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Manthiqueira vai para decisão no Dario
Gol de Léo Costa recoloca o time na briga pelo título da segundona; previsão de seis mil no Dario

O Dario lotado acompanhou a classificação para a final; no sábado, expectativa de seis mil pessoas para decisão do título inédito do time
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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Manthiqueira está a um 
empate de conquistar seu 
primeiro título profissional. 
O time de Guaratinguetá se-
gurou o 1 a 1 contra o São 
Bernardo no ABC, no último 
sábado, e precisa apenas 
empatar para ser campeão 
da segunda divisão paulista. 
O jogo de volta é no próximo 
sábado, em Guaratinguetá.

O primeiro tempo foi morno. 
Em casa, o ‘Bernô’ buscou as 
primeiras oportunidades de 
gol enquanto a Laranja Mecâ-
nica jogava para se defender. 
Logo aos oito minutos de jogo, 
após bola cruzada na área, 
João Melo desviou e abriu o 
placar para o São Bernardo.

Em desvantagem, o Man-
thiqueira tentou, mas o pano-
rama do primeiro tempo não 
mudou. Na segunda etapa o 
time do técnico Luís Felipe 
Domingos decidiu se arriscar 
mais pelo ataque. Com mais 
posse de bola, porém sem uma 
oportunidade clara de gol, o 
time de Guaratinguetá trocava 
passes mas não encontrava 
espaços na defesa rival. 

E foi numa jogada área que 
a Laranja chegou ao empate. 

Depois de muito insistir pelo 
chão, o gol saiu pelo alto. Após 
cobrança de escanteio aos 37 
minutos, o zagueiro Léo Costa 
subiu mais que a zaga rival e 
desviou para deixar tudo igual. 
O empate fez a vantagem pular 
do Bernô para o Manthiqueira, 
que por ter melhor campanha 
na competição, joga por um 
empate em Guaratinguetá.

Ingressos – A parceria entre 
o Manthiqueira e o programa 
Futebol Sustentável da Fe-
deração Paulista de Futebol 
destinou ao clube de Guará 
uma nova carga de 2 mil 
ingressos para a decisão do 
campeonato. No primeiro dia 
de trocas, nesta terça-feira, a 
carga total foi trocada.

A FPF então decidiu liberar 
uma nova remessa de tíquetes. 
Mais 2 mil ingressos foram 
colocados à disposição da 
torcida. As entradas podem 
ser trocadas na bilheteria do 
estádio Dario Rodrigues Leite, 
das 9h às 11h e das 14h às 
17h. Após o fim dessa carga, os 
ingressos serão vendidos por 
R$ 20 e R$ 10 (meia entrada). 

A previsão é de que mais de 
seis mil torcedores assistam 
a final no próximo sábado. 
O jogo está marcado para às 
15h.

Cidades da região assinam convênio 
para assistência social com Estado
Projeto atende 13 municípios do 
Vale do Paraíba e garante cursos 
de profissionalização a atendidos

A vice-prefeita Marietta Bartelega assina novos convênios para cursos 
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Da Redação
Região

Treze cidades da região 
assinaram na tarde da última 
segunda-feira, em Taubaté, 
86 convênios e protocolos de 
intenções em parceria com o 
Fundo Social de Solidarieda-
de do Estado de São Paulo. 
Os municípios passam a ser 
atendidos por projetos que 
contam com escola de qua-
lificação profissional e horta 
educativa.

A parceria vai possibilitar 
a execução no interior do 
Estado dos projetos da escola 
de qualificação profissional, 
como escolas de moda, bele-
za, construção civil e padaria 
artesanal, além do projeto da 

horta educativa, voltado para 
crianças.

Uma das cidades que assina-
ram o contrato foi Lorena, que 
contou com a representação 
da vice-prefeita e presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade de Lorena, Marietta 
Bartelega (PMDB), presença 
da presidente do Fundo Social 
de Solidariedade do Estado 
de São Paulo, Lu Alckmin e 
a presidente do Fundo Social 
de Canas, Thalissa de Souza.

