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Rejeição
de Ernaldo
chega a 57%
em Aparecida

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

A parceria entre a Rádio
Aparecida e o Unisal apresentou sua segunda pesquisa
de satisfação popular sobre
o trabalho do poder público
na região.

A Câmara de Lorena abriu
na última segunda-feira uma
CEI para investigar supostas
irregularidades cometidas pelo
Executivo na compra fracionada de peças.
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Teca enfrenta
nova comissão
na Câmara
de Piquete

Foto: Arquivo Atos

Denúncias de abandono de
prédios públicos são os novos
alvos de investigação em Piquete, após abertura de uma
CIP (Comissão de Investigação
e Processante) contra a prefeita, Teca Gouvêa (PSB).
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Estelionatário
de Pinda usa
nome de igreja
para golpes

No sentido horário: Ernaldo Marcondes, Fábio Marcondes, Marcus Soliva e Teca Gouvea; prefeitos tiveram semana quente na política regional
Foto: Arquivo Atos

Vieira denunciado
por contrato ilegal

Elcio Vieira, ex-secretário acusado

Uma varredura em um antigo processo de licitação para
contratação de uma empresa
para fornecer instrumentos
musicais às fanfarras ligadas

a secretaria de Educação de
Lorena acabou na denúncia de
improbidade administrativa e
danos ao erário público contra
o ex-secretário de Educação
Foto: Arquivo Atos

Uma quadrilha assaltou
uma joalheria, na tarde desta sexta-feira, no Eco Valle
Shopping, às margens da
rodovia Presidente Dutra,
em Lorena. Após renderem
as funcionárias, os criminosos roubaram diversas joias
e acessórios.
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Prefeitura
de Cruzeiro
leva médicos
às escolas
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Licitação em pasta comandada por Elcio Vieira teria fraudado
contratação de grupo goiano para compra de materiais musicais
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A rede pública de ensino em
Cruzeiro busca avanços com a
parceria entre as secretarias de
Educação e Saúde. A partir de
outubro, 17 unidades escolares
receberão o PSE

Soliva aumenta
pressão
por plano
de carreira
A negociação pelo Plano de
Cargos e Salários dos servidores municipais de Guaratinguetá ganhou um capítulo
inesperado. Nesta segunda-feira uma nova reunião será
realizada na Prefeitura.

A Polícia Civil abriu na
última semana um inquérito
para investigar o caso de um
estelionatário que utiliza o
nome da Paróquia Miguel
Arcanjo para aplicar golpes
em fiéis de Pindamonhangaba. O homem é acusado
de pedir, sem autorização,
doações em nome da igreja,
no Araretama.

Joalheria
é assaltada
em shopping
de Lorena

Marcondes
questiona CEI
aberta por
vereadores

O presidente da Câmara, Breno Anaya e o prefeito Edson Mota; política de Cachoeira e a polêmica da pizza

Elcio Vieira e um grupo de
empresários de Goiás. A acusação se baseia em uma série
de irregularidades, que iriam
desde a falta de transparência,

Vereadores
prometem
cobrar pizza
de Edson Mota
A gestão do prefeito de Cachoeira Paulista, Edson Mota
(PR), é alvo desde a última
semana de uma avalanche
de críticas nas redes sociais
devido à compra de pizzas
com dinheiro público, em
um restaurante da cidade.
Após a repercussão do caso,
a Câmara aprovou, na última
terça-feira, um requerimento
do vereador, Danilo José
Ramos, o Professor Danilo
(PT), que cobra explicações
do Executivo. Em seu Portal
de Transparência, a Prefeitura de Cachoeira Paulista
informa que no último dia 1
comprou 11 pizzas em um
restaurante da cidade. O investimento municipal foi de
R$ 660, que dá uma média de
R$ 60 por unidade.
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à participação de empresas de
uma única família no processo licitatório na modalidade
de ‘carta-convite’.
Pág. 3

Manthiqueira
encara São
Bernardo por
título inédito

Foto: Leandro Oliveira

Manthiqueira, na luta pela taça

Depois de garantir o acesso
em cima do União Mogi, o
Manthiqueira vai em busca do
primeiro título de sua história.
De quebra, a Laranja Mecânica poderá quebrar um tabu
de 57 anos sem conquista do
futebol profissional na cidade
de Guaratinguetá.
Pág. 12
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Bastidores da Política

Atos e Fatos
“Nenhuma sociedade pode
florescer, ou mesmo funcionar,
se seu povo não se sente mais
responsável por ela”
Márcio Meirelles

O 4º PODER
Ao longo da história política
brasileira, nos momentos de fragilidade do poder, o surgimento
de pressões de contrariedade ao
status quo da monarquia até os dias
de atuais.
Estes poderes influenciam as
decisões políticas, demonstram
oposição à situação ou defesa de
sentimentos espúrios. Atuam nas
sombras, alguns, outros, se declaram abertamente.
O quarto poder aparece em
momentos de fragilidade política
e de diversas formas se torna um
poder em oposição ao estabelecido
pelo ordenamento constitucional
os poderes: executivo, legislativo
e judiciário.
No império a maçonaria teve
uma influência significativa com
sinais até hoje mantidos nos nossos

Roberto Campos

ciará decisões republicanas, ora
de forma explícita, ora intuitiva,
subliminar nas democracias fracas,
inconsistentes e atuam de forma
oculta.
Se não bastasse a influência
destes poderes, a Constituição
de 88, nascida cidadã, oficializou
inadvertidamente um quarto pod
er: a Procuradoria Geral da República.
A Procuradoria Geral da República sempre figurou em nossas
Constituições como órgão dependente, ora do Judiciário, ora do
Executivo e a sua função sempre
teve uma conotação tímida.
A Constituição de 88 fortalece
o Ministério Público atendendo
os anseios da sociedade para a
garantia dos menos favorecidos
pela sorte, como as minorias ideológicas e aquelas representadas

“A imprensa sempre foi um poder

influente e temido pelo poder.”
símbolos nacionais.
A Igreja Católica sempre teve
influência nos governos desde a
monarquia e até os dias de hoje.
O planejamento familiar teve na
Igreja uma ferrenha oposição e um
fechar de olhos com uma das mãos
e com a outra lavada como Pilatos.
A sociedade fez o planejamento
familiar do seu jeito e hoje observamos o desequilíbrio demográfico
onde o país se encaminha para se
tornar o país dos velhos pobres.
A revolução de 1964 teve na
Igreja a sua grande aliada com
passeatas, novenas, movimentos de
rua, reunindo o que havia de mais
atrasado no país para defender
uma pseudodemocracia, apesar das
ações de reação de diversos setores
como a ala progressista que influenciou e elegeu populistas com
políticas econômicas equivocadas
e sacrificou as classes sociais de
baixa renda e o desenvolvimento
do país.
A imprensa sempre foi um poder influente e temido pelo poder.
A palavra escrita em forma de denúncia, repúdio ou a na construção
de mitos. A imprensa televisiva,
ágil, colorida e superficial, fala
pela imagem.
O quarto poder sempre influen-

Faltam 99 dias para aquela ‘coisinha’ feito boneco de ventríloquo
do prefeito Edson Mota desocupar
a ‘cabine’ de comando de uma das
instituições mais importantes de
Cachoeira Paulista, responsável pela
defesa da população e garantia da
ordem econômica do município, mas
que ultimamente... deixa pra lá!!!

por índios, deficientes físicos, deficientes mentais, os “sem terra”,
“sem teto” etc.
Para tanto, o Constituinte, sem
exagero, ressuscitou a instituição
tímida de outros períodos revestindo à instituição com amplas
garantias como independência
financeira, administrativa e funcional.
O ideal dos constituintes era
de que o país viveria uma nova
ordem, uma nova época política,
liberal, democrática, republicana
e jamais imaginariam a falência
da representatividade política, a
incompetência do poder executivo
e um judiciário politizado.
De um órgão de defesa das
minorias para um órgão policial
de combate à corrupção, construtores de ideológicas políticas com
desrespeito ao estado de direito,
investidos de poder político sem
nunca terem sido eleitos.
A Constituição Federal de 88
institui o 4º Poder. Arautos de uma
nova ordem jurídica dos menos
favorecidos para os donos do poder. Arautos de uma nova ordem
política: o 4º Poder! Não era para
ser assim se a classe política não
tivesse transformado o parlamento
em um balcão de negócios!

Os vereadores de oposição que
instauraram CEI contra o prefeito
Fabio Marcondes, sob alegação
de investigar compras diretas em
2013 (sem licitações), 40 dias após
terem aprovado (por 16 votos a 1) as
contas da administração pública de
Lorena, que englobava entre outros
itens, as próprias compras.

Rápido no gatilho

O vereador e ainda presidente
da Câmara de Cachoeira, Breno
Anaya, justificou que a rodada de
pizza que agitou o mercado político
da cidade não foi patrocinada por
ele e nem pelo Legislativo, mas pela
Prefeitura. Diferentemente do que
foi divulgado no grupo de discussão
no Facebook, denominado Observatório da Ética de Cachoeira Paulista
e na coluna Bastidores deste Atos, a
despesa foi gerada por obra e graça
do prefeito Edson Mota e não por
Anaya‼!

Cuspindo no prato que...

Muitos não entenderam o estresse do vereador Breno Anaya com os
microfones do Atos no Rádio e com
a coluna Bastidores, ao ponto de
‘vomitar’ na tribuna da Câmara ad-

‘stand by’ no Turismo, assumiu esta
semana a secretaria de Planejamento
no lugar de Nazen Nascimento, que
por sua vez, migrou para diretoria do
Arsaeg. Gabriela Tobar, que atuava
na Justiça e Cidadania, começou a
atuar na secretaria de Administração
num verdadeiro ‘teste de fogo’: dar
acabamento no plano de cargos e
salários da Prefeitura, ‘em harmonia’ com a Câmara e o Sindicato
dos Servidores. Isto sem desagradar
ainda mais o funcionalismo…

na ordem de 52%, talvez explique o
desespero do protagonista do ‘caos’
Elcio Vieira Junior em induzir suas
‘vitimas contumazes’: Careca da
Locadora e Lucia da Saúde, a somar
com o Alcoólatra e os oportunistas
(com exceção do Samuel de Melo)
a instaurarem uma CEI contra o
prefeito Fábio Marcondes, que no
lado oposto da pesquisa teve sua
administração pontuada em 72%
de aprovação.

O especialista

...me quer O mercado político de
Cruzeiro mantém expectativas sobre
a candidatura a deputado estadual
do presidente da Câmara, Charles
Fernandes. A dúvida é com qual
federal deverá firmar sua aliança.
Disseram que ao mesmo tempo que
vem recebendo incentivo de Motta
do Fecomerciários, aparentemente
do colega de legislativo Paulo Vieira
(pré-candidato a federal), apenas
pressão. Lembrando que os três
pertencem ao mesmo partido, ou
seja do PR! Façam suas apostas...

Observaram no mercado político de Pinda que bastou algumas
incursões do vice-prefeito Ricardo
Piorino junto aos vereadores, para a

Felipe Cesar tricotando com Ricardo Piorino

Anaya quando precisava do Atos

jetivos de ingratidão contra o editor
deste Jornal, uma vez que por anos
e situações sempre utilizou destas
ferramentas (sem custo) para poder
ser ouvido por seus eleitores. Breno,
num ato insano, chegou a declarar
que não ‘precisa de jornal’ para
desempenhar seu mandato. Consideraram que ele pode não precisar,
mas seus eleitores sim, porque é pelo
jornal que eles tomam conhecimento
de seu trabalho e também de suas
lambanças.

Temperatura máxima

A julgar pelos comentários nas
ruas de Piquete, a situação não
está boa para prefeita Teca Gouvêa
na Câmara. Esta semana o vereador Santana, do
PSD, conseguiu
aprovar uma
CPI – Comissão
Processante –
para investigar
o abandono de
prédios públicos.
Postos de saúde,
Teca Gouvêa
como dos bairros
São José e Bela Vista, além de escolas, estão na lista que a comissão
vai ter 180 dias para analisar. Lembrando que este prazo é o suficiente
para que a administração faça uma
transformação nestas localizações e
dê a Processante como inepta. Perguntem ao Rodrigo Nunes‼!

Em grau de recurso

A notícia que o prefeiturável de
Piquete, Joaquim Alves, levou da
Justiça de oito anos de ‘gancho’,
quer dizer, de
suspensão dos
direitos políticos e outros
quesitos que
constam na sentença, agitou o
mercado de postulantes à sucesJoaquim Alves
são da prefeita
Teca Gouvêa. Sem ele no páreo, há
quem aposte em dois nomes polarizados em 2020: Carlos da Saúde e
Xeroso do Supermercado (atual vice-prefeito). Todavia os mais experientes esperam para ‘comemorar’,
uma vez que Joaquim tem direito a
recurso, já que a decisão preliminar
foi em primeira instância.

Acertando a equipe

Após a ascendência de Miguel
Sampaio à secretaria de Governo em
Guaratinguetá, a escalação do ‘time’
do prefeito de Marcus Soliva sofreu
alterações na reta final deste ano.
Rodrigo Moassab, que estava de

‘chaleira’ do prefeito Isael Domingues parar de ferver. Pelo menos
nas últimas sessões, não se ouviu da
parte de nenhum dos edis a palavra
CEI. Perguntem ao experiente Felipe César!!!

Não convidem para...

