as
novas moradias populares do
empreendimento Canas B. O
agendamento deve ser feito
apenas na próxima segunda-feira.
O conjunto habitacional
que está sendo construído na
Estrada Municipal do Brejão
contará com 48 unidades de
aproximadamente 56m² com

dois quartos, sala, cozinha e
banheiro.
Serão direcionadas três residências para os idosos através
do Programa de Atendimento
ao Idoso, quatro para pessoas
portadoras de deficiência e
duas para policias civis ou
militares.
O agendamento obrigatório
será realizado no próximo dia
4, das 9h às 16h, no Fundo
Social de Solidariedade, que
fica na avenida 22 de Março,
nº 369, no Centro. Quem não
fizer o agendamento, poderá
se inscrever no dia seguinte,
também no Fundo Social.
De acordo com o gerente

regional da CDHU, Francisco
Assis Vieira, o Tchesco, o programa é direcionado apenas
para quem mora em Canas há
pelo menos cinco anos e que
tenha os filhos matriculados
nas escolas da cidade. “O programa foi lançado para aquelas
famílias que não tem moradia
e sonham com a casa própria,
por isso as equipes técnicas
da prefeitura passaram pelas
casas para garantir a correta
execução do benefício”, contou.
Ainda segundo Tchesco, a
previsão da realização do sorteio das unidades é até novembro, e provavelmente a entrega
seja feita em dezembro.
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Pinda tem inscrições abertas para 10ª
edição do Festival Nacional de Teatro
Evento volta ao calendário cultural da cidade com reunião de companhias teatrais de todo o País
Foto: Luís Cláudio

Da Redação
Pindamonhangaba

Apresnetação durante edição 2015 do Festival Nacional do Teatro, de Pinda; evento volta a reunir artistas de todo país para décima edição

A 39ª edição do Festival
Nacional de Teatro em Pindamonhangaba está com
inscrições abertas até o próximo dia 29. Neste ano serão
17 apresentações, sendo seis
espetáculos adultos, quatro
infantis, quatro de rua e três
convidados.
Os espetáculos adultos e
infantis serão apresentados
no Espaço Cultural Teatro
Galpão, na rua Luiza Marcondes de Oliveira, nº 2.750, no
Parque das Nações.
O evento, que era realizado
anualmente na cidade, não
teve edição no ano passado.
O diretor de Cultura, Alcemir Palma, explicou que o
planejamento financeiro do
departamento de Cultura no
começo do ano possibilitou
a volta do festival. “O Feste
é tradicional na região e
para a classe teatral. Vamos
entrar na 39ª edição. E o
grande diferencial deste ano,
é que ele foi todo planejado
e discutido em parceria com
o Conselho Municipal de
Cultura”.
Os espetáculos de rua se-

rão na praça Monsenhor
Marcondes, no Bosque da
Princesa, no CEU (Centro de
Artes e Esportes Unificados)
Moreira César e no Parque
da Cidade, na avenida Professor Manoel César Ribeiro,
nº 234.
As atrações são gratuitas,
porém as realizadas no Teatro Galpão, os ingressos
deverão ser trocados com
antecedência na bilheteria
devido ao número de 221
assentos disponíveis.
Logo após cada apresentação, haverá um debate entre
o grupo, a plateia e debatedor/crítico, que fará as devidas pontuações quanto aos
requisitos técnicos de cada
montagem e apresentará
relatório de cada espetáculo. Serão premiados com
troféu, em cada categoria,
melhor espetáculo, melhor
atriz, melhor ator e o Prêmio
Especial do Júri.
O regulamento e fichas de
inscrição já estão disponíveis
no site da Prefeitura, pindamonhangaba.sp.gov.br. A
divulgação dos selecionados
será no dia 10 de outubro, e
o evento será realizado de 9
a 19 de novembro.