O evento oficializou os cur-
sos de pedreiro, depilação 
e design de sobrancelhas 
para Lorena. A vice-prefeita 
e presidente do Fundo So-
cial destacou a importância 
das novas parcerias para a 
população lorenense. “Desde 

que assumi o Fundo Social, 
ampliar os serviços ofertados 
à população tem sido priori-
dade, pois o objetivo é gerar 
capacitação e oportunidade 
de um complemento na renda 
familiar ou de recolocação no 
mercado de trabalho”, contou 

a vice-prefeita.
Outros municípios na re-

gião assinaram o convênio, 
entre eles Aparecida, Cacho-
eira Paulista, Cruzeiro, Cunha, 
Guaratinguetá, Lavrinhas, 
Pindamonhangaba, Piquete, 
Potim, Roseira e Silveiras.

Jovem é preso em Guará com drogas e munições
Uma operação da Dise 

(Delegacia de Investigação 
Sobre Entorpecentes) pren-
deu um jovem de 22 anos 
com drogas e munições, na 
manhã da última terça-fei-

ra, em Guaratinguetá.
De acordo com a Polícia 

Civil, o criminoso foi abor-
dado em sua casa no Ta-
mandaré. Durante vistoria 
no imóvel, foram apreen-

didas 51 munições de re-
volver calibre 22, e sete de 
calibre 38. Também foram 
localizadas 230 gramas de 
cocaína e 130 gramas de 
maconha. 

O criminoso foi preso 
em flagrante por tráfico 
de drogas e posse ilegal de 
munição, sendo recolhido 
à Cadeia Pública de Guara-
tinguetá.

Ônibus de Guará sofrem 
alteração no itinerário

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 mu-
dança da sede do Executivo.

As linhas 23, 26 e 28, En-
genheiro Neiva, Jardim do 
Vale via Ademar de Barros 
e Três Garças, respectiva-
mente, 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 Seles.

“Por conta do acesso à 
nova sede da Prefeitura, os 
ônibus vêm pelo viaduto 
Guilherme Barbosa, en-
tram 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 Trânsi-
to de Guaratinguetá.

Outro motivo pela mudança 
é o cruzamento da rua da 
Palha com a linha férrea que 
corta a região central da ci-
dade. 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 em-
presas 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 mu-
danças. 

Radares – Questionado 
sobre a licitação dos rada-
res 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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Bastidores da Política
Para um bom…

…entendedor, um pingo 
é letra!  Quem ouviu o ve-
reador Marcio Almeida esta 
semana sair de sua discrição 
para criticar a falta de sub-
venção municipal às festas 
religiosas da cidade, em es-
pecial a festa de Frei Galvão, 
já sacou que os ânimos do Le-
gislativo com o Executivo não 
andam ‘as mil maravilhas’. 
Falando ao jornalismo de 
uma emissora local, Almeida 
justificou que o ‘carro-chefe’ 
para Guaratinguetá receber o 
titulo de estância turística foi 
Frei Galvão. 

Túnel do tempo
Corre entre ‘às viúvas’ 

do Chico Hair que o maior 
desastre político de sua ad-
ministração em Guará foi 
ter caído no ‘conto’ de meia 
dúzia de palacianos de que 
ele estava indo muito bem na 
opinião da população , e que 
sua reeleição estava garanti-
da. Ah, coitado…

Pensando em 2020…
…a vice prefeita Marietta 

Bartelega já deixou claro e 
evidente ao mercado político 
de Lorena que pretende seguir 
o rito administrativo do atual 
prefeito Fábio Marcondes, 
numa eventual sucessão. De 
acordo com os mais próximos, 
já tem articuladores trabalhan-
do na formação de uma estru-
tura partidária em torno de seu 
nome para 2020. E por falar 
em Marietta, a boa notícia é 
que Lorena vai ter o curso para 
pedreiro a partir de janeiro do 
ano que vem. Ela assinou o 
convênio com a primeira-da-
ma do Estado, Lu Alckmin, na 
última segunda-feira.

Dificuldades
Com a falta de recurso e 

suposta falha de gestão, tem 
gente em Potim apostando 
que a prefeita Erica Soler di-
ficilmente conseguirá ‘virar o 
jogo’ e resolver os problemas 
pontuais de sua administra-
ção. Portanto, seu prazo de 
validade frente ao Executivo 
da cidade pode ser mais curto 
que o esperado, caso a reelei-
ção seja mantida nas eleições 
de 2020.
Tão, tão distante...

