
O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva e o diretor da Saeg, Miguel Sampaio; homem forte deve assumir secretaria até começo de outubro

Pequena amazona, durante competição interna no Centro Hípico

Marcação forte do Manthiqueira, na vitória sobre o Oswaldo Cruz
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Tão, que definiu votação do ISS
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Rejeição de ISS pode gerar 
prejuízo de R$ 1,7 milhão

Com discurso de apoio à Unimed, Câmara de Lorena barra projeto 
do Executivo e cidade pode deixar de arrecadar verba com imposto

O projeto do Executivo que 
regulamenta a cobrança de 
ISS (Imposto Sobre Serviços) 
em Lorena foi rejeitado na 
última segunda-feira. Por 9 
votos a 8, a readequação fiscal 
que atingiria as cooperativas, 
inclusive a Unimed foi bar-
rada pelos vereadores com 
o desempate do presidente 

da Câmara. Mesmo com a 
negativa, a Prefeitura ainda 
tem meios parar decretar o 
aumento no município. Vota-
ram contrários à proposta os 
vereadores Élcio Vieira Junior 
(PV), Adevaldir Ramos (PRB), 
Lúcia da Saúde (PP), Pedro da 
Vila Brito (PTB), Samuel de 
Melo (PTB), Fábio Longuinho 

(PSC), Careca da Locadora 
(PV) e Maurinho Fradique 
(PTB). Já os vereadores Bru-
no Camargo (PMDB), Beto 
Pereira (DEM), Luizão (PSDB), 
Bruno Ribeiro (PSDB), Wandi-
nho (PSDB), Cleber Maravilha 
(PRB), Fábio Matos (PCdoB) e 
Washington da Saúde (PPS) 
foram favoráveis ao ajuste 

do imposto. Com a votação 
em 8 a 8, coube ao presidente 
da Câmara Waldemilson da 
Silva, o Tão (PR), desempatar. 
Ele também rejeitou o projeto 
do Executivo, afirmando que 
não iria “carregar em sua 
consciência um aumento que 
resultou na possível demissão 
de funcionários”.
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Homem forte

Sampaio 
prepara troca 
de Saeg por 
Governo

O atual diretor da Saeg 
(Companhia de Serviço de 
Águas, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá), Miguel 
Sampaio, deixará a Compa-
nhia em breve para assumir 
a secretaria de Governo, que 
será criada pelo Executivo 
ainda neste ano. Sampaio e o 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
confirmaram a informação 
que era especulada nos bas-
tidores em entrevista ao 
Jornal Atos. A secretaria de 
Governo atuará como braço 
direito de Soliva na adminis-
tração municipal.
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Manthiqueira a dois 
jogos do acesso à A3

O Manthiqueira venceu 
Oswaldo Cruz no último 
sábado por 1 a 0 e garantiu 
vaga inédita para a semifinal 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. Léo Turbo, 

zagueiro de ofício, jogou com 
centroavante, bateu pênalti 
decisivo e colocou o time de 
Guaratinguetá mais próximo 
do acesso. 

Lorena recebe 
atletas para 
segunda Copa 
de Hipismo

O Centro Hípico de Lorena 
recebe no próximo dia 16 
a segunda edição da Copa 
Hipismo Clássico de Salto 
“Fernanda Bongetta”. São 150 
vagas que vem ganhando es-
paço na região. A competição 
homenageia a criadora do 
espaço, que fica no Parque 
das Rodovias.

Cruzeiro tenta 
acordo para 
resgatar FGTS 
de servidores

Após a negativa da Caixa 
Econômica Federal para 
liberar os saldos existentes 
nas contas de FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço) dos mais de dois 
mil servidores municipais 
de Cruzeiro, a Prefeitura, em 
conjunto com o Sindicato dos 
Servidores Municipais, traba-
lha para conseguir um alvará 
coletivo para a liberação dos 
saques.

Centenas se 
inscrevem em 
novo CDHU 
de Canas

Cerca de 460 famílias rea-
lizaram o agendamento e as 
inscrições para o sorteio de 
48 casas da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano), em Canas, 
nesta semana. O órgão abriu 
o agendamento na última 
segunda-feira, no Fundo Social 
de Solidariedade.

Restruturação 
de cargos tem 
novas  pastas 
em Aparecida

O projeto para a restrutura-
ção de 120 cargos na Prefei-
tura de Aparecida, que deve 
ser votado na próxima sessão 
de Câmara, pode criar mais 
secretarias caso seja apro-
vado. De acordo com o texto 
original, o Executivo poderá 
contar já para o próximo ano 
com a secretaria de Justiça e 
Cidadania.

Guará altera 
trânsito e 
confirma volta 
de radares

O Departamento de Trânsi-
to de Guaratinguetá alterou 
algumas vagas de estaciona-
mento no Centro da cidade. Os 
espaços que eram destinados 
apenas à clientes de estabeleci-
mentos comerciais vão perder 
a exclusividade.

Comércio prevê 
R$ 111 milhões 
de prejuízo
com feriados 

Lorena adota 
política
de reúso
de materiais

Ferros que eram utilizados 
como braços de postes de ilu-
minação, foram transformados 
em bicicletários e corrimões 
de pontes.
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Bastidores da Política

A Prefeitura de Cruzeiro, 
que busca acordo junto à Caixa 
para liberar os saldos existentes 
nas contas de FGTS dos servi-
dores municipais. Em trabalho 
junto ao Sindicato, Thales 
Gabriel tenta conseguir um 
alvará coletivo para a liberação 
dos saques aos funcionários e 
garantir circulação de dinheiro 
na cidade.

Os nove vereadores de Lorena 
que colocaram a Unimed à frente 
da população de Lorena, que deve 
deixar de contar com R$ 1,7 milhão 
por ano após a rejeição do reajuste 
do ISS para empresas. O projeto 
tentava adequar o índice cobrado, 
após valores desde 2006, que gera 
déficit nos cofres. E quem vai pagar 
a conta?

Vieira Filho

Atos e Fatos
“A democracia moderna 
é a forma histórica 
da decadência do Estado”.

Márcio Meirelles Nietszche

PODRES PODERES
O ano era 1984.
O título desta coluna o resgate 

da obra de Caetano Veloso.
As ruas brasileiras com mi-

lhares de pessoas lutando pela 
abertura democrática.

Nos palanques todas as corren-
tes políticas unidas e a necessida-
de da aprovação da lei Dante de 
Oliveira, deputado representante 
do Estado do Mato Grosso na 
Câmara dos Deputados, para a 
abertura democrática.

A lei Dante de Oliveira, das 
“Diretas Já”, uma saída democrá-
tica para substituição do governo 
dos militares.

Na América Latina as truculen-
tas ditaduras se desfazendo.

              
A incompetência

da américa católica
que sempre precisará 
 de ridículos tiranos

Da mesma época o processo de 
eclosão das Repúblicas Soviéticas 
e a eminência da queda do Muro 
de Berlim. Ocorreu em 1989.

O fim do socialismo real, o 
comunismo, o fim de uma potên-
cia que se rendia as falsas incon-

gruências ideológicas e violento 
controle do poder pelo Estado.

O capitalista vence a batalha, 
o comunismo começa a desmo-
ronar com a Glasnost, e os tigres 
asiáticos liderados pelo Japão, 
ensinam como produzir ao mundo 
ocidental. 

Como são lindos os burgueses
E os japoneses, mas tudo é mais

No Brasil o governo militar 
dava sinais de cansaço, o dragão 
da inflação voltava ao país e o 
arsenal de pacotes econômicos, 
sem trocadilho, dos militares esta-
va escasso. Tudo foi tentado para 
tornar o país mais competitivo, 
crescimento econômico e o de-
sastre da distribuição de renda. A 
inflação resistia e as instituições 
do governo desorganizadas!

Além da emoção e comoção 
das ruas, o país, ainda, estava sob 
o regime militar.

Os próprios militares jogaram 
o quepe, pois não tinham mais 
condições de governar o país.

O nível da Câmara dos De-
putados desfalcada de deputados 
exilados ou cassados, os melho-
res representantes da sociedade, 
mesmo assim, eram melhores do 
que o atual e, para a surpresa de 

todos, o projeto de lei Dante de 
Oliveira, “Diretas Já”, é rejeitado, 
não é aprovado apesar de todas as 
mazelas e desencontros do regime 
militar.

A Câmara dos Deputados de-
veria aprovar esta lei que o povo 
clamava e não fez, o poder é con-
fortável! As fotos dos movimen-
tos de rua no Rio de Janeiro e em 
São Paulo eram impressionantes.     

 
Enquanto os homens exercem 

os seus podres poderes
Trinta e poucos anos passados 

e o fato se repete.
O país com um déficit públi-

co monstruoso; de causa sabida, 
um sistema tributário esdrúxulo; 
uma previdência falida; uma 
consolidação das leis trabalhis-
tas ultrapassada prejudicando 
o desenvolvimento do país; os 
representantes do povo em busca 
de seu reduto eleitoral às custas 
dos recursos escassos do Estado. 
Impossível pensar nos dias de 
hoje um palanque com todas as 
forças políticas unidas para salvar 
o futuro das próprias gerações.

São só trinta anos. A emoção 
e a comoção das ruas se transfor-

mam em decepção frustrante.
O Poder Judiciário o último 

bastião da sociedade a serviço 
de vontades próprias, onde a lei 
é usada em nome da vingança; a 
vergonha e o descalabro moral 
vivem no mesmo teto no silêncio 
dos mármores polidos e das colu-
nas de concreto armado refletidos 
nas enormes janelas de vidros 
escuros.

Magistrados despreparados, 
mal-educados, controladores da 
balança da justiça, com pesos e 
contrapesos construídos de ar-
rogância e conveniência própria, 
pouco saber jurídico e de inter-
pretações dúbias na mais primi-
tiva ação em forma de flechas de 
bambu.

A dúvida, a incerteza, pesos e 
medidas diferentes postas a ser-
viço da sociedade.

A ordem pública não se revela 
mais em números de prisões e 
julgamentos, mas, em números 
de mortos dos operadores da 
segurança.

O crime organizado, outros, 
em processo de organização, 
pela ineficiência do Estado, e os 
pequenos aprendizes em franca 
atividade.

As escolas vazias e evadidas!

“Enquanto os homens exercem os seus 
podres poderes Morrer e matar

de fome, de raiva e de sede
São tantas vezes gestos naturais”

Política da integração
A redação do Atos esteve movi-

mentada na última terça-feira com 
a visita do deputado Vaz de Lima. 
Diversas lideranças compareceram 
para cumprimentá-lo em razão de 
sua vasta folha de serviços pres-
tados em toda a região. Lorena, 
juntamente com as cidades de 
Bananal, Piquete, Guaratinguetá, 
e Roseira estiveram no roteiro da 
visita do deputado. Sua passagem 
pelo Atos, como sempre, foi o es-
paço onde ocorreram a maior parte 
dos atendimentos, oportunidade 
em que assuntos relacionados as 

novas diretrizes e tendências eleito-
rais foram abordadas. Vaz acolheu 
diversas reivindicações de vereado-

res e prefeitos e pré agendou uma 
nova visita ainda neste semestre, 
com a presença de Samuel Moreira. 

Em momento de ‘costura política’ sobre eleições e trabalhos: Eder Billota, Frango, Marcio 
Almeida, Vaz de Lima, João Pita, Celão, Bruninho, Zé Maria, Cap Elton e Renato Marton

O que muitos querem saber
O que rolou por ‘detrás das 

cortinas’ em 2006, para que o então 
secretário de ‘justiça’ do gover-

no Paulo Neme, 
hoje vereador El-
cio Vieira Júnior, 
acrescentasse 
por conta própria 
um artigo na Lei 
Federal 116 (que 
regulamenta a 
cobrança de IS-
SQN), isentando 

a Unimed de Lorena em mais de 
50% seus impostos no município?

A favor da minoria rica
A ‘guerra’ contra a sonegação 

fiscal  e a farra da impunidade em 
Lorena, encarnada e levada a sério 
pela administração Fábio Marcon-
des, teve mais um desfecho esta 
semana na Câmara. Em discussão, 
o projeto de Lei do Executivo que 
busca equiparar a cobrança de ISS 
das cooperativas. O projeto foi fron-
talmente rejeitado pelos vereadores 
de oposição, aparentemente para 
proteger a Unimed, que desde 2006 
segue na zona de conforto recolhen-
do apenas 2% em detrimento dos 
outros planos do gênero, que atuam 
na cidade tributadas em 5%. 

Vira ‘casaca’
Ainda sobre a manobra da opo-

sição, ‘orquestrada’ por Elcio Vieira 
Júnior para barrar o projeto que 
‘respinga’ na Unimed - Lorena, o 
Executivo só perdeu neste primeiro 
momento por obra e graça do vere-
ador Samuel de Melo - hora cá, hora 
lá - oscilou mais uma vez levando 
a votação ao empate - 8 a 8. Com 
a ‘bola nos pés’ do presidente Tão 
do Vaguinho para o desempate, ele, 
que havia se comprometido atra-
vés de seu irmão em votar a favor 
prefeito, chutou pra fora. Disseram 
que a ‘tanga afrouxou’ mais uma 
vez devido a pressão Vieira Junior...