Parque de Pinda tem música Potim reúne cultura popular
e brincadeiras no Domingo na primeira Festa do Folclore
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza a primeira
edição do “Domingo no Parque”, no Parque da Cidade.
O evento conta com músicas, danças e brincadeiras,
com entrada gratuita.
A programação começa
às 14h com apresentação
de hip-hop pelo Projeto
Social Rayane, promovido
pela professora Beatriz
Nogueira.
Às 15h, será a vez da aula

de zumba, com a professora
Karina. Já às 16h, o Projeto
Saindo das Ruas, que tem
à frente o professor Carlos
Magno, irá se apresentar
com dança de rua. Logo em
seguida, às 17h, o professor
Trajano com o Urbamix irá
colocar todos para dançar.
E para encerrar a tarde, às
18h tem início a apresentação do DJ Marcelo Rato.
Além da programação
de shows, o “Domingo no
Parque” conta com distribuição de mudas de árvores
pelo departamento de Meio

Ambiente da Prefeitura,
além de brincadeiras para
as crianças como perna-de-pau, peteca e jogos de
mesa, com a equipe da secretaria de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba.
“C o m o D o m i n g o n o
Parque movimentamos o
Parque da Cidade e oferecemos mais uma opção
de lazer, com segurança e
atividades para pessoas de
todas as idades”, explicou
o coordenador de eventos
da Prefeitura, Ricardo
Flores.

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim
realiza entre os dias 1 e 3
a 1°Festa do Folclore com
o tema “Brasil, sua gente e
seus costumes”. O evento
será realizado na avenida
Mário Covas ao lado do Raspadão, com entrada franca.
Segundo a diretora de
Educação, Renata Teberga, o objetivo do evento é
resgatar a cultura popular
brasileira envolvendo todas
as escolas da rede municipal

de educação e comunidade.
A festa conta com apresentações escolares, shows,
barracas com comidas típicas
de cada região brasileira e
apresentação do grupo de
dança da Melhor Idade de
Potim, com alusão aos trezentos anos do aparecimento
da imagem de Nossa Senhora
Aparecida no Rio Paraíba.
A festa será das 18h30
às 23h30. Já no domingo, o
evento começa às 11h com
churrasco gaúcho. O ingresso
para o Espetão Gaúcho está
disponível para venda na

Prefeitura e nas escolas de
toda a rede.
De acordo com a prefeita
Érica Soler (PR), a expectativa
é que o evento se torne tradição para Potim. “Esperamos
que ela (festa) se torne a
tradicional, pois envolve toda
a cidade em uma cultura que
vai desde a nossa taboa até
a região Sul, por exemplo,
que vem trazer a sua gastronomia. Queremos que seja
realizada todos os anos para
que as pessoas possam ter
acesso a esse tipo de lazer”,
exaltou.
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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 Tel 3637-1517 - R. José B. Dos Lava Rápido e estacionamento
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

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

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: 3643-1512/36484462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda Auto Center PRIMOS PNEUS 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
Casa
de
ração
Oliveira - aceitaMarcelo
Mini-mercado
Rua
óleo especializada - F: 3527ESCRITÓRIO 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

email.: contato.jemepis@gmail.com

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

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

CARRETO
mudanças

J & M EPI’S E UNIFORMES
(12)

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

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização
Luvas - Óculos
Máscara de solda
Uniformes industriais
Etc.

De 2ª a domingo
F:(12)

Rod. Ver. Abel Fabricio Dias, 925 - V.S. Benedito
Pindamonhangaba/SP

VENDO ou TROCO
casa em Guará/Pingo de
Ouro - c/2dorms., sala, cozinha, garagem, c/edicula,
ponto comercial por casa em
PINDA proximidade Moreira
César/Mantiqueira/Roseira.
R$ 130 mil. Tr.c/Robson - F:
99227-4833

99113-0857
99704-0628

2 DE SETEMBRO DE 2017

11

Manthiqueira espera
casa cheia para
decisão deste sábado

Laranja precisa vencer Oswaldo Cruz por
qualquer placar para chegar à semifinal;
torcedor pode trocar ingresso por garrafas pet
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Manthiqueira depende
somente de si para avançar
à semifinal do Campeonato
Paulista da Segunda Divisão. Se vencer, o time de
Guaratinguetá ficará a dois
jogos do acesso à Série A-3.
Para o jogo deste sábado o
torcedor pode participar
de uma promoção do Futebol Sustentável e trocar
duas garrafas pet por um
ingresso. A FPF (Federação
Paulista de Futebol) disponibilizou 2 mil ingressos. O
jogo começa às 15h.
Na primeira partida contra Oswaldo Cruz, fora de