...o mesmo coquetel o prefeito de Guará, Marcus Soliva, e a
apresentadora da bancada do Fafá,
Adriana Rolando, principalmente
após a proposta de aporte econômico formulada pela versão ‘Fátima
Bernardes da periferia’!!!

Lei de Murphy...

...”Se alguma coisa pode dar
errado, dará” - Esta é a maneira
mais fácil de interpretar o resultado
daquelas três ‘viúvas da política’
de Guará, que arriscam a sorte naquele programa indefinido na TV
que ninguém vê. Esta semana o trio
conseguiu nivelar abaixo de toda
expectativa negativa, ao dividir os
microfones com aquele picareta
que sobrevive da gratuidade do
Facebook, caluniando e difamando
pessoas.

Na linha do desespero

A pesquisa realizada pelo Unisal
e Rádio Aparecida que mostrou
aprovação e rejeição do poder público municipal perante a população de
Lorena, divulgada pelo Jornal Atos
no último sábado, virou a Câmara
Municipal, quer dizer, os vereadores
de oposição ‘de ponta-cabeça’. Com
o índice de rejeição do Legislativo

Bem me quer, mal...

Funeral eleitoral

Muitos não estão entendendo
a suposta publicidade indireta do
pré-candidato a deputado federal,
Beto do Renato, estampando sua
foto nos carros de sua funerária em
Cruzeiro. A pergunta que se ouve é:
“ele está promovendo sua imagem
para conquistar os votos ou sepultar
os eleitores”?

Malha-fina

Parece que o ‘bicho pegou’ esta
semana em Lorena com o setor de
fiscalização da Prefeitura passando
‘pente fino’ em vários estabelecimentos, consultórios, lanchonetes
e até ponto de táxi da cidade. Ah!
Disseram que entre os espaços fiscalizados, alguns com ligação direta
e outros indireta com vereadores,
tudo criteriosamente analisados
pelo politicamente correto Ângelo
da fiscalização, apelidado de ‘o
terrível’…

O grito dos excluídos

Esta semana, num encontro
de lideranças de Vale, ficou mais
que certo que o PSB de Lorena
será transformado em diretório e
o engenheiro João Bosco Romeiro
responderá pelo partido do vice-governador de São Paulo, Márcio
França. Por esta, muitos da política
local não esperavam, principalmente o vereador Maurinho Fradique
(hoje do PTB), que segundo a patuleia, contava com o partido para
um eventual plano ‘B’ em seus
interesses futuros.

Foto legenda

Daniel Vieira, João Pita, Orville Teixeira, Eder Billota e Padre Afonso Lobato

Mais uma sexta-feira movimentada na redação do Jornal Atos. Repórteres e jornalistas se juntam à equipe de diagramação na produção
de uma das mais importantes edições da semana. Aliado a tudo isto, o
resumo dos principais fatos transformados em ‘bastidores’ no programa
Atos do Rádio, transmitido diretamente do estúdio avançado da redação,
através das emissoras Piratininga de Guaratinguetá e Cultura de Lorena,
além é claro, das mídias sociais. Como de praxe, sexta-feira é dia também
de receber amigos, políticos e autoridades como o deputado estadual
Padre Afonso Lobato, o prefeito de Guará Marcus Soliva (que concedeu
até entrevista), os vereadores João Pita e Márcio Almeida, de Guará, e
Fabio Matos, de Lorena. Somos gratos a todos pelo compartilhamento
da amizade, carinho e solidariedade dos que abraçam e torcem para o
nosso sempre crescente sucesso.

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá
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Rejeição a governo de Ernaldo Marcondes é
de 57% em pesquisa Unisal/Rede Aparecida
Saúde e segurança puxaram avaliação negativa de peemedebista; Câmara é reprovada por 63%
Lucas Barbosa
Lorena

A parceria entre a Rádio
Aparecida e o Unisal (Centro
Universitário Salesiano de
São Paulo) apresentou sua segunda pesquisa de satisfação
popular sobre o trabalho do
poder público na região. Desta vez, o trabalho analisado
foi do prefeito de Aparecida,
Ernaldo Marcondes (PMDB),
que acabou rejeitado por 57%
dos ouvidos.
A pesquisa foi realizada

nos dias 14 de agosto e 1 de
setembro de 2017 nas ruas
do centro de Aparecida. A
metodologia utilizada foi a
investigação qualitativa e a
técnica de coleta de dados,
realizada por alunos dos diversos cursos do Unisal, nas
ruas do centro da cidade, que
conta com 29.353 eleitores,
de acordo com os dados fornecidos pelo TSE e pelo IBGE,
81% dos 36.217 moradores.
A pesquisa destacou pontos
primários da administração
pública que acabaram re-

provados, como infraestrutura (insatisfação de 54,7%).
A aplicação dos recursos
financeiros obtidos com a
arrecadação dos impostos
municipais teve avaliação
entre péssima e ruim de
70,4%, segurança (rejeição de
57,3%) e saúde, que recebeu
avaliação negativa de 66,2%
contra 33,8% de respostas
positivas. Entre os principais
problemas no setor, falhas no
atendimento da rede municipal, Pronto Socorro e atraso
de salários de funcionários.

Por outro lado, dois itens
elevaram os dados de Marcondes: educação (aprovada
por 63,4% dos entrevistados)
e acolhimento turístico, que
foi citado por 66,2% dos ouvidos como satisfatória, boa
e excelente (a cidade já deu
início às comemorações pelos
trezentos anos do aparecimento da imagem de Nossa
Senhora Aparecida).
Já o trânsito e transporte
da cidade tiveram avaliação
mediana, com 50,8% entre
péssima e ruim e 49,2% de

Qual avaliação você faz da atuação do
Qual avaliação você faz da atuação
prefeito da sua cidade, de uma forma em
dos vereadores da sua cidade?
311 respostas
geral, nos primeiros seis meses de governo?
311 respostas

Ernaldo Marcondes, que registrou rejeição de 57% em nova pesquisa

Imagens ilustrativas
com dados levantados
pela pesquisa Unisal /
Rede Aparecida

satisfatória, boa e excelente.
Números que ajudaram
a compor a avaliação do
prefeito – De acordo com a
pesquisa Unisal/Rede Aparecida, o trabalho de Ernaldo
Marcondes é péssimo e ruim
para 56,9% dos entrevistados
(33,4% péssimo e 23,5%
ruim), contra 43,1% que
avaliam como positivo (satisfatória 25,4%, boa 14,5%
e excelente 3,2%)
Em baixa – Se a avaliação
do prefeito não foi boa na

Imagens ilustrativas
com dados levantados
pela pesquisa Unisal /
Rede Aparecida

pesquisa apresentada na última quarta-feira, a atuação
dos vereadores da cidade
deixou ainda mais clara a insatisfação dos eleitores, que
atingiu os 63,3% de rejeição.
Os primeiros meses de trabalhos na Câmara de Aparecida
foram considerados péssimos
por 37,6% dos entrevistados e
ruins por 25,7%. Já 36,7% dos
ouvidos aprovaram a atual
composição do Legislativo,
sendo 26,4% satisfatória,
8,4% boa e 1,9% excelente.

Ex-secretário e empresas denunciados
por contrato ilegal na Educação de Lorena
Licitação em pasta comandada por Elcio Vieira teria fraudado
contratação de grupo goiano para compra de materiais musicais
Lucas Barbosa
Lorena

Uma varredura em um antigo processo de licitação para
contratação de uma empresa
para fornecer instrumentos
musicais às fanfarras ligadas
a secretaria de Educação de
Lorena acabou na denúncia
de improbidade administrativa e danos ao erário público
contra o ex-secretário de
Educação, Elcio Vieira, e um
grupo de empresários de Goiás. A acusação se baseia em
uma série de irregularidades,
que iriam desde a falta de
transparência à participação
de empresas de uma única
família no processo licitatório na modalidade de ‘carta
convite’.
Contratada para fornecer
instrumentos musicais junto
ao projeto de fanfarra da
Prefeitura de Lorena, durante o governo de Marcelo
Bustamante (PTB), em 2012,
a empresa goiana Roriz Instrumentos Musicais é apontada como um dos pilares de
esquema que teria fraudado
o processo licitatório coordenado pela secretaria de Educação da época. A avaliação
e denúncia foi apresentada
pela atual administração e
impetrada contra a gestão
anterior, além das empresas
Roriz Instrumentos Musicais,
Paulo Sergio Roriz, João Paulo
Pavan Roriz, Global Comércio
Didático e Eletro-Eletrônico
e Leonardo Viggiano Roriz,
todos participantes registra-

dos na licitação, realizada em
março de 2012.
Três anos depois, durante
investigação realizada pela secretaria de Negócios Jurídicos
de Lorena, no dia 2 de junho
de 2015, a Roriz Instrumentos
Musicais protocolou requerimento administrativo onde
afirmou ter “participado de
convite nº 05/CPL/2012, com
abertura em 16 de março de
2012, e assinado o contrato
no dia 26 de março de 2012,
recebendo a nota de empenho
de nº 4050 em 12 de abril de
2012”.
A empresa afirmou ainda
que emitiu as notas fiscais nos
números 4592, 4593, 4637,
4655, 4668, e 4737, todas
acompanhadas do comprovante de entrega de dados
do responsável pelo recebimento. A Roriz Instrumentos
Musicais chegou a pleitear o
pagamento de R$ 63.813,48,
valor que julga ser credora do
Município.
O prefeito Fábio Marcondes
(PSDB) determinou que, “devido a indícios de prática de
irregularidades na administração antecessora, com exemplo
da suspeita no contrato da
merenda escolar, após fiscalização do Tribunal de Contas, a
secretaria de Negócios Jurídicos realizasse uma varredura
nos contratos firmados para
evitar prejuízos. Após tomar
ciência da situação, já em
2013, a promotora de Justiça
do Município, Larissa Buentes,
Frazão acatou a denúncia.
A investigação apurou que

e impedimento de realizar
contratações com a Prefeitura
de Lorena por dois anos, após
ter se beneficiado do processo irregular. A avaliação da
Procuradoria é de que o fato
se resume à improbidade
administrativa.
O contrário denunciado foi
assinado pelo ex-secretário
Elcio Vieira. Ainda foi destacada a informação de que os
agentes políticos deixaram

de incluir a exigibilidade de
comprovação da regularidade
fiscal com a Fazenda Federal
e Estadual, contrariando lei
federal.
Com os indícios em mãos, a
juíza Maria Izabella Carvalhal
Esposito Braga deu sequência
ao processo de improbidade
administrativa. Até o fechamento desta edição, os denunciados não foram encontrados
para comentar o caso.

Errata

O ex-secretário Elcio Vieira, acusado por contratação ilegal em 2012

a cotação de preços foi realizada apenas com empresas
sediadas em Goiânia, capital
de Goiás. Entre outros problemas destacados, a ausência
de provas de que os preços
adotados foram condizentes
com os praticados no mercado.
A secretaria de Negócios
Jurídicos avaliou que, “não
por coincidência”, foi descoberto o fato dos sócios da
empresa Roriz Instrumentos
Musicais, Paulo Sérgio Roriz
e João Paulo Pavan Roriz
serem respectivamente tio e
primo do sócio da empresa
Global Comércio Didático e
Eletro-Eletrônico, Leonardo
Viggiano Roriz.
O último teria ainda “omitido dolosamente seu sobrenome Roriz, a fim de não
levantar suspeita acerca da

relação de parentesco entre
os sócios das licitantes”.
A Prefeitura instaurou processo administrativo para
apurar irregularidades. Ouvida, a Roriz Instrumentos Musicais alegou que não possui
parentesco com os sócios da
Global Comércio, garantindo
que o mesmo sobrenome não
gera presunção de fraude e
negando vínculo.
Com a negação, o Município
realizou uma investigação,
que apurou a ligação entre
os “Roriz” por meio de documentos como certidões de
nascimento.
O fato levou a Prefeitura a
pedir a anulação do processo licitatório e do contrato,
sem direito à indenização,
devido a ato ilegal; suspensão
temporária da empresa em
participações de licitações

Na edição do último sábado, o Jornal Atos publicou
uma pesquisa realizada pela
Rádio Aparecida e o Unisal
(Centro Universitário Salesiano de São Paulo) que
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.
Apesar da publicação mostrar os dados detalhados,
uma falha deste ATOS tem
de ser retratada.
No gráfico, que aponta os
números da pesquisa referente à avaliação popular sobre a
Câmara, o item “satisfatório”
foi erroneamente substituído
por “insatisfatório”. A redação
e diretoria do Jornal Atos
gostaria de se desculpar
pela falha, mas salienta que
em momento algum o fez
para enganar ou dificultar
o entendimento do leitor/
internauta sobre a matéria
e a informação referente à
pesquisa, até porque a falha
não altera o índice negativo
de 52% da avaliação da Câmara na pesquisa Unisal/

Rede Aparecida.
Destacamos também que
este Atos deu ainda mais
importância ao trabalho divulgado devido à credibilidade que Rede Aparecida e
o Centro Unisal gozam na
região, resultado do trabalho
realizado pelas duas entidades há décadas.
Frisamos ainda que, ao
contrário do que já foi dito
na tarde desta segunda-feira
(18), na Câmara de Lorena,
não entendemos a falha no
item como ponto de descredibilizar a informação, já que
o texto da matéria “Pesquisa
Unisal/Rede Aparecida aponta aprovação de 71,4% do
governo Marcondes”, mostra
com detalhes que o Legislativo foi aprovada por 48% dos
entrevistados, contra 54%
que consideram ruim e péssimo o trabalho do Legislativo
nos primeiros meses de 2017.
Assim, gostaríamos mais
uma vez de nos desculpar
com nossos leitores e lembrar
que, vamos seguir informando a população de toda região, sem medo de colocar a
notícia à frente de todo nosso
trabalho e abertos a todas as
críticas, positivas ou não.
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Negociação por Plano de Cargos e Salários
volta a rachar debate em Guaratinguetá
Prefeitura troca líder de discussões a pedido de Sindicato e Câmara; perdas podem chegar aos 40%
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A negociação pelo Plano de
Cargos e Salários dos servidores municipais de Guaratinguetá ganhou um capítulo
inesperado. Gabriela Tobar,
então encarregada pelo Executivo para liderar as tratativas,
foi retirada das discussões.
Letícia Leal, responsável pelo
departamento pessoal, toma
a frente. Nesta segunda-feira
uma nova reunião será realizada na Prefeitura. Próximo
do desfecho, o percentual de
perdas pode ultrapassar a
meta de 30%.
O clima entre o Executivo,
o Sisemug (Sindicato dos
Servidores) e a Câmara Municipal, que também participava ativamente das reuniões,
ficou estremecido após uma
entrevista à Rádio Metropolitana na última semana. Ao
vivo, o prefeito Marcus Soliva
(PSB) se mostrou insatisfeito
com o descontentamento do
Legislativo e do representante
dos funcionários públicos,
e chegou até a propor que
eles tomassem à frente da
negociação.