Sob nova direção
Pelo andar da carruagem a cúpu-

la tucana de Guará projeta agitar o 
mercado eleitoral nas próximas elei-

ções. Disseram 
que o start para 
esta  agi tação 
está acontecen-
do na convenção 
deste sábado, 
com a escolha de 
Marcelo Pazzini 

para presidente do PSDB local e as 
filiações de Toninho Malvadeza e 
Ricardo Freire na sigla. Na última 
terça, Pazzini aproveitou a visita do 
deputado Vaz de Lima pela região 
para uma consulta sobre o posicio-
namento do tucanato no ano que 
vem. E como vem…

Autógrafos e homologações
Entre aos lances da agenda que 

o vice-governador Marcio França 
cumpriu em Guará nesta terça e 
quarta-feira, o diferencial da pro-
gramação foi a solenidade que lhe 
concedeu título de cidadão hono-
rário. Aliás, mais precisamente a 

recepção oferecida pelo prefeito 
Marcus Soliva, logo após, em que 
França ‘gastou’ tinta de caneta para 
homologar as novas filiações de li-

deranças ilustres ao PSB. Destaque 
para oficialização do vice-prefeito 
Regis Yasumura (pré-candidato a 
deputado) e do engenheiro João 
Bosco Romeiro avalizado por vários 
padrinhos da política estadual.

Sob nova direção II
Com aval e homologação direta 

do vice-governador do Estado, 
Marcio França, o engenheiro João 
Bosco Romeiro passa ser o novo 

comandante do PSB de Lorena. A 
aliança, que implica apoio  à futura 
candidatura de França ao governo, 
prevê além da aproximação de Ro-
meiro no Palácio, a partir do próxi-
mo ano, também o investimento do 
partido em Lorena, na temporada de 
caça aos votos de 2020.

Na foto: entre a liderança do 
PSB - Prof. Joffre Neto, prefeito 
Marcus Soliva, vereador João Pita 
e vice-governador Márcio França, 
Romeiro tem sua ficha abonada.

Liberdade vigiada
O Tribunal de Justiça aliviou a 

vida da ex-secretária da Família, 
Bem-Estar Social e Mulher de 
Aparecida, Isabel Cristina Oliveira 
César dos Santos com o habeas 
corpus. Ela, sua irmã, Solange de 
Oliveira César e a ex-presidente 
de uma entidade social, Cláudia 
Cristina Mantovani, estavam presas 
desde o início de agosto, acusadas 
de usar recursos públicos para be-
nefício próprio. O fato é que o trio 
compõe um elenco significativo de 
pessoas ligadas ao ex-prefeito Már-
cio Siqueira, nas mesmas condições. 
No último dia 15, a ex-secretária de 
Educação, Maria Nazaré de Castro, 
foi indiciada por fraude em ‘concur-
so público’ ocorrido no ano de 2009, 
com desdobramento da Polícia Civil 
para o Ministério Público. Deve vir 
mais ‘cadeia’ pela frente… 

Ajuda, mas não resolve
A movimentação de pessoas em 

busca da ‘casa própria’quebrou a 
monotonia de Canas esta semana. 

Vaz de Lima e Pazzini

As inscrições para sorteio de 48 
moradias pelo CDHU mostrou uma 
realidade subliminar da cidade, um 
acentuado déficit habitacional, que 
deverá levar o prefeito Lucemir do 
Amaral a buscar mais investimentos 
para o setor junto aos governos. Pelo 
menos isso é o que muitos esperam, 
já que sua administração está abaixo 
da expectativa popular em termos de 
realizações.

Cenas dos próximos…
…capítulos – A especulação 

política de Pinda espera pelo desdo-
bramento do ‘barraco’ entre a chefe 
do Laboratório Municipal, Shirley 
de Abreu, e a secretária de Saúde, 
Valéria Santos. Pelo que se ouve 
nos corredores da municipalidade, 
embora já afastada por motivos de 
investigação, Shirley demonstrou 
voz de comando ao impedir a de-
volução dos equipamentos alugados 
do Laboratório. Se a secretária não 
‘aumentasse’ o tom da conversa, 
perderia a ‘queda de braços’ em 
questão.

O equilibrista
Rola pelas esquinas de Pinda 

que o vice-prefeito Ricardo Piorino, 
atento a sua provável candidatura a 
deputado, tem feito o possível e o 
impossível para  manter-se afasta-
do do ‘festival’ de problemas que 
norteiam a administração de Isael 
Domingues. Tarefa aparentemente 
fácil se ele não fosse secretário de 
Governo…

Recorde
E como de praxe, a Câmara de 

Pinda, ou melhor, os ‘quatro cava-
leiros do Apocalipse’, como estão 
sendo chamados os vereadores de 
oposição, estudam a abertura de 
mais uma CEI nesta semana, desta 
vez, segundo ventos dos corredores 
do Legislativo, para investigar o re-
cém-criado SAMUP. Se confirmada, 
esta será a quarta CEI instaurada 
contra o governo de Isael Domin-
gues. Perguntem ao vereador que, 
de acordo com a boataria, conserva 
em estoque uma quantidade de as-
sinaturas dos colegas para propor 
quantas CEI’s julgar ‘necessárias’‼!

Acordo de comadres
É voz corrente, pelos balcões de 

Cachoeira, que na próxima semana 
os vereadores se reúnem com o 
propósito que ‘eleger a futura pre-
sidência da Câmara. Breno Anaya, 
encerra seu ciclo de presidente em 
113 dias sem nenhuma relevância 
administrativa, a não ser o risco do 
futuro, digo, do Tribunal de Contas, 
cobrá-lo, por suas concessões em 
‘alguns’ processos licitatórios e as 
‘mazelas do prefeito Edson Mota. 
Perguntem ao Agenor do Todico‼! 

Não convidem para...
...a mesma picanha - o prefeito 

Fábio Marcondes e o presidente 
Tanga ‘Frouxa’, principalmente se o 
churrasqueiro for aquele ‘pedageiro’ 
do circuito Lorena-Cachoeira!!!

João Pita, Márcio França Regis e Soliva
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“Homem forte” de Soliva, Sampaio ajusta 
troca de Saeg por secretaria de Governo

Vereadores rejeitam ajuste do ISS em Lorena

Homenageado em Guará, Márcio França 
confirma pré-candidatura para 2018

Prefeito e diretor da autarquia confirmam troca de pastas, que tem previsão ainda para este ano

Com discurso de apoio à Unimed, Câmara barra projeto e cidade pode deixar de arrecadar até R$ 1,7 milhão por ano

Vice-governador cumpre agenda na região com atendimento a prefeitos e aposta em projeto de Alckmin

Miguel Sampaio, que se prepara para trocar Saeg pela secretaria de Governo; homem forte de Soliva

O presidente da Câmara, Tão, que definiu votação do ISS, em Lorena

O vice-governador de São Paulo, Márcio França, durante passagem por Guaratinguetá, na terça-feira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O atual diretor da Saeg 
(Companhia de Serviço de 
Águas, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá), Miguel 
Sampaio, deixará a compa-
nhia em breve para assumir 
a secretaria de Governo, que 
será criada pelo Executivo 
ainda neste ano. Sampaio 
e o prefeito Marcus Soliva 
(PSB) confirmaram a infor-
mação, que era especulada 
nos bastidores em entrevista 
ao Jornal Atos.

A secretaria de Governo 
atuará como braço direito 
de Soliva na administração 
municipal. A previsão é que 
Sampaio troque a Saeg pela 
nova secretaria no início 
de outubro. A pasta será 
fundida com a secretaria de 
Relações Institucionais.

Soliva já havia acordado, 
antes mesmo de ter tomado 
posse, que Sampaio teria a 
responsabilidade de gerir a 

nova secretaria. Mas como 
a Saeg apresentava um 
prejuízo acumulado de mais 
R$ 13 milhões no último, 
foi decidido que Sampaio 
assumiria a Companhia para 
recuperar as finanças.

“Existe sim a necessidade 
dele vir para a administra-
ção pública, nesta secretaria 
que estamos idealizando. Ele 
está preparado para liderar 
essa pasta e me ajudará 
muito no contato e cobrança 
com os secretários. Esse é 
o objetivo, fazer a sintonia 
das demais secretarias”, 
explicou Soliva.

Lucro – O saldo apresen-
tado por Miguel Sampaio 
referente ao balanço finan-
ceiro da Saeg, no primeiro 
semestre de 2017, apre-
sentou superávit de R$ 2,4 
milhões. A recuperação das 
contas da autarquia foi o 
primeiro grande objetivo 
concluído por Sampaio para, 
de fato, assumir a secretaria 
de Governo.

Antes de deixar a Saeg, 
Sampaio vai priorizar as 
discussões pelo contrato 
da autarquia com a Iguá 
Saneamento, antiga CAB, 
que deve durar até o fim 
de setembro. “Eu fui para 
a Saeg com a data pré-de-
terminada de retorno para 
a Prefeitura. O prefeito 
me confirmou que queria 
uma secretaria de Gestão 
Estratégica que cuidasse da 
cidade e fizesse integração 
entre as demais secretarias. 
Devo ficar na Saeg até fina-
lizar a negociação com a 
Iguá, e depois venho ajudar 
o prefeito a gerir a cidade”, 
destacou.

Antes de deixar a Saeg, 
Sampaio vai finalizar os 
termos de um possível novo 
aditivo com a Iguá Sanea-
mento. O nome cotado para 
substituir Sampaio é o de 
Márcio Chagas, secretário 
de Administração, que está 
afastado para resolver ques-
tões de saúde.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Rafaela Lourenço
Lorena

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O projeto do Executivo que 
regulamenta a cobrança de 
ISS (Imposto Sobre Serviços) 
em Lorena foi rejeitado na 
última segunda-feira. Por 
9 votos a 8, a readequação 
fiscal que atingiria as coope-
rativas, inclusive a Unimed, 
foi barrada pelos vereadores, 
com o desempate do presi-
dente da Câmara. Mesmo com 
a negativa, Prefeitura ainda 
tem meios para decretar o 
aumento no município.

Votaram contrário à pro-
posta os vereadores Élcio 
Vieira Junior (PV), Adeval-
dir Ramos (PRB), Lúcia da 
Saúde (PP), Pedro da Vila 
Brito (PTB), Samuel de Melo 
(PTB), Fábio Longuinho (PSC), 
Careca da Locadora (PV) e 
Maurinho Fradique (PTB).

Já os vereadores Bruno 
Camargo (PMDB), Beto Pe-
reira (DEM), Luizão (PSDB), 
Bruno Ribeiro (PSDB), Wan-
-dinho , Cleber Maravilha 
(PRB), Fábio Matos (PCdoB) 
e Washington da Saúde (PPS) 

Em período de acertos po-
líticos, a visita do vice-gover-
nador de São Paulo, Márcio 
França (PSB), a Guaratinguetá 
movimentou o cenário regio-
nal na última terça-feira. Em 
pauta, além dos passos do par-
tido para 2018, ele comentou 
a aproximação com a região.

França foi homenageado 
pela Câmara de Guaratingue-
tá, onde recebeu o título de 
cidadão honorário, durante 
sessão especial que contou 
com a presença de autorida-
des e lideranças políticas da 
região.

Pré-candidato ao governo 
de São Paulo em 2018, ele 
praticamente confirmou que 
Geraldo Alckmin (PSDB) será o 
candidato tucano para à presi-

foram favoráveis ao ajuste do 
imposto. Com a votação em 
8 a 8, coube ao presidente 
da Câmara Waldemilson da 
Silva, o Tão (PR), desempatar. 
Ele também rejeitou o projeto 
do Executivo, afirmando que 
não iria “carregar em sua 
consciência um aumento que 
resultou na possível demissão 
de funcionários”.

Tão disse ainda que procu-
rou a Unimed, mas não con-
seguiu falar com a diretoria. 
“A Unimed não atende o povo, 
aqueles que não tem condi-
ções, apenas os associados. 
Eu gostaria de saber qual a 
margem de lucro, despesas 
e custos da corporativa. Não 
sou refém nem do A nem do 
B, eu sigo meu coração, mas 
é muito fácil colocar funcio-
nários lá e depois não dar 
atenção a eles”.

Elcio Vieira, citado pelo pre-
feito como autor do subitem 
irregular 4.26, voltou a ale-
gar que na época, em 2006, 
o intuito do prefeito (Paulo 
Neme-PSC) era de incentivar 
a geração de empregos na 
cidade, onde eles deram a 

dência, mesmo após indicações 
do prefeito de São Paulo, João 
Dória, em concorrer à sucessão 
de Michel Temer. “Acho que 
sim, o Brasil merece padrão 
do Alckmin de estabilidade, 
segurança e experiência. Não 
temos mais espaço para gla-
diadores, para grandes brigas, 
temos que ter construtores do 
futuro. O Alckmin é o símbolo 
disso, e tenho certeza que 
será um grande presidente”, 
avaliou o peemedebista, que 
respondeu também sobre seu 
futuro na política. “Quando eu 
assumo, não tenho outro cargo 
para disputar, eu só posso ser 
(candidato) para governador. 
Então, naturalmente serei 
candidato”.

De passagem pelo Vale do 
Paraíba, França se reuniu, 
antes da homenagem, com 
um grupo de prefeitos e re-

redução de 5% para 1%. Ele 
disse ainda que o aumento 
dos impostos geraria um 
impacto na economia da em-
presa de mais de R$ 100 mil. 

O discurso entre a maioria 
dos vereadores que foram 
contrários ao projeto era de 
que eles estavam “votando 
contra o projeto e a favor da 
Unimed”, com argumentação 
de temiam possíveis demis-
sões e ações prejudiciais a 
entidade geradora de empre-
gos no município.

