
Marcondes 
alcança 71,4% 
de aprovação 

O MUNDO EM LORENA  O Mercado Municipal de Lorena recebe desde a última quinta-feira a edição 2017 
da Festa das Nações. O evento tenta angariar recursos para 13 entidades assistenciais da cidade, que terão 
barracas de alimentação durante os quatro dias da festa. Ao contrário das edições anteriores, a festa deste ano 
será realizada no Mercado Municipal, o Mercadão. Até 2016, a estrutura das barracas e shows era montada na 
praça Baronesa de Santa Eulália, a Praça da Matriz. Pág. 9
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O prefeito Fábio Marcondes, que comemora aprovação de 71,4%

Plantação em área invadida do CDHU em Cachoeira Paulista; Prefeitura estuda novas ações no bairro
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Rejeição a 
vereadores 
chega a 52% 
em Lorena

A mesma pesquisa que 
apontou para aprovação do 
prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB) em 71,4%, mostrou 
que a população de Lorena 
não anda satisfeita com o tra-
balho na Câmara. De acordo 
com o levantamento realizado 
pela parceria entre o Unisal 
e a Rede Aparecida, 52% dos 
entrevistados não aprova 
os primeiros oito meses dos 
vereadores.

Pesquisa Unisal/Rede Aparecida aponta para 
crescimento na satisfação nas ruas de Lorena

Uma pesquisa realizada pela 
Rádio Aparecida e o Unisal 
(Centro Universitário Salesiano 
de São Paulo) apontou que a 
gestão do prefeito de Lorena, 
Fábio Marcondes (PSDB), obte-

ve uma aprovação popular de 
71,4%, referente ao primeiro 
semestre do ano. Já a atuação 
do Legislativo foi reprovada 
por 52% dos entrevistados. 
Realizada na região central em 

12 de agosto, a pesquisa, que 
tem uma margem de erro de 
seis pontos percentuais, ouviu 
312 eleitores, sendo 51% ho-
mens e 49% mulheres. 
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Após demolição, 
Cachoeira avalia 
medidas para 
área do CDHU

Em meio a uma apuração 
do Ministério Público sobre 
o loteamento clandestino na 
região do CDHU, a Prefeitura 
de Cachoeira Paulista demo-
liu, no último dia 5, imóveis 
irregulares próximos à rua 
Paraíbuna. 
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Gerdau tem 
cobrança por 
segurança

Isael afasta 
de chefe do 
laboratório 
municipal

Constante alvo de críticas 
por parte da população, o 
Laboratório Municipal de Pin-
damonhangaba foi palco de 
mais uma polêmica na última 
semana. A chefe da unidade, 
Shirley de Abreu, foi afastada 
do cargo por determinação do 
prefeito Isael Domingues (PR).
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Prefeitura de 
Potim planeja 
mapear ações 
no turismo

Guará espera 
retomar ponte 
do Taquaral 
ainda este ano

A Prefeitura de Potim as-
sinou um convênio para 
colocar em prática o Plano 
Diretor de Turismo. A assi-
natura entre o Município e 
o Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) de 
Guaratinguetá foi confirmada 
no último dia 6.

As obras de reconstrução 
da ponte do Taquaral, que 
passa sobre o Ribeirão do 
Gomeral, em Guaratinguetá, 
serão retomadas ainda neste 
ano. Um convênio entre o Go-
verno do Estado e a Prefeitura 
será assinado nas próximas 
semanas e vai liberar mais de 
R$ 122 mil para os serviços 
solicitados por moradores 
da região.

Pinda sofre 
com onda 
de roubos a 
residências

Uma onda de assaltos e 
furtos a residências vem 
assustando moradores de 
diversos bairros de Pindamo-
nhangaba nos últimos meses. 
As vítimas cobram uma inten-
sificação do policiamento no 
município.

Criminosos 
atacam postos 
de saúde
em Lorena

Duas unidades de saúde 
foram alvo de criminosos na 
última semana, em Lorena. A 
primeira, no Horto Florestal, 
teve toda a fiação elétrica 
furtada, o que impediu o 
espaço de atender cerca 
de três mil pacientes. Já na 
quinta-feira foi a vez da UBS 
(Unidade Básica de Saúde) do 
Santo Antônio.

Marcondes 
reverte decisão 
de ISS com 
novo projeto

Apenas uma semana após 
rejeitar o projeto do Executivo 
que regulamentaria a cobrança 
de ISS (Imposto Sobre Serviços) 
em Lorena, os vereadores 
aprovaram outra proposta 
semelhante, que adequará o 
recolhimento do imposto para 
os planos de saúde. 

Nenê do São 
João eleito para 
presidência
em Cachoeira
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Manoel Amorim

Bastidores da Política

O governo do prefeito Fábio 
Marcondes, que enquanto caleja 
o lombo para aguentar a tropa 
do escracho na Câmara/internet, 
consegue mostrar que tem feito o 
que o povo esperava para a cidade. 
Aprovado por 71,4% nos ouvintes, 
ele já aponta que o índice não deve 
servir de muleta para os próximos 
três anos e meio de mandato. No 
discurso do tucano, o que ainda não 
está bom, tem que melhorar.

O Câmara de Lorena, que não tem 
conseguido o resultado esperado com 
o discurso de ódio imposto pela ban-
cada de oposição. Rejeitados por 52% 
dos entrevistados em pesquisa Unisal/
Rede Aparecida, os vereadores devem 
passar o final de semana matutando até 
onde vale a pena seguir a linha traçada 
pelo eucalipto, que não deixa nada criar 
vida ao seu lado. E tem ainda quem 
insista, tão, tão, mas tão inexpressivo 
que o povo não aguenta mais...

Atos e Fatos
“Vem, vamos embora, que 
esperar não é saber Quem sabe 
faz a hora, não espera acontecer”

Márcio Meirelles  Geraldo Vandré

PRA NÃO DIZER QUE NÃO 
FALEI DAS FLORES

O ano era 1968.
O mês maio.
Os jovens, na velha Paris, em ma-
nifestação ruidosa nas ruas.
Não havia uma causa clara para 
os protestos de maio de 1968, em 
Paris. 
Não era uma tomada do poder, 
não era um movimento de luta de 
classes e não era uma revolução e 
nem se sabe quem começou.
As pichações nos muros da cidade 
e principalmente na Sorbonne, re-
duto dos estudantes grafando uma 
revolta geral.
Uma frase nos muros da velha uni-
versidade talvez explique o motivo 
desta revolução, uma revolução 
poética, pois uma frase era ex-
tremamente significativa: “Sejam 
realistas, exijam o impossível. 

Enfim, os estudantes exigiam mu-
danças em “Tudo”!
O “Tudo” que os manifestantes 
exigiam era uma nova ordem mun-
dial, uma quebra de paradigmas, 
uma destruição do modelo imposto 
por um sistema, sistema que não 
era claro, o que reflete na música 
de Caetano Veloso que sugere: “É 
proibido proibir”.     
A plateia do festival não entendeu 
o sentido da música, mas o regime 
ditatorial sentiu-se incomodado. 
Caetano, por esta e outras músicas 
curtiu um exilo na Inglaterra,
As manifestações de maio em Pa-
ris, a urgente mudança em “Tudo”, 
era reflexo de uma série de fatos 
que ocorriam no mundo,
Os americanos não entendiam os 
motivos da Guerra do Vietnam, 
os jovens americanos se recusam 
a ser soldados; a morte de Robert 
Kennedy, jovem político america-
no - sucessor natural de seu irmão 
John Kennedy-, tragicamente as-
sassinado em 1962; a invasão da 
Tchecoslováquia, onde os russos 
não concordavam com as reformas 
do primeiro ministro tcheco; a 
revolução na música; no compor-
tamento dos jovens; o movimento 
hippie, o tropicalismo.
No Brasil, a edição do Ato Institu-
cional nº5 em dezembro de 68, o 
mais infame dos Atos Institucionais 
que resultou na perda de mandatos 
de parlamentares contrários aos 
militares, intervenções ordenadas 
pelo presidente nos municípios e 
estados e a suspensão de quaisquer 
garantias constitucionais.
A repreensão e a institucionaliza-
ção da tortura como instrumento 
do Estado para estabelecimento da 
ordem pública(?).

A música de Geraldo Vandré tor-
nou-se hino deste movimento de 
insatisfação dos jovens e parte da 
sociedade. A música é do festival 
Internacional da Canção, de setem-
bro de 1968. 
Estávamos na Primavera de 68,
A canção não foi vendedora por 
pressão dos militares, e a Rede 
Globo, mais uma vez, cedeu tran-
quilamente a exigência do poder 
de a aplaudida música de Vandré 
receber o segundo lugar, e a apote-
ótica consagração pelo público do 
Maracanãzinho em elegê-la como 
o hino contra a ditadura.
A música ganhou a mente e os co-
rações do povo brasileiro.
Quase quarenta anos passados 
a necessidade de caminhamos 
juntos e cantar a canção, todos os 
brasileiros.
Nos campos não há mais fome em 

grandes plantações, mas falsos mo-
vimentos custeados com dinheiro 
público. Somos líderes mundiais 
na produção e produtividade da 
agropecuária mundial. 
O campo sustentando uma econo-
mia cambaleante por privilégios e 
privilegiados.
Nas ruas cordões indecisos mar-
chando contra a corrupção, a 
inépcia dos poderes que abdicaram 
das suas funções e um Procura-
dor Geral da República, de olhos 
escuros, num boteco da periferia 
de Brasília, tomando uma cerveja 
“gourmet”, sábado à tarde, em 
animado papo com o defensor dos 
bandidos de carne podre.
Um ex-presidente que mente desla-
vadamente a ponto de a sociedade 
entender que ele nunca existiu. O 
mito virou miragem!
O descaramento dos políticos, 
alguns choram, mas não coram 
quando transportam malas reche-
adas de dinheiro.
Não dá para acreditar que as flores 
vencerão a corrupção.
Há soldados armados para conter 
a violência, nem sempre amados, 
perdidos e impotentes, de armas 
na mão e corruptos presos em pa-
raísos construídos com o dinheiro 
público.
Imaginar que os amores na mente, 
as flores no chão, se estamos apren-
dendo e ensinando uma nova lição.
Apesar deste mar de lama e o de-
poimento de homens públicos que 
nos governaram, se estamos pron-
tos para fazer a hora e não esperar 
acontecer que algo mais trágico 
possa suceder e sermos realistas 
para exigir o impossível.
Estamos próximos da primavera 
de 2017!

“Quem faz a hora
não espera acontecer.”

Samuel Melo

Padrão ‘vip’
Rola pelas esquinas de Guará, 

que o secretário de Assistência So-
cial, Alexandre Dias, pra não perder 
ponto para o prefeito Marcus Soliva, 
que mudou a sede administrativa da 
Prefeitura para o ‘palácio de vidro’ 
na Chácara Cellis, alugou uma 
mansão na Praça São Benedito para 
abrigar sua secretaria. Segundo a 
especulação política, um verdadeiro 
contraste com o perfil dos assistidos 
pela repartição. Sobre o preço do 
aluguel e o que daria para fazer em 
termos de assistência com um valor 
como este, apenas os mais atrevidos 
fizeram as contas. Perguntem ao 
irmão do vereador‼!

Enigma
Em ritmo de troca de comando 

no Saeg, a bancada peemedebista 
da Câmara de Guará está buscando 
aliança com os dois vereadores 
‘flutuantes’ no plenário, somando 
com um terceiro para forçar a barra 
com o prefeito Marcus Soliva, na 
indicação do próximo diretor da 
Autarquia. Disseram que o ‘retorno’ 
deste apadrinhado na função, seria 
soma garantida numa candidatura 
contrária em 2020. Como diz os 
experientes: “não custa tentar, mas 
querer não é poder…”!

Delirando
Comenta-se pelos corredores da 

Câmara de Lorena que o vereador 
Samuel Melo anda mais perdido que 
cachorro quando cai do caminhão de 

mudança, depois 
que ‘perdeu’ o 
endereço do ga-
binete do prefei-
to. Nesta última 
sessão, teve que 
se acomodar ‘a 
sombra do eu-
calipto’ (aquele 
que destruiu a 

carreira política de 15 vereadores no 
passado) e pegar carona no discurso 
crítico do ‘Tanga Frouxa’, já que 
foi deletado da bancada governista 
e aparentemente tem sido ‘evitado’ 
pelos vereadores do ‘centrão’.

Ministério Público
Ninguém entendeu a alegria do 

presidente da Câmara de Lorena 
esta semana, em exibir uma notifi-
cação do Ministério Público contra 
o projeto de criação de 15 cargos 
para completar a assessoria dos 

gabinetes. Tal-
vez sua eufo-
ria seja porque 
a notificação 
pode impedir 
as contratações, 
significando so-
bra de recursos 
para investir em 
outras áreas de 

seu interesse. Disseram que ele 
não ponderou, que no acerto da 
antecipação da eleição da próxima 
presidência, virou lei na Casa três 
assessores por gabinete, e se não 
pode contratar, vereador privile-
giado que tiver mais de três, vai ter 
que dividir, começando por ele que 
tem mais de 15 ‘coçando e passando 
pomada’ o tempo todo...