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva e o presidente do Sisemug, Eduardo Ayres; discussão para Plano de Cargos segue na cidade

Em contrapartida o presidente da Câmara, Marcelo
Coutinho, Celão (PSD), enfatizou que o papel do Legislativo
é lutar ao lado dos servidores
para minimizar as perdas
salariais. “O que antes eram

30% de perdas, hoje são 50%”,
respondeu à emissora.
Com discurso parecido,
o presidente do Sisemug,
José Eduardo Ayres, tirou
do sindicato e da Câmara a
responsabilidade por liderar

a negociação pelo plano de
cargos. Ayres esteve na Casa
de Leis na última quinta-feira
e confirmou que as tratativas
ficaram abaladas após a declaração do prefeito. “Houve um
racha”, afirmou.

Mudanças – Inicialmente a
meta do Executivo era reduzir
as perdas salariais de 61%
para 30% dos 2.850 servidores que recebem algum tipo
de vantagem pessoal. Esse
percentual de funcionários

sofreria desfalques nos vencimentos sem o Plano de Cargos. Porém, Soliva confirmou
que esse percentual não está
fechado e pode oscilar. “Entre
30 e 40%. Varia de acordo com
a rodagem de folhas salariais”.
Outra provável mudança
é a retirada da graduação
por letras (de A a E), onde a
cada cinco anos seria feito
um reajuste salarial de 5%.
A retirada dessa proposta foi
feita porque, de acordo com
o prefeito, quem recebesse
as graduações receberiam
reajustes cada vez maiores,
enquanto os servidores que
tivessem desfalque sofreriam
perdas proporcionais.
Os líderes do Executivo, do
Legislativo e dos servidores
voltam a se reunir às 14h desta segunda-feira. Esse deve ser
o penúltimo encontro antes
do documento ser concluído.
O tempo para a conclusão do
plano, para que ele seja encaminhado à Câmara Municipal,
é curto. Se não houver tempo
hábil para votação e aprovação, os servidores poderão
receber os salários-base de
cada categoria a partir de
outubro.

Com dificuldades financeiras, Apae aguarda sanção
de contribuição facultativa no IPTU em Lorena

Foto: Rafaela Lourenço

Próxima de definir novo sistema de verba, entidade
nega cancelamento de convênio com Prefeitura,
transporte de alunos volta a funcionar nesta semana
Rafaela Lourenço
Lorena

A Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais) de
Lorena deve receber mais um
auxílio financeiro a partir do
próximo ano. Foi aprovado na
última sessão da Câmara um
projeto de autoria do vereador
Maurinho Fradique (PTB),
que institui a contribuição
facultativa junto ao carnê do
IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) para auxiliar
os trabalhos da entidade. A
proposta segue para sanção
da Prefeitura.
Aprovado por unanimidade,
o projeto não é o primeiro apresentado pelo parlamentar sobre contribuições facultativas
em Lorena. No início do mês foi
criado o “carnê solidário a UPA
(União Protetora dos Animais)”.
Desta vez, a beneficiada será a
Apae que, segundo Fradique,
passa por dificuldades financeiras, principalmente com o
transporte escolar. “A doação
voluntária a partir de depósitos serão diretos na conta da
Apae. Será de muita grandeza,
e a Apae irá receber de braços

abertos esses valores mesmo
que simbólicos, mas de coração”, comentou.
O benefício foi criado em
meio a boatos de que a Prefeitura teria rompido o convênio
com a entidade, prejudicando
exclusivamente os assistidos
da Apae, fato desmentido pelo
administrador da entidade,
Lucas Bastos.
O que mudou foi a lei federal
13.019/2014, que passou a vigorar em janeiro no município.
Até 2016, a Apae contava com
o convênio, e com a mudança
da lei, hoje o procedimento
obrigatório é chamado de termo de colaboração, na qual a
entidade participou este ano do
chamamento público, enviando
uma proposta à prefeitura e
aguardando os trâmites legais.
“No ano passado fizemos um
aditamento para exercer em
2017, e na verdade não foi
cancelado nenhum convênio,
muito pelo contrário, a gente
lançou uma proposta à administração pública, pois nós
atendemos um serviço que
a Prefeitura não consegue
atender, o que está tudo especificado na proposta. Não vejo

problemas futuros não”.
Ainda de acordo com Bastos,
o chamamento público tem
várias etapas, entre elas, o
envio da proposta, preliminarmente aprovada. Nesta fase, o
Executivo tem um prazo para
solicitar as demarcações, que
seria a segunda parte do edital,
apresentação do plano de trabalho e por último a assinatura
do termo de colaboração. “É
primeira vez que é realizado
na cidade, e não só para Apae,
mas sim para todas as entidades”, frisou.
Já o vereador Bruno Camargo (PMDB) ressaltou que todas
entidades serão prestadoras de
serviço à Prefeitura. Ele disse
que instituições receberam
um treinamento, e que a documentação está para avaliação.
“A mudança é necessária para
atender a legislação. Nenhum
município mais poderá ter
convênios, não será mais nesta
modalidade e sim na de chamamento público. E até o final do
mês todas as entidades passarão por uma justa avaliação”.
O valor do atual convênio
entre a Prefeitura e a Apae é
de R$ 312 mil anuais, parce-

Equipe de fisioterapia durante atendimento a jovens assistidos pela Apae; entidade aguarda sanção

lados em 12 vezes de R$ 26
mil para custear toda a parte
clínica e social da entidade,
ou seja, somente a folha de
pagamento dos profissionais,
o que, segundo Bastos, não é o
suficiente para custear toda a
matéria prima oferecida.
Já as demais despesas são
custeadas com os recursos
próprios, como participação
em festas, realização de eventos e arrecadação de doações

da população. “Já estamos
guardando dinheiro para dezembro, pois vamos precisar
de R$ 80 mil para custear o
13º salário e férias. O convênio
até cobre, mas ainda fica um
déficit para poder pagar porque fora a parte clínica, temos
também a parte educacional,
aí fica muito puxado”, avaliou.
Com a mudança no sistema
de financiamento da prestação
de serviços, a Apae deve rece-

ber R$ 343,2 mil.
O transporte de mais de
duzentas crianças foi retomado nesta semana. Segundo o administrador, a Apae
não tinha mais condições de
transportar os alunos. Há um
ônibus de vinte lugares cedido
pela secretaria da Educação,
mas todas as despesas com o
serviço, em cerca de R$ 13 mil
por mês, são arcadas somente
pela entidade.

Com prejuízo de R$16 mil por mês, Saep ameaça corte de água
Potim lança renegociação de dívidas, mas alerta que mês que vem deve suspender o fornecimento aos inadimplentes
Rafael Rodrigues
Potim

Com prejuízo mensal de
aproximadamente R$ 16 mil
a Saep (Serviço de Água e Esgoto de Potim) está fechando o
cerco contra os inadimplentes.
A promessa é de iniciar em
outubro o desligamento de
fornecimento de água para
quem não acertar as dívidas
na cidade.
De acordo com o diretor da
autarquia, Vagner Gonzalez,
paralelamente aos cortes, a
Prefeitura abriu a oportu-

nidade para os moradores
renegociarem as pendências.
“Foi feito um comunicado em
todas as contas para que o
morador possa renegociar a
dívida, podendo parcelar em
até sessenta meses. Durante
todo mês de setembro estamos
com essa campanha para evitar a interrupção de prestação
de serviço”.
A qualidade e o abastecimento de água em Potim tem
sido ao longo dos últimos anos
um dos principais gargalos
da administração pública.
Em períodos de muito calor,

quando o uso é maior, muitos
moradores se queixam que
falta água. Em contrapartida,
nos locais onde o abastecimento não é prejudicado, a
população se queixa do cheiro
e da coloração da água.
Para a Prefeitura, as melhorias esperadas pelos moradores de Potim, tanto no
abastecimento, quanto no tratamento da água, só poderão
ser possíveis quando o órgão
responsável conseguir fundos
necessários.
“Para obter melhoria no
fornecimento da água, precisa

ter uma renda maior, porque
hoje, o setor gera prejuízo para
cidade, não se paga sozinho.
Se a população colaborar, pagando em dia, eles terão todo o
direito de reclamar, mas vamos
conseguir melhorar a infraestrutura”, avaliou Gonzalez.
Atualmente são mais de
R$5,8 milhões de dívidas com
a Saep. O plano de renegociação parece surtir efeito, e muitos moradores têm buscado a
negociação das dívidas.
O diretor do Saep informou
ainda que os cortes começarão
efetivamente no mês de outu-

bro, mas muitos moradores
já estão sendo notificados.
“Os cortes de água devem começar no mês que vem. Será
encaminhado um comunicado
para pessoa assinar dando a
oportunidade para negociar
e pagar as dívidas, mas passando 48 horas, será feito o
desligamento da água”.
Melhorias – A Prefeitura
de Potim informou também
que tem feito vários estudos
para melhorar a qualidade da
água na cidade. Uma empresa realizou vários laudos da
qualidade da água nos poços,

e agora está trabalhando com
os técnicos para melhorar a
qualidade.
Em nota, a Prefeitura também informou que nos próximos dias um novo poço
artesiano será inaugurado na
tentativa de suprir a demanda
de abastecimento de água
do município. O sistema já
deveria ter sido inaugurado,
porém o furto de toda a rede
elétrica atrasou a entrega. O
novo poço tem capacidade
inicial de 45 mil litros de
água/hora e está localizado
no bairro CDHU.
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CEI aberta em Lorena apura compras
aprovadas na própria Câmara, em agosto

Foto: Arquivo Atos

Vereadores questionam compras emergenciais de Marcondes no
início do primeiro mandato; Prefeitura vê comissão como retaliação
Lucas Barbosa
Lorena

A Câmara de Lorena abriu
na última segunda-feira uma
CEI (Comissão Especial de
Inquérito) para investigar
supostas irregularidades
cometidas pelo Executivo
na compra fracionada de
peças. A medida foi classificada pela Prefeitura como
uma retaliação por parte
da oposição, e destacou que
a irregularidade apontada
pelos vereadores foi descartada pela própria Casa
na aprovação das contas de
2013.
Apresentado pelo vereador Elcio Vieira Junior, o
Elcinho (PV), o requerimento
afirma que existem indícios
de ilegalidades no fracionamento de compras no
contrato entre o Município
e a empresa J. Raimundo
do Nascimento-ME (Vitória

Auto Peças). A denúncia
não revela os valores e a
quantidade de peças que
teriam sido adquiridas irregularmente.
O documento aponta que
há indícios de ilegalidades
como efetivação de despesas
idênticas ou semelhantes,
emissão de notas de empenho em mesma data ou
próxima, mau planejamento
prévio, ausência de pesquisa de preço, realização de
despesas no mesmo dia em
estabelecimentos com razão
social diferente, processo de
despesas não apresentados
à fiscalização.
A comissão, que terá cinco
integrantes, ficou dividida
entre três vereadores de
oposição (Elcinho, Adevaldir
Ramos-PRB e Pedro da Vila
Brito-PTB) e dois da base
governista (Wandinho-PSDB
e Beto Pereira-DEM). Eles
terão até 180 dias para a

apresentação do relatório
final.
A reportagem do Jornal
Atos solicitou um posicionamento do presidente da
comissão, Elcinho Vieira,
mas ele se negou a conceder
entrevista.
Executivo – Em nota oficial, a Prefeitura negou que
tenha cometido qualquer irregularidade, e que a CEI vai
a desencontro com o próprio
posicionamento do Legislativo, que aprovou as contas
municipais do exercício de
2013, no início de agosto.
A nota afirmou ainda que
devido à situação caótica e
calamitosa em que recebeu
a Prefeitura, em janeiro de
2013, inclusive tendo decretado situação de emergência
no setor de Saúde, a atual
gestão se viu obrigada a
efetuar compras diretas
para diversos setores e segmentos da administração,

como frota, medicamentos
e equipamentos.
O Executivo destacou que
seguiu todos os critérios
legais e morais para a aquisição dos materiais, e “todas
as aquisições foram feitas a
fim de atender o interesse
público, e sempre com os
menores preços, não havendo qualquer dano ao erário”.
As compras diretas são
investigadas pelo Ministério
Público do Estado, através
de dois inquéritos, em que
foram prestados todos os
esclarecimentos, mas até
o momento, o órgão não
revelou uma decisão sobre
o tema.
A Prefeitura encerra a nota
destacando que a denúncia “trata-se de uma peça
meramente retaliatória, de
cunho político, com a única
finalidade de atingir a honra
e a moral do prefeito, Fábio
Marcondes (PSDB)”.

