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Vereador é denunciado por
ameaça e divisão de salários
Foto: Reprodução

Adevaldir Ramos, acusado por ex-assessora, negou irregularidades

N.º 2.862

Isael rebate
acusações de
Ortiz Junior
sobre saúde

Foto: Arquivo Atos

Ex-assessora acusa Adevaldir Ramos por crime
de concussão na Câmara de Lorena; parlamentar
nega série de crimes apontados por ex-funcionária
O cenário político em Lorena passa por um novo turbilhão. Uma ex-assessora do vereador Adevaldir Ramos (PRB)
o acusa de ameaçá-la e ainda
de dividir de forma irregular
os salários dos funcionários de
seu gabinete. A investigação
segue com a Policia Civil. Elaine Calixto começou trabalhar
com o parlamentar durante
a campanha para as eleições
2016, sendo efetivada no cargo de assessora parlamentar
após eleição do candidato,
onde ficou até dia 31 de maio.
Adevaldir a teria exonerado
após atritos e frequentes
desentendimentos devido à
repartição de salários, no final

Prefeitura
assume direção
geral do PSem
Aparecida

de maio. A última situação
teria sido uma discussão em
que, segundo a denunciante,
o filho do vereador (Fabrício
Ramos, vereador cassado por
ter condenação criminal em
terceira instância no STF) a
agrediu tentando pegar o
celular de sua mão.
No dia seguinte ela procurou a Justiça com provas do
crime de concussão realizado
no gabinete, entre elas gravações de áudio que mostram as
negociações e mensagens de
ameaças feitas pelo vereador
através de um perfil no Facebook. “Recebi mensagens me
ameaçando, me chamando
de vagabunda, falando coisas

que, por ser um vereador,
teria que ter índole, mas ele
(Adevaldir) não tem. Levei
todas as provas e denunciei
por causa de discussões e falta
de respeito. Ele falava que o
dinheiro dele compra todo
mundo. Espero que a justiça
seja feita”.
De acordo com o depoimento da denunciante, Adevaldir
alegou que o perfil da rede
social utilizado nas ameaças
apresentadas não é dele e que
a própria funcionaria teria o
criado. Ela negou a criação e
afirmou que o parlamentar
também fez um boletim de
ocorrência contra ela.
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Isael, que respondeu Ortiz Junior

Após ser alvo de duras críticas do prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB),
o chefe do Executivo de
Pindamonhangaba, Isael
Domingues (PR), divulgou
na última quinta-feira um
levantamento que apontou
que o município também
registrou uma alta demanda
“importada” nos atendimentos da saúde.
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Vereadores
rejeitam contas
de 2013 e 2014
de Polydoro

Depois de anos de queda de
braço, a Prefeitura de Aparecida e Santa Casa encerraram
o contrato e agora o Pronto
Atendimento, que ainda
funciona na entidade, será
administrado inteiramente
pela administração municipal. A princípio, o fim do
convênio não trará nenhuma
mudança drástica, já que o
PS continua funcionando no
mesmo prédio, pertencente
ao hospital.

A Câmara de Roseira rejeitou as contas de 2013
e 2014 do prefeito Jonas
Polydoro (PSD). A decisão
dos vereadores foi baseada
no parecer do Tribunal de
Contas do Estado, que apontou falhas na administração.
Após a votação no plenário,
a decisão foi encaminhada ao
Ministério Público. O prefeito
pode ficar inelegível por até
oito anos.
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SEGURANÇA A Polícia Militar e a Prefeitura de Pindamonhangaba firmaram, na última semana, uma parceria para
Shopping
intensificar a fiscalização sobre os veículos escolares que circulam no município. Além de multar os motoristas que estão Teca herda
busca reforçar desrespeitando a lei, a iniciativa busca garantir uma maior segurança às crianças e adolescentes.
Pág. 7
precatório de
segurança após
R$ 400 mil
Manthiqueira
dois assaltos
Foto: Reprodução

Duas vezes alvo de assaltantes no ano, o Eco Valle
Shopping de Lorena revelou, na última quinta-feira,
que realizará mudanças em
seu sistema de segurança.
A ação busca evitar novos
crimes, como o registrado
no último dia 22, quando
uma quadrilha invadiu uma
joalheira.
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Estelionatário
é indiciado por
usar nome de
igreja em Pinda
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de Otacílio

tem decisão
para repetir
Esportiva

O Tribunal de Contas do
Estado notificou na última
semana a Prefeitura de Piquete sobre o pagamento de
uma dívida de R$ 400 mil
em precatórios, contraída
pela antiga gestão municipal.
Caso não pague a pendência,
o município ficará impossibilitado de receber verbas
governamentais.

A expectativa pelo primeiro
título da história do Manthiqueira é grande neste sábado.
Enquanto se prepara para
encher o Dario contra o São
Bernardo, na decisão da Série
B do Campeonato Paulista, o
torcedor de Guaratinguetá
recorda o último título profissional conquistado em casa.
Se vencer, o time quebra um
jejum de 57 anos. Momento
de relembrar os feitos da
velha Esportiva, no Benedito
Meirelles.
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O ídolo Tupi, da Esportiva, campeão em 1960; o técnico Luís Felipe, chave no sucesso do Manthiqueira

Guará cria lei
para punir
pichadores
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Atos e Fatos

Bastidores da Política

“O mais corrupto
dos Estados tem
o maior número de leis”
Tácito

Márcio Meirelles

MOURÃO E MORO
Na semana que passou, o general Mourão, secretário de economia
e finanças do Exército, em uma loja
maçônica de Brasília, manifestou a
sua opinião sobre a situação política que estamos atravessando.
Mourão admitiu abertamente a
possibilidade de uma intervenção
militar no país: “é óbvio que quando nós olhamos com temor e com
tristeza os fatos que estão nos cercando, a gente diz: pô, por que não
vamos derrubar esse troço tudo”.
O comandante Mourão expressou o sentimento do povo brasileiro
- o não esclarecido, o iletrado e o
oportunista-, diante dos detalhes
da corrupção em todos os sentidos
expostos à sociedade.
Recomenda o bom senso que
a emissão de uma opinião deve
estar circunscrita ao momento, ao