Já o vereador Bruno Camar-
go usou a tribuna para defen-
der a proposta, afirmando 
que havia passado a tarde, em 
reunião com o prefeito Fábio 
Marcondes, a presidente da 
Uniodonto e toda a equipe 
do Jurídico da prefeitura, 
tratando justamente sobre 
esta readequação junto a lei 
157/2016. “Esse projeto não 
vem só para a Unimed, ele 
regulariza e passa, a partir da 
aprovação, que Sul América, 
Bradesco, entre outros planos 
de saúde, passem a recolher 
também esses tributos em 
Lorena. Trata-se de uma lei 

presentantes de 19 cidades da 
região, em Guaratinguetá. “O 
Vale tem muito a desenvolver, 
está num eixo importante en-
tre Rio e São Paulo. É pratica-
mente uma região completa. 
Tem toda essa parte tecnoló-
gica de São José dos Campos, 
Taubaté e Guaratinguetá. É 
uma região importante, a 
segunda que mais cresce no 
Estado e vai crescer muito 
mais ainda”.

Presidente do PSB, França 
assinou a ficha de transferên-
cia de Régis Yasumura, que 
deixou o PTB para se filiar ao 
PSB, de olho na disputa pela 
Assembleia Legislativa no 
próximo ano. 

Agenda – Na manhã da 
última quarta-feira, Márcio 
França visitou as instalações 
da multinacional fabrican-
te de vidros AGC, ao lado 
do prefeito Marcus Soliva 
(PSB), do vice-prefeito Régis 
Yasumura, do presidente da 
Câmara, Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD).

Após a visita, ele participou 
da inauguração da nova sede 
da Prefeitura de Guaratin-
guetá (leia texto à página 11) 
antes de retornar a São Paulo.

federal que precisa ser ade-
quada”.

Em relação as supostas pos-
síveis demissões, Camargo 
destacou que em pesquisa 
junto ao o Cofen (Conselho 
Federal de Enfermagem) e 
o Coren (Conselho Regional 
de Enfermagem), existem 
normas de contratação por 
número de leitos. “Se hoje 
existe determinado número 
de leitos no hospital, não se 
pode diminuir o número do 
efetivo. Estão usando deste 
projeto para colocar os fun-
cionários contra a Casa de 
Leis”, comentou.

Também favorável ao pro-
jeto do Executivo, Luizão 
ressaltou que com a rejeição, 
Lorena deixará de receber 
R$1,7 milhão anualmente. 
“Se um pedreiro pode pagar 
5%, por que a Unimed não 
pode pagar 3% e 5%? E outra 
coisa, este projeto não é da 
Unimed, ele e abrangente a 
todos os setores”.

Mesmo com a rejeição, o 
chefe o Executivo ainda pode 
aumentar o imposto na cida-
de por meio de decreto.

Foto: Leandro Oliveira
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Federação prevê prejuízo de R$ 111 milhões 
no comércio regional com feriados de 2017

Pedido para transformar Dia da Consciência Negra 
em feriado facultativo é alvo de críticas em Cachoeira

Fecomércio cobra alterações 
em calendário nacional; 
alimentação e vestuários
são setores mais afetados

Associação Comercial garante que excesso de datas comemorativas prejudica economia do município
Da Redação
Cachoeira Paulista

Uma proposta enviada 
para a Câmara de Cachoeira 
Paulista gerou polêmica na 
cidade. Vereadores e comer-
ciantes discutem o pedido 
feito pela Acecap (Associa-
ção Comercial Empresarial 
de Cachoeira Paulista) para 
transformar o feriado da 
Consciência Negra, no dia 
20 de novembro, em ponto 
facultativo.

Comerciantes e moradores 
da cidade participaram de 
uma audiência pública, no 
último dia 29, com os par-
lamentares, para debater 
a proposta da Associação 
Comercial, que consiste na 
transformação do feriado. A 
data passaria a ser facultati-
va na cidade.

O motivo seria o número 
de feriados durante o mês 
de novembro, que além o 
da Consciência Negra, tem 

o Dia dos Finados (dia 2) e 
Proclamação da República 
(dia 15).

De acordo com nota oficial 
da Acecap “...as duas primei-

ras datas, ou seja, dia 2 e 15 
de novembro são feriados 
nacionais e, portanto não se 
trata de matéria de compe-
tência municipal”.

O vereador Dimas Barbosa 
(PTB) recebeu a proposta 
da Associação, mas acabou 
retirando a solicitação de 
pauta porque não encontrou 

“ressonância” na medida. 
“Conversei com o jurídico e o 
jurídico falou que era muito 
difícil. O que eles estavam 
pedindo era que um de nós 
ou a Casa fizesse um projeto 
revogando a lei que concedia 
o feriado para transformar 
em feriado facultativo”, ex-
plicou o vereador.

Após a recusa de Barbosa, 
a entidade procurou outro 
vereador. Na Câmara, Aldeci 
Alves Ribeiro, o Baianinho 
(PSC) levou a proposta para 
debate. “Sou contra a retira-
da desse feriado, mas sou a 
favor do ponto facultativo. 
Se eu não tivesse trabalha-
do meio dia a mais ou um 
dia a mais eu não estaria 
hoje gerando emprego na 
nossa cidade. Não tenho 
preconceito, e sim, já recebi 
preconceito por ter vindo do 
Nordeste”, opinou.

Entre os participantes da 
audiência, o presidente da 
Associação, Marco Lico, foi 
o primeiro a falar e explicar 
o impacto da proposta no 
comércio da cidade. “O ponto 
facultativo para nós é muito 
importante devido a ser 
uma data que só é feriado 
em Cachoeira Paulista, e 
isso causa para nós o trans-
torno logístico na operação 
das empresas, e para que 
nós possamos trabalhar, 
gerar, porque a Associação 
Comercial, ela na verdade, 
é geradora de emprego, e 
não pra tirar o feriado, e sim 
para gerar”.

A argumentação foi ques-
tionada pela assessora Julia-
na Motta, que destacou que a 
data é comemorada como fe-
riado em mais de oitocentas 
cidades. “Sou completamen-
te contra a essa proposta. Se 
esse feriado se tornar ponto 
facultativo, o comerciante 
não vai precisar pagar o 
extra. O dia 20 de novembro 
não é um dia de lazer nem 
comemorativo, o principal 

objetivo desse feriado é de 
fazer uma introdução do 
negro na sociedade, o que 
nós sabemos que não acon-
tece até hoje, o racismo está 
interiorizado”, argumentou.

Outro que fez coro a favor 
da proposta foi o advoga-
do Walter Beltrame, que 
hoje tem um restaurante 
na cidade. “Nesse quase um 
ano de comércio eu tenho 
vivenciado a situação que 
se encontra o nosso País 
e a nossa cidade, então eu 
mapeei Cachoeira Paulista 
da seguinte forma: os gera-
dores de empregos e as ne-
cessidades dos empregados 
da cidade, e eu tenho visto 
que Cachoeira Paulista é 
composta de pessoas apo-
sentadas”.

Já o professor de geografia 
Claudio Teixeira Figueira cri-
ticou a intenção. Ele contou 
que é participante do mo-
vimento negro Pastoral do 
Negro, no Rio de Janeiro, na 
Baixada Fluminense, e que 
acompanha desde os anos 
1990 a discussão das polí-
ticas de ações afirmativas, 
o que aumenta a frustração 
com a proposta. “Gostaria 
de perguntar aos senhores 
que estão fazendo essa pro-
posta se já sofreram racismo 
alguma vez na sua vida? Na 
hora de procurar empre-
go, na hora que a polícia 
chega dando tapa na cara, 
sabem o que é isso? Acredito 
que não”, questionou. “Com 
muita força conseguimos 
conquistar esse dia, essa Se-
mana da Consciência Negra, 
para nos lembrarmos nossa 
real história. Querer apagar 
essa memória é querer nos 
escravizar mentalmente ou 
na nossa alma”.

O debate sobre o pedido 
da Associação ainda não 
foi retomado na cidade. De 
acordo com Baianinho, não 
há previsão se o tema voltará 
à discussão na Casa.

Comércio de Lorena fechado durante o feriado de Dia da Independência; calendário preocupa setor, que avalia prejuízo de R$ 1,7 milhão

Lucas Barbosa
Regional

Uma estimativa divul-
gada pela Fecomércio-SP 
(Federação do Comércio de 
Bens Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo), na 
última quarta-feira, apontou 
que o comércio varejista 
da região deve deixar de 
arrecadar mais de R$ 111 
milhões devido aos feriados 
deste segundo semestre. O 
número é quase 16% maior 
do que a projeção do pre-
juízo do mesmo período do 
ano passado.

Segundo o levantamento, 
a expectativa é que os cinco 
feriados nacionais contribu-
am para que o comércio es-
tadual perca cerca de R$2,3 
bilhões em faturamento. O 
montante é 17,9% superior 
ao dado estimado no segun-
do semestre de 2016.

Na região, os supermer-
cados são apontados como 
os que contabilizarão o 
principal prejuízo, que deve 
chegar a R$ 46,6 milhões. Já 
lojas de vestuário e calçados 
devem deixar de arrecadar 

R$ 10,3 milhões.
Para o Fecomércio-SP, o 

número excessivo de fe-
riados deveria ser revisto 
pelo Governo Federal, com 
o objetivo de contribuir para 
o aumento da produtividade 
econômica nacional.

O presidente da Aceg (As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá), 
Ricardo Teberga, comentou 
as dificuldades enfrentadas 
pelos comerciantes devido 
ao considerável número 
de feriados existentes no 
calendário nacional. “Se a 
loja fechada um dia é mui-
to para o setor produtivo, 
imaginem cinco ou seis 
como é o caso de Guará. O 
ideal seria um planejamento 
financeiro antecipado para 
abrir as portas das empresas 
também aos feriados, afi-
nal, o comércio está saindo 
de uma forte recessão, e 
manter as portas fechadas 
em momentos oportunos 
pode não ser a decisão mais 
assertiva”.

Teberga também deu di-
cas para os varejistas da 
cidade conseguirem reduzir 

os prejuízos. “A principal 
orientação é conhecer bem 
a gestão da empresa e as 
oportunidades existentes 
neste período que atrai tu-
ristas de toda região para 
Guará, principalmente, nos 

feriados dos dias 12 e 25 
de outubro. É uma situação 
que varia de negócio para 
negócio, enquanto alguns 
segmentos podem sofrer, 
outros podem se beneficiar”.

Para o gerente de uma loja 

de calçados do Centro de Lo-
rena, Evaristo Carvalho, 55 
anos, o excesso de feriados 
prejudica muito os comer-
ciantes. “É complicadíssimo 
para a loja ficar tantos dias 
parada. Já passou da hora 

do poder público perceber 
que está na hora de rever 
este número tão grande de 
feriados. Para tentar recupe-
rar um pouco este prejuízo, 
estamos apostando na reali-
zação de promoções”.

Avenida comercial de Cachoeira, que chegou a debater uso facultativo do Dia da Consciência Negra

Foto: Lucas Barbosa

Foto: Jéssica Dias
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Prefeitura de Cruzeiro tenta acordo com 
Caixa para resgatar FGTS de servidores

Demolição de quiosque gera polêmica em Cachoeira

Centenas de famílias se inscrevem em novo residencial do CDHU em Canas

Governo de Thales Gabriel e Sindicato buscam ação judicial para 
viabilizar alvará coletivo e liberação dos saques junto a banco

Praça recebe obras de parque para crianças; Prefeitura argumenta que praça era ocupada por usuários de drogas

Foto: Arquivo Atos

Foto: Jéssica Dias

Órgão do Estado realiza primeira etapa para empreendimento de 48 casas; sorteio deve definir os contemplados
Rafael Rodrigues
Canas

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Cerca de 460 famílias re-
alizaram o agendamento e 
as inscrições para o sorteio 
de 48 casas da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano), em 
Canas, nesta semana. O órgão 
abriu o agendamento na últi-
ma segunda-feira, no Fundo 
Social de Solidariedade.

O agricultor Tiago Wesley 
de Azevedo, de 26 anos, mora 

Após a negativa da Caixa 
Econômica Federal para 
liberar os saldos existentes 
nas contas de FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço) dos mais de dois 
mil servidores municipais 
de Cruzeiro, a Prefeitura em 
conjunto com o Sindicato 
dos Servidores Municipais, 
trabalha para conseguir 
um alvará coletivo para a 
liberação dos saques.

De acordo com o secretário 
de Administração, Danilo 
Resende, devido à mudança 
do regime celetista para es-
tatutário, a Caixa administra-
tivamente não libera o fundo 
de garantia já depositado no 
fundo do servidor, valores 
que vários funcionários só 
utilizariam na aposentado-
ria ou em casos de compras 
em altos valores, como um 

na casa da sogra, com a espo-
sa e dois filhos e se mostrou 
bastante animado. “Espero 
começar o ano que vem 
com uma casa própria, tudo 
novo, estou bem animado e 
esperançoso”.

De acordo com a CDHU, do 
total de moradias, 7% serão 
destinadas a pessoas com 
deficiência, 5% a idosos e 4% 
a policiais ou agentes peni-
tenciários. As demais unida-
des serão sorteadas entre a 
população, em geral inscrita 

imóvel. “A gente tentou libe-
rar junto com a Caixa, mas 
devido à mudança do regime 
e a resposta negativa, vamos 
apoiar o Sindicato para que 
ingresse uma ação em juízo 
para conseguir um alvará 
coletivo para a liberação dos 
valores”.

Já o diretor do Sindicato, 
Alessander Batista, comen-
tou que a vigência do esta-
tuto, do último dia primeiro, 
é muito recente, e por isso é 
preciso ter uma movimenta-
ção da justiça e a programa-
ção da Caixa para conseguir 
pagar todo o funcionalismo. 
Ações em que a Justiça do 
Trabalho tem auxiliado os 
agentes do sindicato.