Mais uma vez o presidente 
da Câmara de Lorena se mos-
trou ‘tão tão distante’ do go-
verno de Fábio Marcondes em 
detrimento da política rasteira 
de Elcio Vieira Junior, que 
joga de mão e dá as cartas no 
Legislativo. Na última segun-
da-feira ele desempatou mais 
uma vez contra a adminis-
tração pública, na discussão 
da urgência especial projeto 
do Executivo, mostrando sua 
subserviência ao comando 
que aparentemente o faz de 
refém. Ou seja, manda quem 
pode, obedece quem tem 
juizo!!!

Passando a limpo
É voz corrente pelas esqui-

nas de Aparecida que o Legis-
lativo trabalha para recuperar 
a imagem do vereador perante 
a população. Parece que a 
falta de pulso em legislatura 
passadas foi a responsável 
pela rejeição de 63%, segundo 
pesquisa Unisal Rádio Apare-
cida. Talvez seja por isso os 
comentários que a Câmara 
pode pedir a cassação de Elcio 
Ribeiro a qualquer momento. 
Perguntem ao vereador Mar-
celo Marcondes‼!

Chega ser caso de 
polícia!

Os poucos moradores que 
conseguem acompanhar as 
sessões na Câmara de Lorena 

questionam e cobram uma 
atitude da mesa diretora, e 
até mesmo a base governista, 
sobre os ataques que o euca-
lipto tem feito a quem não 
concorda com seus desman-
dos. Semanalmente ele faz 
acusações sem provas, com 
direito a falar que o prefeito 
usa e vende drogas. Na última 
sessão, a infâmia chegou à 
vice Marietta Bartelega e ao 
“colega” de plenário, Bruno 
Camargo, a quem disse que 
“estava usando alucinógenos 
com o prefeito”. Será que 
a mesa vai continuar sendo 
complacente com o discurso 
de ódio e desrespeito do der-
rotado por Marcondes nas 
urnas?

Plano ‘B’
Entre as muitas reuniões 

que discutem o plano de car-
gos e salários da Prefeitura 
de Guaratinguetá, o verea-
dor João Pita trabalha com 
a devida discrição junto ao 
prefeito Marcus Soliva e o 
futuro secretário de Governo 
Miguel Sampaio a criação de 
uma recomposição salarial a 
partir do próximo ano, para 
compensar os servidores que 
sofrerão algum tipo de per-
da. O iniciativa de João Pita 
coincide com o pensamento 
do presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho, o Celão!

Tiradentes
O prefeito Marcus Soliva 

está comemorando a ‘me-
dalha de ouro’ que recebeu 
do instituto Tiradentes, pela 
pontuação de sua adminis-
tração no ranking das mais 
aprovadas na região. Segundo 
a pesquisa consultiva realiza-
da pelo instituto, em Guará, o 
trabalho de Soliva vem sendo 
aprovado pela maioria da po-
pulação, com raras exceções.

Tiradentes II
O mesmo Instituto Ti-

radentes que outorgou me-
dalha de ouro  ao prefeito 
Marcus Soliva por eficiência 
de gestão, apontou também a 
vereadora Tia Cleuza como 
uma das mais operantes, 
segundo a consulta popular. 
Pela sua atuação no social 
de Guaratinguetá, Tia Cleuza 
subiu no pódio para receber 
sua medalha como a mais ci-
tada pela população, seguida 
dos colegas de Câmara Ney 
Carteiro e Marcio Almeida.

Estímulo
Após a divulgação da pes-

quisa realizada pelo Centro 
Unisal e Rádio Aparecida na 
capital Mariana da Fé, que 
pontuou 57% de rejeição à 
administração municipal, o 
prefeito Ernaldo Marcon-
des recebeu como estimulo 
os dados e segue na ardua 
missão de organizar a cidade 
com medidas que nem sem-
pre agrada ‘gregos’, muito 
menos ‘troianos’. Se por um 
lado os números da Rádio 
Aparecida se mostram con-
trários, em outra mostragem 
sobre eficiência de gestão, o 
Instituto Tiradentes o home-
nageou com a medalha da 
instituição.

Não convidem para…
…mesma picanha o vi-

ce-prefeito de Pinda, Ricardo 
Piorino (PR) e o vereador 
Rafael Goff (PSDB), princi-
palmente se o churrasqueiro 
for o também vereador Felipe 
Cesar, cuja churrascada for 
para acertar candidatura a 
deputado federal. Segundo a 
‘guerra fria’ pelos corredores 
da municipalidade, os inte-
resses vão além da eleição 
de 2018, mais precisamente 
para 2020‼!