Ah! Sobre a denúncia no MP, 
falaram que foi ‘encomendada’ por 
alguém bem próximo dele...

Quem compara vota!
O mercado político de Lorena já 

está impulsionando alguns prefei-
turáveis, em antecipação ao pleito 
eleitoral de 2020. Esta semana 
viralizou pelo WhatsApp dos bem 
informados a mensagem “quem 
compara vota”, relacionando nomes 
a fatos e realizações. Exemplo: Ma-
rietta Bartelega – escola do Sesi e 
assistência social; Renato Marton – 
Protemed e reestruturação do Clube 
Comercial; João Bosco Romeiro – 

planejamento e estratégia; Sylvinho 
Ballerini – a antiga Faenquil e sim-
patia; Luiz Fernando de Almeida 
– administração e trabalho; Galão 
Aquino – boa conversa e articulação 
e, fechando os postulantes,  Elcinho 
Vieira Jr – cassação de prefeito e 
maledicência política. E tem mais 
adjetivos para somar ao portifólio 
dos prováveis pré-candidatos‼! 

Rádio peão
Rola entre os bem informados 

de Cachoeira Paulista que o prefei-
to Edson Nota está alinhando seus 
apadrinhados na Câmara local para 
impulsionar um possível rompi-
mento de contrato com a Sabesp. 
Na conexão política com seu ‘clã’ 
de Lorena, o mesmo tom crítico foi 
contabilizado entre os vereadores na 
sessão desta semana.

Roleta da sorte na…
…Capital Mariana da Fé – 

Enquanto o prefeito Ernaldo Cesar 
Marcondes trabalha para alavancar 
sua administração, seus adversários 
esquentam seus nomes na ‘passarela 
eleitoral’ de 2020 em ‘dois toques’: 
Celso Alves articula candidatura a 
deputado e Jeffercy Chad tornando-
-se assunto nas rodas políticas, como 
representante do padrinho Zé Lou-
quinho na sucessão de Aparecida.

Contra o poder econômico
Com mais de 100 dias de ante-

cedência, a Câmara de Cachoeira 
Paulista escolheu esta semana os 
membros da futura mesa adminis-
trativa, que conduzirá o Legislativo 
em 2018. Lutando contra o ‘poder 
econômico’, ou seja, o direciona-
mento do gabinete do prefeito Edson 
Nota, o vereador Thales Satim teve 
apenas dois votos em detrimento 
dos dez que elegeram o Nenê do São 
João, que vai ter Tião do Marli como 
vice, Dimas Barbosa como primeiro 
secretário e Mariza Hummel na se-
gunda secretaria. 

Ausência - Enquanto Agenor 
Todico segurou as pontas ao lado 
do colega Thales, a vereadora 
Dada Diogo preferiu ausentar-se 
do cenário da votação, segundo a 
boataria, para não se indispor com 
a maioria, muito menos com a mi-
noria. Perguntem ao ‘Bonitinho, mas 
ordinário’‼!

Pizza & Tribunal de Contas
Parece que o presidente da Câma-

ra de Cachoeira, Breno Anaya, vai 
ter que explicar muitas deliberações 
administrativas ao Ministério Públi-
co e ao Tribunal de Contas. Exem-
plo: A proeza de ter gasto R$ 660 

em pizza numa 
‘rodada’, digo, 
noitada apenas. 
Nada de mais se 
o dinheiro não 
fosse dos cofres 
públicos e o lo-
cal da comilan-
ça não tivesse o 
nome de Show 

de Bola. Exemplo II: A contrata-
ção de uma empresa de Resende 
para manutenção de aparelhos de 
ar condicionado ao custo de quase 
R$4 mil. Nada de extraordinário se 
o prédio não tivesse apenas 5 apare-
lhos e o serviço não se resumisse a 
uma leve limpeza. Agora, é arrumar 
uma boa justificativa para os homens 
da Justiça, porque entre o pessoal da 
política, a coisa ‘tá feia’…

Saída estratégica
Por pouco o vereador Fabrício da 

Aeronáutica não entrou na lista de 
‘candidatos a Judas’ para o próximo 
sábado da aleluia. Tudo porque ele 
tentava propor um projeto de lei 
obrigando todos os estabelecimen-
tos de Guaratinguetá a criar uma 
‘Brigada de Incêndio’ particular. 
Felizmente a ofensiva dos gover-

nistas em respeito ao ‘bolso dos 
contribuintes’, fez com que Fabrí-
cio retirasse o projeto antes de ser 
rejeitado na votação. 

Arregaçando as mangas
Com a ameaça da abertura da 

quarta CEI na Câmara de Pinda, res-
tou ao vice-prefeito Ricardo Piorino 
entrar em ação nos bastidores do 
legislativo, esta semana, para evitar 
mais um desgaste na administração 
Isael Domingues. Havia fortes indí-
cios que a investigação do SAMUP 
– versão local do sistema de trans-
porte de pacientes – seria proposta, 
mas disseram que a presença de 
vice foi preponderante para ‘jogar 
água no chopp’ dos vereadores, ao 
ponto do Roderley Miotto declarar 
que mais um CEI iria dar muito 
trabalho…

Dispersão
Quem apostava na sincronia dos 

vereadores Rafael Goff, Ronaldo 
Pipas, Renato Cebola e Roderley 
Miotto como o quarteto da fiscali-
zação da Câmara de Pindamonhan-
gaba, já está mudando o palpite. De 
acordo com os cientistas da política 
local, pela atuação de dois deles, é 
notório que os quatro erres disper-
saram. Perguntem ao Tótaro‼!

Verdades secretas
Corre na boca pequena da Câ-

mara de Lorena que o mandado 
de presidente do Tão do Vaguinho 
pode terminar antes do esperado. 
Ventos de alguns gabinetes da Casa 
Arnolfo Azevedo deram conta que 
membros do mesmo grupo que o 
elegeu, mesclaram com governistas 
em consenso para por um ponto fi-
nal em sua presidência. Talvez seja 
por isso que numa reação bipolar, 
o ‘homem’ surtou esta semana ao 
ponto de registrar boletim de ocor-
rência contra um dos funcionários 
da Casa. Perguntem ao Alemão‼!

Dez milhões em ação
Não é de hoje que o SAAE de 

Cruzeiro é chamado nas rodas polí-
ticas da cidade de ‘a galinha de ovos 
de outro’, provavelmente por ter um 
caixa que, seja qual for o prefeito 

de plantão, se 
‘procurar’ acha. 
Após o perío-
do Ana Karin, 
que quase ‘ma-
tou a galinha’, 
a autarquia já 
deu sinal de re-
cuperação sob 
o comando de 

Manoel Amorim, vigiado evidente-
mente pelo prefeito Thales Gabriel. 
Segundo a boca pequena, a adminis-
tração já conta com cerca de R$ 10 
milhões em caixa, o suficiente para 
iniciar um processo de moderniza-
ção do sistema.

Quem não sabe rezar…
…xinga o santo – fazendo jus 

a linguagem coloquial, o vereador 
Dominguinhos, do município de La-
vrinhas, deverá receber um repúdio 
justamente por tentar defender seu 
prefeito, Dr Sérgio Ruggeri (PTB), 
em vias de responder uma CEI na 
Câmara. Dominguinhos, no calor de 
seu discurso, teria pronunciado que 
a vizinha cidade de Cruzeiro é um 
‘lixo’. Sua tentativa era relembrar 
quando os vereadores cruzeirenses 
iniciaram uma sequência de CEI’s 
e pedidos de afastamento de Ana 
Karin, mas ao dar o tiro, acertou o 
próprio pé.

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

dente da Câmara de Guará, Celão 
e o ex-vereador de muito tempo 
Moura Brasil, principalmente se o 
churrasqueiro for ‘aquele’ persono 
do gabinete peemedebista!!!

Breno Anaya

Tão - ta frouxo
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Pesquisa Unisal/Rede Aparecida aponta 
aprovação de 71,4% do governo Marcondes

Vetos à propostas na Câmara acirram confrontos em Lorena

Levantamento que abordou setores da administração mostrou 
ainda rejeição de 52% ao trabalho na Câmara de Lorena, em 2018

Projetos são barrados por falhas regimentais; oposição contesta parecer

Lucas Barbosa
Lorena

Uma pesquisa realizada 
pela Rádio Aparecida e o 
Unisal (Centro Universitá-
rio Salesiano de São Paulo) 
apontou que a gestão do 
prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (PSDB), obteve 
uma aprovação popular de 
71,4%, referente ao primeiro 
semestre do ano. Já a atuação 
do Legislativo foi reprovada 
por 52% dos entrevistados.

Realizada na região central 
em 12 de agosto, a pesquisa, 
que tem uma margem de erro 
de seis pontos percentuais, 
ouviu 312 eleitores, sendo 
51% homens e 49% mulheres. 
A metodologia utilizada foi 
a investigação qualitativa e 
a técnica de coleta de dados, 
realizada por cerca de cin-
quenta alunos de diversos 
cursos do Unisal.

Além da atuação do prefei-
to, o levantamento avaliou 
a satisfação dos moradores 
com o trabalho desenvolvido 
nas seguintes áreas: saúde, 
educação, trânsito e transpor-
te, turismo, infraestrutura, 
segurança e aplicação dos 
recursos obtidos através da 

arrecadação de impostos. 
Dos entrevistados que 

aprovaram a gestão de Mar-
condes, 40,7% a classificaram 

como satisfatória, 27,2% 
como boa e 3,5% como exce-
lente. Já dos 29,5% descon-
tentes com o governo, 20,2% 

consideraram o governo 
como ruim e 9,3% como 
péssima.

Os setores que foram mais 
bem avaliados pelo levan-
tamento foram educação 
(71,4%), infraestrutura (70%) 
e saúde (64,5%). 

Durante entrevista à Ra-
dio Aparecida, na manhã da 
última sexta-feira, Marcon-
des comentou a pesquisa e 
destacou o item mais bem 
avaliado. “O processo de 
transformação da área da 
educação começou com a 
despolitização da secretaria 
em 2013. Depois, fizemos 
dois concursos públicos e 
reformamos diversas esco-
las. Certamente este setor 
evoluiu muito e deixaremos 
esta herança para outras 
gerações”. 

Já outros itens foram repro-
vados. A pesquisa mostrou 
que 71,5 dos entrevistados 
avaliaram entre péssimo e 
ruim a segurança em Lorena. 
Já o índice de trânsito e trans-
porte obteve 62% de reprova-
ção, enquanto o acolhimento 
turístico obteve negativa de 
53% dos lorenenses ouvidos.

De acordo com o último 
levantamento divulgado pela 

secretaria de Segurança 
Pública do Estado, que ana-
lisou as taxas de crimes dos 
primeiros sete meses do ano, 
apontou que Lorena é a se-
gunda cidade da Sub-região 
Metropolitana de Guaratin-
guetá com mais números de 
homicídios, com 12 casos, 
ficando atrás somente de 
Guaratinguetá, que registrou 
13 assassinatos.

No Trânsito, a secretaria, 
ocupada hoje pelo empresá-
rio e ex-vereador Marcos Ra-
mos, é alvo de críticas, desde 
a primeira administração de 
Marcondes. O setor é alvo de 
um dos projetos chaves do 
governo, com a busca pela 
melhoria na acessibilidade 
urbana, que conta com a 
implantação de um sistema 
de ciclovias e ciclofaixas e 
a criação de novas vias de 
acesso. “Sem dúvida, o fato 
de nossas ruas não com-
portarem a atual frota de 
veículos acaba prejudicando 
muito o tráfego. Além disso, 
creio que a intensificação da 
fiscalização acaba também 
criando uma antipatia por 
parte dos motoristas com a 
pasta”, avaliou o prefeito. “Em 
relação à violência, a maioria 

dos homicídios está ligada 
ao tráfico de drogas. Temos 
um ótimo relacionamento 
com as forças de segurança 
e investimos na realização 
da Atividade Delegada”, com-
pletou.  

Legislativo – Se o trabalho 
de Fábio Marcondes na Pre-
feitura recebeu alto índice 
de aprovação, a Câmara 
não parece gozar da mesma 
confiança. De acordo com o 
levantamento, a Casa, hoje 
composta de 17 vereadores, 
foi aprovada por 48% dos en-
trevistados, contra 54% que 
consideram ruim e péssimo 
o trabalho do Legislativo nos 
primeiros meses de 2017.