Na última segunda-feira, 
representantes do Sindi-
cato estiveram na Vara do 
Trabalho em reunião para 
tratar dos procedimentos 
para adquirir um alvará 
coletivo. O presidente do 

após calculadas e subtraídas 
as unidades destinadas a 
pessoas que moram sozinhas 
(3% dos inscritos como indi-
víduos sós, limitado a 3% do 
número de moradias).

Podem concorrer aos imó-
veis famílias constituídas por 
casamento civil, religioso 
ou união estável, uniões 
homoafetivas, afetivas, mo-
noparentais, anaparentais 
e indivíduos que vivem sozi-
nhos, desde que tenham mais 
de 30 anos.

Sindicato, José Geraldo Pe-
reira afirmou ainda não ter 
nenhuma definição e que 
na próxima semana deve 
ser agendada uma reunião 
entre Sindicato, Prefeitura, 
Caixa e Justiça do Trabalho. 
“Estamos aguardando para 
saber os motivos de não ser 
liberado e tentar um acordo 
com a Caixa. Mas vamos ter 
que fazer uma ação para 
conseguir o alvará coletivo 
para receber, porém, o mes-
mo será emitido individual-
mente. Por enquanto nada 
concreto”, salientou.

Até o final do mês os ser-
vidores que tiverem inte-
resse em participar da ação 
e obter mais informações 
devem ir até a secretaria de 
Administração com carteira 
de trabalho para que a Pre-
feitura faça a anotação pela 
mudança de regime e ser 
orientado pelos agentes do 
sindicato. A secretaria fica 

Suelen Cristina Cruz mora 
com mais sete pessoas na 
casa de sua mãe, e tem o 
sonho de deixar de pagar o 
aluguel. “Estou muito con-
fiante, e queira Deus que 
eu seja uma das 48 pessoas 
que vão conseguir realizar 
o sonho”.

Expectativa igual a de-
monstrada pelo motorista 
Rogério da Costa, que mesmo 
morando sozinho, não vê 
a hora de sair do aluguel. 
“Vamos rezar para Deus que 

na rua Cel. José de Castro, 
nº 540. Os atendimentos 
serão realizados de segunda 
a sexta-feira das 9h às 16h.

Se liberado pela Justiça, 
como tem ocorrido em si-
tuações semelhantes pelo 
país, o servidor poderá sacar 
o valor já depositado nas 
contas do Fundo de Garantia.

Dívida – A dívida do FGTS 
que perdura há cerca de 
trinta anos em Cruzeiro e 
que atualmente gira em 
torno de R$ 50 milhões tem 
a previsão de ser parcelada 
até outubro e depositada 
mensalmente nas contas dos 
servidores. “A lei já existe e 
a Prefeitura está esperando 
a regulamentação deste 
parcelamento que será feito 
pela Caixa, provavelmente 
em outubro já estará regula-
mentado e então pediremos 
o parcelamento. A gente 
quer resolver isso definiti-
vamente”, afirmou Resende.

tudo vai dar certo”.
Os inscritos tiveram que 

comprovar também renda 
familiar de um a dez salários 
mínimos, residir ou trabalhar 
no município há pelo menos 
cinco anos, não ser proprie-
tário de imóvel, não possuir 
financiamento habitacional 
e não ter sido atendido an-
teriormente por programas 
habitacionais. 

O residencial terá 48 casas 
de dois dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e área 

construída de 56,57 m². As 
moradias estão sendo edifi-
cadas no prolongamento da 
Estrada Municipal do Brejão. 

O prazo de financiamento 
das moradias será de até 
trinta anos, e as presta-
ções receberão subsídio do 
Governo do Estado, sendo 
calculadas de acordo com a 
renda familiar. Assim, famí-
lias que ganham entre um e 
três salários mínimos paga-
rão o equivalente a 15% dos 
rendimentos.

O prefeito Thales Gabriel, que busca acordo com a Caixa em Cruzeiro

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista

A demolição de um quios-
que na praça Prado Filho foi 
alvo de críticas durante a se-
mana em Cachoeira Paulista. 
A Prefeitura afirmou que irá 
reformar o local, que rece-
berá um parque de diversão 
para as crianças.

De acordo com o comer-
ciante, proprietário do “Quis-
que do Rafael”, que atuava no 
local há dez anos, a Prefeitura 
o notificou no último dia 18 
e, em seguida, ele teria reti-
rado suas coisas do quiosque. 
“O real motivo nem eu sei”, 
garantiu Rafael.

O prefeito Edson Mota (PR) 
e a secretária de Negócios 
Jurídicos, Gisely Fernandes, 
participaram de uma reunião 
com a Promotoria de Justiça 
e a Polícia Civil para debater 
a necessidade de ações no 
local.

Em nota, a Prefeitura des-
tacou que “…o motivo foi a 
segurança pública municipal, 
sendo fato notório na cidade 
que o local há muito tempo 
vem sendo utilizado para 
práticas de condutas ilícitas, 
o que afasta a presença de 
famílias que deveriam ser as 
maiores usuárias do espaço 
público… (trecho de nota 
enviada pela Prefeitura)”.

O Município destacou ainda 
que está com efetivo policial 
muito pequeno e não tem 
como deixar uma viatura 24 
horas no local.

Apesar da afirmativa do 
comerciante de que não sabia 
o real motivo para a demoli-

ção, a secretária de Negócios 
Jurídicos, Gisely Fernandes 
contou que a decisão foi 
tomada em comum acordo. 
“Ele (proprietário) veio até a 
Prefeitura. Nós fizemos uma 
reunião, apresentamos os fa-
tos e ele entendeu. Além disso 
é importante ressaltar que 
o alvará de funcionamento 
daquele quiosque era até às 
18h, e há muito tempo não 
estava sendo cumprido pelo 
usuário. Ele nunca teve au-
torização especial para isso 
(trabalhar a noite)”.

A secretária garantiu que 
o microempresário já havia 

sido notificado na gestão 
passada, mas a determinação 
não foi cumprida, então a 
irregularidade ali era pa-
tente, por isso foi notificado 
para desocupar o imóvel”, 
explicou.

Moradora do Centro, uma 
frequentadora da praça, que 
pediu para não ser identi-
ficada, não concorda com 
a ação. “Não era propício 
demolir, porque eles disse-
ram que foi demolido pelo 
fato de drogas, mas eu acho 
que eles deveriam colocar 
policiamento e não demolir 
o quiosque, porque não vai 

adiantar de nada. O pessoal 
fuma droga aqui no meio da 
praça”, frisou.

Ela lembrou ainda que a 
praça era frequentada por 
famílias. “Antigamente vinha 
família, sentava aqui, mas o 
povo não senta mais aqui na 
praça”.

A demolição gerou tam-
bém repercussão nas redes 
sociais, onde não faltaram 
críticas à decisão. “Por isso 
que essa cidade não vai para 
frente. Alto índice de desem-
prego e ainda derrubam o 
quiosque alegando que é 
ponto de droga, e a estação 

que é ponto de droga e nin-
guém faz nada. Essa cidade 
está uma vergonha, mais 
uma família sem emprego e 
fora os funcionários. Aqui é 
estranho, é melhor derrubar 
o quiosque e deixar todo 
mundo desempregado do 
que combater o tráfico de 
drogas”, criticou Jandir Fa-
biano Ribeiro em um grupo 
de discussão no Facebook.

Segundo a Prefeitura, o 
antigo proprietário do quios-
que já está procurando um 
outro local para montar seu 
estabelecimento, e terá toda 
ajuda possível pelo poder 

público. “Nós vamos dispo-
nibilizar um outro local, mas 
ele vai ter que regularizar 
a documentação, porque 
ele só tem autorização para 
vender pastel e garapa, e 
não bebidas alcoólicas, mas 
ele já está tomando as pro-
vidências para isso e a gente 
vai estar ajudando naquilo 
que for possível”, explicou a 
secretária.

Em vídeo divulgado nesta 
sexta-feira, o prefeito reper-
cutiu a ação na praça. “Tanta 
denúncia, Ministério Público, 
polícia, estava um foco de 
droga muito grande. Você 
não conseguia usar o banhei-
ro porque era tanta droga. 
Então, a pedido do Ministério 
Público, a Prefeitura teve que 
demolir o quiosque”.

Com a demolição do quios-
que do Rafael, a praça Prado 
Filho conta agora apenas com 
um quiosque, que de acordo 
com Gisely Fernandes, é 
objeto de uma ação judicial 
que determinou a suspensão 
da demolição, mas isso foi na 
gestão passada. “Enquanto 
não tiver a decisão final da 
Justiça não podemos demolir. 
Mas assim que for autorizado 
bem provável que seja demo-
lido também”, explicou. 

O projeto de transformar 
o local em um parque de 
diversão para as crianças já 
está com a licitação em anda-
mento. “Assim que finalizar o 
processo de licitação, de ime-
diato faremos a instalação. 
Acredito que até o final do 
mês o processo licitatório já 
deve estar finalizado”, contou 
a secretária.

Área onde ficava quiosque retirado na última semana para construção de parque infantil; ação da Prefeitura gerou polêmica na cidade
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Polícia é ameaçada durante 
prisão de criminoso em Lorena

Autores de duplo homicídio 
são presos em Cruzeiro

Uma operação integrada 
entre as polícias Civil e Militar 
prendeu, na última quarta-fei-
ra, um criminoso que estava 
em posse com duas armas 
de fogo no Campo dos Ypes, 
em Lorena.  Durante a ação, 
familiares e amigos do detido 
tentaram agredir os policiais. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais rece-
beram a informação de que 

Dois homens foram pre-
sos, na última terça-feira, 
acusados de serem os au-
tores de um duplo homicí-
dio, cometido no inicio de 
agosto em Cruzeiro. 

Segundo a DIG (Delega-
cia de Investigações Ge-
rais) os dois criminosos, 
de 25 e 31 anos, foram 
presos em suas casas no 

um homem, que já possuía 
diversas passagens, estava 
em posse de armas na casa de 
sua irmã. Ao perceber a che-
gada das viaturas, o acusado 
tentou fugir pelo quintal, mas 
acabou capturado. 

Na residência foram apre-
endidos dois revólveres cali-
bre 38, que de acordo com o 
homem eram para defendê-lo 
de ameaças de morte. 

Itagaçaba e Regina Célia.
A dupla é acusada de 

ter assassinado um segu-
rança de 46 anos e uma 
adolescente de 16 anos 
no dia 4 de agosto em um 
sítio, localizado na rodovia 
Avelino Junior. Durante a 
ação, outra jovem também 
foi baleada, mas conseguiu 
sobreviver aos ferimentos.

Polícia Militar confirma redução 
na criminalidade em Cruzeiro
Intensificação do trabalho da PM é estratégia para combater os crimes na cidade

Base comunitária da Polícia Militar em frente à Prefeitura de Cruzeiro; município registrou redução dos índices de criminalidade em 2017

Foto: Andreah Martins

Andreah Martins 
Cruzeiro

Mesmo após recentes ca-
sos relatados nas últimas 
semanas sobre furtos em 
creches e postos de saúde, 
a Polícia Militar confirmou 
a redução dos índices de 
roubo e furto na cidade. 
Com base nos números 
de controle do batalhão, 
apurados mensalmente, 
a estratégia utilizada tem 
dado resultados positivos 
principalmente na região 
central, principal foco dos 
patrulhamentos.

A Prefeitura também tem 
atuado em projetos de me-
lhorias na iluminação pú-
blica para poder combater 
a criminalidade na cidade. 
Segundo o comandante da 
PM, capitão Willian Vieira, 
os resultados diminuíram 
devido ao fortalecimento 
em pontos principais do 
Centro. “Desde que assumi 
já venho intensificando o 
policiamento no Centro da 
cidade, mapeio onde tem 
crime. Tentamos preencher 
todo o espaço possível, nos 
preocupamos muito nessa 
área, porque é onde tem 
maior concentração de pes-
soas e de dinheiro”.

No primeiro semestre, se-
gundo a secretaria de Segu-
rança Pública, o número de 
roubos outros, que incluem 
roubos como o de celulares 
e comércio, chegou a 151. Já 
os índices da PM apontam 
128. O comandante expli-

cou que a contagem da PM 
é por meio dos boletins de 
ocorrência, e que os resul-
tados finais são computados 
e enviados ao sistema pela 
Policia Civil.

A atual preocupação do 
trabalho do policiamento é 
com os furtos no comércio. 

Somente nos seis primeiros 
meses do ano, o número 
de furtos ultrapassou 50% 
do total computado no ano 
de 2016. “Temos muitos 
usuário de entorpecentes 
e moradores de rua devido 
aos locais abandonados na 
região central, muitos co-

mércios novos e a facilidade 
da pessoa, que não precisa 
nem entrar em farmácias. O 
caixa fica na saída do local, 
que é grudado na calçada”, 
comentou o capitão, que 
implantou recentemente o 
trabalho de patrulhamento 
com bicicletas.

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD) destacou que 
o sistema é importante prin-
cipalmente nos primeiros 
dias do mês. “Temos dois 
policiais na região central, 
e fizemos uma parceria 
com o Tiro de Guerra local 
também. Nos dias de fluxo 

bancário, no início do mês 
até o quinto dia útil, atira-
dores caminham pelas ruas, 
levando mais segurança a 
população e as agências”.

As alianças entre Polícia 
e Prefeitura seguem em 
constância. Além da PM, a 
administração firmou con-
tato contínuo com a Civil e 
Guarda Municipal.