casa, melhor para os mandantes. O placar magro de
1 a 0 contra faz o Manthiqueria precisar jogar pela
vitória. Qualquer vitória
da Laranja coloca o time de
Guará na semifinal, já que
na “Segundona” não existe
o critério gols fora de casa.
Aliada a necessidade de
vencer para seguir na briga
está uma iniciativa da FPF,
que disponibilizou dois mil
ingressos para serem trocados por garrafas pet. O torcedor que quiser assistir ao
jogo precisa levar duas garrafas de qualquer tamanho,
contanto que sejam pet, ao
estádio e trocar por um ingresso. Para cada ingresso

trocado a FPF pagará R$ 5
ao Manthiqueira, ou seja,
caso os dois mil ingressos
se esgotem, o time laranja
receberá R$ 10 mil.
“Esse programa visa, primeiramente, contribuir com
o clube filiado, até porque
para cada ingresso trocado
a Federação vai pagar R$ 5.
Segundo, a FPF pensa em
trazer o verdadeiro torcedor, a família ao estádio.
Terceiro, a contribuição
com o meio ambiente e em
quarto a doação de todas
as garrafas arrecadas para
uma cooperativa local”,
respondeu Edivaldo Ferraz,
coordenador do Futebol
Sustentável.

A QUEM POSSA INTERESSAR O PRESENTE EDITAL PARA CIÊNCIA DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
DATA DE ENCERRAMENTO: Prazo 90 dias. LOCAL: portal, www.iniciativabr.com. Nos termos do Provimento GP-CR nº. 04/2014, FAÇO SABER, a
quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que até o dia 21 de novembro de 2017 às 18:00 horas, estará aberto prazo para
recebimento de propostas de compra do bem penhorado no processo abaixo relacionado, em tramite na VARA DO TRABALHO DE APARECIDA DO
TRT DA 15ª REGIÃO, Exmo. Juiz do Trabalho Dr. ANDRÉ DA CRUZ E SOUZA WENZEL. As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor/intermediador credenciado junto ao TRT/15, JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR, CRECI/SP 67.881, através do e-mail: contato@iniciativabr.com com cópia
para valerojr@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com. A maior das propostas recebidas durante o período estipulado para venda dos bens ficará visível no portal www.iniciativabr.com, a fim de que qualquer outro interessado possa suplantá-la, no mesmo prazo. Processo: 049720071.2005.5.15.0147 – VARA DO TRABALHO DE APARECIDA – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO Autores: RICARDO BERNANDES
DOS SANTOS; CLAUDEMIR MATIAS ARAUJO; VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA; LUIZ MACHADO DE ALMEIDA Réus: REINALDO KELLER, CARLOS
AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA; COOPERWAY - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL CNPJ: 03.342.837/0001-07; UNICONSTRUCAO - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL. - CNPJ: 05.027.144/0001-55; FENACOOPER – FEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO - CNPJ: 06.207.891/0001-38; CONSTRUCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS NA AREA DA CONSTRUCAO - CNPJ: 02.236.046/0001-30 (BEM: 01) ““ UM IMÓVEL RURAL, Bairro dos Farias, área de 36, 3000 ha. Cadastro no
INCRA nº 625.086.006.289-3, área total de 50,8ha, mod. Fiscal 18,0ha. Do sitio de Cultura, situado nesta comarca no bairro dos Farias, com a área de
36,3000ha (trinta e seis hectares e trinta ares), ou sejam 15 alqueires, mais ou menos, de terras, confrontado com os sucessores de Inocêncio da Silva Pinto,
Luiz Leal, e Rio do Peixe e outros, contendo 3.000 (três mil cafeeiros, três casas de morada, feitas de madeiras, uma coberta de telha e duas cobertas de
palha). Matriculado sob o nº 10.747, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Socorro. ÔNUS: Contam na referida matricula, R.01. Doação; R.02.
Uso fruto;Av.03 Venda e Compra; R.04 Venda e Compra; AV.05 – Averbação divórcio Processo Nº 1422/96 desta comarca de Socorro R.06 carta de sentença Sobrepartilha de Divórcio; R.07 Venda e Compra; AV.08 Protesto contra Alienação de Bens extraído dos autos de Ação Cautelar Inominada, Liminar , Vara
do Trabalho de Itapira Processo nº 0004044-52.2011.8.26.0010; Av.09 – Penhora vara do trabalho de Itapira processo nº 0001017-49.2012.5.15.0118; AV.10
Penhora extraído dos autos das Carta Precatória Processo nº 0105400-54.2007.5.15.0069, oriunda da Vara do Trabalho de Registro SP; Av.11 Penhora Vara
do Trabalho de Aparecida, extraída da Ação de Execução Trabalhista no Processo nº 0497200-71.2005.5.15.0147. (O imóvel possui uma casa hóspede de
375m2, composta de vestiário, sala, 3 (três) suítes, ampla varanda, piscina de 90.000 litros com cascata. Uma casa de caseiro de 140m2(de alvenaria). Uma