O atual presidente da Câ-
mara, Waldemilson da Silva, 
o Tão (PR) foi eleito na chapa 
de Marcondes, em outubro 
de 2016, mas disputou a 
presidência contra a vontade 
da base governista e acabou 
eleito para o primeiro biênio. 
Desde então a Casa é palco 
de uma série de ataques 
entre os situação e oposição, 
com direito a acusações na 
tribuna, sem a apresentação 
de provas. A partir de 2018, 
a Câmara será presidida por 
Maurinho Fradique (PTB).
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Qual avaliação você  faz da atuação dos vereadores da sua cidade?
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Qual avaliação você  faz da atuação do prefeito da sua cidade, 
de uma forma em geral, nos primeiros seis meses de governo?
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Fábio Marcondes, aprovado por 71,4% dos entrevistados em pesquisa

O vereador da base, Bruno Camargo; grupo garantiu mudança no ISS
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Lucas Barbosa
Lorena

Com pouco mais de nove 
meses de gestão, o número 
de projetos parlamentares 
vetados pelo Executivo em 
2017 vem chamando atenção 
em Lorena.  De acordo com a 
Prefeitura, diversas propostas 
foram barradas por apresenta-
rem problemas técnicos, que 
as tornaram inconstitucionais.

Em seu site oficial, a Assem-
bleia Legislativa de São Paulo 
orienta os vereadores o modo 
correto de redigir um projeto 
de lei. De acordo com o manual, 
o documento deve obrigatoria-
mente contar com duas partes 
básicas. A primeira é o texto, 
que descreve a ideia e detalhes 
do projeto, e a segunda é a jus-
tificativa, onde o parlamentar 
deve explicar a relevância e 
necessidade da proposta.

Além da cláusula de vigência, 

que determina a data que a 
proposta entrará em vigor, o 
manual também destaca que 
caso o projeto exija despesas, 
ele tem que contar com uma 
cláusula financeira.

Mas em Lorena, parte dos 
projetos parlamentares apre-
sentados tem sido barrada, 
com avaliações de falhas de 
elaboração.

De acordo com um levanta-
mento da secretaria de Negó-
cios Jurídicos, cinco projetos 
foram vetados este ano, pois 
apresentavam problemas 
técnicos ligados ao vício de 
iniciativa (propostas por entes 
que não têm competência para 
sua elaboração) e inconstitu-
cionalidade.

Entre as propostas barradas 
a colocação de brinquedos 
para crianças portadoras de 
necessidades especiais em 
parques públicos (Pedro da 
Vila Brito – PTB), criação de 

ecopontos para a coleta de 
materiais obsoletos (Tão – PR), 
instituição de diretrizes para 
o turismo religioso (Careca 
da Locadora – PV), proibição 
do manuseio e utilização de 
fogos de artificio em eventos 
públicos e privados (Mauri-
nho Fradique – PTB). A Mesa 
Administrativa também teve 
um projeto vetado, referente 
à reforma administrativa, 
mas que acabou sancionado 
após o Legislativo realizar as 
alterações necessárias.

Durante entrevista ao Atos 
no Rádio, no último dia 1, o 
prefeito Fwábio Marcondes 
(PSDB) comentou sobre este 
cenário e afirmou que os vere-
adores tem total abertura para 
consultarem o setor jurídico 
do Município caso tenham 
alguma dúvida referente à 
elaboração das propostas. “Os 
vetos são técnicos e apolíticos, 
feitos por procuradores, fun-

cionários concursados, que 
zelam pela legalidade. Já fui 
vereador e acredito que esta 
situação se dá ao fato de ser 
o primeiro ano de mandato 
de alguns parlamentares, que 
no ímpeto de tentar resolver 
o mundo através das leis, aca-
bam cometendo estes erros 
técnicos que tornam o projeto 
inconstitucional”.

O vereador Fabio Longuinho 
(PSC) contestou a postura do 
Executivo em relação ao alto 
número de vetos. “Sabemos 
que é uma questão de inter-
pretação técnica a decisão em 
vetar determinado projeto, 
mas acredito que em alguns 
casos o setor jurídico da Pre-
feitura está tomando decisões 
equivocadas, desrespeitando a 
procuradoria e as comissões 
da Câmara. Infelizmente esta 
atitude acaba prejudicando 
muito o trabalho dos parla-
mentares”.

Foto: Reprodução
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Emendas garantem pavimentação 
das ruas do Jardim Primavera

Prefeitura arma plano para 
mapear turismo de Potim

Guará espera retomar reconstrução da ponte do Taquaral ainda este ano

Primeiro lote de R$ 250 mil é encaminhado para obras em avenidas do bairro de Lorena

Trabalho conta com preparação de equipe após 
assinatura de convênio com Senac; projeto vai para 
avaliação na Assembléia Legislativa de São Paulo

Prefeitura aguarda liberação de verba de R$ 122 mil do Estado de São Paulo para terminar obras de ponte da zona rural

Rafaela Lourenço
Lorena

Após constantes reivindica-
ções de moradores do Parque 
das Rodovias, a Prefeitura 
de Lorena anunciou nesta 
semana melhorias na infra-
estrutura do bairro. Serão 
aproximadamente R$ 1,5 
milhão em pavimentação. A 
previsão para o início das 
obras é para outubro.

Os investimentos são pro-
venientes de cinco emendas 
parlamentares dos deputados 
federais Arnaldo Faria de Sá 
(PTB), Eduardo Cury (PSDB), 
Beto Mansur (PRB), Pollyana 
Gama (PPS) e Gilberto Nasci-
mento (PSC).

Para a dona de casa, Sonia 
Maria da Silva, 59 anos, a 
pavimentação do bairro é 
uma promessa antiga que 
vem desde a campanha do 
prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB). “Há nove anos moro 
aqui e nada mudou. Continua 
do mesmo jeito, não temos 
asfalto, não temos limpeza 
no córrego, não temos nada. 
É um descaso”, contou.

Ela afirmou ainda ter visto 
funcionários da Prefeitura 
pelas ruas, mas não acredita 
que as obras aconteçam ainda 
este ano. “Já veio gente medir 
as ruas, colocaram plaqui-
nhas, mas só. Você varre, 
tira o pó e quando vê, nem 

parece que limpou sua casa. 
Dá vergonha”, protestou. “É só 
passar um caminhão na rua 
que fica terrível, sem falar 
nas doenças respiratórias 
como renite e bronquite que 
me atacam”.

Já o secretário de Obras e 
Planejamento Urbano, Mar-
cos Anjos, explicou que a 

Prefeitura está investindo 
apenas agora no bairro, pois 
os critérios dos engenheiros 
da Caixa Econômico Federal, 
órgão fiscalizador de convê-
nios com o Governo Federal, 
verificam primeiramente se 
existe habitação nas ruas. 
Como outros bairros, a exem-
plo o Jardim Novo Horizonte 

e o Parque das Rodovias, 
serem mais habitados e tam-
bém necessitarem do investi-
mento, foram priorizados. “O 
Jardim Primavera começou 
se desenvolver nos dois últi-
mos anos. Hoje a situação é 
outra, quase que equiparado 
em 50% terrenos e 50% resi-
dências. Se o local tem ape-

nas duas ou três residências 
na rua, ele não é prioritário 
para pavimentar. Por isso só 
hoje conseguimos fazer este 
investimento”, frisou Anjos.

Até o momento, o Minis-
tério das Cidades liberou o 
primeiro lote de R$ 250 mil 
que serão investidos na pa-
vimentação da avenida José 

Miguel até a avenida Osiro 
Dias, principal acesso ao 
bairro. Conforme os recursos 
forem sendo empenhados, o 
restante das ruas será pavi-
mentado.

De acordo com Anjos, o 
lote possui duas emendas, 
licitadas em agosto com 
a participação de mais de 
seis empresas, e que ainda 
este mês deve ser assinado 
o contrato com a empresa 
vencedora. Os projetos estão 
prontos, já tramitados com 
a Caixa e todo o bairro está 
assegurado para receber os 
investimentos. “Acreditamos 
que nos próximos 15 dias 
tenhamos o nome da em-
presa que venha a ganhar o 
certame, e dentro da mesma 
semana que for definido, o 
prefeito já homologa o con-
trato e a gente já dá ordem 
de serviço para a empresa 
começar”.

A pavimentação será feita 
em bloquetes, modo padrão 
utilizado pela Prefeitura de-
vido aos critérios adotados, 
entre eles, as precipitações 
e drenagens do município.

A inscrição nas cinco emen-
das no Ministério da Cidade 
foram feitas exclusivamente 
para o Jardim Primavera, ou 
seja, as obras para o bairro 
estão garantidas e não há a 
possibilidade de remanejo 
de verbas.

O secretário reforçou que 
as obras em outros bairros 
são convênios distintos, assim 
como as do Novo Horizonte 
e Parque das Rodovias são 
distintas das obras do Jardim 
Primavera. “Uma coisa não 
depende da outra, e assim 
que o Ministério das Cidades 
depositar todo o dinheiro, 
100% do bairro será pavi-
mentado”, frisou.

Avenida no Jardim Primavera, que deve receber obras de recapeamento com primeiro lote de R$ 250 mil liberados; orçamento é de R$ 1,5 milhão

O portal de Potim, cidade que colocou em prática trabalho para implantação de Plano Diretor do Turismo

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Arquivo Atos

Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim assi-
nou um convênio para colocar 
em prática o Plano Diretor de 
Turismo. A assinatura entre o 
Município e o Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial) de Guaratinguetá 
foi confirmada no último 
dia 6. 

O Plano Diretor de Turismo 
vai capacitar 12 agentes atra-
vés do curso disponibilizado 
pelo Senac, com duração de 
dois meses. As aulas terão 
início na próxima terça-feira, 
com previsão para término no 
dia 10 de outubro. Os partici-
pantes serão pessoas ligadas 
ao Conselho Municipal de 
Turismo, formado por em-
presários de Potim, artesãos, 
profissionais liberais e os 
representantes da Prefeitura. 

“O Plano Diretor de Turismo 

não é um plano que a empre-
sa chega e entrega pronto 
para nós, ele vai capacitar os 
agentes que vão elaborar em 
conjunto com o Senac”, expli-
cou o diretor de Turismo de 
Potim, Alex Cardoso. “O Senac 
faz a compilação dos dados, e 
depois esses agentes estarão 
capacitados para fazer a re-
formulação do plano quando 
eles têm que ser reinseridos 
a cada três anos e meio. Cada 
um dos modelos é de acordo 
com a realidade da cidade 
e ele é praticado com esses 
agentes municipais”.

Dentro do curso são cin-
co módulos: governança do 
turismo, diagnóstico de ati-
vidade turística, elaboração 
de diretrizes para o turismo, 
desenvolvimento do mapa tu-
rístico de Potim e elaboração 
do plano de ação.

Cardoso destacou que hoje 
o principal “produto” do tu-

rismo na cidade é o Caminho 
da Fé, com 22 quilômetros 
de estradas até a divisa com 
Pindamonhangaba ou Guara-
tinguetá. A expectativa é de 
que, pelo caminho, passem 
entre 35 mil a 50 mil pessoas 
até o final do ano.

“Com o convênio para o 
Caminho da Fé, as pessoas já 
sabem o que é Potim. Quando 
elas chegam na cidade, sabem 
aonde fica o restaurante, 
o bar, o ponto de apoio ou 
pousada. A ideia é fomentar o 
turismo a partir desses pontos 
de parada”.

A prefeita Erica Soler (PR) 
acredita que a iniciativa deve 
fazer com o que a cidade se 
destaque cada vez mais. “Nós 
vamos fazer o que for possível 
para unir todos os setores da 
Prefeitura para que possamos 
fazer um plano de qualidade, 
de acordo com a realidade de 
Potim, e que vise o crescimen-

to de nossa cidade. É um dos 
momentos mais importantes, 
porque estamos construindo a 
base deste desenvolvimento”.

O Plano Diretor de Turismo 
é um dos pontos que o municí-
pio precisa cumprir para criar 
uma vaga no MIT (Município 
de Interesse Turístico), da 
secretaria do Estado de São 
Paulo.

O diretor de Turismo expli-

cou que o Plano será enca-
minhado para a Assembleia 
Legislativa. “Um conselho 
feito por eles analisam nosso 
pedido, e depois vai para 
aprovação dos deputados es-
taduais. São 140 vagas, sendo 
que trinta já foram ocupadas 
por outras cidades. Estamos 
pleiteando umas das 110 
que estão sobrando”, explicou 
Cardoso. 

Se aprovado, o plano vai 
garantir uma verba anual de 
cerca de R$ 600 mil, que será 
utilizada em infraestrutura ur-
bana e melhorias do turismo. 
De acordo com a Prefeitura, 
o Plano de Turismo vai nor-
tear as ações da Diretoria de 
Turismo, em conjunto com o 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo de Potim) pelos 
próximos três anos.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As obras de reconstrução 
da ponte do Taquaral, que 
passa sobre o Ribeirão do 
Gomeral, em Guaratingue-
tá, serão retomadas ainda 
neste ano. Um convênio 
entre o Governo do Estado 
e a Prefeitura será assinado 
nas próximas semanas e vai 
liberar mais de R$ 122 mil 

para os serviços.
Atualmente, a ponte do Ta-

quaral está liberada apenas 
para veículos leves, impos-
sibilitando a passagem dos 
ônibus que fazem a linha 
Pedrinhas, que segue até o 
bairro Gomeral. A interdi-
ção teve início no dia 4 de 
agosto e foi feita após laudo 
da Defesa Civil indicar in-
segurança para veículos de 
grande porte.