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 90/17 PROC. Nº 457/17.

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 Contratação de empresa 
especializada para confecção de prótese parcial removível, ou seja, para produção da 
armação metálica – escultura e fundição do metal, a realizar-se ás 9h30min do dia 18 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 Revogação de Procedimento Licitatório

Concorrência Pública nº. 04/2017 – Processo nº. 297/2017

O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do certame em epígrafe, com 
base no art. 49 da Lei Federal 8.666/93, no Processo de Licitação que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza urbana 
de resíduos sólidos, consistindo em coleta e transporte de resíduos sólidos doméstico e 
comercial, locação, manutenção e higienização de contêineres de PEAD, varrição manual 
de vias e logradouros, limpeza de feiras livres, capinação manual e mecânica de vias e 
logradouros, roçada mecânica e coleta seletiva. Os autos do processo permanecem à 
disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de 
Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625,
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3041, das 09h às 18h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2017 – PROC. 445/2017

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
contratação de serviços de hidrojato, autovácuo e vac-all com motorista e de microfilmagem 
e televisionamento de tubulação com operador, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: JT SANAEAMENTO EIRELI EPP, CNPJ: 09.407.078/0001-08, vencedora dos 
itens: 1,2, no valor total de R$ 146.000,00 (Cento e quarenta e seis mil reais)

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Silveiras tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 24/09/2017 das 12h40 às 15h11. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Decreto estabelece 
novos critérios 
para vagas em 
creches de Guará
Medida assinada por Soliva prioriza 
ensino de crianças vulneráveis

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi assinado pelo prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva (PSB), um decreto 
que altera os critérios pelo 
preenchimento de vagas nas 
creches e escolas municipais 
de educação infantil para 
crianças de até quatro anos 
de idade. Para a secretaria 
de Educação, Elisabeth Sam-
paio, o decreto vai facilitar o 
ingresso de crianças vulnerá-
veis sócio e economicamente.

De acordo com a respon-
sável pela Educação, foi ne-
cessário reorganizar a fila de 
espera por vagas nas creches 
e escolas municipais infantis. 
“Temos uma grande demanda 
na cidade e nesse momento 
ainda não é possível atender 
toda a população de Guara-
tinguetá. Nossa previsão é 
de que em 2019 tenhamos 
mais de quinhentas vagas a 
oferecer”, contou Elisabeth.

De acordo com o decreto, as 
vagas seguirão os seguintes 
critérios: mães que trabalham 
e recebem o auxílio do Bolsa 
Família terão preferência pela 
vaga; mães ou responsáveis 
que trabalham e tenham me-
nor renda per capta também 
terão prioridade. Crianças 

com deficiência também in-
tegram o grupo. Por fim, mãe 
ou pai menores de 18 anos 
que estejam matriculados 
na rede municipal de ensino.

O decreto e os novos crité-
rios valerão a partir de 2018 
apenas para as crianças de 
0 a 4 anos de idade que vão 
ingressar na rede municipal 
de ensino. As crianças que já 
estão matriculadas precisam 
apenas efetuar a rematrícula 
para continuar estudando. 
“Atualmente nós temos um 
grande número de crianças 
aguardando matrícula. Que-
ro deixar claro que a criança 
que está matriculada perma-
nece. É preciso apenas fazer 
a rematrícula daqueles que 
já estão inscritos”, enfatizou 
Elisabeth Sampaio.

Inscrições – Os pais que 
quiserem ter direito à prio-
ridade devem, no ato da ins-
crição, comprovar que estão 
empregados, apresentar o 
cartão do Bolsa Família ou 
comprovante de rendimen-
tos, laudo médico, no caso de 
crianças com deficiência, ou 
comprovante de matrícula.

Após atender as priorida-
des, as demais matrículas 
serão realizadas normal-
mente e seguirão a ordem 
de cadastro.
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                   EDITAL DE CONVOCAÇÃO                         

Convenção Ordinária para Escolha dos Membros do Diretório 
Municipal de Lorena – SP (2017/2019). 
 