casa sede de 230m2, composta de copa, cozinha, sala de TV, lareira, sala de jantar, 3 quartos sendo 1 suíte, área para churrasco e festas, composto de 1
salão, churrasqueira, forno e salão de jogos. Mais 96m2, com 4 baias, 3 piquetes e 1 depósito rústico de 8m2. Galpão e garagem de 135m2. Campo Society
450m2.). Localização: Sitio Cultura - bairro dos Farias, Socorro - SP. Avaliado em R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais). (BEM: 02) “UM IMOVÉL RURAL,
Bairro dos Farias, área de 14, 5200 ha. Cadastro no INCRA nº 625.086.006.289-3, área total de 50,8ha, mod. fiscal 16,0ha, do terreno de cultura e mato, com
área de 14, 5200 (catorze hectares e cinquenta e dois ares), ou seja, oito alqueires, sem benfeitoria, situado nesta comarca, no bairro dos Farias, confrontando com José Silvério Netto e sua mulher, Francisco Mariano, Rio do Peixe e outros. Matriculado sob o nº 10.748, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Socorro. ÔNUS: Contam na referida matricula, R.01. Doação; R.02. Uso fruto; Avenida 03 Venda e Compra; R.04 Venda e Compra; AV.05 – Averbação divórcio Processo Nº 1422/96 desta comarca de Socorro R.06 carta de sentença Sobrepartilha de Divórcio; R.07 Venda e Compra; AV.08 Protesto
contra Alienação de Bens extraído dos autos de Ação Cautelar Inominada, Liminar, Vara do Trabalho de Itapira Processo nº 0004044-52.2011.8.26.0010; Av.09
– Penhoram vara do trabalho de Itapira processo nº 0001017-49.2012.5.15.0118; AV.10 Penhora extraído dos autos da Carta Precatória Processo nº 010540054.2007.5.15.0069, oriunda da Vara do Trabalho de Registro SP; Av.11 Penhora Vara do Trabalho de Aparecida, extraída da Ação de Execução Trabalhista
no Processo nº 0497200-71.2005.5.15.0147. Av.12 Penhora expedida pela Vara de Itapira, extraída dos autos de Ação de Execução Trabalhista, Processo nº
0010921-25.2014.5.15.0118. Localização: Bairro dos Farias, Socorro - SP. Avaliado em R$ 700.000,00 (Setecentos mil Reais). Avaliação total de R$
2.700.000,00 (Dois milhões e Setecentos Mil Reais). DISPONÍVEL NO PORTAL www.iniciativabr.com REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA
ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR DO TRT DA 15ª REGIÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS ESTIPULADAS PELA M.M. JUIZ RESPONSÁVEL; 1PRAZO: O procedimento para a realização da ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR (venda direta) por intermédio do CORRETOR JUDICIAL JOSÉ
VALÉRO SANTOS JÚNIOR não deverá exceder o prazo de 90 dias a contar do despacho que determinou a alienação dos bens acima mencionados. 2 VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 60% da avaliação, no entanto, as propostas que não atingirem o valor mínimo de
venda poderão ser recebidas sob a condição de posterior apreciação do Juízo. 3 - COMISSÃO DO CORRETOR: O licitante (adquirente) deverá pagar ao Sr.
José Valéro Santos Júnior, devidamente cadastrado no CRECI-SP sob o nº 67.881 a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
preço da alienação. A comissão devida não integra (não está inclusa) o valor da proposta, e não será devolvida ao licitante (adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do licitante (adquirente), deduzidas as despesas incorridas. A
comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo licitante/adquirente no prazo máximo e improrrogável de 24 horas após a homologação da proposta, diretamente na conta corrente apresentada pelo corretor judicial. 4 - PREFERÊNCIA: Ocorrendo as propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem:
a) o pagamento à vista; b) a proposta com menor número de parcelas; c) a proposta que tiver sido recebida em primeiro lugar. 5 - FORMAS DE PAGAMENTO: a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 24 horas a contar da intimação da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, com 30% (trinta
por cento) de entrada e o restante em até 06 (SEIS) parcelas mensais fixas e consecutivas, sempre por meio de depósito judicial. O parcelamento em lapso
temporal maior que 06 (SEIS) meses ficará sob apreciação do M.M. Juízo responsável pela alienação. Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez
dias de qualquer das parcelas, a licitação será desfeita, perdendo o licitante/adquirente 50% do valor já depositado em favor da execução. No caso de atraso