Um mês depois, o diretor 
da Defesa Civil, major Marco 
Antônio de Oliveira, esteve 
no Palácio do Governo do 
Estado para protocolar o 
restante do documento ne-
cessário para encaminhar 
a assinatura do convênio 
entre o Estado e a Prefeitu-
ra para liberação da verba 
para reconstrução da ponte. 
“Através da assinatura do 
convênio será liberada a 

verba para a reconstrução 
das obras da ponte que passa 
sobre o ribeirão”, explicou 
Oliveira.

As obras serão para re-
construção da parte de ma-
deira da ponte, que fica 
no lado superior. A parte 
inferior, com bases de con-
creto, não será alterada ou 
reconstruída. “Temos laudos 
da Prefeitura, da Defesa Ci-
vil e de professores da FEG 

(Faculdade de Engenharia de 
Guaratinguetá) que garan-
tiram a sustentabilidade da 
estrutura de concreto que já 
está existe no local”, afirmou.

Restando somente a as-
sinatura do convênio para 
liberação da verba, a pre-
visão é de que as obras 
comecem ainda neste ano. 
Os serviços serão feitos com 
mão de obra da Prefeitura. 
“Só estamos aguardando a 

presença do prefeito para as-
sinar o convênio. Liberando 
os recursos, já terá início o 
trabalho feito pela secretaria 
de Agricultura e Obras”.

Enquanto isso, a ponte 
continua liberada apenas 
para veículos leves, mas 
quando existem situações de 
emergência, veículos gran-
des são liberados a cruzar 
a ponte. Ônibus continuam 
impedidos de cruzar a via.
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Cachoeira elege Nenê do São João para 
presidência da Câmara a partir de 2018

Isael afasta de chefe do laboratório municipal

Funcionários do Pronto 
Socorro denunciam 
atrasos salariais em Pinda

Sessão para escolha da nova mesa administrativa foi antecipada 
a menos de cinco meses para fim de mandato de Breno Anaya

Prefeitura não revela motivo da decisão; Shirley de Abreu estava no serviço há 23 anos

Problema se repete pelo segundo mês consecutivo; 
categoria cobra intervenção de Isael Domingues

Foto: Rafaela Lourenço
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Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Quatro meses após a ABBC 
(Associação Brasileira de 
Beneficência Comunitária) 
assumir a gestão do Pronto 
Socorro de Pindamonhanga-
ba, funcionários do serviço 
denunciaram atraso de pa-
gamento pelo segundo mês 
consecutivo. Os trabalhadores 
cobram uma intervenção da 
Prefeitura.

No início de maio, o pre-
feito Isael Domingues (PR), 
anunciou a celebração de um 
contrato de seis meses com a 
ABBC, com um valor mensal 
superior a R$ 1,5 milhão. Até 
então, a unidade era gerida 
pela Santa Casa de Misericór-
dia, que na época foi alvo de 
críticas por parte de pacientes.  

De acordo com o chefe do 
Executivo, a medida resultaria 
numa economia de R$ 121 
mil por mês, e a terceirizada 
ficaria responsável por arcar 
com as despesas de obras 

de melhoria no local. Mas a 
calmaria prevista por Isael foi 
substituída pela insatisfação 
dos funcionários.

De acordo com uma funcio-
nária, que pediu para não ser 
identificada, temendo represá-
lias, a ABBC pagou os salários 
de agosto e setembro com seis 
dias de atraso “Deveríamos ter 
recebido no último dia 8, mas 
novamente eles nos deixaram 
de ‘mãos abanando’ por quase 
uma semana. Parece pouco 
tempo, mas todo mundo aqui 
tem data certa para pagar 
suas contas”.

A trabalhadora revelou 
ainda que a categoria não 
entende o motivo do atraso, e 
que isto está gerando um sen-
timento de descontentamento 
geral dentro da unidade. 
“Recebemos a informação de 
que a Prefeitura depositou o 
dinheiro na conta da empresa 
no dia combinado por eles, 
mas eles não nos repassaram. 
Estamos todos muito chate-
ados e preocupados com o 

futuro. O prefeito tem que 
fazer alguma coisa para tentar 
ajudar a gente, já que foi ele 
quem colocou a ABBC lá”.

O Sindicato dos Emprega-
dos em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de São José 
dos Campos e Região infor-
mou que não estava ciente 
dos atrasos salariais e que só 
tomará uma atitude após ser 
procurado por algum funcio-
nário do Pronto Socorro de 
Pindamonhangaba.

Já a Prefeitura garantiu 
que não sabe o motivo do 
atraso, já que realizou os 
repasses para a ABBC no dia 
determinado pelo contrato. 
O Executivo informou que 
entrará em contato com a 
terceirizada para discutir 
esta situação, buscando evitar 
novos atrasos.

A reportagem do Jornal 
Atos procurou a ABBC, mas 
nenhum responsável foi lo-
calizado para comentar o 
caso até o fechamento desta 
edição.

O vereador Nenê do São João, eleito presidente da Câmara para 2018

Dra. Shirley, afastada erm Pinda

Pronto Socorro de Pindamonhangaba; funcionários têm atraso de salários após nova empresa assumir

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira 
Paulista elegeu na última 
segunda-feira os novos mem-
bros que farão parte da 
mesa administrativa em 
2018. Com dez votos, Nenê 
do São João (PSB) foi eleito 
para substituir Breno Anaya 
(PRB), a partir de janeiro.

No último dia 5, foi aprova-
do o projeto de lei antecipan-
do a sessão para renovação 
da mesa administrativa. A 
escolha da mesa acontecia 
sempre na última semana de 
novembro.

De acordo com o atual pre-
sidente da Câmara, segundo 
os autores do projeto, “a 
intenção de adiantar é que 
pudesse ser realizado da 
melhor forma a transição e 

que o presidente com a mesa 
administrativa já pudessem 
planejar melhor a gestão 
do ano que vem”, explicou 
Anaya.

A eleição foi realizada na 
última segunda-feira. Nenê 
do São João, com dez votos 
foi eleito. Outro concor-
rente foi o vereador Thales 
Satim (PSC), que recebeu 
dois votos. A próxima mesa 
terá ainda como vice-presi-
dente Tião do Marly (PR), 
primeiro secretário Dimas 
Barbosa (PTB) e segunda 
secretária Mariza Hummel 
(PP).

Após a eleição, Nenê fez 
críticas ao atual sistema na 
Casa e já planeja como vai 
comandar a gestão em 2018. 
“Em relação aos projetos en-
caminhados, eu quero traba-
lhar com os presidentes das 

comissões para termos uma 
ordem cronológica, porque 
hoje a gente vê que alguns 
dos trabalhos realizados não 
tem ordem. As vezes coloca 
uns na frente, outros atrás. 
Os projetos serão por ordem 
conforme for entrando na 
Câmara”.

Pouco menos de cinco 
meses para deixar a presi-
dência, Anaya fez uma autoa-
valiação. “Quando eu assumi 
a Câmara, fora a parte estru-
tural que a gente encontrou 
e ainda existe goteiras, o que 
consegui fazer foi dar uma 
reformada na parte adminis-
trativa e ampla publicidade 
nos atos da Câmara, como a 
transmissão das sessões no 
Facebook”.

Ele ressaltou ainda que em 
parceria aos funcionários 
conseguiu aumentar o salá-

rio e o vale refeição. “Neste 
momento de crise, onde a 
maioria estava seguindo em 
inflação, consegui aumentar 
em 10% o salário e o vale 
alimentação, mais de 35% de 
R$ 220, que era no passado, 
para R$ 300 este ano”. 

Futuro presidente da Câ-
mara, Nenê garantiu que a 
Casa terá mais rigor na ava-
liação dos projetos do Exe-
cutivo. “A nova mesa vai dar 
tolerância para o prefeito 
porque ele está fazendo um 
bom trabalho, mas também 
não vai ter toda liberdade 
dos projetos chegar, não ana-
lisar e só assinar. Nós vamos 
sim buscar as medidas pela 
lei. Se for correto, vamos dar 
andamento, mas também se 
não for viável para o muni-
cípio, também não vai estar 
colocando”.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Constante alvo de críticas 
por parte da população, o 
Laboratório Municipal de Pin-
damonhangaba foi palco de 
mais uma polêmica na última 
semana. A chefe da unidade, 
Shirley de Abreu, foi afastada 
do cargo por determinação 
do prefeito, Isael Domingues 
(PR).

Mais de duas décadas à 
frente do Laboratório, a bi-
óloga Shirley de Abreu, teve 

seu afastamento preventivo, 
com duração de sessenta dias, 
publicado no último dia 6 no 
jornal “Tribuna do Norte”, mas 
a portaria não revelou o moti-
vo da decisão. Procuradas pela 
reportagem do Jornal Atos, 
tanto Prefeitura como Shirley 
se negaram a comentar o caso.   

De acordo com o blog “Wal-
ter Magui em Foco”, de Pinda-
monhangaba, desde o último 
dia 22 a chefe do Laboratório 
de Análises Clínicas responde 
a um processo de sindicância, 
que investiga sua conduta. O 

fato reforçaria a suspeita de 
que o afastamento de Shirley 
ocorreu com o pretexto de 
evitar que ela prejudique o 
desenvolvimento da investi-
gação. 

Rotina – Não é de hoje que 
assuntos ligados ao Labora-
tório Municipal são temas 
de debates pelo munícipio. 
No início de julho a Câmara 
aprovou a abertura de uma de 
uma CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) para apurar 
as condições que levaram a 
unidade a prestar um serviço 

deficitário à população. A 
investigação foi aberta cinco 
dias após o Executivo publicar 
o edital de credenciamento 
para que outros laboratórios 
realizem os exames, que até 
então eram feitos somente 
pela unidade municipal. A 
expectativa da comissão é que 
as primeiras oitivas ocorram 
ainda neste mês.

Já em agosto, o Município 
contratou, de forma emer-
gencial, a Unimed para gerir 
o Laboratório Municipal, 
através de um investimento 

municipal de R$ 375 mil.
No mesmo mês, a presi-

dente do Comus (Conselho 
Municipal de Saúde), Irene 
Ribeiro, convidada a utilizar 
a tribuna da Câmara, criticou 
as decisões tomadas por Isael 
referentes ao laboratório. 
Além de afirmar que existe 
desvio de função na unidade, 
onde bioquímicas trabalham 
como atendentes, ela afirmou 
que pacientes entraram na 
Justiça contra o Município 
devido à demora da liberação 
dos resultados de exames.

PREFEITURA DE SILVEIRAS 
 

Processo Seletivo 
 

A prefeitura municipal de Silveiras, informa que recebe entre os dias 
14 à 28 de setembro de 2017 as inscrições para o processo seletivo 
de nível médio e superior, para contratação de monitor de 
transporte escolar e farmacêutico. 
As inscrições serão realizadas apenas via internet, no endereço 
eletrônico https://mouramelo.listaeditais.com.br/edital/ver/1195 a 
partir do dia 14 de setembro, com valor de R$ 20,00 para monitor 
de transporte escolar e R$ 50,00 para farmacêutico. 
Depois de efetuado o depósito o candidato deverá apresentar o 
comprovante na Prefeitura Municipal de Silveiras, situada a Praça 
Padre Antonio Pereira de Azevedo, 52 - Centro, Silveiras - SP (de 
Segunda a Sexta das 12h00 às 17h00). 
O processo seletivo compreenderá a aplicação de prova escrita 
objetiva, que deverá ser realizada no dia 22 de outubro (local e 
horário ainda serão determinados). 
O candidato deverá comparecer ao local determinado para as 
provas, com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário 
estipulado, munido de comprovante do depósito bancário, 
comprovante de inscrição e documento de identidade original. 
O edital completo e respectivas informações estarão 
disponibilizados nos sites:  
http://silveiras.sp.gov.br/ (na aba processo seletivo) 
https://mouramelo.listaeditais.com.br/ 
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Quadrilha é presa após 
roubar carro em Guará

Assaltante é preso após ser 
imobilizado por segurança

Mulher é presa após arremessar 
maconha em rodovia de Pinda

Preso com maconha e cocaína em Cruzeiro Menor é flagrado traficando em Pinda

A Polícia Militar prendeu 
quatro criminosos acusados 
de roubarem um carro na ma-
drugada do último domingo, 
em Guaratinguetá.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma motorista 
foi surpreendida enquanto 
trafegava no bairro Clube dos 
500. Após obrigarem a vítima 
entregar um aparelho celular 
e o veículo, a quadrilha fugiu 

Um homem foi preso, na 
noite da última quinta-feira, 
após tentar assaltar um posto 
de combustíveis em Lorena.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o criminoso 
chegou de moto ao estabele-
cimento comercial, localizado 

Uma mulher foi presa por 
tráfico de drogas no último 
sábado, em   Pindamonhan-
gaba. A criminosa foi fla-
grada tentando dispensar 
uma porção de maconha na 
rodovia Abel Fabricio Dias. 