O prefeito Fábio Marcondes, que contestou abertura de CEI na Câmara

Câmara de Piquete aprova “CIP dos Prédios Públicos”
Foto: Arquivo Atos

Teca é acusada de abandonar escolas e posto de saúde; prefeita nega
Lucas Barbosa
Piquete

Teca Gouvêa, alvo de comissão aberta por vereadores em Piquete

Denúncias de abandono
de prédios públicos são os
novos alvos de investigação
em Piquete, após abertura
de uma CIP (Comissão de
Investigação e Processante) contra a prefeita, Teca
Gouvêa (PSB). Os trabalhos
foram aprovados por unanimidade na Câmara. A chefe
do Executivo negou a acusação, e acredita que a ação
tem motivação política.
De acordo com o presidente da Câmara, Mario Celso de
Santana (PSD), a comissão

investigará os motivos que
levaram o Município a não
preservar e utilizar uma escola municipal e um posto de
saúde no Alto da Bela Vista.
A denúncia também aponta
o mesmo problema em outro
prédio público, que abriga
um colégio no Itabaquara.
“Além de sujeira e mato,
estes locais estão cheios
de animais peçonhentos.
A Prefeitura tem que zelar
pelos bens públicos, não
admitindo que eles fiquem
nessa situação lamentável
que se encontram. Essa comissão será importante para
a prefeita explicar o porquê

desta situação”, comentou o
chefe do Legislativo.
A comissão, que terá um
mês para concluir os trabalhos, será presidida pelo vereador, José Donizzetti Ribeiro,
o Professor Doni (PR), e terá
como membros Romulo Kazimierz, o Rominho Eventos
(SD) e Christian Uchoa (PSD).
A reportagem do Jornal
Atos tentou entrar em contato com o presidente da CIP,
mas ele não foi localizado até
o fechamento desta edição.
Outro lado – Teca Gouvêa
afirmou que está tranquila
sobre a acusação, e que
acredita que a medida tem

Câmara promete cobrar
Edson Mota sobre compra de
pizzas com dinheiro público

motivação política, sendo
orquestrada pela oposição.
Ela garantiu que os locais
não estão abandonados da
forma que os parlamentares estão descrevendo.
“Estas denúncias não tem
cabimento, principalmente
a que se refere ao posto de
saúde, que simplesmente não
é utilizado porque foi construído de forma irregular
em uma área de APP (Área
de Preservação Permanente). Sobre as unidades que
são alvos de vândalos, não
temos condições de colocar
um segurança em cada uma”,
argumentou.
Foto: Arquivo Atos

Requerimento por explicações teve aprovação; Portal
da Transparência de Cachoeira revela gasto de R$ 660
Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

A gestão do prefeito de
Cachoeira Paulista, Edson
Mota (PR), é alvo desde
a última semana de uma
avalanche de críticas nas
redes sociais devido à compra de pizzas com dinheiro
público. Após a repercussão
do caso, a Câmara aprovou,
na última terça-feira, um
requerimento do verea-

dor Danilo José Ramos,
o Professor Danilo (PT ),
que cobra explicações do
Executivo.
Em seu Portal de Transparência, a Prefeitura de
Cachoeira Paulista informa que no último dia 1
comprou 11 pizzas em um
restaurante da cidade. O investimento municipal foi de
R$ 660, que dá uma média
de R$ 60 por unidade.
O gasto foi denunciado, no

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LORENA

Rua Dr Ademar de Barros, 78, Nova Lorena, Lorena-SP
_________________________________________________________________________________

último dia 15, pela administração do principal grupo de
discussão do município na
rede social Facebook, o “Observatório da Honestidade e
Ética de Cachoeira Paulista”.
Na sequência, dezenas de
internautas compartilharam
a postagem, criticando a
postura do Executivo.
Já na última sessão, o
Legislativo aprovou por
unanimidade o requerimento do Professor Danilo que
cobra informações sobre a
compra. “O prefeito tem um
mês para dar uma explicação sobre a compra dessas
pizzas. Aguardaremos o
seu posicionamento para

O presidente da Câmara fala, acompanhado por Edson Mota; vereadores prometem cobrar prefeito

decidirmos qual será o próximo passo a ser tomado. A
população pode ter certeza
que a Câmara cumprirá um
de seus principais papeis,

EDITAL
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocadas, por este Edital, todos os
eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, neste município, para
a Convenção Municipal que será realizada no dia 08 de outubro de 2017, com início às
09:00 horas e encerramento às 13:00 horas, à rua Manoel Prudente, nº 136 nesta cidade,
com a seguinte
ORDEM DO DIA:
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído de 33 (trinta
e três) membros e de 11 (onze) suplentes;
b) Eleição, por voto direto e secreto, de 7 (sete) Delegados e igual número de suplentes à
Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído de 5 (cinco) membros efetivos e
igual número de suplentes.
Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão Executiva
Municipal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em
reunião do Diretório Municipal eleito, convocada por este Edital para às 12:00 horas, sendo
o início do credenciamento dos suplentes às 12:00 hs horas, no mesmo local.
Informamos que no dia 26 de setembro de 2017, das 09:00 horas às 12:00 horas
horas, a Comissão Executiva manterá plantão, na rua Manoel Prudente, nº 136 Lorena/SP
para protocolar o requerimento para registro de chapas completas, obedecendo ao art. 25 §
7º do Estatuto do PSDB.
Lorena, 23 de setembro de 2.017.
Marco Antonio de Salles
Presidente da Comissão Executiva Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Silveiras, através do
prefeito Guilherme Carvalho da Silva, comunica que
realizará no dia vinte e oito de setembro de dois mil
e dezessete (28/09/2017), às 10:00 horas no prédio
da Câmara Municipal de Silveiras, audiência pública
para elaboração da LOA (Leia Orçamentária Anual)
para o exercício de 2018.
Silveiras, 22 de Setembro de 2017.

que é de investigar o uso dos
recursos públicos”, ressaltou
o parlamentar.
A reportagem do Jornal
Atos solicitou um posicio-

namento da Prefeitura de
Cachoeira Paulista sobre
o caso, mas nenhuma resposta foi encaminhada até
o fechamento desta edição.
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Após novo ataque, Prefeitura
de Lorena fecha unidade saúde

Com parte elétrica danificada, ESF do Horto segue fechada por tempo indeterminado
Foto: Jéssica Dias

Lucas Barbosa
Lorena

Alvo de vândalos pela segunda vez em menos de
dez dias, a ESF (Estratégia
de Saúde da Família) do
Horto Florestal, em Lorena,
foi fechada pela Prefeitura
por tempo indeterminado. A
unidade, que possuía cerca
de três mil pacientes cadastrados, teve sua parte elétrica
completamente danificada
pelos criminosos. Os serviços
foram transferidos para outro
bairro.
Em sua última edição, o
Jornal Atos publicou uma
matéria mostrando a indignação dos moradores do Horto
Florestal, e da secretária de
Saúde, Imaculada Conceição, diante dos transtornos
causados pelo furto de toda
a fiação elétrica da unidade,
no último dia 7. A ação comprometeu diversas vacinas
que estavam armazenadas
nos refrigeradores.
Para evitar que a população
fosse ainda mais prejudicada,
os pacientes passaram a ser
atendidos no ESF do Parque
das Rodovias, mas no último
sábado, a ESF do Horto Florestal foi novamente atacada
por criminosos que furtaram
as caixas dos disjuntores e
de entrada do poste padrão
de energia, danificando até
mesmo os cabos de energia
da EDP Bandeirante, concessionária de energia elétrica.
O prédio, que ficou sem
condições de atender a população, teve seus funcionários

Atendimento de pacientes do Horto Florestal foi transferido para alas no UBS da Vila Nunes; vândalos destruíram e roubaram posto

transferidos para a Unidade
Básica de Saúde do Vila Nunes, designada para atender
os pacientes do Horto Florestal.
“Infelizmente, os vândalos
prejudicaram muito o nosso
trabalho e o cotidiano das

famílias que eram atendias
no ESF do Horto. Estamos
fazendo tudo que está ao
nosso alcance para continuar
atendendo muito bem esta
demanda, que agora foi transferida para a unidade do Vila
Nunes”, explicou a enfermeira

Hélia Regina de Oliveira.
A profissional relatou também as dificuldades enfrentadas pelos moradores do
Horto Florestal, principalmente os idosos, para se
deslocarem até o novo ponto
de atendimento.

Punição – De acordo com
o Executivo, até o momento
a Polícia não conseguiu identificar os criminosos, que ao
atacarem a rede elétrica da
ESF, acabaram desligando as
câmeras de videomonitoramento de segurança do local.

Criminoso deve prestar depoimento nos próximos dias; golpista trabalhou como voluntário

A Polícia Civil abriu na última semana um inquérito para
investigar um estelionatário
que utiliza o nome da Paróquia Miguel Arcanjo para
aplicar golpes em Pindamonhangaba. O homem é acusado de pedir, sem autorização,
doações em nome da igreja,
localizada no Araretama.

Uma operação da Dise
(Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes)
prendeu um traficante de
drogas na noite da última
quinta-feira, em Cruzeiro.
De acordo com a Polícia
Civil, o criminoso foi flagrado traficando na porta
de uma casa no II Retiro
da Mantiqueira, em frente
a um campo de futebol. Na
residência foram encontradas e apreendidas porções
de crack e maconha, que
não tiveram a quantidade
divulgada.
O homem, que já possuía
antecedentes criminais,
foi preso em flagrante e
recolhido à Cadeia Pública
de Cruzeiro.

Civil investiga
apartamentos
furtados
na Vila Geny

Estelionatário usa nome de igreja para
aplicar golpes em Pindamonhangaba
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Operação da
Dise prende
traficante
em Cruzeiro

De acordo com o padre da
Paróquia Miguel Arcanjo,
Cipriano Alexandre Oliveira,
36 anos, há alguns anos o
estelionatário, que não teve
o nome revelado, atuou como
motorista voluntário do ex-páraco, Edson Rodrigues,
falecido há cerca de três anos.
Desde o início do mês, o
homem estaria percorrendo
diversos bairros afirmando
aos fiéis que foi designado

para recolher doações e
prendas para a festa de São
Miguel Arcanjo, que ocorrerá
no próximo dia 1. “Infelizmente este indivíduo está
usando o nome da paróquia
para cometer este crime tão
grave. Ele está se aproveitando dos contatos que fez na
época que era motorista do
padre Edson, para engana-los. Temos a informação de
que recentemente ele estava

tentando aplicar o golpe no
Centro”, revelou o pároco
Oliveira.
O padre explicou ainda
quais foram às medidas tomadas para evitar que a
população seja enganada. “Já
registramos um boletim de
ocorrência e estamos pedindo
para que as pessoas doem
as prendas diretamente na
paróquia. Recebemos informações de que ele pediu uma

geladeira para um dos fiéis.
Estamos muito tristes com
essa situação, e torcemos
para que a justiça seja feita”.
Investigação – O delegado titular do 1º Distrito
Policial, Vicente Lagioto,
revelou que o estelionatário
será intimado a depor nos
próximos dias. Ele informou
ainda que nenhuma vítima
do criminoso se apresentou
até o momento.

Joalheria é assaltada em shopping de Lorena
Foto: Arquivo Atos

Da Redação
Lorena

Um dos acessos a shopping de Lorena; centro comercial voltou a ser alvo de criminosos, após oito meses

Uma quadrilha assaltou
uma joalheria na tarde desta sexta-feira no Eco Valle
Shopping, às margens da
rodovia Presidente Dutra,
em Lorena. Após renderem
as funcionárias, os criminosos roubaram diversas joias
e acessórios.
Segundo a Polícia Civil,
quatro homens e uma mulher invadiram o estabelecimento comercial, por volta
das 15h.
Na fuga, os criminosos
abandonaram um veículo
na rotatória de entrada do

bairro Santa Lucrécia, onde
outro veículo os aguardava.
A principal suspeita é que
a quadrilha fugiu pela Via
Dutra, no sentido Rio de
Janeiro.
As policias Civil e Militar
realizaram buscas na região,
mas até o fechamento desta
edição ninguém havia sido
preso.
Essa não foi a primeira vez
que a joalheria foi alvo de
criminosos. Em janeiro, três
homens armados invadiram
e roubaram a joalheria relógios, óculos e joias. Assim
como no caso desta sexta-feira, a quadrilha fugiu em
um carro.