Outra maneira preventiva 
de combate à criminalidade 
é a implantação e efetivas 
trocas de lâmpadas na ci-
dade. “Temos trocado em 
torno de quinhentas pontos 
de lâmpadas todos os meses. 
Tínhamos um déficit muito 
grande de dois mil pontos 
escuros na cidade. Além dis-
so iremos implantar, até o 
final do ano, cem pontos de 
lâmpadas de LED no Centro 
principal, entre as avenidas 
Capitão Neco e Major Nova-
es, trazendo luminosidade, 
economia e maior seguran-
ça”, completou o prefeito.

Homicídio – A PM in-
formou que os casos mais 
preocupantes em segurança 
pública estão relacionados 
aos índices de homicídio. 
Somente em 2016, o total 
foi de oito mortos. Somente 
no início deste ano, foram 
computados sete homicídios 
dolosos, e 13 tentativas. 
“Normalmente são crimes 
passionais. Penso, em minha 
experiência, que é um crime 
que precisa que a sociedade 
se responsabilize. No homi-
cídio, a pessoa quer matar, 
não é uma oportunidade. 
Se ele mata uma pessoa no 
latrocínio, é consequência, 
mas homicídio é um de-
terminado alvo”, explicou 
capitão William.

O registro dos boletins 
registrados na Polícia tem 
ligação a morte de padrasto, 
irmão, mulher, usuários de 
entorpecentes ligados ao 
tráfico e procurados pela 
justiça.

Enquanto o criminoso era 
levado para a viatura, popu-
lares começaram a xingar 
e ameaçar os policiais, que 
precisaram usar armas de 
efeito moral para afastar 
os agressores.

O homem, que respon-
derá por posse ilegal de 
arma de fogo e munição, 
foi encaminhado à Cadeia 
Pública de Lorena.

A principal suspeita é 
de que o crime tenha sido 
motivado por uma disputa 
pelo controle do tráfico 
de drogas na região do 
Itagaçaba.

Os criminosos foram le-
vados à Cadeia Pública de 
Cruzeiro e responderão 
por duplo homicídio e uma 
tentativa.

Criminoso é preso após 
assaltar idoso em Guará

Polícia Militar prende 
ladrão de carro em Pinda

Menor apreendido com 
arma e cocaína em Lorena

Jovem sofre tentativa 
de homicídio em Lorena

Três são presos por furtar
casa em Pindamonhangaba

Adolescente infrator 
apreendido em Pinda

A Polícia Militar prendeu, 
na última terça-feira, um 
homem de 47 anos acusado 
de ter assaltado um idoso de 
79 anos, em Guaratinguetá. 

De acordo com a PM, a 
vítima foi surpreendida 
enquanto caminhava pela 
rua Ronaldo Souza, no Santa 
Luzia, sendo obrigada a en-
tregar uma quantia de cerca 
de R$ 400 ao criminoso. O 

Com a ajuda das câmeras 
de videomonitoramento do 
COI (Centro de Operações 
Integradas) a Polícia Mili-
tar prendeu um ladrão de 
carros na tarde da última 
terça-feira, em Pindamo-
nhangaba.  

Segundo o boletim de 
ocorrência, o sistema de vi-
deomonitoramento flagrou 

A Polícia Militar apreen-
deu um adolescente de 16 
anos com um revólver e  
mais de trinta gramas de 
cocaína na noite do último 
domingo, no Cidade Indus-
trial, em Lorena.

Segundo o boletim de 
ocorrência, policiais mili-
tares patrulhavam a rua 
Sergipe quando decidiu 

Um jovem de 18 anos 
sofreu uma tentativa de ho-
micídio na noite do último 
domingo, no Santo Antônio, 
em Lorena.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima foi 
atingida em frente a sua 
casa na rua Xavantes por 
volta das 22h. Ele relatou 
que foi baleado após ser 

Um homem de 52 anos 
foi preso na noite da última 
terça-feira, acusado de ter 
furtado uma casa em Pin-
damonhangaba. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a Polícia Militar 
foi acionada após receber 
uma denúncia de que uma 
residência foi alvo de um 
ladrão no bairro Bosque da 
Princesa. Durante buscas na 
região, o criminoso foi cap-

Um adolescente de 17 
anos foi apreendido, no 
último domingo, após ser 
flagrado traficando drogas 
no Jardim Eloyna, em Pin-
damonhangaba. 

De acordo com a Polí-
cia Militar, uma equipe 
realizava uma ronda pelo 
bairro quando percebeu 
que um jovem estava em 

idoso relatou que havia 
acabado de sacar o seu 
dinheiro da aposentadoria.

Após ser acionada, a 
Polícia Militar realizou 
buscas pelo bairro, con-
seguindo localizar o as-
saltante, que ainda tentou 
fugir a pé. 

O criminoso foi preso 
por assalto e permanece à 
disposição da Justiça.

um carro prata sendo rou-
bado no Vila Prado. Após 
os operadores passarem as 
coordenadas para a Polícia 
Militar, foi iniciada uma 
perseguição pelo Centro 
que culminou na prisão 
do criminoso de 21 anos. 

O infrator permanece 
preso na Cadeia Pública de 
Pindamonhangaba.

abordar o adolescente que 
estava na porta de um bar. 
Após a arma ser encon-
trada durante a revista, o 
menor infrator revelou que 
tinha 32 pinos de cocaína 
escondidos em sua casa. 

O adolescente foi levado 
à Delegacia, mas foi libe-
rado diante a presença 
dos pais.

chamado por um motoqueiro 
no portão. 

O jovem foi ferido no braço 
e na perna direita, sendo 
levado pelo SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência). 

A Polícia Civil abriu uma 
investigação sobre o caso, 
mas até o fechamento desta 
edição ninguém foi preso.

turado e confessou que tinha 
deixado os objetos furtados 
em uma casa do bairro.

Ao entrarem no local indi-
cado, os policiais abordaram 
dois homens, de 24 e 48 anos, 
que indicaram onde os produ-
tos de furto estavam escondi-
dos. Também foi apreendido 
um tijolo de crack e cerca de 
R$ 2,4 mil. A dupla acabou 
presa por tráfico de drogas 
e receptação. 

atitude suspeita.
Ao ser abordado, o menor 

de idade confessou que 
estava vendendo cocaína 
no local.

Num buraco em um muro, 
foram apreendidas 13 cap-
sulas de cocaína. 

O adolescente foi apreen-
dido e permanece à dispo-
sição da Justiça.
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Polícia procura terceiro participante de 
assalto a joalheria em shopping de Pinda

Para conter violência, 
Pinda investe em melhorias 
no sistema de iluminação 

Ação com menores foi a segunda vez em um ano que estabelecimento é alvo de criminosos

Prefeitura inicia colocação de 19 mil pontos de luz; 
ação tenta combater crescimento da violência

Tribunal de Justiça concede habeas corpus 
à ex-secretária detida por desvio de verba

Isabel César e outras duas acusadas de peculato deixam 
penitenciária depois de um mês, e vão responder em liberdade

Rafael Rodrigues
Aparecida

A 16º Câmara do Tribunal de 
Justiça de São Paulo concedeu 
o habeas corpus liberando 
a ex-secretária da Família, 
Bem-Estar Social e Mulher 
de Aparecida, Isabel Cristina 
Oliveira César, a irmã dela, 
Solange de Oliveira César, e a 
ex-presidente de uma entidade 
social, Cláudia Cristina Manto-
vani, que estavam presas desde 
o último dia 4 de agosto, acusa-
das de usar recursos públicos 
para benefício próprio.

O documento, expedido por 
volta das 16h30 da última 
terça-feira (5), impediu pelo 
horário, que as três fossem 
liberadas no mesmo dia. De 
acordo com o advogado das 
acusadas, dr. José Dimas, de-
pois de enviar para Comarca 
de Aparecida, o documento 
deveria ser enviado para o 

presídio em Taubaté, o que 
aconteceu na manhã desta 
quarta-feira (6).

A defesa se baseou no prin-
cípio de que qualquer acusado 
tem o direito de responder 
processos em liberdade. Dimas 
afirmou ainda que o TJ levou 
em consideração o argumento 
de que as acusadas não ofe-
reciam risco para o processo, 
que já teve a conclusão do 
inquérito, ou seja, já havia ter-
minado todas as investigações. 
“Elas não causariam prejuízo 
ao processo, não poderiam 
fugir da Justiça, já que moram 
em Aparecida, e tem a família 
estabelecida aqui”, explicou.

O advogado de defesa lem-
brou ainda que todo processo 
do inquérito e a investigação 
foram feitos exclusivamente 
pelo Ministério Público e não 
pela Polícia Civil.

Segundo ele, as acusadas 
ficaram detidas por um mês 

devido à demora nos trâmites 
e nos julgamentos de liminares 
da justiça de São Paulo. “A fila 
no Estado de São Paulo é muito 
grande, a liminar foi apreciada 
há 21 dias, que na verdade é 
preparatório, e o julgamento 
caiu nessa semana. A questão 
é o movimento e a demanda do 
Tribunal para julgar o habeas 
corpus”.

O caso – A ex-secretária da 
Família, Bem-Estar Social e 
Mulher de Aparecida, Isabel 
Cristina Oliveira César dos 
Santos, a irmã dela, Solange 
de Oliveira César, e a ex-presi-
dente de uma entidade social, 
Cláudia Cristina Mantovani fo-
ram detidas, preventivamente, 
pelo crime de peculato, no dia 
4 de agosto.

As três foram encaminhadas 
para a penitenciária feminina 
de Tremembé, acusadas de 
terem gasto R$ 2,6 mil da 
Associação de Assistência e 

Promoção Comunitária de Apa-
recida para colocar gasolina 
nos próprios carros, entre os 
anos de 2013 e 2015. Durante 
esse período, Isabel Cesar era 
secretária da cidade, e Cláudia, 
presidente da entidade. A As-
sociação foi extinta neste ano. 
Isabel permaneceu como secre-
tária da Prefeitura até março.

Além do desvio de recursos 
públicos, a Promotoria acusa a 
ex-secretária de ter atrapalha-
do as investigações esconden-
do documentos e ameaçado 
testemunhas, afirmando que 
seriam demitidas caso não 
aceitassem realizar as ativida-
des por ela determinadas. Uma 
servidora relatou à Justiça ter 
assinado cheques em branco 
a mando da então secretária.

O próximo passo é o ofere-
cimento da defesa prévia, o 
arrolamento das testemunhas 
e a marcação da audiência 
para julgar o caso.

A ex-secretária Isabel Cristina César, detida em agosto por peculato

Avenida de Pinda que deve receber troca de sistema de iluminação; cidade investe para reforçar segurança

Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba segue em busca 
do terceiro envolvido no 
grupo que assaltou uma 
joalheira no Shopping Pátio 
Pinda, no último domingo. 
Dois menores de idade sus-
peitos de terem participado 

do crime já foram detidos. É 
a segunda vez que o estabe-
lecimento comercial é alvo 
de bandidos em menos de 
um ano.

De acordo com a Polícia 
Militar, a quadrilha, fingin-
do estar armada, invadiu a 
loja da joalheria Gold Finger 
por volta das 17h do último 
sábado. O trio exigiu que os 

funcionários entregassem 
joias, óculos e relógios que 
estavam expostos na vitrine. 
Na sequência, os assaltantes 
usaram um carro para fugi-
rem do shopping.

Segundo o delegado titu-
lar de Pindamonhangaba, 
Vicente Lagioto, após inves-
tigação, dois adolescentes, 
que não tiveram as idades 

reveladas, foram apreendi-
dos com joias e o veículo 
utilizado na ação. A dupla 
permanece à disposição 
da Justiça, mas o terceiro 
envolvido ainda não foi 
localizado. 

Esta é a segunda vez que 
a joalheira é assaltada no 
shopping. Em novembro do 
ano passado, dois crimino-

sos roubaram três relógios, 
avaliados em R$ 400. Na 
ocasião, eles fugiram após 
renderem os seguranças do 
centro comercial.

De acordo com dados da 
secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado, comparado 
ao mesmo período de 2016, 
Pindamonhangaba registrou 
um crescimento de mais de 

11% no número de roubos 
e furtos nos primeiros sete 
meses do ano

O número de roubos sal-
tou de 429 para 479. Já os 
furtos, tiveram um aumento 
de mais de 9%, passando de 
949 para 1.035 ocorrências.

Providências – Em nota ofi-
cial, o Shopping Pátio Pinda 
informou que está apurando 
o fato e que registrou um 
boletim de ocorrência poucos 
momentos após o crime.

O centro comercial res-
saltou que conta com uma 
equipe completa de seguran-
ças devidamente preparada 
para contornar situações 
como a registrada no último 
sábado, para evitar tumultos 
ou incidentes mais graves.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento 
municipal  de cerca de 
R$120 mil, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba iniciou 
nesta semana a colocação 
de luminárias com lâmpadas 
LEDs em diversos pontos da 
cidade. A ação, que busca ga-
rantir uma maior segurança 
à população, faz parte de um 
plano de medidas que plane-
ja melhorar 19 mil pontos de 
iluminação pública até o fim 
de 2018.

Apontado pelo Ministé-
rio da Justiça e Segurança 
Pública como um fator pri-
mordial para a prevenção de 
crimes, a iluminação pública 

constantemente é alvo de 
reclamações na maioria 
das cidades brasileiras. Em 
Pindamonhangaba a situa-
ção não é diferente, já que 
diversas famílias, principal-
mente de bairros periféricos, 
convivem há anos com trans-
tornos relacionados a falhas 
no sistema de iluminação.