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe que passava 
pela rodovia desconfiou da 
atitude de três ocupantes de 
um carro. Ao darem sinal de 
parada, os policiais percebe-

Uma operação da Polícia 
Civil de Cruzeiro prendeu, na 
tarde da última quarta-feira, 
um homem de 37 anos com 
maconha e cocaína.

De acordo com Dise (Dele-
gacia de Investigação Sobre 

Um adolescente de 17 
anos foi apreendido na 
madrugada da últ ima 
quinta-feira após ser fla-
grado traficando cocaína 
no distrito de Moreira 
César, em Pindamonhan-

para Lorena.
A localização foi revelada 

através do sistema de ras-
treamento do automóvel. Na 
sequência, policiais militares 
conseguiram interceptar o 
carro roubado na região do 
Cidade Industrial, em Lorena.

Os quatro ocupantes foram 
presos por assalto, e um deles 
responderá por porte ilegal 
de arma de fogo.

às margens da Rodovia Pre-
sidente Dutra, e anunciou o 
assalto. Porém, o segurança 
do posto conseguiu imobilizar 
o assaltante. 

A Polícia Militar foi acionada 
e prendeu o bandido, que foi 
recolhido à Cadeia Pública.

ram que a mulher jogou pela 
janela um pacote. 

Durante a abordagem, foi 
verificado que o grupo era mo-
rador da Baixada Santista. Na 
sequência, os PM’s consegui-
ram localizar o entorpecente, 
que não teve o peso divulgado. 

A mulher assumiu que era 
dona da maconha e foi presa 
em flagrante por tráfico de 
drogas. Os outros três homens 
foram liberados.

Entorpecentes), o traficante 
foi surpreendido em sua 
casa no Vila Paulo Romeu. 
Com ele foram apreendi-
das porções dos dois tipos 
de entorpecentes, que não 
tiveram suas quantidades 

gaba.
Segundo a Polícia Militar, 

uma equipe patrulhava 
o bairro Karina, quando 
desconfiou da atitude do 
menor de idade. Durante 
a abordagem foram encon-

Onda de roubos a 
residências preocupa 
famílias de Pinda

Unidades de saúde viram alvos de criminosos em Lorena

Moradores cobram intensificação de ações da PM; 
falta de registro de queixas prejudica policiamento

ESF do Horto Florestal é obrigada a interromper atendimento; bandidos causam prejuízos em fiações elétricas

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Lucas Barbosa
Lorena

Uma onda de assaltos e 
furtos à residências vem 
assustando moradores de 
diversos bairros de Pinda-
monhangaba nos últimos 
meses. As vítimas cobram 
uma intensificação do poli-
ciamento no município.

As últimas semanas foram 
de medo e preocupação para 
a universitária, Daiana Apa-
recida Ventura, 23 anos, que 
mora no bairro do Crispim. 
Recentemente, criminosos 
tentaram por duas vezes ar-
rombar o portão de sua casa. 
Em ambas oportunidades, 
as imagens das câmeras de 
segurança, que flagraram a 
ação dos bandidos, foram 
entregues à Polícia Militar.

De acordo com a univer-
sitária, outros amigos estão 
sofrendo com problemas 

Duas unidades de saúde 
foram alvo de criminosos 
na última semana em Lo-
rena. A primeira, no Horto 
Florestal, teve toda a fiação 
elétrica furtada, o que im-
pediu o espaço de atender 
cerca de três mil pacientes. 
Já na quinta-feira foi a vez 
da UBS (Unidade Básica de 
Saúde) do Santo Antônio.

De acordo com a secre-
tária de Saúde, Imaculada 
Conceição, os danos à rede 
elétrica do ESF (Estratégia 
de Saúde da Família) do Hor-
to Florestal foram causados 
por bandidos na madrugada 
do último dia 7. A falta de 
energia comprometeu di-
versas vacinas que estavam 
armazenadas em refrigera-
dores. “Lamentavelmente, 
tivemos que interromper o 
atendimento e os pacientes 
foram encaminhados para o 
ESF do Parque das Rodovias. 
Ainda estamos calculando o 
valor do prejuízo da fiação, 

semelhantes. “Tenho co-
nhecidos em outros bairros, 
principalmente no Ipê, que 
tiveram suas casas furtadas. 
Eles perderam bicicletas, 
roupas e eletrodomésticos. 
Acredito que precisa sim de 
mais policiais na rua, mas isso 
vai depender se a população 
registrar as queixas, assim a 
PM vai poder fazer um levan-
tamento das áreas com mais 
índices de crimes”, salientou.

Os problemas com a cri-
minalidade também fazem 
parte de outras áreas da 
cidade. Na última terça-feira, 
um morador do Araretama 
que pediu para não ser iden-
tificado, temendo represálias 
dos criminosos, teve a casa 
invadida. Ele relatou que ao 
voltar de trabalho, se depa-
rou com a casa totalmente 
revirada. “Me roubaram a 
televisão, videogame, cafe-
teira e até umas carnes que 

mas sem dúvida o maior 
transtorno foi causado às 
famílias que eram atendidas 
por esta unidade”, lamentou 
Imaculada.

Na última quarta-feira 
foi à vez da UBS do Santo 
Antônio ser atacada. Depois 
de cortarem os fios das 
câmeras de segurança, os 
criminosos tentaram inva-
dir a unidade pelo telhado, 
porém acabaram fugindo 
após um alarme disparar. 
O atendimento no local não 
foi interrompido.

Providências – Após a 
ação dos criminosos, o Mu-
nicípio registrou boletins 
de ocorrência, mas até o 
fechamento desta edição 
ninguém havia sido preso. 

Além de informar que a 
Guarda Civil Municipal dia-
riamente patrulha a região 
das unidades de saúde, o 
Executivo ressaltou que 
recentemente foram insta-
ladas sistemas de câmeras 
de videomonitoramento 
de segurança em todos os 
prédios públicos.

estavam na geladeira. Nem 
registrei boletim de ocor-
rência porque não adianta, 
aqui no bairro a polícia só 
vem para prender traficante.  
Tive um prejuízo de mais de 
R$ 3 mil”.

A vítima revelou ainda que 
no último final de semana 
dois imóveis também foram 
furtados ao lado da casa de 
um parente, que mora no Ipê 
II. “Direto estão invadindo 
casas e levanto tudo neste 
bairro. Aqui em Pinda não 
existe mais nenhum bairro 
realmente seguro. Além de 
aumentar o número de poli-
ciais na rua, o governo tem 
que dar um jeito de diminuir 
o desemprego, que com cer-
teza leva muita gente para o 
mundo do crime”.

Um dos casos que mais 
chocou os moradores ocor-
reu em junho, quando uma 
família foi feita refém du-

rante um assalto a uma casa 
no bairro Mantiqueira, no 
distrito de Moreira César. O 
proprietário da residência 
foi rendido enquanto saia 
para trabalhar. Na sequên-
cia, outros três comparsas 
invadiram o imóvel e fizeram 
uma mulher de refém.  Já o 
filho do casal, conseguiu se 
trancar no banheiro.

Após cerca de meia hora 
de terror, a quadrilha fugiu 

levando pertences e o car-
ro da família, que acabou 
abandonado poucas horas 
depois no Jardim Regina. Um 
inquérito foi aberto, mas até 
hoje ninguém foi preso.

Ação – De acordo com a 
Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba, não houve um 
aumento considerável de 
registros de furtos e roubos 
à casas no município nos últi-

mos meses. Fato que reforça 
a suspeita de que muitas 
vítimas deixam de registrar 
um boletim de ocorrência.

Em nota oficial, a PM in-
formou que registrou quatro 
furtos a residências nos 
bairros Terra dos Ipês, Pasin 
e Vila São Benedito, localiza-
dos no Distrito de Moreira 
César. A corporação ressal-
tou ainda que intensificou o 
policiamento na região.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Lucas Barbosa

A Polícia Militar de Pindamonhangaba; bairros da cidade sofrem com o aumento da ação de criminosos

Aviso no portão de unidade de saúde do Horto Florestal informa que serviço foi fechado para reparos, após invasão na última semana

reveladas.
O criminoso, que já pos-

suía passagem pela polícia, 
foi preso em flagrante por 
tráfico de drogas e encami-
nhado à Cadeia Pública de 
Cruzeiro.

tradas cerca de sete gramas 
de cocaína com o menor 
infrator. 

O jovem foi apreendido 
por tráfico de drogas e 
aguarda transferência para 
a Fundação Casa.
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Depois de demolição de 
casas, Cachoeira Paulista 
avalia medidas para CDHU
Moradias irregulares destruídas não estavam ocupadas; área de 
proteção ambiental é ocupada por cerca de cinquenta famílias

Marcondes reverte decisão de ISS com novo projeto

Alteração da lei garante maior isenção de IPTU para idosos em Lorena

Estimativa de recolhimento é injetar R$ 1,5 milhão aos cofres de Lorena; proposta teve apenas um voto contrário

Cai o item de metragem por imóvel que restringe benefícios desde 2014; pedidos devem ser feitos até final de outubro

Foto: Colaboração

Equipe acompanha operação que demoliu construções irregulares

Horta em terreno do CDHU, em Cachoeira Paulista; Prefeitura avalia área após demolição de casas

Cachoeira Paulista 
Jéssica Dias

Em meio à uma apuração 
do Ministério Público sobre 
o loteamento clandestino na 
região do CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano), a Prefeitura 
de Cachoeira Paulista demo-

liu, no último dia 5, imóveis 
irregulares próximos à rua 
Paraíbuna. 

No local foram apontadas 
construções irregulares em 
áreas verdes e venda clan-
destina de lotes. De acordo 
com a secretária de Negócios 
Jurídicos, Gisely Fernandes, 
dois muros que cercavam 

lotes e algumas cercas foram 
demolidas para impedir a 
venda e a ocupação.

A área institucional per-
tence ao Município e deve 
se tornar área de lazer e 
área verde. O uso irregular 
teria começado em 2011, 
com criação de animais como 
cavalos. Em 2015, casas 

já estavam construídas no 
local. “Na gestão passada 
dois moradores receberam 
notificações e nada mais foi 
feito. Em junho desse ano 
uma operação comandada 
por mim, juntamente ao 
chefe de Gabinete, Júlio 
Medeiros, e secretário de 
Meio Ambiente, Renato, foi 
até o local e visitou todos os 
moradores. Fotografamos as 
casas, terrenos e materiais 
de construção e avisamos 
que iriamos voltar”, contou 
a secretária. 

A equipe voltou ao bairro 
no último dia 5 e conferiram 
as construções, as que foram 
feitas após a visita foram 
demolidas. 

Em nota de esclarecimen-
to, a Prefeitura ressaltou 
que nenhum imóvel a qual 
possuía moradores foi de-
molido. “... a demolição de 
alguns imóveis cujos donos 
não foram identificados 
deu-se por determinação do 
Ministério Público por se 
tratar de invasão, e sendo 
as construções irregulares...
(trecho da nota)”.

O agricultor Rosemiro 

Fernando, 58 anos, mora  a 
cerca de vinte anos no local. 
“A Prefeitura tomou conhe-
cimento que eu estava aqui 
na gestão do Rui Mendonça 
(sem partido). Na época foi 
cercado para pôr cavalo, 
agora o pessoal está falando 
que vai cercar para tirar os 
cavalos. O Rui me deixou 
ficar e cercou a parte pra 
mim”.

De acordo com o morador 
do CDHU a casa que foi de-
molida na entrada do local já 
era proibida para construção 
na gestão do João Luis (PSB). 
“Na época do João Luis nós 
fomos chamados na Pre-
feitura, ele pediu para não 
construir lá, que a parte da 
quadra era pra ficar livre”, 

explicou Rosemiro Fernando. 
Moradora da rua Paraíbu-

na, que não quis ser identi-
ficada, reclamou do cheiro 
forte no local. “Jogam lixo, é 
meio precário, tem animais, 
cavalo, galinha, fica com 
cheiro forte. É mais o que 
eu vejo quando passo lá, dá 
até uma dor no coração, tem 
casa que tem criança peque-
na, é judiação”.

Cerca de cinquenta pes-
soas residem no CDHU. De 
acordo com a Prefeitura, en-
cerrada essa fase, será feito 
um diagnóstico da situação 
e das medidas necessárias 
e possíveis para as famílias 
ocupantes da área, visto que 
se trata de uma área verde 
para proteção ambiental.