A Polícia Civil abriu uma
investigação para tentar
identificar os criminosos
que furtaram três apartamentos na tarde da última
quinta-feira, no Vila Geny,
em Lorena.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a PM foi
acionada por uma vítima
que afirmou que ao chegar
do trabalho encontrou seu
imóvel, localizado na rua
General Eduardo Areco,
totalmente revirado.
Além de dois notebooks,
foram levados um aparelho de televisão, três
relógios e um celular.
Dois apartamentos ao lado
também foram alvos dos
bandidos.
A Polícia Militar chegou
a realizar buscas pela região, mas os ladrões não
foram localizados.

Preso com mais
de dois quilos
de maconha
em Aparecida
Um homem foi preso
com mais de dois quilos
de maconha e quase quarenta gramas de cocaína,
na tarde da última quinta-feira, em Aparecida.
Segundo a Polícia Militar, por volta das 13h,
uma equipe patrulhava
a avenida Itaguaçu, no
bairro Itaguaçu, quando
suspeitou da atitude do
rapaz, que estava com
uma mochila nas costas.
Durante a abordagem, um
tijolo de maconha e uma
porção de cocaína foram
encontrados na bolsa.
Na sequência, o rapaz
confessou que tinha mais
entorpecentes escondidos
em sua casa, localizada
em Potim. No local indicado, foram apreendidos
mais quatro tijolos de
maconha, totalizando 4,2
quilos.
O criminoso foi preso
em flagrante por tráfico
de drogas, e permanece
à disposição da Justiça.
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Foi preso
com mais de
80 gramas
de cocaína
Durante patrulhamento
pelo bairro do Cecap, em
Lorena, a Polícia Militar prendeu um jovem com mais de
oitenta gramas de cocaína, na
noite da última quinta-feira.
De acordo com a PM, o
jovem, que não teve a idade divulgada, foi flagrado
mexendo em um cano. Na
abordagem foram encontrados quatro pinos de cocaína
na calçada. Já no interior
do cano foram localizadas
mais de oitenta cápsulas do
entorpecente.
O criminoso foi preso em
flagrante, e permanece à
disposição da Justiça.

Greve dos funcionários dos
Correios segue na região
Categoria cobra reajuste salarial e de benefícios; sindicato e
empresa divergem sobre número de trabalhadores paralisados
Foto: Lucas Barbosa

Lucas Barbosa
Regional

Apreendidas
por tráfico e
receptação
em Aparecida
A Polícia Militar apreendeu
duas adolescentes por tráfico
de drogas e receptação, na
noite da última segunda-feira, em Aparecida.
De acordo com a PM, uma
viatura patrulhava a rua
André Tozzeto, no Santa
Terezinha, quando desconfiou da atitude da jovem
de 15 anos. Na abordagem,
foram encontradas com ela
quarenta gramas de cocaína,
seis pedras de crack e duas
trouxinhas de maconha.
Enquanto a menor infratora era algemada, outra adolescente começou a insultar
os policiais militares. Com ela
foi encontrado um aparelho
celular que possuía uma
queixa de furto em Potim.
A dupla foi encaminhada à
delegacia e aguarda transferência para a Fundação Casa.

Paciente tem
carro furtado
no PS de Guará
Um paciente teve o carro
furtado, na manhã da última
terça-feira, enquanto era
atendido no Pronto Socorro
de Guaratinguetá.
Segundo o boletim de ocorrência, criminosos levaram o
veículo, que estava estacionado na rua Domingos Leme,
no Santa Rita.
Ao notar a ausência do
automóvel, a vítima acionou
a Polícia Militar, que fez buscas pela região, porém não
conseguiu localizar o carro.
A Polícia Civil abriu um
inquérito para investigar o
caso, mas ninguém foi preso até o fechamento desta
edição.

Bar é assaltado
no Centro
de Lorena
Proprietários e clientes de
um bar viveram momentos
de tensão na noite da última
segunda-feira, em Lorena.
Dois criminosos roubaram
dinheiro e diversos equipamentos eletrônicos do estabelecimento comercial.
De acordo o boletim de
ocorrência, por volta das 10h,
os assaltantes invadiram o
bar, localizado na rua 21 de
Abril, no Centro. Após renderem as vítimas, os bandidos
fugiram levando um notebook, videogame Xbox, cinco
aparelhos celulares e um
aparelho de som portátil. Um
dos proprietários decidiu reagir, correndo atrás da dupla,
porém conseguiu recuperar
somente o computador e um
celular. Até o fechamento desta edição ninguém foi preso.

Funcionários dos Correios durante protesto nacional na manhã da última quarta-feira, em Lorena

Cobrando melhorias de
trabalho e um reajuste salarial de 8 %, funcionários dos
Correios entraram em greve,
por tempo indeterminado, na
manhã da última quarta-feira,
em todo o País. O sindicato da
categoria afirma que 70% dos
trabalhadores aderiram ao
movimento na região.
De acordo com Sintect Vale do Paraíba (Sindicato
dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios
Telégrafos e Similares) além
da melhoria do salário-base,
a categoria cobra um aumento de 10% sob os benefícios
trabalhistas e que todos os
funcionários, independente
do cargo que exercem, recebam um reajuste mensal de
R$ 300.
Os grevistas também são
contra o convênio médico
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deixar de ser administrado
pelo setor de RH (Recursos
Humanos) da empresa, tornando-se terceirizado. “Já
apresentamos a pauta de
reivindicações há mais de
cinquenta dias e até agora
não nos deram respostas.
Ao invés de abrir uma negociação decente, a empresa
tenta aplicar a política de
terrorismo em cima dos
trabalhadores. Além de terceirizar o convênio médico, o
Correios quer que paguemos
uma taxa, isso é um absurdo”,
criticou o carteiro e diretor
do Sintect - Vale do Paraíba,
Rodrigo de Carvalho, que visitou as unidades de Lorena
e Guaratinguetá na manhã
da última quarta-feira.
Segundo o sindicato, os
Correios contam com 1.400
colaboradores na região, e
que 70% aderiram ao movimento grevista.
A expectativa da categoria
é que uma reunião com a
diretoria dos Correios seja
realizada até a próxima
semana.
Outro lado – Em nota oficial, o Correios negou que a
paralisação na região é de
70%, mas sim de 20%, não
afetando o atendimento aos
clientes. A empresa explicou
ainda que as negociações
com os sindicatos que não
aderiram à paralisação ainda
estão sendo realizadas esta
semana.

Prefeitura de Cruzeiro adere programa de
atendimentos médicos dentro das escolas

Com investimento de até R$ 68 mil, parceria entre Saúde e Educação atende sete mil alunos
Rafaela Lourenço
Cruzeiro

A rede pública de ensino em
Cruzeiro busca avanços com a
parceria entre as secretarias
de Educação e Saúde. A partir de outubro, 17 unidades
escolares receberão o PSE
(Programa Saúde na Escola).
A adesão ao programa é válida por dois anos e beneficiará
sete mil alunos.
O PSE é uma política intersetorial da Saúde e da
Educação, que consiste em
ações de prevenção desenvolvidas dentro das escolas
do município. Ele existe desde
2007, e este ano houve uma
alteração na portaria e Cruzeiro realizou a adesão em
junho pela necessidade vista
após um diagnóstico local. O
repasse do governo Federal

é de R$5.676 para auxiliar
os atendimentos para até
seiscentos estudantes. Com
uma rede de aproximadamente sete mil alunos, a cidade
pode receber um aporte de
até R$68 mil.
A coordenadora de Atenção Básica do município e
responsável pelo projeto,
Vivian Lima, explicou como
funcionarão as atividades:
serão atendimentos do ensino Fundamental ao ensino
Médio, com crianças e adolescentes, nos territórios que
tenham ESF (Estratégia Saúde
da Família). Inicialmente
serão 14 escolas e 3 creches
recebendo as equipes da
atenção básica, e cerca de 7
mil alunos serão beneficiados
com o programa.
Foram pactuadas 12 ações,
entre palestras educativas

e avaliações de saúde bucal,
visual, auditiva e peso e medidas. Todas serão realizadas
dentro das escolas. Cada colégio fechará um cronograma
específico para a unidade,
em conjunto com a equipe de
saúde do seu território. Já as
ações serão realizadas durante o período de uma semana,
e o aluno que apresentar
alguma alteração será encaminhado para a especialidade.
Ainda de acordo com Vivian, já foram realizadas
reuniões com os diretores
para que eles repassem as
informações para os alunos,
e posteriormente seus responsáveis. “Quando forem
enviadas as autorizações
pelos alunos, lá vai estar
especificada a data certinha
de que o mesmo deverá levar
os documentos caderneta de

vacina, certidão de nascimento, RG, CPF e principalmente
o cartão SUS”, frisou.
As equipes de Atenção
Básica são compostas por
enfermeiros, agentes comunitários, técnicos de enfermagem, e em algumas escolas
também passarão médicos
da ESF.
O secretário de Educação,
Carlinhos do Valle, salientou
que o Executivo tem interesse
em contratar profissionais de
saúde específicos para atendimentos para estas ações.
“Um aluno que não está com
a saúde em dia, com certeza
não irá bem na escola. Se não
para este ano, já para o ano
que vem a própria Educação
poderá contratar profissionais da saúde para atender
os nossos alunos mais diretamente, inclusive os alunos

com deficiência”.
Outras cidades do Estado,
como Santo André, já realizam o trabalho. “Estamos
buscando as formas jurídicas
para fazer esse atendimento. É fundamental, quando
a sociedade vive crises de
cidadania, a educação que
vai resgatar essa tão falada
cidadania, e para isso precisamos investir no nosso aluno”,
destacou o secretário.
De acordo com os resultados das ações do primeiro ciclo PSE de Cruzeiro, a
expectativa é de aumentar
a demanda de escolas para
2018. “O próprio programa
destaca que não pode haver
diminuição de escolas, e sim
trocas e aumento na quantidade de unidades, e essa
é a intenção do Município”,
frisou do Valle.

Ônibus de Guará sofrem alteração no itinerário
Jardim do Vale, Engenheiro Neiva e Três Garças deixam de passar pela praça Condessa de Frontin
Foto: Jéssica Dias

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Três linhas de ônibus do
transporte municipal de
Guaratinguetá sofreram uma
pequena alteração na rota
sentido bairro-centro. De
acordo com a Prefeitura,
entre os motivos está a mudança da sede do Executivo.
As linhas 23, 26 e 28, Engenheiro Neiva, Jardim do Vale
via Ademar de Barros e Três
Garças, respectivamente, não
passarão mais pela praça da
Estação e pela Rua da Palha,
no centro da cidade.
As alterações foram feitas
por dois motivos. O primeiro
deles é referente a mudança
da sede da Prefeitura para o
bairro Chácara Seles. Agora
as três linhas não passam
mais pela praça Condessa de
Frontin (Estação) e nem pela
rua Almirante Barroso (rua
da Palha). Os ônibus fazem
trajeto normal até a rua das
Gaivotas (centro). De lá, eles
seguem para a Avenida Dr.
João Batista Rangel Camargo
e Avenida JK até a Chácara

Passageiros embarcam em ônibus do TUG em ponto no Centro de Guaratinguetá; linhas têm alterações

Seles.
“Por conta do acesso à nova
sede da Prefeitura, os ônibus
vêm pelo viaduto Guilherme
Barbosa, entram na avenida

do Senac e depois chegam
na JK. Passam pela Chácara
Seles e depois para a rodoviária. Essa mudança é para
facilitar o deslocamento de

moradores para a Chácara
Seles, que hoje é um polo de
atendimento com os Correios,
a Prefeitura e muitas clínicas
também”, respondeu Marcos

Aurélio da Silva, coordenador
de Trânsito de Guaratinguetá.
Outro motivo pela mudança é o cruzamento da rua
da Palha com a linha férrea
que corta a região central
da cidade. Em horários de
grande movimentação e de
passagem de trens, o tempo
perdido pelos ônibus é grande. “É uma rua muito estreita.
Chegamos em um consenso
com as empresas e as linhas
não passam mais por ali”,
destacou.
Em um primeiro momento
as alterações atingem apenas
essas três linhas. Porém, o
coordenador de Trânsito
não descartou que possa
haver a necessidade de novas
mudanças.
Radares – Questionado
sobre a licitação dos radares eletrônicos da cidade,
o coordenador de Trânsito
confirmou a informação de
que a licitação foi impugnada.
“Já está junto à equipe de
licitação. Realmente houve
uma demanda e essa equipe
está vendo essa questão dos
radares”, concluiu.
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Vila Bela ganha asfalto após anos de espera

Foto: Divulgação

Bairro recebeu investimento
de mais de R$ 500 mil; Codesg
anuncia pavimentação no Jardim
Esperança ainda para setembro
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Depois de anos de espera,
os moradores da Vila Bela
receberam a pavimentação
asfáltica. A Codesg (Companhia de Desenvolvimento de
Guaratinguetá) trabalha no
asfaltamento de três ruas e
meia, e em outras melhorias
do bairro. O Jardim Esperança também receberá pavimentação ainda neste mês,
de acordo com o presidente
da companhia.
As ruas Aloísio Azevedo,
Guimarães Rosa e Augusto
dos Anjos estão sendo completamente pavimentadas.
Parte da rua Graciliano Ramos também está recebendo
os serviços. Antes da pavimentação, foram feitas a
drenagem de águas pluviais,
boca de lobo e implantação
de guias e sarjetas.
O valor total para o investimento no bairro é de R$506

mil. “Estamos fazendo as calçadas e iniciando a pavimentação dessas ruas. Esse é um
projeto que tem um convênio
entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal”, respondeu
o diretor presidente da Codesg, João Batista.
Com o andamento dos trabalhos a previsão é de que os
serviços no bairro terminem
ainda neste ano. “Nós temos
a estimativa de dois a três
meses para terminar, porque
isso está sendo feito de acordo com o andamento de outros serviços realizados em
paralelo”, afirmou Batista.
Ainda na Vila Bela será
feito um gabião (muro de arrimo) no córrego que corta a
alameda dos Escritores, mas
esse serviço será realizado
pela secretaria de Obras.
Novas obras – O diretor
da Codesg confirmou que a
pavimentação do Jardim Esperança, prometida desde o
começo do ano pelo prefeito
Foto: Arquivo Atos

Rua que recebe pavimentação na Vila Bela; trabalho colocado em prática pela equipe do Codesg atende bairro após anos de espera

Marcus Soliva (PSB), vai ter
início ainda neste mês. Por
se tratar de um bairro maior
e de uma grande demanda
de serviço, os trabalhos só

poderão ser concluídos no
ano que vem.
“Nesse mês já estaremos
trabalhando e dando início
aos serviços. Tem uma série

de ações que serão feitas
antes da pavimentação. Lá
é um serviço maior, que vai
demorar um pouquinho,
pois é todo o loteamento,

várias ruas. É preciso fazer drenagem em parte do
bairro antes de iniciar com
a pavimentação”, concluiu
Batista.