A violência é outra questão 
que preocupa os moradores, 
já que a cidade registrou au-
mento no número de roubos 
e furtos nos primeiros sete 
meses do ano, comparado 
ao mesmo período de 2016. 
De acordo com dados da 
secretaria de Segurança 
Pública do Estado, o núme-
ro de roubos saltou de 429 
para 479, representando 

um crescimento de mais de 
11%. Já os furtos, tiveram 
um aumento de mais de 9%, 
passando de 949 para 1.035 
ocorrências.

Para tentar reduzir os 
índices, o Executivo aposta 
na instalação de duzentas 
luminárias em pontos estra-
tégicos do município até o 
fim do ano. De acordo com o 
secretário de Serviços, Josué 
Bondioli, as primeiras lumi-
nárias foram colocadas, na 
avenida Coronel Fernando 
Prestes, praça Monsenhor 
Marcondes, rua Deputado 
Claro César e nas proximi-
dades do Museu Histórico 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, todas vias 
na região central. “Temos 

feito o possível para dar mais 
segurança à cidade, como a 
implantação das câmeras do 
COI (Centro de Operações 
Integradas), Atividade Dele-
gada e agora as melhorias 
no sistema de iluminação. As 
lâmpadas substituídas serão 
reaproveitadas em locais ne-
cessitados, como o Ribeirão 

Grande, na zona rural”.
Bondioli revelou ainda 

detalhes do projeto que pro-
cura melhorar quase vinte 
mil pontos de iluminação 
pública até o fim do ano que 
vem. “Firmaremos uma PPP 
(Parceria Pública-Privada) 
para que possamos angariar 
recursos para realizar esta 

troca tão considerável. Ainda 
não temos o valor fechado 
de quanto será necessário, 
mas certamente será um in-
vestimento altíssimo. Mesmo 
assim é importante explicar 
que além de melhorar a ilu-
minação, as lâmpadas LED’s 
são muito mais econômicas 
que as atuais”.

Foto: Arquivo Atos
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Parceria disponibiliza 
bicicletas em parque

Vereador anuncia acordo para 
universidade pública em Lorena

Ação conta com doação de fabricante 
de autopeças; Isael Domingues planeja 
novas melhorias para Parque de Pinda

Após chamamento público e assinatura do convênio, entidade 
passa a operar com trezentas vagas em sete cursos no município

Prefeitura de Lorena adota política 
de reaproveitamento de materiais
Antigos braços de energia são transformados em bicicletários e corrimões

Lucas Barbosa
Lorena

No trabalho que tenta eco-
nomizar recursos públicos e 
preservar o meio ambiente, 
a Prefeitura de Lorena ado-
tou uma política de reapro-
veitamento de materiais 
que foram descartados em 
serviços de manutenção no 
município. Ferros que eram 
utilizados como braços de 
postes de iluminação foram 
transformados em bicicletá-
rios e corrimões de pontes. 

Com um investimento 
municipal de R$ 1,3 milhão, 
desde setembro do ano pas-
sado mais de dois mil pontos 
de luz foram substituídos na 
cidade. Os materiais antigos 
foram depositados na Gara-
gem Municipal, onde funcio-
nários da oficina decidiram 

no mês passado dar um 
destino diferente ao ferro 
acumulado. “Os servidores 
da nossa oficina de solda 
sugeriram que reaproveitás-
semos este material em prol 
do atendimento de alguma 
necessidade da população. 
Foi aí que tivemos a ideia de 
confeccionarmos bicicletá-
rios. Ao todo já foram feitos 
objetos que tem a capacida-
de de guardarem mais de 
cem bicicletas”, explicou o 
secretário de Serviços Mu-
nicipais, Nelson Bittencourt.

O chefe da pasta explicou 
que parte dos bicicletários 
foi instalada no Mercado 
Municipal e no Velório Muni-
cipal, que em breve receberá 
mais equipamentos, assim 
como a praça Arnolfo de 
Azevedo.

Já os corrimões, foram 
colocados na ponte da rua 
Padre João Reunadin, em 
frente ao Corpo dos Bom-
beiros, no Olaria. “É difícil 
estipular a economia que 
esta iniciativa garantiu ao 
Município, mas certamente 
é um valor considerável. 
Manteremos esta política de 
reaproveitamento de mate-
riais, buscando a estender 
para outras ações”.Funcionários da garagem municipal trabalharam material reutilizado para criar novo bicicletário; cidade aposta em uso de recicláveis

Foto: Lucas Barbosa

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Os frequentadores do Par-
que da Cidade de Pindamo-
nhangaba contam desde o 
último domingo com uma 
nova opção de lazer para se 
exercitarem no local. Através 
do projeto “CicloPinda”, que 
consiste em uma parceria 
com a iniciativa privada, os 
visitantes terão à disposição 
vinte bicicletas para utilizarem 
durante os passeios.

De acordo com a Prefeitura, 
desde o início do ano foram 
realizadas diversas obras de 
melhoria no Parque da Cidade, 
com o objetivo de oferecer 
maior segurança e conforto 
para os frequentadores. Foram 
substituídos bancos, mesas e 
bebedouros. Também foram 
construídos banheiros e fral-

dários.
Para angariar recursos e 

aumentar as opções de lazer 
do espaço, a Prefeitura firmou 
uma parceria com a empresa 
Bontaz, que trabalha na fabri-
cação de autopeças. A indústria 
foi a responsável pela doação 
das “magrelas”. Os visitantes 
interessados em utilizar as 
bicicletas devem obrigatoria-
mente deixar seus documentos 
pessoais com a administração 
do Parque da Cidade.

Mais melhorias – Segundo o 
prefeito, Isael Domingues (PR), 
o Município espera receber 
a doação de mais bicicletas 
até o fim do ano e expandir 
o “CicloPinda” para outros 
espaços públicos. O chefe do 
Executivo revelou ainda que 
pretende, em breve, instalar 
pontos gratuitos de sinal de 
internet no Parque.

Rafaela Lourenço
Lorena

Lorena foi contemplada 
com uma unidade da Uni-
vesp (Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo). 
Antes de assinar convênio, a 
Prefeitura aguarda a visita 
da equipe técnica do Estado. 
A notícia foi anunciada pelo 
vereador Maurinho Fradi-
que (PTB), durante sessão 
na última semana.

O vereador afirmou que 
serão trezentas vagas a 
serem distribuídas em sete 
cursos para as áreas de 
exatas e humanas.

Fradique participou de 
reunião em São Paulo, ao 
lado do prefeito Fábio Mar-
condes (PSDB), na secreta-

ria de Ciências e Tecnologia 
para traçar o cronograma de 
atividades da implantação da 
universidade.

Lorena receberá a visita 
do diretor administrativo da 
Univesp, Ricardo Bocalon, e 
do deputado estadual Caio 
França junto com uma equipe 
técnica para analisar as insta-
lações do local disponibilizado 
para o polo, que será no Ciejap 
Milton Ballerini. “O que é mais 
importante é uma faculdade 
gratuita, tendo em vista a 
dificuldade que muitos alunos 
têm quando se formam, em 
ingressar à uma faculdade 
por problemas financeiros”, 
comentou Fradique.

Já o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Gus-

tavo Rodrigues, lembrou que 
ainda não há a formalidade 
para assinatura do convênio, 
já que um edital de chama-
mento público será aberto em 
setembro para os municípios 
se cadastrarem para concor-
rer aos polos. Lorena estará 
entre as interessadas, para 
que, até o início de outubro, 
tenha a confirmação do polo 
l. “É um trâmite burocrático, 
mas nesta reunião em São 
Paulo, informalmente, o pre-
feito já se comprometeu e 
apresentou as contrapartidas 
à diretoria da Univesp, mas 
formalmente, a assinatura 
oficial do convênio será re-
alizada após o chamamento 
público”, frisou Rodrigues.

A contrapartida do municí-
pio será um espaço público 

com uma sala de aula para 
cinquenta alunos, um labo-
ratório de informática com 
cinquenta computadores e 
a cessão de um funcionário 
para o atendimento ao polo. 
Já o Estado entrará com a 
metodologia e corpo docen-
te, que segundo Fradique 
serão professores da USP e 
Unicamp.

De acordo com o secretário, 
a Univesp é a única universi-
dade pública a distância do 
País e será um polo regional 
em Lorena com as aulas 
presenciais a cada 15 dias. 
As oportunidades serão para 
os cursos de Engenharia da 
Produção, Engenharia da 
Computação, Pedagogia e 
licenciaturas em Biologia, 
Física, Química e Matemática.
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Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

Lorena recebe atletas da região para 
segunda Copa de Hipismo Clássico
Competição realizada pelo Centro Hípico abre espaço para amazonas e cavaleiros da região

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Da Redação
Lorena

O Centro Hípico de Lorena 
recebe no próximo dia 16 
a segunda edição da Copa 
Hipismo Clássico de Salto 
“Fernanda Bongetta”. São 
150 vagas para a modali-
dade, que vem ganhando 
espaço na região.

A competição homenageia 
a criadora do espaço, que 
fica no Parque das Rodovias. 
A primeira edição foi reali-
zada em 2015, um ano após 
o falecimento de Fernanda.

Em 2016, o Centro pas-
sou a ser comandado pela 
empresária Bruna Bongetta, 
sobrinha da criadora do CHL 

e que foi amazona. Desde 
setembro de 2016 ela está 
à frente da escola, que conta 
hoje com mais de cinquenta 
alunos fixos. “A escola existe 
há vinte anos. Ela começou 
com o Daniel de Castro 
(atleta e instrutor). Ele hoje 
cuida da parte operacional. 
A gente oferece aulas de 
equitação na modalidade 
de salto, pensão para os 
proprietários que preferem 
deixar conosco os animais 
e treinamento para os cava-
los”, contou Bruna.

Ex-amazona, ela hoje ape-
nas “brinca de vez em quan-
do” com os alunos. “Não 
tenho mais tempo, fora que 
se competir, vou levar uma 

‘surra da criançada’, porque 
por mais que eu tenha a 
experiência, não estou trei-
nando, e os atletas estão se 
preparando muito. Até me 
cobram, mas preciso me pre-
parar bem se quiser voltar”, 
lembrou a empresária.

O grau de competitividade 
destacado por Bruna é o 
esperado para a segunda 
edição da Copa. O torneio, 
que tem início marcado 
para às 8h, deve contar com 
competidores de toda região.

A competição terá premia-
ção em dinheiro. Os primei-
ros colocados recebem de 
R$1 mil (categoria 1 metro), 
R$2 mil (categoria 1,1 metro) 
e R$ 5 mil (categoria 1,2 me-

tro). A competição terá como 
juiz Luís Fernando Monzon, 
ídolo da modalidade e atual 
comentarista da Sportv.

Sobre os interessados em 
acompanhar o evento, ela 
lembra que deve haver uma 
avaliação para comportar 
melhor o público. “É aberta 
ao público, só preciso con-
trolar porque a área não é 
tão grande e todo mundo 
quer levar gente. Preciso 
focar em quem precisa 
estar lá dentro, que são 
os competidores, além de 
quem vai para assistir. Eu 
não tenho uma estimativa 
exata de quantas pessoas 
são, ainda”.

Entre os participantes, 

Graziela Meneghetti, que 
faz parte do grupo há um 
ano e encontrou no centro 
a chance de realizar um 
sonho de criança. “Eu tinha 
um sonho, mas que deixei 
na adolescência. Hoje estou 
casada e me falaram para 
‘largar a mão’, que isso era 
bobagem. No ano passado, 
fui inscrever meu filho, mas 
ele acabou não indo. Aí de-
cidi eu mesma fazerm, sem 
me importar com o que os 
outros acham. O importante 
é que faz um bem enorme 
pra mim”.

Antes da prova, o Centro 
Hípico realiza de quarta a 
sexta-feira uma clínica com 
Monzon de cuidados com o 

cavalo, preparação do cavalo 
para iniciantes e avançados.

A expectativa no Centro 
Hípico é para um bom núme-
ro de participantes, devido 
ao aumento de espaços na 
região para a prática do hi-
pismo. Para Bruna Bongetta, 
a modalidade, presente nos 
Jogos Olímpicos desde 1908, 
e que já deu ao Brasil três 
títulos mundiais além de 
quatro medalhas nas Olimpí-
adas, ganha com a projeção 
crescente. “Antes não tinha 
muita ideia de como isso foi 
se ampliando. Hoje temos 
o nosso centro, tem o de 
Guaratinguetá, Pinda. São 
muitos. Isso é importante”, 
comemorou.

Graziela Meneghetti salta durante competição interna no Centro Hípico de Lorena, que recebe 2ª Copa; amazonas e cavaleiros de todas as idades buscam serviço de instrutores para competir na cidade
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Guará altera vagas de trânsito no 
Centro e confirma retorno de radares
Vagas que antes eram exclusivas à clientes de estabelecimentos comerciais perdem exclusividade

Rafael Rodrigues
Aparecida

O Departamento de Trânsi-
to de Guaratinguetá alterou 
algumas vagas de estaciona-
mento no Centro da cidade. 
Os espaços que eram desti-
nados apenas à clientes de 
estabelecimentos comerciais 
vão perder a exclusividade. 
Segundo o coordenador de 
Trânsito Marcos Aurélio da 
Silva, a permissão é ilegal.

Com a mudança, o Departa-
mento está trocando as pla-
cas que indicam uso exclusivo 
por outras que permitam que 

qualquer motorista possa es-
tacionar os veículos por curta 
duração de tempo, desde 
que mantenha o pisca-alerta 
ligado.