Foto: Jéssica Dias

Rafaela Lourenço
Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

Apenas uma semana após 
rejeitar o projeto do Executivo 
que regulamentaria a cobran-
ça de ISS (Imposto Sobre Servi-
ços) em Lorena, os vereadores 
aprovaram outra proposta 
semelhante, que adequará o 
recolhimento do imposto para 
os planos de saúde. Desta vez, 
apenas um parlamentar se 
colocou contrário à medida, 
encaminhada pela Prefeitura.

Na votação, na sessão da 
última segunda-feira, 16 dos 
17 votos da Casa foram favo-
ráveis a alteração na cobrança 
do ISS. O voto contrário foi do 

Os aposentados e pensionis-
tas de Lorena já podem solici-
tar a isenção de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
para 2018. Com a aprovação 
do projeto do Executivo que 
altera a lei municipal, na últi-
ma sessão, mais pessoas serão 
beneficiadas com a isenção. O 
prazo se encerra em outubro.

A lei municipal de isenção 
do IPTU para idosos está em 
vigor no município desde 

vereador Elcio Vieira Junior 
(PV). Aprovado, o projeto 
adequa o recolhimento do im-
posto para os planos de saúde 
em 5%, tributação descrita no 
subitem 4.25 da lei federal 
116/2003.

De acordo com o secretário 
de Negócios Jurídicos Adriano 
Aurélio dos Santos, o projeto 
não trata exclusivamente dos 
impostos aos planos e sim da 
alteração necessária da lei 
municipal 2.859/2003, que 
disciplina o recolhimento de 
ISS na cidade, lei esta baseada 
na lei federal 116/2003, que 
dispõe sobre as regras gerais 
do ISS e que no final do ano 
passado passou por alteração, 

2014, mas com requisitos 
que restringia casos, como 
os idosos que atendem to-
das as características, mas 
possuem imóveis antigos de 
100m² e não podiam solicitar 
a isenção devido a liberação 
para até 90m². Agora, após a 
aprovação por unanimidade, 
na última sessão de Câmara, 
o projeto que altera o art.9º 
da Lei Ordinária 3.658/2014, 
mudou os requisitos flexibili-
zando a lei a fim de abranger 
um maior número de lore-
nenses.

a lei completar de nº 157/16.
Entre as atualizações, está 

a criação de novas naturezas 
de operação que passaram a 
ser tributadas. Com a apro-
vação do projeto, os planos 
de saúde que antigamente 
recolhiam seus tributos em 
sua sede passarão a recolher 
no município do associado. 
“Se eu tenho o plano de saúde, 
por exemplo, o Sul América, 
que antigamente os nossos 
impostos eram recolhidos na 
sede do Sul América, agora 
eles passam a ser recolhidos 
em Lorena. É uma alteração 
que havia necessidade para 
disciplinar essa matéria, para 
passarmos a receber esses 

De acordo com o secretário 
de Negócios Jurídicos, Adriano 
Aurélio, a partir de 2018 não 
haverá mais o item que limita 
o tamanho da área construída 
para a isenção. A alteração 
na lei abre a oportunidade 
para todos os interessados 
com mais de 60 anos, sejam 
aposentados ou pensionistas. 
Abrangerá também os aposen-
tados por invalidez, portador 
de deficiência física ou mental, 
ou doença incurável, sendo 
que em todos esses casos o 
contribuinte não pode ter 

tributos”, comentou Santos.
Sem números precisos e 

com base nos recolhimentos 
da Unimed, o secretário es-
tima que os cofres públicos 
receberão cerca de R$ 1,5 
milhão de novos tributos.

A proposta aprovada na últi-
ma sessão foi vista como uma 
tentativa da prefeitura em 
reverter a derrota do “Projeto 
da Unimed”, no dia 4. Na oca-
sião o texto foi rejeitado por 9 
votos a 8, sendo desempatada 
a votação com o presidente 
da Câmara, Waldemilson da 
Silva, o Tão (PR). 

Santos reforçou que a di-
ferença entre os projetos 
está na inconsistência da 

renda superior a dois salários 
mínimos, e deve residir no 
imóvel, não sendo proprietá-
rio de outro. “Muitas pessoas 
perdiam o direito à isenção 
por conta da metragem das 
residências. Por isso, enten-
demos que o melhor caminho 
era flexibilizar esse item para 
conceder a isenção aos apo-
sentados e pensionistas”.

Os interessados em adquirir 
o benefício terão até o dia 
31 de outubro para buscar o 
setor de Tributação da Prefei-
tura, que atende a população 

lei municipal com a criação, 
em 2006, do subitem 4.26, 
que relaciona as sociedades 
cooperativas a nomenclatura 
que não existe na lei federal 
que criou os tributos. “Que-
ríamos corrigir este erro 
relacionado ao percentual 
de tributos porque a Consti-
tuição estabelece o princípio 
da isonomia tributária. Isso 
significa que você não pode 
ter duas atividades iguais 
com tributações diferentes, e 
era o que vinha acontecendo 
no município”.

Na primeira votação, parte 
da Câmara entendeu que era 
um projeto voltado para Uni-
med, o que segundo o secretá-

de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h.

Para ter o direito, além de 
comprovar renda de até dois 
salários mínimos, os aposen-
tados e pensionistas devem 
apresentar cópia do RG, CPF 
 e comprovante da titularida-
de do imóvel.

A secretaria de Tributação 
fica na avenida Capitão Mes-
sias Ribeiro, nº 625, no bairro 
Olaria. Os interessados podem 
entrar em contato com o aten-
dimento do setor pelo telefone 
(12) 3185-3013.

rio, efetivamente nunca foi, e 
sim um projeto maior. Devido 
ao mau entendimento, o Exe-
cutivo resolveu tirar o artigo 
da proposta que corrigia a in-
consistência do subitem 4.26. 
“A Unimed está pagando hoje 
de forma errada, e com base 
nessa conclusão é que iremos 
promover uma ação, judicial, 
se for o caso, e corrigir isso 
de forma administrativa”, 
afirmou.

Com relação aos outros 
planos de saúde, a partir do 
ano que vem, eles pagarão os 
5%. Já em relação à Unimed, 
a Prefeitura destacou que 
ainda vai estudar as medidas 
a serem tomadas.

IPTU solidário – Esse não é 
o único projeto que abordou o 
IPTU na cidade. Uma proposta 
apresentada pelo vereador 
Maurinho Fradique (PTB), 
que possibilita doações facul-
tativas de contribuintes para 
a UPA (União Protetora dos 
Animais), através do no car-
nê do IPTU, foi aprovada no 
último dia 21, por 16 votos a 
1, sendo contrário o vereador 
Beto Pereira (DEM). O projeto 
segue com a Prefeitura para 
a sanção do prefeito Fábio 
Marcondes (PSDB).
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Funcionários 
cobram mais 
segurança
na Gerdau

Pinda inicia distribuição 
dos kits de TV digital

Guará ganha veículo para 
atender moradores de rua

Unidade de Pindamonhangaba 
registrou acidente no último 
dia 31; protesto também 
ocorreu em outros estados 

Veículo utilizado pela Prefeitura de Guará, para implantação do POP

Funcionários da Gerdau, durante uma das manifestações na unidade de Pinda; empresa voltou a ser alvo de protestos durante a semana

Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Funcionários da Gerdau de 
Pindamonhangaba realiza-
ram um protesto na manhã 
da última quarta-feira para 
cobrarem condições mais se-
guras de trabalho. A manifes-
tação foi uma ação articulada 
com empregados de outras 
unidades da empresa, e pa-
ralisou a linha de produção 
por mais de uma hora.

Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba, a manifestação 

também foi seguida pelos 
trabalhadores da Gerdau de 
Pernambuco, Rio Grande do 
Sul e Rio de Janeiro.

O estopim para o protesto 
foi a morte de três funcio-
nários ocorrida após uma 
explosão na unidade de Ouro 
Branco-MG, em 15 de agos-
to. A categoria afirma que 
em menos de um ano, nove 
trabalhadores da empresa 
morreram devido à falta de 
segurança adequada. 

No último dia 31, foi a 
vez da unidade de Pinda-
monhangaba, que atua na 

fabricação de lâminas de 
aço, registrar um acidente. 
Uma panela de quase cem 
toneladas, utilizada para ar-
mazenar aço líquido em alta 
temperatura, se desprendeu 
de uma estrutura, caindo da 
ponte rolante. Mesmo não 
ferindo nenhum empregado, 
o incidente revoltou a cate-
goria, que denuncia que a 
Gerdau fez a troca dos cabos, 

que se romperam durante o 
acidente, para economizar 
na manutenção do equi-
pamento “Se tivesse caído 
trinta centímetros ao lado, 
a panela iria bater na linha, 
tombar e derramar aço líqui-
do, provavelmente causando 
muitas mortes também aqui 
em Pinda. Foi um erro de 
projeto, mas também retrata 
essa ganância da empresa 

de economizar a qualquer 
custo”, criticou o presidente 
do sindicato, Herivelto Vela.

A categoria cobra a cele-
bração de um acordo coleti-
vo nacional que estabeleça 
melhorias na segurança 
dos funcionários de todas 
unidades da empresa. 

Outro lado – Em nota ofi-
cial, a Gerdau afirmou que a 
o protesto dos funcionários 

ocorreu por conta da reno-
vação do acordo salarial. A 
empresa negou que tenha 
ocorrido paralisação na 
produção da fábrica. 

Em relação à segurança, a 
nota enfatiza que “prioriza 
a manutenção de condições 
de trabalho seguras e que 
realiza treinamentos contí-
nuos para a prevenção de 
acidentes”.

Lucas Barbosa
Lorena

Da Redação
Guaratinguetá

Famílias de Pindamonhan-
gaba e de outras 18 cidades 
da região inscritas em pro-
gramas sociais do Governo 
Federal já podem verificar 
se estão participando da 
distribuição dos cerca de 
170 mil kits gratuitos com 
antena digital, conversor e 
controle remoto.

Para Pindamonhangaba, 
serão entregues 16.282 kits. 

Guaratinguetá inaugura no 
final de setembro o Centro 
POP (Centro de Referência 
Especializado para População 
em Situação de Rua). A Prefei-
tura lançou na última semana 
o “Pop Móvel”, um ônibus que 
transportará pessoas que estão 
vivendo na rua para projetos 
sociais como plantios de muda, 
hortas comunitárias, além de 
atividades em parceria com 
entidades assistenciais.

O Centro Pop tem como 
objetivo atender os moradores 
de rua, oferecendo estrutura 
como higiene pessoal, alimen-
tação, tratamento com psicólo-

A assinatura do termo de 
parceria com a Seja Digital 
foi realizada na última quin-
ta-feira, no gabinete do pre-
feito Isael Domingues (PR).

Em Lorena serão 7.623 
famílias atendidas. Na região 
serão atendidas Cruzeiro com 
mais de cinco mil famílias, 
Aparecida (2.094), Cachoeira 
Paulista (3.231), Canas (754), 
Guaratinguetá (7.226), Potim 
(1.929), Piquete (1.659) e 
Roseira (1.333)

A população deve acessar 
gos e assistentes sociais, além 
de cursos profissionalizantes.

O ônibus não era utiliza-
do há anos pela Prefeitura 
devido às más condições de 
uso. O veículo foi recuperado 

o site sejadigital.com.br/
kit ou ligar para o número 
147 com o NIS (Número 
de Identificação Social) 
em mãos e fazer o agenda-
mento para retirada do kit.

“Os kits serão entregues 
em local, dia e horário que 
as famílias vão escolher no 
momento do agendamento 
pelo site ou pelo telefone”, 
afirma Carla Reis, gerente 
regional da Seja Digital no 
Vale do Paraíba.

No dia 29 de novembro, 
o sinal analógico de tele-
visão será desligado na 
região. A programação dos 
canais abertos de televisão 
será transmitida apenas 
pelo sinal digital.

com manutenção mecânica, 
elétrica e adaptado para este 
atendimento. A previsão é que 
o veículo comece a atuar em 
setembro, após a inauguração 
do Centro POP.

Foto: Divulgação
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Lorena recebe Festa das Nações até domingo

Show mistura hipnose e humor em Lorena

Entidades beneficentes atuam em barracas de venda de alimentos; evento teve troca de espaço

Lucas Barbosa
Lorena

Lorena 
Da Redação

O Mercadão de Lorena 
recebe desde a última quin-
ta-feira, a edição 2017 da 
Festa das Nações. O evento 
tenta angariar recursos para 
13 entidades assistenciais, 
que terão barracas de ali-
mentação.

Ao contrário das edições 
anteriores, a festa deste ano 
será realizada no Mercado 
Municipal, o Mercadão. Até 

Lorena recebe neste sá-
bado o espetáculo “Magica-
mente: Um show de Hipnose 
Cômica”, no Teatro Teresa 
D’Ávila. O show fica a cargo 

2016, a estrutura das bar-
racas e shows era montada 
na praça Baronesa de Santa 
Eulália, a Praça da Matriz.