Vale do Paraíba registra aumento
de vagas de empregos em agosto
Região registra terceiro mês de alta na geração de postos de trabalho
Da Redação
Regional

Anúncio de oportunidade de emprego em loja no Centro de Guará

Os empregos com carteira
assinada da Região Metropolitana do Vale do Paraíba aumentaram em agosto,
somando 1.667 postos de
trabalho, melhor resultado
desde novembro de 2014,
quando foram abertas 2.073
vagas de trabalho na região.
O Vale do Paraíba chegou
ao terceiro mês consecutivo
gerando empregos, e acumula
cinco meses com resultados
positivos em 2017, embora o
saldo entre janeiro e agosto tenha sido negativo com 1.868
vagas. A abertura de novos

postos de trabalho em agosto
amenizou o saldo negativo
acumulado entre janeiro e
julho deste ano, que alcançou
-3.535 vagas.
Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo
Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),
do Ministério do Trabalho e
Emprego.
O resultado também é bem

melhor comparado a agosto
do ano passado com -121 e
ao acumulado de 2016, entre
janeiro e agosto -9.969.
O setor que mais gerou
postos de trabalho no ano foi
a administração pública, com
1.428 contratações entre janeiro e agosto, sendo 388 em
Guaratinguetá, maior volume
da região; depois Lorena com
269 e Taubaté 200. Em São

José, pelo contrário, foram
cortados 71 empregos no
setor público.
O setor de serviços é o
segundo maior empregador
no ano, com saldo positivo de
308 vagas. A construção civil
vem em seguida, com 234 postos de trabalho. Comércio e
indústria ainda estão demitindo na região, respectivamente
-2.525 e -1.442 vagas.

9

23 DE SETEMBRO DE 2017

Soliva projeta R$ 10 milhões a
mais com revisão do IPTU de Guará

RCC tem
nova sede
em Canas

Foto: Divulgação

Georreferenciamento corrige imposto de imóveis que expandiram área
construída e não comunicaram a Prefeitura; alta pode chegar aos 40%

Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Sem previsão de grande
aumento no orçamento do
ano que vem, a aposta de
Guaratinguetá está na revisão de ampliações feitas em
residências e estabelecimentos comerciais para corrigir
o IPTU. Com as correções, a
arrecadação com esse imposto pode aumentar em até
40% e deve gerar mais R$ 10
milhões aos cofres públicos.
Em 2017, o orçamento de
Guaratinguetá é de R$ 307
milhões. O valor não deve
sofrer grande oscilação para
o próximo ano. A revisão
do IPTU através do georreferenciamento, que não é
realizado na cidade há mais
de 10 anos, vai contribuir
para o aumento do imposto.
A empresa Geopix venceu a
licitação e está realizando a
revisão dos imóveis.
“As residências e estabelecimentos comerciais que
ampliaram seu espaço físico
construíram em mais áreas e
não informaram o cadastro
fiscal da Prefeitura, terão
aumento da tributação da
metragem quadrada”, explicou o prefeito Marcus Soliva
(PSB).
O orçamento de Guaratinguetá em 2017 é de R$ 307
milhões de reais. A projeção
para 2018 é algo próximo
desse valor. Com a possibilidade de R$ 10 milhões
a mais nos cofres públicos,
Soliva confirmou que a Prefeitura poderá investir em
melhorias na cidade ou no

A fachada da RCC em Canas
Da Redação
Canas

Rua Dr Martiniano, no Centro de Guaratinguetá; cidade aguarda revisão de IPTU, que pode garantir até R$ 10 milhões para orçamento de 2018

aumento do repasse aos
servidores.
Ampliação – Está programada para 2019 a inauguração da segunda planta
da AGC. A nova unidade vai
gerar um aumento significativo para Guaratinguetá,

porém, os recursos só chegarão aos cofres públicos em
2021, já que todo imposto
arrecadado demora dois
anos para ter impacto no
repasse para os municípios
através do Fundo de Participação, exceto o ISS (Imposto

Sobre Serviços).
Outra boa notícia ligada
a multinacional fabricante
de vidros é o aumento do
faturamento. O crescimento
do último ano elevou de 0,21
para 0,23% referente ao
fundo de distribuição para

os municípios. “Precisamos
aumentar nossa arrecadação
pública. Para isso, é preciso
trazer novos empreendimentos, e principalmente
desenvolver as indústrias
que já operam na cidade”,
destacou o prefeito.

Canas foi contemplada
com o novo Escritório Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil,
inaugurado na manhã da
última quinta-feira. A abertura do escritório contou
com a presença do bispo
diocesano de Lorena Dom
João Inácio Muller que presidiu a Santa Missa. No
local também estiveram
presentes autoridades locais, prefeitos, vice-prefeitos,
representantes do Governo
do Estado, representantes
e coordenadores da RCC do
Brasil.
O prédio é dedicado a
Nossa Senhora de Pentecostes, denominação dada
pela Igreja Católica à Maria
representando o momento
em que ela recebe o Espírito
Santo de Jesus.
A nova sede vai abranger
o Escritório Nacional; Centro Nacional de Formação;
biblioteca; museu; arena
de eventos e um anfiteatro;
alojamentos e praça de alimentação; Instituto de Educação à Distância; Editora e
produtora RCC Brasil e um
espaço para a Feira Carismática, e todo o sistema de
comunicação da RCC Brasil.

O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.
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 QUINTASFEIRAS, 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
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

GUARATINGUETÁ
Ética e transparência, a serviço do povo.

10

23 DE SETEMBRO DE 2017

(12) 99104-0182
ACADEMIA
Academia Life Fitness - musculação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai,
Jiu-Jtsu, MMA - F: 981164858 - Rod. Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gon-zaga 177 - F: 3527-5767 Moreira
César
/
sharksaude@gmail.com
Academia Estrutura Física Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)36371126/ wats 99649-1193 M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zumba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito M. César
AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra
- terra - terraplenagem aterro - desaterro - F: 997161106/98244-9866/99160-7995
- Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637AUTO FUNILARIA E PINTURA 1998 - foto p/documentos - R.
Oficina, borracharia, funilaria José S. Cardoso, 84 (Atrás
e pintura do CLAUDIÃO - prox. Bradesco) Moreira César
CIZA - Rua José Tebega 650 GAS
fdos - F: 99168-5617/99189-3222
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
- Moreira César - Pinda
Gas - 3645-4000/3642-6921 AUTO PEÇAS E ACESSORIOS Av. Dr. Fontes Junior 692 Wolf Centro Automotivo - M.Aurea - Pinda
Serviços e Peças. Av: Prof MaIMOBILIÁRIAS
noel Cesar Ribeiro, 4485 –
Cidade
Nova
E-mail: Brasil Consultoria Imobiliária
w o l f. c e n t r o a u t o m o t i v o Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642@gmail.com -F:99613-3668/ 1643/99199-2065 fax: 36429146 -Cidade Nova - email:
3642-9174/ID 918*14338
elizete.brasil@hotmail.com.br
BARES E LANCHONETES
LANCHES
Bar das Duas - Rua Alcides
Sol
Lanches
especiais - trailler
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti- frente ao CIZA - DISK 35276886/99118-9175/98868-3218 queira - M.César
Moreira César
BARBEARIA
LAN HOUSE
Barbearia BONNIE & CLYDE Av. Fco Lessa Junior (via Home V ideo - Av. José A.
expressa) ao lado Padaria Mesquita 114 - Moreira César
Paned’oro -F: 99110-1007/
LAVANDERIA PROFISSIONAL
99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
(barbearia do Léo)- F: 99244- Caçapava nº 290 - Cidade
8811 - Alameda dos Manacás, Nova - F: 3645-4022 email:dinizleal@outlook.com
676 - Ipe II - Moreira Cesar
Cidade Nova - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA
- F: 98207-6701/99170-7919 Rua Dr. José Monteiro 127- SERLI CABELEIREIRA UNISEX Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Moreira Cesar
Santos, 190 - Mantiqueira
AUTO MECÂNICA E
CASAS DE FERRAGENS
ELÉTRICO
PACIFIC e TRANSMISSÕES - Ferragens Picoli - Ferragens,
Centro técnico de transmis- Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
são automática e direção Janeiro, 348/350 – Cidade Nohidráulica - F: (12) 3642-4104/ va - F: 3645-8901/ID 964*6519
3643-4234 - www.pacificauto
DROGARIA
center.com.br R.Luiza Marcondes de Oliveira 160 - Pinda Drogaria do JORGE - Av. José
Serviço Auto Mecânica Ja- Augusto Mesquita 390 - F:
guar - F: 99773-9876 - Rod. 3637-3845 - Moreira César
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
CR Elétrica e Mecânica - F: ESTEC - Escritório de Contabi(12) 99161-0972/98151.6214 - lidade Técnica - F: 3641-1314 Rua Alcides Timótio Ferreira estec_pinda@uol.com.br dos Santos 545 - Mantiqueira Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
AUTO ELÉTRICO AVENIDA – 452/B - V.S.Benedito - M.César
Som Alarme e Bloq. - Tel.
FESTAS
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova Franciele Festas - Rua Jataí nº
RENATO DIESEL B. E INJET – 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Tel 3643-4780 - Av. Prof. Eloina - www.francielefestas.
Manoel C. Ribeiro, 4950 - com.br Pinda
email.: contato.jemepis@gmail.com

J & M EPI’S E UNIFORMES
(12)

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

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

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

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido e estacionamento W.R. - lavagem, higienização e polimento - F: 982724562 - 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: 3637-3582/988200113 (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

CARRETO mudanças
De 2ª a domingo

F:(12)

99113-0857
99704-0628

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 3642MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
Dr. Fontes Junior nº 880 MOTOCICLETAS
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223
G.T. MOTOS - Disk serviços
MAQUINAS E GELADEIRAS 3645-5888/99188-2579 - Manut.
CONSERTO de máquinas e peças e acessórios - Pque
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - S.Domingos - Pinda
F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
MANUTENÇÃO MECÂNICA Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
KFG Auto Center - Injeção elePAPELARIA
trônica, suspensão, freio, alinhamento, cambagem, mecâ- Moriá Dê Presentes - material
nica em geral, borracharia. Rua escolar, cosméticos, brinqueWillian Oscar P.Neto nº 103 - F: dos e embalagem em geral. F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda 3637-3280/99103-0375 - Rua
M.J Manutenção Mecânica - Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I PADARIA
M. César - Tel: (12) 3641-1957 Cel: 7819-2542 - ID 113*14471 Padaria e Confeitaria do Jacaré - F: 3637-5645/99151-2504 Av. das Margaridas 607 - Vale
MATERIAIS PARA
das Acacias - Moreira César
CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta Padaria Confeitaria e Restauempresa: ROCHA Casa e Cons- rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
trução F: 3641-2181/99614- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
SANTOS - Santunino Ramos Sta Cecília Site: www.padaria
da Silva - Rua Guilherme Nico- santacecilia. com.br F: 3643letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- 1749/3522-3490/99220-6247
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
ÇÃO - Mat. para Construção - José Benedito Alves dos SanMatriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 - tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648PNEUS
4462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO Auto Center PRIMOS PNEUS CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, pneus, freios, alinhamento,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 - balanceamento, escapamenCidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 tos, troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
constr. e madeiras - Tel 3641- PNEUS BARATO - F: 3642-8115
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
Adhemar César Ribeiro, 1910. do Cardoso - Pinda
Moreira César
PIZZARIAS, SALGADOS E
Depósito Pindense - Tel 3637LANCHES
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS 3648-4799 - Pinda
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I R: José Teberga, 650 – próx.
óleo especializada - F: 35271552/99241-0518/52*106291 lider lubrifica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

Cisas – Moreira César
RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceitamos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 992155270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias
RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra
Bom Sucesso, 1510 Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br
RESTAURANTES E
LANCHONETES
Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Francisco nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro 1045
- Cidade Nova - DISK 3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS TADEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda
ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar
SERRALHERIA
SERRALHERIA 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: 3641-1297/78174501/99739-1570/99736-0892
VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel F: 36412659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
V illa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda
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VENDO terreno –
Goiabal – c/300m2
– c/processo de usocapião fase final. Aceito carro como parte
de pagamento. Tr.F:
99113-3434 – Pinda