O Presidente da Comissão Executiva do Partido Progressista do Município de Lorena / 
SP, na forma da do Estatuto do PP e da Resolução – PP/SP nº. 002/2017, convoca os 
convencionais habilitados (filiados) para a Convenção Ordinária Municipal, que se a 
realizará no dia 06 de Outubro de 2017, na Praça Baronesa de Santa Eulália,N°02 
(Câmara Municipal), das 08:00 horas até à 12:00 horas, nesta cidade, para a 
deliberação da seguinte ORDEM DO DIA: 
 
a) Eleição dos Membros Titulares e Suplentes do Diretório Municipal; 
b) Escolha dos Delegados à Convenção Estadual e seus respectivos Suplentes; 
c) Eleição do Conselho Fiscal, Consultivo, de Ética e Fidelidade Partidária e dos 
respectivos Suplentes;  
d) Outros assuntos de interesse Partidário. 
Outros sim, informamos que o prazo para o registro de chapas se encerra 48 
(quarenta e oito) horas antes do início da Convenção.  
 
Lorena, 28 de Setembro de 2017. 
 

Presidente do Diretório Municipal.  

                                                      
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 149/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 - REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para o Centro 
de Referência de Assistência Social-CRAS, conforme descrição constante do Termo 
de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 11/10/2017, às 14:00 horas. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, 
após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na 
íntegra: à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br.

Silveiras, 27 de setembro de 2017.

Guilherme Carvalho da Silva - Prefeito Municipal

Lorena e Guará lideram homicídios na região
Registros de assassinatos reduzem em 23% no Vale do Paraíba; Pinda é destaque positivo

Lucas Barbosa
Regional

Um levantamento divulgado 
pela secretaria de Segurança 
do Estado, na tarde da última 
segunda-feira, apontou que 
o Vale do Paraíba teve uma 
queda de 23% do número de 
homicídios dolosos (quando 
há a intenção de matar) nos 
primeiros oito meses do ano, 
comparado ao mesmo perío-
do de 2016. Na contramão da 
região, Lorena registrou um 
aumento de casos, mantendo-
-se na liderança do número de 
assassinatos.

De acordo os dados, a re-
gião contabilizou, de janeiro 
a agosto, 201 homicídios 
dolosos, 59 casos a menos 
do que no ano passado. Outra 
modalidade que apresentou 
uma redução de casos foi o 
roubo, que passou de 1.190 
para 849, chegando a uma 
queda de 28%. 

O Vale do Paraíba divide 
com a região de Piracicaba 
o topo do ranking da região 
mais violeta do interior de 
São Paulo.

Mais uma vez o levantamen-
to revelou que Lorena segue 
com o maior número de homi-
cídios da região, chegando a 
17 ocorrências, três a mais do 
que nos primeiros oito meses 
de 2016. Agosto foi o mês 
mais violento no município, 

registrando cinco mortes.
Um fato que preocupa a 

população e as autoridades é 
que os assassinatos de 2017 
já representam quase 57% do 
número total de registros do 
ano passado, que foi de 30, 
sendo 16 somente no último 
quadrimestre.

O Jornal Atos tentou so-
licitar um posicionamento 
da Polícia Militar de Lorena 
sobre os dados, mas a capitã 
Adriana Sérvio não foi locali-
zada até o fechamento desta 
edição.

Os dados também demons-
traram que Guaratinguetá 

segue na “cola” de Lorena no 
ranking da violência, com 
apenas um homicídio a me-
nos.  Em comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado, quando 11 moradores 
tiveram a vida ceifada pela 
violência, a Terra de Frei Gal-
vão registrou um crescimento 

de 45% de casos.  
Outra cidade que teve um 

aumento preocupante foi 
Cruzeiro, que enquanto no 
ano passado tinha três ho-
micídios até agosto, em 2017 
já contabiliza oito incidentes, 
representando um aumento 
de 166%. 

Canas e Cachoeira Paulista, 
que no ano passado não tive-
ram homicídios entre janeiro 
e agosto, acabaram contabili-
zando um registro em 2017. 
Já Piquete, que havia tido so-
mente uma vítima, neste ano 
conta com duas ocorrências. 

Potim e Silveiras foram 
os únicos municípios que 
mantiveram o mesmo saldo. 
Enquanto a primeira teve 
cinco assassinatos, a outra 
não registrou nenhum caso. 

Alívio – Na contramão das 
cidades vizinhas, Pindamo-
nhangaba e Aparecida tive-
ram uma queda acentuada de 
homicídios em 2017.