Reinaugurado há pouco 
mais de um ano, o Merca-
dão recebe semanalmente 
eventos culturais promo-
vidos pela Prefeitura. A 
iniciativa tenta garantir um 
maior fluxo de frequentado-
res no local, possibilitando 
o aumento no faturamento 
dos comerciantes ali ins-
talados.

dos hipnólogos André Attie, 
Eduardo Neaime e Sany Ma-
chado. Serão duas apresen-
tações, as 17h e 20h.

No espetáculo, André, At-
tie, Neaime e Machado con-
tam com a participação de 
voluntários na apresentação 

“O Mercadão foi total-
mente revitalizado, tendo 
totais condições de receber 
um evento tão expressivo e 
tradicional como a Festa das 
Nações. O estacionamento, 
que é um espaço bem amplo, 
receberá as 13 barracas e o 
palco para as apresentações 
musicais”, explicou o secre-
tário de Cultura e Turismo, 
Roberto Bastos, o Totô.

Os pontos de venda de ali-
mentos, que levam o nome 
de um país cada, serão co-

de hipnose, garantindo a 
diversão e surpresas para 
a plateia.

“Nós nunca colocamos as 
pessoas em situação peri-
gosa ou constrangedora. 
Queremos sempre fazer 
um espetáculo leve para 

mandados pelas seguintes 
entidades: Adefil (Holanda), 
Provim (França), Cavalaria 
de São Benedito (Japão), 
Equoterapia Arte e Vida 
(México), Liga das Escolas 
de Samba (Brasil), União Pro-
tetora dos Animais (Rússia), 
SOS (Itália), ADBPar e Natal 
Solidário (Portugal), Lions 
Clube (Argentina), Fundo 
Social de Solidariedade (Ale-
manha), Apae (China), Grupo 
de Escoteiros Guaypacaré 
(EUA) e Oratório São Domin-

toda a família, conduzindo 
o público para uma viagem 
inesquecível ao mundo da 
imaginação, sempre com 
muita diversão”, contou An-
dré Attie.

De acordo com Sany Ma-
chado, os hipnotizados pas-

gos Sávio (Líbano).
Totô ressaltou que o even-

to é uma oportunidade para 
a população contribuir com 
as instituições de caridade. 
“Além de ser uma opção de 
lazer, o evento também serve 
para as instituições conse-
guirem arrecadar fundos, 
lembrando que o lucro das 
barracas é integralmente 
delas. Certamente esta festa 
agradará muito as famílias 
lorenenses”, ressaltou Totô.

Além de apresentações 

sam por um momento de 
muito relaxamento, como 
se estivessem dormindo.  “O 
show mostra que quem faz 
sua realidade é você mesmo, 
pois quando mudamos nossa 
percepção, mudamos nossa 
realidade”, explicou Sany.

musicais, o evento também 
contará com exposição de 
fotos da Colônia Italiana e 
oficina de origami, espécie 
de artesanato oriental de 
dobraduras. As crianças tam-
bém poderão se divertir em 
um espaço com brinquedos 
infláveis.

A expectativa da organiza-
ção é que a festividade, que 
contou com um investimento 
de cerca de R$ 40 mil, regis-
tre um público de até dez mil 
pessoas.

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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elaborar 

O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

Apresentação de danças típicas e a gastronomia de pelo menos 13 países fazem parte das atrações da Festa das Nações, até o próximo domingo, no Mercadão; evento conta com participação de entidades

Grupo de  hipnólogos, em Lorena

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

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

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

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

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

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 Ribeiro, 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
expressa) 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

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 estacionamen-
to W.R. -  lavagem, higieniza-
ção 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.

(12) 99104-0182
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
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 DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira - M. C.

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

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./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
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Alugo 2 apartamentos 
em Lorena: quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro e área de serviço - 
2º e 3º andar, ambos 
com sacada - Rua 
Goes Monterio 425 
- tel: 99249-7053 ou 
98161-3216 falar com 
Vaneide, Marcelo ou 
Juliana.
ALUGO Kitnet c/agua 
incluso – Rua Gui-
lherme José Gama 
Pestana – Campo 
Alegre/Pinda – c/
quarto/coz., área ser-
viço, entr. p/carro. R$ 
500,00. Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
feriado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, saca-
da. Falar com João no 
telefone: 99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
ALUGO suíte – Ara-
retama – Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGENTE 
Sítio – Lagoinha – 
c/26 alqueires – casa 
c/3 dorms., sl, coz., á/
serv., churrasq., lago 
p/pesca, pastagens, 
ótima localização, . 
Aceito proposta. Tr.F: 
99667-1128/99625-
5300
V E N D O  t e r r e n o 
– Cidade Jardim – 
murado, próx. A pa-
daria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebastião 3132-7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande, 200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614

A l u g o  c a s a  e m 
Ubatuba, centro, de 
frente para o mar, 4 
quartos, 3 banheiros, 
2 salas,  garagem 
para 5 carros. Ótima 
localização. Telefone: 
99726-6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv., 
garagem p/ 2 carros 
– doc.ok a vista e 
financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/(12) 
3648-5831 – Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima loca-
lização, c/3 salas, 3 
dorms.,s/1 ste,banh.
social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamento, 
casa, kitnet em Uba-
tuba, próximo a praia 
grande e tenório. Te-
lefone: 99752-0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 
5 quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apartamen-
to em Aparecida, 
bairro Santa Rita, R$ 
800,00, 3 dormitórios. 
Telefone: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Grande 
– c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jar-
dim Mariana – plano, 
murado, doc.ok. Tr.F: 
99208-3712 - Pinda
VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, po-
mar formado á/lazer 
c/parque. Aceito pro-
posto e troca por casa 
em Ubatuba. Tr.F: 
99625-5302/89667-
1123 – Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 – 

c/processo de usoca-
pião fase final. Aceito 
carro como parte de 
pagamento.  Tr.F: 
99113-3434 – Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 3 
quartos, 2 banheiros 
e garagem no campo 
do galvão. Próximo 
ao Shopping - Telefo-
ne: 3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte de 
pagamento.  Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dorms., 
s/1 ste, banh., coz., 
sala, lavan., garagem 
c/portão automát., td 
reformada, ou TRO-
CO por casa mais 
prox. ao centro. R$ 
210 mil. Tr.F: 99650-
0376/99788-3025 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
por casa menor valor/
sítios/outros, sobrado 
c/214m2 AC – c/3dor-
sms., 2 banhs., chur-
rasq., portas blindex, 
portão automát., Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.registra-
da. Tr.F: 99620-8676 
– Pinda
VENDO 2 casas – 
área de 500m2 – Cruz 
Pequena – casa 1 
c/3dorms., sl, coz.,ba-
nh., Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim 
– próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dorms., 
sl, copa/coz., á/serv., 
2 banhs., edic., sa-
cada, por casa em 
Ubatuba – AT 300m2 
– AC 198 m2. Tr.F: 
99667-1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefone: 
3122-3217Guará 
Aluga-se Apar ta-
mento Guará - na 
Chacara Selles, sala, 
cozinha, banheiro, 3 
quartos (1 suíte), área 
de serviço, elevador, 
1 vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Village Santana. Para 
uma pessoa. Falar 
com Celso no telefo-
ne: 99664-3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, garagem. 
Tratar com Walter no 
telefone: 99728-1001 
Guará

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Tw is te r  250  ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Tw is te r  250  ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 
99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – azul 
– R$ 14.500,00. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – branco 
– R$ 5 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  
15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 
prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr.  F:  (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr.  F:  (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
Vendo Gol, ano 1998, 
4 portas, cor preto, 
motor 1.6, 8 valvulas, 
com rodas liga leve 
por R$ 10.300,00. 
Telefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0, flex 
15, branco, entrada + 
parcela R$ 559,00. 
Telefone: 3133-9201
Fus ion  Ti tan ium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 
2004 – 2 pts – prata. 
R$ 14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS 
1.0 ano 2011 – preta. 
R$ 20 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Peugeo t 
307 Hatch Feline ano 
2010  R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0 
fire ano 2012 – preto 
R$ 24 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Vendo ou troco por 
moto, um fusca 74, 
super conservado. 
Valor R$ 6.000,00. 
Telefone:  99779-
7939 Falar com Israel

Vendo Palio, 1998, 
completo, prata, 4 
portas, ar condicio-
nado, vidro elétrico, 
abaixo da  tabela, R$ 
6.000,00. Telefone: 
3133-2343
Vendo Honda City, 
2 0 1 3 ,  c o m p l e t o , 
preto,  novíssimo, 
69.000km rodados, 
R$ 38.500,00. Telefo-
ne: 99133-0119
V E N D O  F o x  1 . 6 
Pepper ano 2016 - 
completo -  R$ 46 
mil. Tr.F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Gol 1.6 G5 
ano 2009 – prata R$ 
23 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
V E N D O  F o x  1 . 0 
sportline ano 2007 
– completo – R$ 20 
mil. Tr.F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Monza 2.0 
ano 91 – A – azul- R$ 
5.500,00. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Eco Sport  
8v 1.6 – preta – com-
pleta – R$ 33.500,00. 
Tr.  F:  (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Punto ELX 
1.4 ano 2010 – com-
pleto – praa – R$ 
22.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Kombi STD 
ano 97 – passagei-
ro – R$ 10.300,00. 
Tr.  F:  (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2013 – prata – único 
dono –R$ 22.500,00. 
Tr.  F:  (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO S 10 ano 97 
– cabine dupla – c/
GNV nova – R$ 23 
mil. Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Meriva Joy 
1.8 – flex – preta. R$ 
17.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Way  
- 2pts – prata. R$ 
15.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Mi l -
le Fire – 2 pts -  R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Kadet ano 
98 GLS 2.0 – único 
dono - R$ 10.800,00. 
Tr.  F:  (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Strada Ad-
venture Cockel 1.8 
ano 2013 – comple-
ta – R$ 34.999,00. 
Tr.  F:  (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO H1 Starex 
(12 lug) ano 2003 – 
D – R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 – ano 2008 – pre-
to – R$ 15 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Explorer XLT 
4x2 ano 97 – G – R$ 
14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO KOMBI 1.4 
ano 2009 – branca 
– flex. R$ 19.900,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Corsa Wind 
1.0 ano 95 – 2pts – R$ 
7.900,00. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Vendo Ford Fiesta, 
1.6, flex, ar, vidro e 
direção, ano 2009. 
Telefone: 98121-6604
Gol, 1.6, ano 2009, 
Oportunidade! Pe-
quena  parce la  + 
509,00. Telefone: 
98862-0849
Vendo ou troco stra-
da, ano 2000, R$ 
12.000,00. Troco por 
Uno economy 2008 
ou 2009. Telefone: 
99710-6169

Conserta-se máquina 
de lavar e geladeira 
freezer, visita grátis. 
Aceitamos cartões 
Tel: 99720-8989 ou 
3108-2606
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Falar com 
Paulinho, telefone: 
99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens  p /
qua lquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 – 
Pinda
FAÇO serv iço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda
Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio 
– Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicil io 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo.  A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-
lefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 
própria. Telefone: 
98181-6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116

Precisa-se de moo-
queiro para trabalhar 
sábado e domingo 
em pizzaria. R$ 40,00 
+ 0,50 por entrega. 
Telefone: 98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com
Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, no 
telefone: 99734-7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Te le fone:  99177-
0950
Eletricista residen-
cial, 30 anos de ex-
periência, instalação 
completa e reparos 
em geral. Falar com 
Jairo. Telefone: 3122-
3448 ou 98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Paulinho 
no telefone: 3122-
6121 ou 99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 
Te le fone:  99627-
5443 ou 99245-2190
Pedreiro constrói sua 
casa, faz reformas, 
encanados, pintor. 
Falar com Pedro no 
telefone: 99606-2419
Garçom e Garçonete, 
frita-se salgado, aju-
dante de cozinha, or-
ganizamos sua festa. 
Telefone: 3013-5768 
ou 99655-8435
Aulas de reforço de 
1 a 4 serie. Falar 
com Silvia. Telefone: 
3133-2141
Manicure e pedicure 
a domicilio. Telefone: 
3125-6543 ou 99680-
0056

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 2 
banheiros, 3 ambien-
tes. Valor a combinar. 
Telefone:  99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 – 
Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom estado 
de conservação. Tr.F: 
99199-0341 – Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estoca-
da. Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos tele-
fones: 98188-6223 ou 
99606-0408
Ponto comercial novo, 
50m² Telefone: 3132-
2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de visita + 
banner, só R$ 200,00. 
Telefone: 99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone: 99113-5945 
ou  3122-3691
Vendo Jazigo Cemi-
tério Senhor dos Pas-
sos. Telefone: 3132-
1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 