“Tivemos uma mudança 
não muito distante na legis-
lação de trânsito, e é preciso 
nos readequar. No centro da 
cidade têm algumas placas 
específicas para hotéis e far-
mácias, por exemplo. Essas 
placas estão sendo retiradas, 
porque o Código de Trânsito 
não autoriza estipular vagas 
para um determinado grupo 
de pessoas, mas sim para toda 
uma coletividade”, contou o 

coordenador.
Os fiscais do Departamento 

estão desde o começo ano re-
alizando análises de placas e 
sinalizações na região central 
e nos bairros Pedregulho, 
Parque São Francisco e Beira 
Rio. Ainda de acordo com o 
coordenador, as vagas que 
forem substituídas não farão 
parte do estacionamento 
rotativo.

“Onde existem essas placas, 
nós vamos instalar placas de 
curta duração, de 15 minutos. 
As vagas não serão pagas 
através do estacionamento 
rotativo, mas será obrigatório 

usar o pisca-alerta”, ressaltou.
Radares – Alvo de queixa 

de alguns motoristas, mas 
pedido por parte da popula-
ção, os radares eletrônicos 
voltarão a ser instalados nas 
principais avenidas e vias de 
Guaratinguetá. O processo 
licitatório para escolha da 
empresa que vai instalar os 
radares já foi finalizado.

De acordo com o coordena-
dor de Trânsito, a empresa já 
contatou o Departamento e 
as partes estão programando 
quando a empresa vencedora 
fará a instalação dos radares 
na cidade.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições
e Tutelas Pindamonhangaba - SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010 -
F: (xx) 12- 3642-4185 - Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa

Oficial de Registro

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão publicitário, estado civil sol-
teiro, de 22 anos de idade, nascido em Ubatuba - SP, no dia 29 de junho de 1995, residente e domiciliado Rua
Sebastião Eugenio da Silva, nº 67, Vila Suiça, Pindamonhangaba SP, filho de ELPIDIO VIANA DOS SAN-
TOS e MARIA DO CARMO BARBOSA.
LUANA RODRIGUES SALES, de nacionalidade brasileira, profissão publicitária, estado civil solteira, de
24 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia 3 de junho de 1993, residente e domiciliada Rua
Sebastião Eugenio da Silva, nº 104, Vila Suiça, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO APARECIDO
SALES e SOLANGE APARECIDA RODRIGUES DE BARROS SALES. 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, 2 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
MARCELO NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil divorciado, de 50 anos
de idade, nascido em Santo André - SP, no dia 8 de maio de 1967, residente e domiciliado Rua Francisco
Simões Machado, nº 93, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA NUNES e
MARIA CONCEIÇÃO NUNES.
ALEXANDRA GERVASONI, de nacionalidade brasileira, profissão monitora escolar, estado civil divorci-
ada, de 43 anos de idade, nascida em Santo André - SP, no dia 9 de outubro de 1973, residente e domiciliada
Rua Francisco Simões Machado, nº 93, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS
APARECIDO GERVASONI e VILMA DE PAULA GERVASONI. 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, 2 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
KELSON PEREIRA DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado civil solteiro, de
21 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 7 de julho de 1996, residente e domiciliado Rua João
Esaú Bicudo nº 303, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filho de JONAS PEREIRA DE ASSIS e
MARIA CLEUDE DE JESUS DE ASSIS.
THALYTA TAYNÁ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 21 anos
de idade, nascida em Guarulhos - SP, no dia 14 de fevereiro de 1996, residente e domiciliada Rua Tenente
José Lopes de Medeiros nº 26, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS DA SILVA e
LUCIVAN QUIRINO DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
RUAN FELIPE CORREIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão açougueiro, estado civil sol-
teiro, de 25 anos de idade, nascido em Tremembé - SP, no dia 7 de agosto de 1992, residente e domiciliado
Avenida Mario Nogueira da Silva nº 668, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de MISTER JORGE
VIANA DA SILVA e KATIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA.
MELISSA CEZARIO DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de loja, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 24 de março de 1993, residente
e domiciliada Rua Fornovo Di Taro nº 300, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de
FERNANDO DO ESPIRITO SANTO e ROSELI PEREIRA CEZARIO DO ESPIRITO SANTO. Apresen-
taram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão psicólogo, estado civil
divorciado, de 63 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 13 de março de 1954, residente e
domiciliado Rua João Batista dos Santos nº 420, Jardim Santa Cecília, em Pindamonhangaba SP, filho de
CARLOS DOS SANTOS PINTO e LAURA FONTES PINTO.
DÉBORA APARECIDA SÓGLIO, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, de
50 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia 27 de maio de 1967, residente e domiciliada Rua João
Batista dos Santos nº 420, Jardim Santa Cecília, em Pindamonhangaba SP, filha de SÉRGIO SOGLIO e
SUELI APARECIDA FALCONE SÓGLIO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
RODOLFO FIGUEIREDO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro mecânico, estado civil divor-
ciado, de 61 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 17 de maio de 1956, residente e domiciliado
Rua São Luiz, nº 70, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de MARIO PEDRO FIGUEIREDO e ANNA
DE AGUIAR FIGUEIREDO.
MIRIAN APARECIDA ZIKAN DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado civil
divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 3 de julho de 1985, residente e
domiciliada Rua São Luiz, nº 70, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO DOMINGOS
DOS SANTOS e MIRIAN ZIKAN DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
MARCOS ANDRÉ DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil solteiro, de 39
anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 9 de fevereiro de 1978, residente e domiciliado Rua Vito Galo
nº 40, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de OSWALDO DA CRUZ e MARIA IZABEL DA CRUZ.
MARIA CECÍLIA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil divorciada, de
31 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 7 de julho de 1986, residente e domiciliada Rua Vito Galo
nº 40, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de ADÃO JOSÉ SANTOS e ZÉLIA PEIXOTO
SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos  exigidos pelo Código Civil Brasileiro:
DÊNER WILLIAM RIBEIRO PAIVA,  nacionalidade  brasileira,  solteiro,  funcionario publico,   com   21   anos
de   idade,   natural   de Pindamonhangaba  SP,  nascido  no  dia  09  de  dezembro  de  1995,  residente Avenida
Padre José Maria Guimarães Alves 150,  bloco  13,   apartamento 203, Alto Cardoso, Pindamonhangaba SP,
filho  de  JOSÉ ROBERTO DE PAIVA e de SELMA SEVERINA RIBEIRO DE PAIVA.
ELISÂNGELA MARLENE PINTO  DA   SILVA,   nacionalidade   brasileira, solteira, do lar, com 22  anos
de  idade,  natural  de  Campos  do Jordão SP, nascida no dia  22  de  junho  de  1995,  residente  Rua  Antonio
Simões nº 1360, Vila Sodipe, Campos do Jordão SP, filha  de ROQUE PINTO DA SILVA e  de   MARIA
HELENA   SILVINO   DA   SILVA.  Apresentaram os documentos I, III e IV do  Art.  1.525,  do  Código Civil
Brasileiro. Se alguém souber de algum  impedimento,  oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
EZEQUIEL DA SILVA PAIM, de nacionalidade brasileira, profissão operador de caixa, estado civil solteiro,
de 28 anos de idade, nascido em Flores da Cunha - RS, no dia 5 de setembro de 1989, residente e domiciliado
Rua Doutor Antonio Vieira Marcondes nº 226, Parque das Nações, em Pindamonhangaba SP, filho de
NILSO BUENO DE OLIVEIRA PAIM e VANEIDE DE FÁTIMA DA SILVA PAIM.
LUCILA RIBEIRO GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de enferma-
gem, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 6 de abril de 1991,
residente e domiciliada Rua Doutor Antonio Vieira Marcondes nº 226, Parque das Nações, em
Pindamonhangaba SP, filha de RENATO GONÇALVES DA SILVA e MIRIAN RIBEIRO GONÇALVES DA
SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de setembro de 2017

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
WILLIANS ANTONIO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão vaqueiro, estado civil solteiro, de
22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 2 de março de 1995, residente e domiciliado
Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, nº 11200, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba SP, filho de
WALDAIR FLAMINIO BARBOSA e BENEDITA FRANCISCA DE ANDRADE FLAMINIO BARBOSA.
BIANCA PINTO MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, de 24
anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 23 de agosto de 1993, residente e domiciliada Rua
Marechal Deodoro, nº 287, Centro, Pindamonhangaba SP, filha de AIRTON MONTEIRO e MARIA ORMINDA
RIBEIRO PINTO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão mêcanico aposentado, estado civil
viúvo, de 77 anos de idade, nascido em Montes Claros - MG, no dia 25 de agosto de 1940, residente e domiciliado
Rua Tamae Watanabe, nº 109, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de CLÊMENCIA PEREIRA DA SILVA.
MARIA FERREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão costureira, estado civil divorciada,
de 51 anos de idade, nascida em Catuné, Tombos - MG, no dia 20 de agosto de 1966, residente e domiciliada
Rua Newton Edy da Silva, nº 18, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de EURICO FERREIRA DA
COSTA e JANIRA MARIA FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 6 de setembro de 2017.

ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento Equipe
Abalo - Muai-Thai, Jiu-Jtsu,
MMA - F: 98116-4858 - Rod.
Abel F.Dias 2050 (em frente
a MADEVAL) Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gon-zaga 177 - F: 3527-5767 -
Moreira  César /
sharksaude@gmail.com
Academia Estrutura Física -
Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)3637-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

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

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

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

RICAR S.O.S Eletrica mecânica
e Injeção - Nacional e impor-
tado - F: 98256-6160/99167-9521
- Rua Laudelino Leite Sobri-
nho 188 - Mantiqueira - Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 -
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Som Alarme e Bloq. - Tel.
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –

Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova - Pinda

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

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo -
Serviços e Peças. Av: Prof Ma-
noel Cesar Ribei-ro, 4485 –
Cidade Nova E-mail:
w o l f. c e n t ro a u t o m o t i v o
@gmail.com  -F:99613-3668/
3642-9174/ID 918*14338

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

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -
Av. Fco Lessa Junior (via expres-
sa) ao lado Padaria Paned’oro -
F: 99110-1007/99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 99244-
8811 -  Alameda dos Manacás,
676 - Ipe II - Moreira Cesar

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José
Augusto Mesquita 390 - F:
3637-3845 - Moreira César

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R.
José S. Cardoso, 84 (Atrás
Bradesco) Moreira César

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 -
Av. Dr. Fontes Junior 692 -
M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-
1643/99199-2065 fax: 3642-
9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis -
Disk Entrega 3637-4824 – Rua Ra-
fael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido e estacionamento
W.R. -  lavagem, higienização e
polimento - F: 98272-4562 - Rua
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637-
3582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-

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

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.
Dr. Fontes Junior nº 880 -
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 -
F: 98248-0334 - Ipê II - M.  Cesar

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua

Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375 - Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - MC.

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
santacecilia. com.br  F: 3643-
1749/3522-3490/99220-6247
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-

(12) 99104-0182
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra
Bom Sucesso, 1510 Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro 1045
- Cidade Nova - DISK 3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
Serralheria 13 de Maio -
confecções de portões, grades,
portas de aço, reformas em
geral. F: 99196-5864 - Rua Treze
de Maio 578 - Crispim - Pinda
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira - M. C.

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

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

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização

Luvas - Óculos
Máscara de solda

Uniformes industriais
Etc.

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

email.: contato.jemepis@gmail.com

   3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

(12)

J & M   EPI’S E UNIFORMES

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO
mudanças

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

PREFEITURA DE LORENA
Nota de rerratificação: Pregão Presencial Nº 81/17 PROC. Nº 413/17.

O Município de Lorena-SP torna público a rerratificação do edital cujo objeto é a Prestação de 
serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores 
públicos municipais ativos e inativos, temporários e estatutários, pensionistas, pensionista 
judicial e contratados em caráter emergencial da administração direta do Município de Lorena. 
A data de abertura da sessão pública permanecerá a mesma. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 74/17 PROC. Nº 371/17. O Município de Lorena-SP torna público a 
Abertura da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo 
menor preço por item, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de massa asfáltica, 
emulsão asfáltica e BGS, pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se ás 9h30min do dia 
20 de setembro de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Nova sede da Prefeitura de Guaratinguetá 
tem expectativa de economia para a cidade

Prefeitura projeta criação de secretarias 
com restruturação de cargos em Aparecida

Com mudança para Chácara Seles, secretaria de Saúde vai assumir prédio da Jacques Félix; 
avaliação do Executivo é que trocas representam redução de R$ 240 mil nos gastos anuais

Vereadores pedem ao Executivo separação de Cultura e Esporte da secretaria de Educação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A nova sede da Prefeitura 
de Guaratinguetá foi inaugu-
rada na última quarta-feira, 
no bairro Chácara Seles. A 
expectativa é de economia 
com as mudanças. De acordo 
com o Executivo, somente a 
passagem da secretaria de 
Saúde para o antigo prédio 
da Prefeitura, na rua Jacques 
Félix, deve gerar uma redução 
de gastos de mais de R$ 200 
mil aos cofres municipais.

Mais espaçoso e com vinte 
salas a mais do que o antigo 
prédio, o novo paço fica na 
rua Aluísio José de Castro, nº 
14. Na nova sede, os setores 
de protocolo, fiscalização, 
divida ativa, cadastro imobi-
liário e banco atenderão no 
térreo. No primeiro andar 
ficarão a secretaria de Admi-
nistração, o departamento 
pessoal, a licitação e com-
pras além do expediente. 
As secretarias de Justiça e 
Cidadania, Fazenda e o setor 
de contabilidade atendem no 
segundo andar. No terceiro, 
serão instalados o gabinete, 
assessorias, Relações Insti-
tucionais e a Comunicação.