Automóveis
VENDO Honda Bross
150 ESD ano 2012
– única dona. R$
7.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda

10.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda

VENDO Gol Special
1.0 ano 2002 – 2pts
– vermelho – básico – R$ 8.700,00.
Tr. F : ( 1 2 ) 3 6 4 3 V E N D O H o n d a 4948/99115-2326 –
Tw i s t e r 2 5 0 a n o Pinda
2007 – vermelha. R$
5.800,00. Tr. F: (12) VENDO Siena 1.0
3643-4948/99115- 16 v ano 2002 – prata – R$ 12.500,00.
2326 – Pinda
Tr. F : ( 1 2 ) 3 6 4 3 V E N D O H o n d a 4948/99115-2326 –
Tw i s t e r 2 5 0 a n o Pinda
2008 – amarela. R$
6.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/99115- Vendo Gol, ano 1998,
2326 – Pinda
4 portas, cor preto,
VENDO Honda 150 motor 1.6, 8 valvulas,
titan ano 2012 – ver- com rodas liga leve
melha. Tr. F: 99104- por R$ 10.300,00.
Telefone: 99762-6252
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano
2004 – 4 pts – Flex
– preto. Tr. F: (12)
99127-0022 - Pinda

HB20 confort, 1.0, flex
15, branco, entrada +
parcela R$ 559,00.
Telefone: 3133-9201

VENDO Corsa ano Fusion Titanium, teto
97 – GL 1.6 – azul , + awd 15, prata. 3133abaixo tabela. Tr.F: 9201
99212-1570 - Pinda VENDO Airtrek 2.0
VENDO Pickup corsa ano 2005 – compleGL 1.6 ano 2000 – ta – R$ 23 mil. Tr.F:
branca. R$ 12 mil. 3643-2882 – Pinda
Tr.F: 3643-2882 – VENDO Gol 1.0 ano
Pinda
2004 – 2 pts – prata.
VENDO Classic Life R$ 14 mil. Tr.F: 36431.0 ano 2010 – cinza. 2882 – Pinda
R$ 17 mil. Tr.F: 3643- VENDO Furgão Peu2882 – Pinda
geot Partener ano
Classic 2013, úni- 2011. R$ 20 mil. Tr.F:
ca dona 50.000km 3643-2882 – Pinda
rodados, novo, em VENDO Classic LS
bom estado. Abaixo 1.0 ano 2011 – preta.
da tabela. Falar com R$ 20 mil. Tr.F: 3643Chaiene no telefone: 2882 – Pinda
99163-1023
VENDO Peugeot 307
VENDO Celta Spirit Hat c h F e l i n e a n o
ano 2005- 2 pts – azul 2010 R$ 35 mil. Tr.F:
– R$ 14.500,00. Tr.F: 3643-2882 – Pinda
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0
VENDO Escort 1.8 fire ano 2012 – preto
ano 96 GL – branco R$ 24 mil. Tr.F: 3643– R$ 5 mil. Tr.F: 3643- 2882 – Pinda
2882 – Pinda
Vendo ou troco por
VENDO Uno Mille moto, um fusca 74,
Fire flex ano 2003 - super conservado.
branco – básico. R$ Valor R$ 6.000,00. Te15.800,00. Tr. F: (12) lefone: 99779-7939
3643-4948/99115- Falar com Israel
2326 – Pinda
Vendo Palio, 1998,
VENDO Parati CL completo, prata, 4
1.8 ano 97 – 2pts – portas, ar condicioprata – básica – R$ nado, vidro elétrico,
COMUNICADO
“Oratório Festivo Pio X, CNPJ 02809353000162, à R
Exp Genesio V Correa, 100, Lorena,SP, comunica sua
extinção, ocorrida em 30/08/2010.”
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:
Pregão Presencial Nº 86/17 PROC. Nº 451/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do
tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição
de equipamentos para o Centro de Reabilitação
Especializado em Reabilitação tipo III do Município de
Lorena, a realizar-se ás 9h30min do dia 16 de outubro
de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro,
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 31853000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:
Pregão Presencial Nº 85/17 PROC. Nº 447/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de
Registro de Preços do tipo menor preço por lote, cujo
objeto é a Contratação de empresa especializada no
fornecimento de oxigênio medicinal, para atender as
necessidades dos pacientes do município de Lorena,
pelo período de 12 meses, a realizar-se ás 9h30min
do dia 11 de outubro de 2017, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 69/17 PROC. Nº 356/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do tipo
menor preço por lote, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada em prestação de serviços
de desinsetização e desratização de determinados
prédios públicos do município, pelo período de 12
(doze) meses, a realizar-se ás 9h30min do dia 06 de
outubro de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração,
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12)
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou
no site: www.lorena.sp.gov.br.

Conserta-se máquina
de lavar e geladeira
freezer, visita grátis.
Aceitamos cartões
Tel: 99720-8989 ou
3108-2606
Montador de móveis.
Orçamento sem compromisso. Falar com
Paulinho, telefone:
99715-5971
Faço faxina e passo
roupa. Sou dona de
casa. Tenho experiência. Telefone: 30137827
FAÇO viajens p/qualquer lugar – tds os
dias, finais de semana
– possuo Fiat Doblo
nova (6 passag.). Tr.F:
3643-1327/991944495/982451111/99718-6236 –
Pinda
FA Ç O s e r v i ç o d e
poda de arbusto,
grama e carpina de
quintal. Tr.F: 991886730 – Pinda
Aulas particulares
reforço escolar – Matemática (professor)
Ensino Fundamental
II – Ensino Médio –
Auxilio para preparação em concursos
(aulas a domicilio Pinda). Tr.F: 3648-2960/
99712-5919 – Pinda
Garçon, garoçonete, frita-se salgados,
ajudante de cozinha.
Tudo para sua festa.
Ligue:99655-8435
Carreto Murilo. A partir de 40,00 caminhão.
Qualquer dia! Telefone: 3126-4265 ou
99703-1020
Limpa-se terrenos,
chácaras, planta grama e vende 6 alqueires com casa. Estrada
Guará-Cunha. Telefone: 99638-9798
Aulas de inglês, residencial, individual ou
dupla. Apostila própria. Telefone: 981816076
Precisa-se de Pizzaiolo com experiência em forno a
lenha. R$ 950,00 +
R$ 120,00 de cesta básica. Telefone:
98157-9116
Precisa-se de mooqueiro para trabalhar

sábado e domingo
em pizzaria. R$ 40,00
+ 0,50 por entrega.
Telefone: 98157-9116
Contrata-se farmaceutico em Guará.
novaopcaod@gmail.
com
Multinacional da beleza busca consultores na região para
expandir mercado,
baixo investimento,
alto lucro. Telefone:
99871-2206

Alugo 2 apartamentos
em Lorena: quarto,
sala, cozinha, banheiro 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 Guilherme José Gama Pestana – Campo Alegre/
Pinda – c/quarto/coz.,
área serviço, entr. p/
O f e r e ç o - m e p a r a carro. R$ 500,00. Tr.
trabalhar de faxina, F: 99637-3371 – Pindoméstica ou acom- da
panhante de idosos. A L U G O K i t n e t –
Falar com Dinha, no Jardim Roseli. Tr.F:
telefone: 99734-7562 99132-5733 – Pinda
Quero trabalhar de Alugo apartamento,
faxineira. R$ 100,00. c e n t r o d e U b a t u Telefone: 99177-0950 ba. Fim de semana
Eletricista residencial, e feriado. Telefone:
30 anos de experiên- 99607-4653
cia, instalação com- Alugo apartamento
pleta e reparos em em Ubatuba, Peregeral. Falar com Jairo. quê, 100m da praia,
Telefone: 3122-3448 2 quartos, sala, coziou 98108-2492
nha, banheiro, sacaFrete mudanças e da. Falar com João no
carretos em geral é telefone: 99660-1490
com o expressinho A L U G O A p t o e m
mineiro. Telefone: Ubatuba – Praia do
3125-1136 ou 99776- Tenório. TR.F: 36426640
3302/99119-3754 –
Montador de móveis. Pinda
Orçamento sem com- ALUGO suíte – Arapromisso. Paulinho retama – Tr.F: 99600no telefone: 3122- 3200 – Pinda
6121 ou 99715-5971
ALUGO Casa – UbaJP pintor. Massa cor- tuba – Praia Pererida, grafiato, verniz, que-açu. Tr.c/Beto F:
pintura com pistola. 98822-0190/99222Telefone: 99627-5443 2207 - Pinda
ou 99245-2190
VENDO URGENTE
Pedreiro constrói sua Sítio – Lagoinha –
casa, faz reformas, c/26 alqueires – casa
encanados, pintor. c/3 dorms., sl, coz., á/
Falar com Pedro no serv., churrasq., lago
telefone: 99606-2419 p/pesca, pastagens,
Garçom e Garçonete, ótima localização, .
frita-se salgado, aju- Aceito proposta. Tr.F:
dante de cozinha, or- 99667-1128/99625ganizamos sua festa. 5300
Telefone: 3013-5768 V E N D O t e r r e n o
ou 99655-8435
– Cidade Jardim –
Aulas de reforço de 1 murado, próx. A paa 4 serie. Falar com daria. Tr.F: 98117Silvia. Telefone: 3133- 2259/3645-2899 –
Pinda
2141
Manicure e pedicure Alugo casa, centro
a domicilio. Telefone: de Paraty para fim
3125-6543 ou 99680- de semana e feriado.
Acomodação para 6
0056
pessoas. Falar com
Sebastião 3132-7398
Alugo apartamento
em Ubatuba. Praia
grande, 200m da
praia, para 8 pessoas,
condomínio fechado,
2 quartos, ar condicionado, área de lazer.

Telefone: 3133-6614
Alugo casa em 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
– Res.Andrade/Crispim – novíssima – 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 localização, c/3 salas,
3 dorms.,s/1 ste,banh.social, coz., copa,
desp., edic.nos fundos, AT 300m2, AC
255,50m2, garagem
p/3 carros, doc.ok,
Aceito casas menores valores como
pagamento de igual
valor. R$ 580 mil. Tr.
F:99603-4839 – Pinda
Alugo apartamento,
casa, kitnet em Ubatuba, próximo a praia
grande e tenório. Telefone: 99752-0968
Aluga-se chácara do
alto da Serra, com
piscina, campo de
futebol, churrasqueira, salão de jogos.
5 quartos. Telefone:
3127-1161
Aluga-se apartamento em Aparecida,
bairro Santa Rita, R$
800,00, 3 dormitórios.
Telefone: 3105-3814
Aluga-se kitnet Avenida Padroeira do Brasil
em Aparecida. Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno –
Estr. Ribeirão Grande
– c/1.700m2. Tr.F:
99704-0949/991186505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jardim 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, pomar formado á/lazer
c/parque. Aceito proposto e troca por casa
em Ubatuba. Tr.F:
99625-5302/896671123 – Pinda
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telefone: 99728-1001
Guará
Aluga-se uma edícula, fundos, casa
com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, no
Beira Rio I. Telefone:
3125-2992 Guará

Guará - Aluga-se área
de 500m² com infraesAlugo Guará - casa
trutura para eventos.
na Santa Rita, com 2
Telefone: 3132-7171
quartos, sala, copa,
Alugo apartamento, 3 c o z i n h a , b a n h e i quartos, 2 banheiros ro, área de serviço,
e garagem no campo quintal pequeno. R$
do galvão. Próximo ao 7 0 0 , 0 0 . Te l e f o n e :
Shopping - Telefone: 3122-4919
3132-7171 Guará
Alugo Guará - casa
VENDO Apto – Ubatu- na Tamandaré, em
ba/Praia Itaguá – R$ frente ao asilo, 2 qua150 mil. Aceito carro ros, sala, cozinha,
como parte de paga- banheiro, área de
mento. Tr.F: 98856- serviço, R$ 500,00.
1276/98837-2554 – Telefone: 3122-4919
Pinda
Alugo sem fiador, peVENDO Casa - Res. dregulho. ApartamenMorumbi – c/2dorms., to com 3 dormitórios
s/1 ste, banh., coz., (1 suíte), 2 vagas,
sala, lavan., garagem sala, cozinha com arc/portão automát., td mários Guará -. Telereformada, ou TRO- fone: 3013-8352
CO por casa mais
Guará - Alugo casa na
prox. ao centro. R$
Vila Alves, 2 quartos,
210 mil. Tr.F: 99650sala, cozinha, área
0376/99788-3025 –
de serviço, garagem
Pinda
R$ 750,00. Telefone:
VENDO ou TROCO 3128-4488
por casa menor valor/
Vendo casa na Vila
sítios/outros, sobrado
Municipal, 3 quartos,
c/214m2 AC – c/3dorsala, cozinha, banheisms., 2 banhs., churro, quintal, garagem
rasq., portas blindex,
R$ 180.000,00; Teportão automát., Bº
lefone: 3132-8151 Mantiqueira/Moreira
Guará
César, escrit.registrada. Tr.F: 99620-8676 Vende casa boa, 3
– Pinda
quartos, sala, cozinha, banheiro, garaVENDO 2 casas –
gem 2 carros, área
área de 500m2 – Cruz
de serviço. Telefone:
Pequena – casa 1
3125-2051 - Guará
c/3dorms., sl, coz.,banh., Casa 2 c/1 dorm., v e n d o T e r r e n o
sl, coz.,banh. Tr.F: S a n t a L u z i a , m e 99799-5002/99259- dindo 305m². Valor
4141 – Pinda
125.000,00. Telefone:
99709-0300 - Guará
VENDO ou TROCO
sobrado – Crispim – Vende-se chacara
próx. Ao “Mello de Mo- com ou sem casa
raes” – c/3dorms., sl, nos motas, engenho
copa/coz., á/serv., 2 dágua e parque das
banhs., edic., sacada, g a r ç a s . Te l e f o n e :
por casa em Ubatuba 3132-2480 - Guará
– AT 300m2 – AC 198
Casa no portal. Ótim2. Tr.F: 99667-1128
mo imóvel, 1 suíte,
- Pinda
2 quartos, sala, coAluga-se ponto co- zinha, área de sermercial na Praça João viço, garagem, R$
Vieira dos Santos, 450.000,00. Telefone:
Vila Mariana, Apa- 99606-2307 - Guará
recida - Telefone:
Vendo um apartamen3122-3217Guará
to em Lorena, 2 quarAluga-se Apartamen- tos, sala, cozinha,
to Guará - na Chacara banheiro, garagem.
Selles, sala, cozinha, Telefone: 3133-5688
banheiro, 3 quartos (1 - Guará
suíte), área de serviVe n d o u m a c a s a
ço, elevador, 1 vaga.
na Vila Tamandaré,
R$ 1.250,00. Telefo2 quartos, sala, cone: 3122-2925
zinha, banheiro, R$
Guará - Alugo uma 70.000,00 Telefone:
edícula mobiliada, 99703-3852 - Guará
com garagem, no
Vendo 1000m no pinVillage Santana. Para
go de ouro. 80.000,00.
uma pessoa. Falar
Telefone: 99740-7124
com Celso no telefo- Guará
ne: 99664-3331
Vende-se terreno na
Alugo Kitnet nova
Colônia, pronto para
guara, 2 quartos,
construir. 566m² a
sala, cozinha, área
50m do asfalto. Tede serviço, garagem.
lefone: 3132-2480 Tratar com Walter no