de pagamento igual ou inferior a 10 dias, a parcela em atraso sofrerá acréscimo de multa de 10%. 6 - ALIENAÇÃO: A alienação dos bens será formalizada
por termo nos autos da execução, no qual o licitante deverá declarar estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente quanto aos
embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações
prestadas. Após o prazo legal e comprovação da quitação do ITBI, será expedida a carta de alienação para registro imobiliário. 7 - RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones 55 (12) 3895-7272; (11) 98080-2050 ou (11) 997119555. b) mediante propostas no site. c) Ou, antes do encerramento da alienação (na data e hora a ser designada pelo Corretor), nas dependências do Fórum
da Justiça do Trabalho de APARECIDA - SP. 8 - ÔNUS: De acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam os bens imóveis livres
de ônus tributários, ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o licitante e o anterior proprietário do bem. Dessa forma,
sub-rogados os tributos devidos no preço pago quando da aquisição do bem, não há responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos tributos lançados
em decorrência do bem transmitido. Após pagos todos os débitos do processo trabalhista, não sendo suficiente o remanescente para quitação de eventuais
impostos (IPVA, IPTU, INSS), taxas de licenciamento, multas, etc., o órgão competente deverá ajuizar a ação no Juízo competente contra o sujeito passivo
da obrigação, quer tributária ou não. 9 - DISPOSIÇÕES FINAIS: Fica autorizado ao Corretor Judicial, ou quem ele designar, a efetuar visitas ao local onde se
encontram os bens submetidos à venda direta, acompanhados ou não de interessados na alienação, podendo fotografar os bens, independentemente do
acompanhamento de Oficial de Justiça. É vedado aos depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de multa de até 20 por cento do valor da causa, nos termos do parágrafo 2º do artigo 77 do NCPC. Havendo
acordo entre as partes ou pagamento da dívida, com desconstituição da penhora e consequente encerramento do procedimento da venda direta, a executada
responderá pelo valor devido ao CORRETOR, no importe de 5% sobre do valor da execução ou da avaliação do bem, o que for menor. Somente se eximirá
a executada do pagamento se o acordo for apresentado em juízo até 45 (quarenta e cinco) dias antes do encerramento da alienação. A publicação do edital
servirá como ciência, suprindo inclusive eventual insucesso nas notificações pessoais, dos respectivos patronos e terceiros, com outros gravames nos bens
penhorados. Cientes os interessados de que poderão existir outros gravames sobre os bens objeto de constrição judicial, bem como sobre o estado declarado no auto de penhora que não os especificados no edital, motivo pelos quais deverão verificar por conta própria, a existência de outros ônus sobre os bens
e a existência de vícios. Após o recebimento do Auto e/ou Carta de Alienação, o proponente deverá noticiar a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 903 do NCPC, após o qual, não havendo manifestação, presumir-se-á o recebimento do bem,
ficando autorizada a liberação dos valores arrecadados a quem de direito. Caso as partes, por qualquer motivo, não tenham sido intimadas da data da realização da venda, dela ficam cientes pela publicação deste edital no DEJT, que também será afixado no local de costume, na sede do órgão. Dê-se ciência aos
exequentes e ao executado REINALDO KELLER, na pessoa dos respectivos procuradores, os quais deverão se reportar ao conteúdo do edital para informações quanto às condições estabelecidas para realização da alienação por iniciativa particular (venda direta). Considerando as penhoras averbadas nas matrículas, encaminhe-se ofício, com cópia do presente despacho, para: a) Vara do Trabalho de Registro-SP, Processos nº 0003300-81.2001.5.15.0069, requerido por JOSÉ ROSA DOS SANTOS, e nº 0057600-90.2001.5.15.0069, requerido por Daniel Alves Cardozo. b) Vara do Trabalho de Itapira-SP, Processo nº
10921-25.2014.5.15.0118, requerido por Hermínia Margarida Teixeira Monteiro. Deverão ser observadas as solicitações de reserva de numerário para atender
pagamento das inúmeras execuções reunidas na Vara do Trabalho de Registro-SP, conforme solicitado no e-mail id c27ff25 e VT DE ITAPIRA (ID bffde3b 01/04/2016). Aparecida, 28 de Agosto de 2017. Dr. ANDRÉ DA CRUZ E SOUZA WENZEL - Juiz do Trabalho | JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR - Intermediador - CRECI 67.881/SP