Além das lideranças do 
Executivo e dos vereadores de 
Guaratinguetá, quem também 
participou da inauguração foi 
o vice-governador, Márcio 
França (PSB), que passou pela 

cidade entre terça e quarta-
-feira (leia texto na página 3).

O contrato pela locação do 
imóvel tem duração de cinco 
anos. Segundo o prefeito 
Marcus Soliva (PSB), todo in-

vestimento feito em reforma 
e construção foi bancado pelo 
proprietário do imóvel.

“Foi feito pelo proprietário 
do imóvel de acordo com o 
projeto apresentado pela 

arquiteta, em comum acordo 
com a gente. Conseguimos os 
espaços que precisávamos. 
Ampliamos mais vinte salas 
em relação ao que era a 
Prefeitura anterior”, contou 

o prefeito.
Com a saída da Jacques 

Félix, no São Benedito, o an-
tigo prédio usado como sede 
pela Prefeitura será ocupado 
em breve pela secretaria de 

Saúde. As trocas devem gerar 
economia mensal aos cofres 
públicos. “Ela (secretaria de 
Saúde) terá condições de abri-
gar todo o seu departamento 
no prédio anterior. Terá mais 
organização, e tudo isso com 
uma redução no custo de 
aluguéis em torno de R$ 20 
mil por mês, o que dá aproxi-
madamente R$ 240 mil por 
ano”, concluiu.

Vereador contesta – Antes 
da troca de sede do Executi-
vo, o vereador Décio Perei-
ra (PMDB) apresentou um 
requerimento pedindo as 
certidões do contrato e do 
registro do imóvel, alegando 
ser importante ter acesso aos 
documentos.

“A gente só quer uma in-
formação do Executivo da 
atual necessidade de alugar 
um novo prédio, sendo que o 
ex-prefeito Francisco Carlos 
(PSDB) tinha a Prefeitura na 
Jacques Félix e não tinha 
necessidade de locar outro 
prédio. O que mais aborrece 
é saber que esse imóvel foi 
locado em 31 de março de 
2017 até dezembro deste 
ano, no valor de R$ 14.190, 
sem necessidade já que o 
prédio não estava sendo 
usado ainda”, afirmou o pee-
medebista.

Até o fechamento desta edi-
ção o requerimento apresen-
tado por Décio Pereira não 
havia chegado ao Executivo.

Foto: Divulgação PMG

O prefeito Marcus Soliva, o vice-governador Márcio França e o vice-prefeito Regis Yassumura, durante inauguração da nova Prefeitura

Rafael Rodrigues
Aparecida

O projeto para a restru-
turação de 120 cargos na 
Prefeitura de Aparecida, que 
deve ser votado na próxima 
sessão de Câmara, pode criar 
mais secretarias caso seja 
aprovado. De acordo com o 
texto original, o Executivo 
poderá contar já para o pró-
ximo ano com a secretaria de 
Justiça e Cidadania.

Em contrapartida, um pro-
jeto substitutivo deve des-

membrar as diretorias de Es-
porte e Cultura da Secretaria 
de Educação, fazendo surgir 
mais uma pasta. 

O projeto foi enviado para 
Casa em julho para adequar 
120 cargos de comissão, que 
segundo o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, pre-
cisavam de detalhamento de 
funções. 

De acordo com o secretário 
de Administração de Apareci-
da, Domingos Leo Monteiro, 
a medida nada mais é do que 
uma exigência da Justiça. 

“São esclarecimentos sobre a 
função de cada funcionário. 
Não houve nenhuma criação 
de cargos, apenas de uma 
secretaria, que faz parte do 
projeto do prefeito Ernaldo 
Marcondes (PMDB), que pre-
tende ampliar o atendimento 
à população”.

De acordo com a vereadora 
Ana Alice Braga Vieira (PTN), 
um dos pontos do projeto 
prevê ainda que 20% dos car-
gos estabelecidos no projeto 
de lei deverão ser ocupados 
por funcionários de carreira, 

ou seja, os trabalhadores que 
prestaram concurso e que 
são efetivados na Prefeitura. 
“Esse projeto acaba regula-
rizando 120 cargos que são 
destinados ao provimento de 
comissão, ou seja, são cargos 
de confiança do prefeito. 
E o texto aponta que 20% 
desses cargos deverão ser 
exercidos pelos funcionários 
de carreira”.

Esportes e Cultura – Após 
reunião com o prefeito, re-
alizada no último dia 30, 
os vereadores propuseram 

emenda no texto criando 
outra secretaria, direcionada 
ao esporte e a cultura, que 
atualmente funcionam como 
diretorias dentro da secreta-
ria de Educação.

O vereador Marcelo Mar-
condes (PV) acredita que 
mesmo com a criação da nova 
pasta, não haverá um custo 
muito alto. Ele adiantou que 
inicialmente o prefeito não 
irá nomear ninguém para 
função. “Por contenção de 
despesas, ele (prefeito) não 
irá nomear os secretários, 

a pasta ficará acumulada. E 
também não vai aumentar o 
número de cargos, porque a 
pasta vai manter a estrutura 
que já existe, principalmente 
os funcionários”.

O secretário de Planeja-
mento confirmou que a ideia 
de se criar uma nova secreta-
ria para englobar a Cultura 
e o Esporte foi bem vista por 
Marcondes. “O prefeito se 
reuniu com os vereadores e 
foi feita essa propositura. O 
prefeito entendeu relevante 
o pedido, e que seria melhor 
o trato com outras esferas 
governamentais para adqui-
rir recursos”, contou Aurélio, 
que garantiu que a criação do 
novo setor na administração 
não deve gerar impacto fi-
nanceiro para cidade. “Nesse 
caso não vai ter influência no 
orçamento, e a ideia é criar a 
nova pasta já na votação do 
projeto esse ano”.
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EDITAL N.º 026/2017-ICC/CA 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL 

TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO 
 

O Conselho de Administração biênio 2016/2018 do ITAGUARÁ COUNTRY 
CLUBE, FAZ SABER que, nos termos do Artigo 45 do Estatuto Social, o 
Egrégio Conselho Deliberativo, em Reunião Extraordinária, realizada no 
dia 05 de setembro de 2017, homologou, a eliminação compulsória do 
quadro social, dos TÍTULOS DE ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS, de 
associados inadimplentes, conforme ANEXO I. 
 
Findado o prazo constante do EDITAL N.º 022/2017-ICC/DE ELIMINAÇÃO 
COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO, de 
10/05/2017 e EDITAL N.º 024/2017-ICC/DE ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA 
DO QUADRO SOCIAL TÍTULO SÓCIO PROPRIETÁRIO, de 18/07/2017, FICA 
ELIMINADO COMPULSÓRIAMENTE DO QUADRO SOCIAL, os 09(NOVE) 
TÍTULOS DE ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS constante do ANEXO I, 
nos termos do Artigo 45 do Estatuto Social do Itaguará Country Clube. 
 
O Conselho de Administração disponibilizar-se-á em EDITAL a ser 
publicado, a venda dos referidos TÍTULOS DE ASSOCIADOS 
PROPRIETÁRIOS, nos termos do § 1o, do Artigo 21 do Estatuto Social do 
ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE. 

 

Guaratinguetá, 06 de setembro de 2017. 
 
  

ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE 
PAULO CELSO RESENDE RANGEL 

Presidente do Conselho de Administração 
 

ANEXO I | TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA CONSELHO DELIBERATIVO: 05/09/2017 | 

ÚLTIMO PRAZO: 21/09/2017 
RELAÇÃO INADIMPLENTES  ATÉ 05/02/2017 

000476,000710,000929 
000093,000152,000213,000401,000439,000958 
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EDITAL N.º 027/2017-ICC/CA 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL 

TÍTULO ASSOCIADO JÚNIOR 
 

O Conselho de Administração biênio 2016/2018 do ITAGUARÁ COUNTRY 
CLUBE, FAZ SABER que, nos termos do Artigo 45 do Estatuto Social, o 
Egrégio Conselho Deliberativo, em Reunião Extraordinária, realizada no 
dia 30 de janeiro de 2017, homologou, a eliminação compulsória do 
quadro social, dos TÍTULOS DE ASSOCIADOS JUNIORES, de 
associados inadimplentes, conforme ANEXO I. 
 
Findado o prazo constante do EDITAL N.º 023/2017-ICC/DE ELIMINAÇÃO 
COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL TÍTULO SÓCIO JÚNIOR, de 
10/05/2017 e EDITAL N.º 025/2017-ICC/DE ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA 
DO QUADRO SOCIAL TÍTULO SÓCIO JÚNIOR, de 18/07/2017, FICA 
ELIMINADO COMPULSÓRIAMENTE DO QUADRO SOCIAL, os 
37(TRINTA E SETE) TÍTULOS DE ASSOCIADOS JUNIORES constante do 
ANEXO I, nos termos do Artigo 45 do Estatuto Social do Itaguará Country 
Clube. 
 
O Conselho de Administração disponibilizar-se-á em EDITAL a ser 
publicado, a venda dos referidos TÍTULOS DE ASSOCIADOS JUNIORES, 
nos termos do § 1o, do Artigo 21 do Estatuto Social do ITAGUARÁ 
COUNTRY CLUBE. 

Guaratinguetá, 06 de setembro de 2017. 
 
 

ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE 
PAULO CELSO RESENDE RANGEL 

Presidente do Conselho de Administração 
 

ANEXO I | TÍTULO JUNIORES 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA CONSELHO DELIBERATIVO: 05/09/2017 | 

ÚLTIMO PRAZO: 05/02/2017 
RELAÇÃO INADIMPLENTES ATÉ 15/02/2017 

001580, 001593, 001837, 001884, 002378, 003137, 003241, 003292, 003397, 003419, 003427, 003479, 
003485, 003709, 003825, 003865, 003867, 020087, 020103, 020222, 094059. 
001582, 002007, 002076, 002294, 002319, 002711, 002714, 002931, 00316-6, 003477, 003568, 003582, 
003586, 003645, 03782, 020154. 
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Manthiqueira a dois jogos do acesso
Léo Turbo marca de pênalti, classifica time e coloca Laranja perto da Série A-3 em 2018

Leo Turbo comemora o gol da vitória sobre o Oswaldo Cruz, que garantiu a classificação do Manthiqueira; semi começa neste domingo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A vitória de 1 a 0 sobre o 
Oswaldo Cruz no último sába-
do garantiu vaga inédita do 
Manthiqueira para a semifinal 
do Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão. Neste domingo, 
a Laranja encara o União Mogi. 
Por ter melhor campanha o 
primeiro jogo é fora de casa, às 
10h. Se passar, o Manthiqueira 
chegará à Série A-3.

Léo Turbo, zagueiro de 
ofício, jogou como centroa-
vante, bateu pênalti decisivo 
e colocou o time de Guaratin-
guetá mais próximo do acesso. 
Durante os 90 minutos de 
jogo, o cenário da partida foi 
um só. Precisando de um gol 
para eliminar o adversário, o 
Manthiqueira teve mais posse 
de bola e chegou com mais 
perigo ao gol de Anselmo. As 
principais armas da Laranja 
eram tramadas pelas pontas, 
com os laterias Guilherme 
Cururu e Piti.

Sem êxito na primeira etapa, 
o técnico Luís Felipe Domin-
gos mexeu no time já no 
começo do segundo tempo. 
A entrada de Lucas ‘Boneca’ 
deu outra cara para a equi-
pe. Boneca, inclusive, teve a 
melhor chance para abrir o 

placar, mas bateu colocado 
no travessão. Sem opções 
ofensivas, Oswaldo Cruz se 
manteve fechado.

Aos 16 minutos, em um lan-
çamento curto, o árbitro viu 
toque de mão dentro da área 
do Oswaldo Cruz e marcou 
pênalti para os donos da casa. 
Léo Turbo, cobrador oficial 
do Manthiqueira, bateu com 
força no canto esquerdo de 
Anselmo e decretou o placar 
final da partida. 

“Eu já vinha treinando du-
rante a semana, o treinador 
e o presidente tiveram essa 
ideia de me colocar no ataque 
pela minha altura e impulsão. 
Eu disse que fazia, é preciso 
se sacrificar. Não foi um gol 
de atacante legítimo, mas foi 
um gol importante que nos 
coloca na semifinal e mais 
próximos do acesso”, exaltou 
Léo após a partida.

Nunca o Manthiqueira es-
teve tão perto de subir de 
divisão. Entre os quatro se-
mifinalistas, basta que o time 
de Guaratinguetá avance para 
a final da competição para 
finalmente ascender à Série 
A-3. Para Léo Turbo, é preciso 
pés no chão. 

“A gente fica ansioso para 
chegar no fim de semana, mas 
é só fazer uma boa semana 

de treinos e conversar com o 
grupo. Temos tudo para subir, 
mas é preciso ter tranquilida-
de para trabalhar forte e con-

tinuar com a mesma pegada 
da temporada”, concluiu.

O Manthiqueira joga por 
dois empates para chegar à 

final e, consequentemente, 
subir de divisão. A Laranja 
tem melhor campanha que 
o rival e abre a decisão em 

Mogi das Cruzes. A segunda 
e decisiva partida será no 
próximo sábado, às 15h, no 
Dario Rodrigues Leite.

Foto: Leandro Oliveira