Alugo ponto comercial no Beira Rio, 2
banheiros, 3 ambientes. Valor a combinar.
Telefone: 99676-2177

de claro, medindo
1.02x0.56 R$ 80,00.
Tratar com Julio no
telefone: 3132-3567
ou 99771-3628

Vendo material para
casa de ração. Ligar
para 3125-4229 ou
98157-0857

Vendo toldo para
gragem, tamanho
4,5mx2,5m. Telefone:
99611-5480

VENDO Piscina fibra
– 2x2 – pouco tempo
de uso. Tr.F: 991048822 – Pinda

Alugo mesas, cadeiras plásticas e cama
elástica. Telefone:
98100-3340, falar
com Diego.

VENDO Carrinho de
b e b e ( r o sa / ci n za )
– semi-novo. Tr.F:
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de panela – vermelho – na
caixa. Tr.F: 991048822 – Pinda
VENDO 1 cadeira
de barbeiro (antiga)
. Tr.F: 99160-9193 –
Pinda
VENDO cadeira manicure – bom estado
de conservação. Tr.F:
99199-0341 – Pinda
VENDO cama box
de casal – e 2 camas
solteiro. Tr.F: 991990341 – Pinda
Vendo loja estocada.
Entrar e trabalhar.
Em Aparecida, atras
da igreja velha. Falar
com Patricia nos telefones: 98188-6223 ou
99606-0408
Ponto comercial novo,
50m² Telefone: 31322480
2.500 Flyers + 1.000
cartões de visita +
banner, só R$ 200,00.
Telefone: 99609-0648
Vende-se um restaurante em Aparecida,
todo equipado, sem
luva, oportunidade
única. Aproveite! Telefone: 99783-1190
Excursão para feira
do Brás, toda terça
e quinta feira. Trago
mercadorias. Falar
com Regina. Telefone: 3133-2166 ou
99719-5192
Lucia, bolos, doces e
salgados. Grandes,
médios e pequenos.
Telefone: 99113-5945
ou 3122-3691
Vendo Jazigo Cemitério Senhor dos
Passos. Telefone:
3132-1325
Compro sucata do
seu quintal. Latinha
R$ 3,50Kg. Telefone:
3125-2979
Vende-se lavatório
primeira linha, ver-

Vendo uma chapa
de lanche da marca Sire. vendo varia
porta blindex. Telefone: 3105-1138 ou
98265-2582
DD Brinquedos, tudo
para sua festa. Cama
elástica, piscina de
bolinha, tobogã, quadra de sabão, pipoca, algodão doce,
churros. Telefone:
98123-3499
Bebiano bilhar, locação, 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 996106938
Aluga-se mesas,
cadeiras plásticas,
freezers, toalhas. Telefone: 3122-3661
Aposentado e pensionista, precisando
de dinheiro e não
tem margem? Temos
1.500,00 aprovado
para você! Ligue
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
combinar. Telefone:
3132-7106 ou 997488343
Fretes, mudanças e
carretos em geral é
com o expressinho
mineiro. Em toda
a região. Telefone:
3125-1136
Projeto controle do
estresse. Participe!
Menos de 15,00 a

Editais Proclamas - Pindamonhangaba
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas Pindamonhangaba - SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010 - F: (xx) 12- 3642-4185 Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa - Oficial de Registro
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
RODRIGO CORREARD DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de produção, estado
civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 12 de novembro de 1988,
residente e domiciliado Rua Doutor Eugênio Fortes Coelho, nº 381, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba
SP, filho de VALERIA CORREARD DA SILVA.
ALINE PIRES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, de 27 anos
de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 10 de maio de 1990, residente e domiciliada Avenida
Carlos de Castro, nº 321, apto 2, Residencial Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALVES VIEIRA
NETO e ROSANA PIRES DA SILVA VIEIRA. 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, 21 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
FRANCISCO ROBERTO MARTINS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado
civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 29 de dezembro de 1986,
residente e domiciliado Rua Ignácio Henrique Romeiro, nº 131, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP,
filho de FRANCISCO ROBERTO MARTINS e MÁRCIA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS.
SAMANTHA CASTILHO DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado civil
solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 4 de abril de 1993, residente e
domiciliada Rua Ignácio Henrique Romeiro, nº 131, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de
MARCIO VELOSO DIAS e MARIA INEZ CASTILHO DIAS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art.
1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão educador fisico, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 25 de junho de 1992, residente
e domiciliado Rua Gilson Correa Silva, nº 29, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho de ALAIR
BOSCO DOS SANTOS e ANILDA IGNACIO DOS SANTOS.
RAYANE SBRANA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, de 22
anos de idade, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 21 de março de 1995, residente e domiciliada Rua
Brasilina Corrêa Leite Casagrande, nº 186, Residencial Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de CLÓVIS
AUGUSTO DA TRINDADE e MAXIMIANA SBRANA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
VANDERLEI MANGA BATISTA, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico aposentado, estado civil
solteiro, de 54 anos de idade, nascido em Santo André - SP, no dia 19 de março de 1963, residente e domiciliado
Rua Cristina Aparecida Alves Moreira, nº 47, Vila Suiça, Pindamonhangaba SP, filho de HELENITO ALVES
BATISTA e CLARA MANGA BATISTA.
MARCIA LEIA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 34 anos de idade,
nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 7 de novembro de 1982, residente e domiciliada Rua Cristina
Aparecida Alves Moreira, nº 47, Vila Suiça, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ORLANDO COSTA e
MARIA ROSA DOS SANTOS 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, 22 de setembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria,
Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o
qual foi aprovado, são eles: WAGNER JOSE MARTINS RG: 409913273, BRUNO
DOS SANTOS LAVRAS DE ARAUJO RG: 477912886.
Lorena, 22 de Setembro de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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Manthiqueira encara São Bernardo
por título e quebra de tabu de 57 anos

São Joaquim
recebe
espetáculo
circense
Foto: Divulgação

Depois de título da Esportiva em 1960 nenhuma outra equipe de Guará
foi campeã profissional em casa; decisão será no Dario Rodrigues Leite
Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Depois de garantir o acesso
em cima do União Mogi, o
Manthiqueira vai em busca
do primeiro título de sua
história. De quebra, a Laranja
Mecânica poderá quebrar um
tabu de 57 anos sem conquista do futebol profissional da
cidade em Guaratinguetá. A
primeira partida da decisão
da Segunda Divisão Paulista
contra o São Bernardo é neste sábado, às 15h. O jogo de
volta será em Guaratinguetá,
no dia 30.
Com a melhor campanha
durante a competição, o
Manthiqueira joga por dois
resultados iguais. Se empatar
no ABC, a Laranja pode empatar no dia 30, em Guaratinguetá para ficar com o título.
Na primeira fase o São Bernardo fez dois jogos a mais
que o Manthiqueira. No decorrer da competição o Bernô somou 14 vitórias, quatro
empates e seis derrotas. A
Laranja tem 13 vitórias, três
empates e seis derrotas. Na
média percentual, o time de
Guará é melhor e por isso
tem a vantagem.
Decisão – O primeiro objetivo da equipe foi alcançado,
agora resta o título para coroar o ano do Manthiqueira.
Para o atacante Lucas Silva,
autor de um dos três gols

No Dario Rodrigues Leite, lance da vitória por 3 a 1 que garantiu o inédito acesso à A3 ao Manthiqueira

na vitória contra o União, o
time precisa continuar com
a mesma postura.
“Chegamos até aqui porque
sabemos que somos capazes.
Mas de nada adiantaria se
não tivéssemos pés no chão.
Não será uma decisão fácil,

mas vamos lutar por esse
título para fechar com chave
de ouro”, destacou após a
vitória.
Adversário – O São Bernardo tem no ataque o artilheiro da competição. Felipe
marcou 14 vezes, enquanto

Pedrilho, goleador do Manthiqueira, tem oito gols.
Companheiro de Felipe no
ataque, Pedro Hulk salientou
sobre o equilíbrio da partida.
“Nosso time está focado e
com o mesmo pensamento,
com humildade. Sabemos

que vamos enfrentar um
grande time e então é preciso ter pés no chão. Esse
é o segredo do nosso time”,
contou o atacante.
Força máxima – O técnico Luís Felipe Domingos
conta com os retornos de
Léo Turbo e Léo Costa para
a partida. O Manthiqueira
deve ir a campo com Adalberto; Guilherme Cururu, Léo
Turbo, Ruan e Pitt; Léo Costa,
Vitor Ono, Vitor Clemente,
Lucas Lima e Pedrinho; Lucas Batata.
Tabu – Em 30 de outubro
de 1960, a Esportiva goleava
o XV Jaú por 5 a 0 no estádio
Benedito Meirelles, conquistava o acesso para a Divisão
Especial e colocava a cidade
na elite do futebol paulista. De lá para cá nenhum
outro time profissional de
Guaratinguetá foi campeão
em casa.
Em 1997, o sub-20 da Rubra foi campeão da segunda
divisão estadual, título da
categoria de base. Dez anos
mais tarde o Guaratinguetá
foi campeão do Interior, ao
bater o Noroeste, em Bauru.
Em 2017 é a vez do Manthiqueira tentar encerrar
o jejum que dura 57 anos
sem voltas olímpicas dos
times profissionais de Guaratinguetá. A decisão será
no estádio Dario Rodrigues
Leite, no próximo dia 30.

Espetáculo “360º”, em Lorena
Da Redação
Lorena

Uma parceria da secretaria de Cultura de Lorena e
Turismo e Circuito Cultural Paulista traz para cidade apresentação teatral
“360º” da Cia Geracirco,
neste sábado, no Teatro
São Joaquim.
A atração é uma viagem
circense, passando por
contorção, equilibrismo,
dança, malabarismo, boleadeiras e muita interação.
A entrada para acompanhar a apresentação é
gratuita, e terá início às
17h. A classificação é livre,
com duração média do
espetáculo de cinquenta
minutos.
De acordo com a Prefeitura, o Circuito Cultural
Paulista tem por objetivo
difundir de forma descentralizada a cultura no
interior do Estado de São
Paulo, levando espetáculos por meio de diversas
representações artísticas
como dança, música e
circo.
O Teatro São Joaquim
fica na rua Dom Bosco, no
Centro.

Bolsa Família
tem avaliação
de saúde
até o dia 31
Da Redação
Guaratinguetá

Guaratinguetá deu início
as avaliações de saúde
dos beneficiários do Bolsa
Família na última quarta-feira. Para realizar o
atendimento, os beneficiários deste programa do
Governo Federal devem
comparecer às unidades
de saúde. O atendimento
conta com acompanhamento da caderneta de
vacinação, medição de
peso e altura, verificação
do histórico recente de
doenças e suporte a gestantes.
O beneficiário vai ter a
avaliação de Saúde disponível até o dia 31 de outubro. O comparecimento
para avaliação faz parte
do compromisso firmado
pelas famílias, e o não
comparecimento pode
acarretar no cancelamento
do benefício. O atendimento inclui a manutenção do
cadastro atualizado junto
à secretaria de Assistência
Social e apresentação e
controle da frequência
escolar das crianças cadastradas.
De acordo com a Prefeitura, serão atendidas
aproximadamente 2.200
famílias neste segundo
semestre de 2017, e após
o encerramento da avaliação, não será mais possível
o envio dos dados ao Governo Federal.