Jogadores do Manthiqueira brincam durante treino no Dario Rodrigues Leite, local da decisão de sábado

O momento é decisivo
para o Manthiqueira, que
nunca esteve entre os oito
primeiros colocados da
‘Segundona’. Por isso, o presidente do clube, Dado de
Oliveira, quer aproveitar a
promoção da FPF para fazer
do estádio Dario Rodrigues
Leite um caldeirão contra
Oswaldo Cruz.

“Uma parceria extremamente importante especialmente para os torcedores.
Esse é um jogo decisivo,
nós jogamos uma partida
de 180 minutos. Perdemos
o primeiro jogo por 1 a 0
e aqui, qualquer vitória,
coloca o Manthiqueira na
semifinal. Precisamos muito
do torcedor, da vibração

positiva, para chegarmos à
semi”, respondeu.
A expectativa é de que
a carga de ingressos seja
totalmente trocada antes
da bola rolar. Com as arquibancadas cheias o Manthiqueira precisa de uma
vitória simples para ficar
a dois passos do acesso à
Série A-3.

Potim abre vagas para
taekwondo e hapkido
Da Redação
Potim

O projeto Taekwondo Potim Fight está com inscrições abertas para aulas de
taekwondo e hapkido. O projeto funciona no Cras (Centro
de Referência de Assistencia
Social), no antigo prédio do
Clube dos Trinta, com aulas às segundas, quartas e

sextas-feiras, das 18h15 às
19h30 para turma infantil
de taekwondo; das 19h30
às 21h com o adulto juvenil
de taekwondo, e a partir das
21h, com hapkido.
De acordo com professor
e coordenador do projeto,
Wendel Teles, a principal
diferença entre as duas lutas é que o taekwondo é
um esporte olímpico, com

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:
GILBAIR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de máquina, estado civil solteiro,
de 45 anos de idade, nascido em Moreira Cesar - Pindamonhangaba - SP, no dia 8 de agosto de 1972,
residente e domiciliado Rua João Pereira de Campos nº 51, Santa Cecilia, em Pindamonhangaba SP, filho
de BENEDITO CARNEIRO DOS SANTOS e DULCE BRAGA DOS SANTOS.
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de produção,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Miranda do Norte - MA, no dia 11 de novembro de
1979, residente e domiciliada Rua Guabijú nº 66, Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba SP, filha de DOMINGAS
SANTANA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 1 de setembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
JOSÉ LUIZ BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado civil divorciado, de 63 anos
de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 4 de março de 1954, residente e domiciliado Estrada Municipal
Francisco Abreu Barros, nº 600, Goiabal, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MARIA BARBOSA e
APARECIDA LOBO BARBOSA.
NAILDE SANTOS MONTE NÉRO, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado civil solteira,
de 54 anos de idade, nascida em Periperi - Salvador BA, no dia 24 de setembro de 1962, residente e
domiciliada Rua Julio Cabral, nº 110, apto 4, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de EUDICE MONTE
NÉRO e MARIA DE LOURDES SANTOS NÉRO. 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, 1 de setembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
OIRÃ RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSA, de nacionalidade brasileira, profissão estagiário, estado
civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 18 de agosto de 1993, residente
e domiciliado Rua Joaquim Antônio Ribeiro, nº 295, Jardim Santa Luzia, Pindamonhangaba SP, filho de
JUSCELINO PEDROSA e SUZANA RIBEIRO RODRIGUES DOS SANTOS.
LÍVIA DE SOUZA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, de 33
anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 11 de fevereiro de 1984, residente e domiciliada
Rua Joaquim Antônio Ribeiro, nº 295, Jardim Santa Luzia, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO MARCOS RIBEIRO e BENEDITA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 1 de setembro de 2017.