1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefone: 
99611-5480
Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar com 
Diego.
Vendo uma chapa de 
lanche da marca Sire. 
vendo varia porta blin-
dex. Telefone: 3105-
1138 ou 98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipoca, 
algodão doce, chur-
ros. Telefone: 98123-
3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 
99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico de 
sucesso! Telefone: 
3133-4600 ou 99610-
6938
Aluga-se mesas, ca-
deiras plásticas, free-
zers, toalhas. Telefo-
ne: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Temos 
1.500,00 aprovado 
para você!  L igue 
3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa de 
vidro, geladeira de 
bolo, máquina de café 
expresso, overlock 
industrial. Telefone: 
99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e outro 
de 2. Telefone: 98141-
3468
Vende-se um título do 
Itaguará, valor à com-
binar. Telefone: 3132-
7106 ou 99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda a re-
gião. Telefone: 3125-
1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
V i s t a .  Te l e f o n e : 
99210-5738

Aluga-se uma edí-
cula, fundos, casa 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
á rea  de  serv iço , 
quintal pequeno. R$ 
700,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 qua-
ros, sala, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço, R$ 500,00. 
Telefone: 3122-4919
Alugo sem fiador, pe-
dregulho. Apartamen-
to com 3 dormitórios 
(1 suíte), 2 vagas, 
sala, cozinha com 
armários Guará -. 
Telefone: 3013-8352
Guará - Alugo casa 
na Vila Alves, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
área de serviço, ga-
ragem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal, garagem 
R$ 180.000,00; Te-
lefone: 3132-8151 - 
Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Telefone: 
99709-0300 - Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 
garças. Telefone:  
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Óti-
mo imóvel, 1 suíte, 
2 quartos, sala, co-
zinha, área de ser-
viço, garagem, R$ 
450.000,00. Telefone: 
99606-2307 - Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem. Telefone: 3133-
5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m no 
p i n g o  d e  o u r o . 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 - 
Guará
Vendo terreno 10x30 
n a  v i l a  m a r i a n a 
em Aparecida. R$ 
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
PAULO CESAR RODRIGUES MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão desenhista projetista,
estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 7 de maio de 1980, residente e
domiciliado Avenida do Contorno nº 500, aptº. 11, Rancho Grande, em Tremembé SP, filho de PAULO CEZAR
MIRANDA e JURACI RODRIGUES MOREIRA.
CLÁUDIA FABIANA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, de
41 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 15 de abril de 1976, residente e domiciliada Rua
Vito Abatepaulo nº 60, aptº. 24, Ouro Verde, em Pindamonhangaba SP, filha de NÉLSON DE JESUS e SUELI
VIEIRA DE JESUS. 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, 11 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
SILAS JOSÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado de obras, estado civil solteiro,
de 38 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 20 de dezembro de 1978, residente e domiciliado Rua
João Livramento nº 175, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO DE SOUZA e HELENA
MARCONDES DE SOUZA.
VANUZIA APARECIDA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão agente de correios, estado civil
solteira, de 43 anos de idade, nascida em Campos do Jordão - SP, no dia 1 de fevereiro de 1974, residente e
domiciliada Rua João Livramento nº 175, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filha de VILAZINO DA COSTA
e MARIA DA PENHA COSTA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
ROBERSON DE SOUZA LEMOS DAS FLORES, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado
civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Tremembé - SP, no dia 3 de abril de 1989, residente e domiciliado
Rua Pedro da Cruz Salgado nº 155, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de SILVANO BERNARDO DAS
FLORES e PAULA DE SOUZA LEMOS DAS FLORES.
DANIELA ALESSANDRA DOS SANTOS CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão instrutora de
informática, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Guaratinguetá - SP, no dia 2 de abril de 1989,
residente e domiciliada Rua Pedro da Cruz Salgado nº 155, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de
ALEXANDRE GERSON DE SOUZA CORDEIRO e SIMONE APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
FRANK WILLIANS DE PAULA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 26 de outubro de 1992, residente
e domiciliado Rua Américo José de Faria, nº 58, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO
BATISTA NASCIMENTO SOBRINHO e ERIKA SAMARA PAULA NASCIMENTO.
JÚLIA CLÁUDIA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 26 de fevereiro de 1994, residente e domiciliada
Rua Santa Maria, nº 50, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ FERNANDO ALVES DOS
SANTOS e JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA. 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, 12 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
LUCAS WENZEL DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico de refrigeração, es-
tado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 21 de maio de 1991, residente e
domiciliado Rua José Dias de Carvalho nº 245, Jardim Russi, em Taubaté SP, filho de DIRCEU DONIZETI
DE CARVALHO e ELISABETH WENZEL DE CARVALHO.
ROSANA PENINA DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, estado civil
solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 23 de setembro de 1986, residente
e domiciliada Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel nº 255, Parque São Domingos, em Pindamonhangaba
SP, filha de LAFAIETE PENINA DE FRANÇA e MARINA DE FATIMA DE ARAUJO FRANÇA. 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, 13 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
VICENTE DE PAULA ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado civil
divorciado, de 49 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 16 de julho de 1968, residente e
domiciliado Avenida Amelia Prates Balarin nº 395, Água Preta, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO
ALVES FERREIRA e MARIA CAETANA GARUFFE FERREIRA.
VICENTINA FELIZARDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil
divorciada, de 47 anos de idade, nascida em Cachoeira Paulista - SP, no dia 28 de janeiro de 1970, residente
e domiciliada Avenida Amelia Prates Balarin nº 395, Água Preta, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO
FELIZARDO DE OLIVEIRA e GRISELA MARCOS DE OLIVEIRA. 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, 13 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
TIAGO HENRIQUE DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ator, estado civil solteiro, de
29 anos de idade, nascido em Aparecida - SP, no dia 13 de dezembro de 1987, residente e domiciliado Avenida
Sargento Joaquim dos Santos Sobrinho, nº 500, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de CESAR DE ASSIS
SILVA e MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.
ALINE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão confeiteira, estado civil solteira, de 27 anos de
idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 14 de junho de 1990, residente e domiciliada Avenida
Sargento Joaquim dos Santos Sobrinho, nº 500, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de SONIA MARIA DE
OLIVEIRA. 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, 13 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos  exigidos pelo Código Civil Brasileiro:
MARCUS RONCONI LEMES DA SILVA, natural de Taubaté SP, nascido  a  5 de abril de 1989,  estado   civil
solteiro,   profissão   músico, residente e domiciliado à  Rua  da  Solidariedade  nº  310,  Jardim Jaraguá, em
Tremembé SP, filho  de  VALDIR  LEMES  DA  SILVA  e  de MAFALDA RONCONI DE TOLEDO LEMES DA
SILVA.
ANA PAULA APARECIDA DE LIMA MENDES PORFIRIO, natural de Jaboti  PR, nascida a 23 de dezembro
de 1985, estado civil solteira,  profissão farmacêutica, residente  e  domiciliada  à  Rua  Cônego  José  Luiz
Pereira Ribeiro nº 53, apto. 22, São Benedito, Pindamonhangaba  SP, filha de LUIZ CARLOS MENDES
PORFIRIO e de CARMELINA ROSA  DE  LIMA. Apresentaram os documentos I, III e IV do  Art.  1.525,  do
Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
DIOGO GIL ALBERIGI, de nacionalidade brasileira, profissão servidor público federal, estado civil solteiro,
de 31 anos de idade, nascido em Barra do Piraí - RJ, no dia 20 de agosto de 1986, residente e domiciliado Rua
São Bento do Sapucai, nº 594, bloc A, apto 12, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de ALUISIO
ALBERIGI e SANDRA LÚCIA GIL DOS SANTOS ALBERIGI.
THAYSSA PIERGENTILE DE SEQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão servidora pública federal,
estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Mendes - RJ, no dia 27 de abril de 1984, residente e
domiciliada Rua São Bento do Sapucai, nº 594, bloc A, apto 12, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha
de FERNANDO CARLOS MACHADO COELHO DE SEQUEIRA e ROSANGELA NEVES PIERGENTILE
DE SEQUEIRA. 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, 15 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
TARCIZIO XAVIER VARELA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de refrigeração, estado civil
solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 25 de outubro de 1987, residente e
domiciliado Rua São Domingos Sávio, nº 305, Santana, Pindamonhangaba SP, filho de  MARCO ANTONIO
VARELA e ANA MARIA XAVIER BARBOSA DE JESUS VARELA.
DAYNNÁ CAROLINE TOMÉ MARCELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão corretora,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 15 de junho de 1995,
residente e domiciliada Rua São Domingos Sávio, nº 305, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM
MARCELO DOS SANTOS e BENEDITA APARECIDA TOMÉ MARCELO DOS SANTOS. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
ALCIDES DE MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico aposentado, estado civil
divorciado, de 72 anos de idade, nascido em Lagoinha - SP, no dia 14 de maio de 1945, residente e domiciliado
Rua Igaratá nº 88, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filho de PRUDENTE DE MENDONÇA e MARIA
DAS DORES.
DANIELA APARECIDA MOREIRA FELICIO, de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado civil
divorciada, de 26 anos de idade, nascida em Cachoeira Paulista - SP, no dia 12 de agosto de 1991, residente
e domiciliada Rua Igaratá nº 88, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO DOMINGOS
FELICIO e ROSELI MOREIRA DOMINGOS FELICIO. 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, 15 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
MATEUS DE SOUZA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão pastor, estado civil solteiro, de 22 anos
de idade, nascido em Pirassununga - SP, no dia 16 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua 7 de
Setembro, nº 1464, Centro, Morro Agudo SP, filho de GUTEMBERGUE BRAGA DA ROCHA FILHO e
CLAUDETE GRACIANO DE SOUZA ROCHA.
OLIVIA BORIM, de nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, de 26 anos de
idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 5 de julho de 1991, residente e domiciliada Rua Dona Gabriela de Barros
Lessa, nº 461, Lessa, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BORIM e LÉA RENILDES
ROCHA BORIM. 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, 15 de setembro de 2017.
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Uniodonto Vale Histórico celebra 
vinte anos de liderança e sucesso

Referência regional na 
venda de planos odon-
tológicos, a Uniodonto 
Vale Histórico realizou, 
no último dia 25, em 
Lorena uma festa para 
celebrar seus vinte anos 
de existência.  A coope-
rativa, que conta com 
125 cirurgiões dentis-
tas, atende aproxima-
damente 19 mil clientes 
na região.

Pioneira mundial e 
única cooperativa odon-
tológica nacional, a 
Uniodonto Sistema Na-
cional, fundada há 45 
anos, possui notáveis 
índices de aprovação 
junto a ANS (Agência 
Nacional de Saúde Su-
plementar). 

Após conhecerem a 
eficiência e notoriedade 
do sistema, as empre-
endedoras e cirurgiões 
dentistas, Dra.Wanda 
Ricota Mello e Dra. Car-
men Lúcia Nunes, que 
administravam a sede 
regional da Associação 
Paulista dos Cirurgiões 
Dentistas, decidiram 
fundar, em agosto de 
1997, a Uniodonto Lo-
rena, que mais tarde 
passou a ser chamada 
de Uniodonto Vale His-
tórico. Além de Lorena, 
a empresa conta com 
escritórios em Guara-
tinguetá e Cruzeiro. Já 
o raio de atuação é de 
Aparecida à Queluz. 
“Para iniciar a coope-
rativa precisávamos 
de pelo menos vinte 
dentistas, porém con-
seguimos a adesão de 
quarenta profissionais 
que confiaram em nós e 
na Uniodonto – Sistema 
Nacional. Desde então, 
conquistamos vitórias 
e respeito no mercado 
que resultaram num 
grande crescimento da 
cooperativa”, explicou a 
presidente Dra. Wanda 
Ricota. 

A superintendente, 
Dra. Carmen Lúcia, re-
velou os próximos obje-
tivos da Uniodonto Vale 
Histórico. “Através da 
qualidade e de preços 
acessíveis, buscamos 
atrair um maior número 
de clientes. Torcemos 
para que novas empre-
sas se instalem na re-
gião, possibilitando que 
possamos oferecê-las 
nossos serviços. Uma 
meta que temos é man-
ter a força e confiabili-
dade que conquistamos 
ao longo destas duas 
décadas”.      

Coquetel – Para cele-
brar as duas décadas de 
sucesso da Uniodonto 
Vale Histórico, foi re-
alizada uma festa no 
último dia 25 no Espa-
ço Golden, em Lorena. 
Antes da comemoração, 
os cirurgiões dentistas 
cooperados receberam 
cursos de atualização. 
“Este coquetel foi muito 
emocionante e ficamos 
felizes de proporcioná-
-lo a tantos profissionais 
capacitados e compro-
metidos. Agradecemos 
a confiança de nossos 
colaboradores e das 
empresas que acredi-
tam na Unidonto”, afir-
mou Dra. Wanda.

Cooperativa odontológica realiza coquetel; empresa atende cerca de 19 mil na região
Da Redação
Lorena