Enquanto Pinda teve 23 
habitantes mortos nos dois 
primeiros quadrimestres de 
2016, este ano o número caiu 
para 11, representando uma 
redução de 52%.   

Já em Aparecida os casos 
reduziram de cinco para 
dois, totalizando uma queda 
de 60%. 

Roubos – Enquanto Lorena 
lidera os números de homi-
cídios, o município registrou 
uma queda de 25% nos regis-
tros de roubos, passando de 
471 para 352 ocorrências.

Já Pinda e Guará tiveram 
aumento no indicador. A 
primeira saltou de 492 para 
537 casos, chegando a 9%, 
e a segunda passou de 257 
para 345, contabilizado 34%.

Viaturas das policias Civil e Militar, durante operação na região; Estado aponta para aumento de homicídios em Guaratinguetá e Lorena

Foto: Arquivo Atos

Casas do bairro Santa Terezinha; processo determinou retirada de setenta famílias em até trinta dias

Famílias têm trinta dias para desocupar casas em Aparecida
Rafael Rodrigues
Aparecida

Moradores da rua Chico 
Palma, no bairro de Santa 
Terezinha em Aparecida estão 
com os dias contados para 
deixarem suas casas, devido a 
uma ordem judicial de reinte-
gração de posse. São cerca de 
setenta pessoas, que moram 
em 17 casas construídas em 
um terreno que pertencia 
a antiga Rede Ferroviária 
Federal.

A estudante Jessica Men-
des, que nasceu no local há 
25 anos, relatou que seu avô 
teve a permissão de construir 
a casa onde moram. “Rece-
bemos uma ordem judicial 

pedindo ordem de despejo. 
Sempre tentamos regularizar 
a área, mas nunca consegui-
mos. Esse terreno é da antiga 
Rede Ferroviária, e há muitos 
anos permitiram que meu 
avô, construísse, mas agora 
eles doaram a área para pre-
feitura e teremos que sair”.

A primeira ordem de despe-
jo dava até a última segunda-
-feira 25, para que as famílias 
deixassem as residências, 
mas depois de procurarem a 
Prefeitura, eles conseguiram 
um prazo maior. De acordo 
com a estudante, um oficial de 
justiça avisou na última sex-
ta-feira (22), que eles tinham 
mais 30 dias para deixarem 
as casas. 

O secretário de Planeja-
mento de Aparecida, Marco 
Aurélio de Toledo Piza, reve-
lou durante entrevista a uma 
emissora de rádio da região 
que a atual administração 
ficou surpresa com a determi-
nação, e que o próprio prefei-
to solicitaria uma dilação do 
prazo de despejo para auxiliar 
as famílias. “Devido a essa 
surpresa, foi realizada uma 
reunião com a área jurídica. 
Levando em consideração a 
questão social, pedimos uma 
dilação de prazo para que 
as famílias possam ter mais 
tempo de sair”. 

Piza explicou que o local 
pertence ao município, e que 
a requisição do terreno foi 
feita em pela gestão de 2005. 
“Aquela área é do município, 
e a Prefeitura em 2005 in-
gressou com uma ação de 
reintegração de posse visando 
retomar o local, e a Justiça 
deu uma decisão final”. 

Ele reforçou que a atual 
administração vai cumprir 
a decisão judicial, mas que 
buscará novas alternativas 
para as famílias. “É bom que 
se frise que se trata de uma 
decisão judicial, e a prefeitura 
não tem muito o que fazer. Se 
o prefeito não cumprir, será 
enquadrado na lei de respon-
sabilidade”.

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

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

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

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 -
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Som Alarme e Bloq. - Tel.
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –
Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -

Cidade Nova - Pinda

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

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

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

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

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

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

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

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

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

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

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

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

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

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César

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

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

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

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

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de

óleo especializada - F: 3527-
1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

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

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

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

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

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

(12) 99104-0182
Cisas – Moreira César

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

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

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

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

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira - M. C.

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

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./aeroportos/excurções
em geral - F: 3641-1297/7817-
4501/99739-1570/99736-0892

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

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização

Luvas - Óculos
Máscara de solda

Uniformes industriais
Etc.

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

email.: contato.jemepis@gmail.com

   3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

(12)

J & M   EPI’S E UNIFORMES

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO mudanças