ênfase maior em golpes que
se baseiam em chutes. Já o
hapkido é uma arte marcial
com ênfase maior em técnicas de defesa pessoal.
Os interessados devem
comparecer no local do treino nos horários, portando
qualquer documento pessoal com foto. As inscrições
são gratuitas para todas as
idades.
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Exposição fotográfica retrata
trabalho de lorenense na África
Foto: Acervo do fotógrafo

Da Redação
Lorena

“Retratos da África” é a nova
atração na Casa da Cultura de
Lorena. O trabalho do jornalista Bruno Machado, que fica
exposto até o próximo dia 15,
apresenta fotos realizadas
pelo jovem durante viagem
ao continente, em 2014.
As imagens expõem a realidade de Moçambique. As fotos
foram tiradas como parte
do Trabalho de Conclusão
de Curso de Jornalismo. A
viagem para Moçambique
durou um mês, entre agosto
e setembro de 2014, tempo
em que foram feitas quase
dez mil fotos.

O objetivo da exposição
é arrecadar fundos para o
projeto que leva o nome “África-Moçambique”. O projeto é
de missionários brasileiros,
que oferecem atividades
recreativas e culturais para
as crianças moçambicanas.
Após um período de seleção
e tratamento das imagens, foi
produzido um livro chamado
“Moçambique Ntiyisso” (a
palavra significa “Realidade”).
Morador de Lorena, Bruno
Machado escolheu a cidade
para iniciar a exposição. Para
ele, a Casa da Cultura é um
lugar que enriquece ainda
mais o projeto. “A experiência
vivida em Moçambique foi
inacreditável. Chegar aqui em
Lorena, tendo a oportunidade
de expor a realidade de um
povo, que apesar de muito
sofrido sempre apresenta um
olhar de esperança, é muito
gratificante”, explicou.
A exposição dos trabalhos
está aberta de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.
Foto: Reprodução Facebook

Sorriso de moradora de Moçambique, retratada pelo fotógrafo Bruno Machado, durante viagem à Africa; trabalho está exposto até dia 15
Foto: Reprodução

Apae Fest reúne música,
comida e chopp em Cruzeiro
Da Redação
Cruzeiro

A banda Excaravelhos é uma das atraçãoes do Apae Fest, em Cruzeiro

Bruno brinca em meio às crianças; imagens estão na Casa da Cultura

A Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais) de
Cruzeiro realiza até domingo
a décima edição da Apae Fest.
O evento, que teve início na
última sexta-feira, conta com

comidas típicas, música e
chopp, no Centro Cultural
Rotunda. Neste sábado a festa
começa às 19h. Já no domingo
a partir das 11h.
A festa é organizada por
voluntários com o objetivo
de levantar recursos para a
manutenção da instituição. A

escola de educação especial
atende aproximadamente
220 alunos com deficiência de
intelectual e múltipla. Segundo
a instituição, a Apae tem como
missão reabilitar, formar e
educar pessoas com necessidades especiais, visando sua
inclusão na sociedade através

do trabalho integrado entre a
escola e as famílias.
O Apae Fest conta com barracas de comidas típicas da
cozinha italiana, nordestina
e caipira, atrações musicais e
artísticas como as bandas Excaravelhos, Garden All, Tekatê,
Nosso Dom, Luan Gouvêa e Pétalas Musicais. Outro destaque
é a famosa caneca de chopp,
que pode ser adquirida com
voluntários credenciados.
A Rotunda fica na rodovia
Rogério Mariano, sem número,
próximo à rodoviária.