A missão

para a força militar. Desculpado o
trocadilho: o Exército da Salvação.
O comandante Mourão talvez
tenha se empolgado com as ações
do exército nos morros cariocas e
o que propõe, entrelinhas, é afastar
as autoridades constitucionalmente
eleitas e tomar o poder a força.
O seu projeto de ação está mais
para bravata ou um firme propósito
de afirmar que somos uma república de bananas onde o poder se
acessa pela força.
Como é incrível a capacidade da
sociedade brasileira em destruir o
que construiu com muito sacrifício.
Os exemplos são inúmeros, por
exemplo, depois de tantos anos de
combate ao flagelo da inflação, o
controle das contas públicas um
governo destrói todas estas conquistas, com a maior facilidade, e
joga na rua da amargura13 milhões

“Estamos nos organizando

para destruir a democracia?”
ambiente e de quem está falando. O
general expressou a opinião de um
civil, fardado, e como representante
de uma organização de defesa do
Estado.
Portanto exigia-se cautela.
A atitude do general Mourão
poderia ser interpretada como a
opinião de seus companheiros de
farda e colocar em cheque a autoridade do Comandante Militar do
Exército, o general Vilas Boas, que
nos momentos críticos de instabilidade política, como foi o recente
impeachment, movimentações de
rua, redes sociais destrambelhadas,
o comandante pregava a estabilidade, a legalidade e a legitimidade.
O general Mourão deveria saber
que contrariar superiores configura
grave transgressão às normas militares. Entretanto, o assunto ficou
por aí mesmo e não houve punição.
Em recente encontro com o
Alto Comando o General Ventura
afirmou: “o exército Brasileiro é
uma instituição comprometida com
a consolidação da democracia em
nosso pais”. Ponto final.
Entretanto o estrago foi feito.
A fala do general Mourão pode ser
interpretada como um recado para
os radicais de dentro da corporação;
um suposto apoio a um candidato
saído das forças armadas, - não
representa a sua maioria - e uma
lembrança para parte da sociedade
que sente saudades do regime militar (também radicais) ou, a aqueles
que não tem coragem de discutir os
problemas do país e os transfere

A Câmara de Aparecida, por não
dar a devida publicidade aos trâmites
da Comissão Processante instaurada
para decidir a situação do vereador
Elcio Ribeiro, o Elcinho, que segue
afastado pela Justiça. Moradores
reclamam do ‘silêncio’ adotado pela
Casa de Leis na investigação do parlamentar, que além da cabível quebra
de decoro pela acusação de ter tentado obter vantagens, acabou preso na
Operação Leviatã. Para indignação
popular, Ribeiro conseguiu receber
seus subsídios atrasados, referentes
ao período em que esteve preso. Com
a palavra, o Legislativo!!!

de trabalhadores.
Estamos nos organizando para
destruir a democracia?
Inacreditável como uma grande
parte da sociedade almeja a volta
dos militares ao poder, onde os
próprios sabem o quanto custou
aos militares patriotas ver a sua
corporação comparada com fações criminosas e controladas por
radicais.
Será que a sociedade não se
lembra na ditadura, o partido que
apoiava o governo, a Arena, era
formada por homens públicos
oligárquicos, fisiologistas, com a
mesma formação política destes
que estão na cadeia ou respondendo por corrupção na Lava Jato?
Será que a sociedade não entende que num regime forte impossível
a existência de toda a estrutura da
Lava Jato; de uma imprensa livre,
de uma Política Federal eficiente,
de um Judiciário independente, em
constante aperfeiçoamento das leis
contra o crime de corrupção?
Num regime de exceção jamais
seria possível vermos Sergio Moro
interpelando um ex-presidentes da
República e o repreendendo pela
sua indevida postura perante um
tribunal.
O Rio de Janeiro, e a “Estado”
da Rocinha, um exemplo claro
do resultado quando se quebra a
estrutura de um Estado.
O Brasil tem grande chance de
ser igualado ao Rio de Janeiro se a
sociedade continuar a não entender
o sentido da democracia.

Tem ‘gente’ tentando reunir o
remanescente do ninho tucano de
Guará, para formar uma ‘tropa de
elite’ com a missão de retomar o comando da cidade em 2020. Segundo
patuleia, o start será dado no próximo
dia 8, em função da convenção do
partido, onde eles pretendem reunir
tucanos do ‘baixo clero’ e os de plumagem ‘nobre’ para atribuir tarefas
e definirem a ‘missão’. Ah! Parece
que o Toninho Malvadeza está com
book de viúvas de vários palanques
para filiarem-se no partido.

Não convidem para…

…a mesma picanha o vereador
Maurinho Fradique e o engenheiro
João Bosco Romeiro, principalmente se o assunto for a disputa pelo
diretório do PSB de Lorena‼!

Passaporte carimbado

O ex-prefeito de Pinda, Vito Ardito comemorou esta semana com
amigos e poucos correligionários
(já que muitos
já debandaram)
a aprovação das
contas de sua
gestão relativas
ao ano de 2015
pela Câmara
Municipal, em
atenção ao que
o Tribunal de
Vito Ardito
Contas já havia recomentado. O fato
acabou viralizando a expectativa de
seu nome para corrida eleitoral do
ano que vem.

Parceria 2018/2020

Circulou nas principais rodas
políticas de Pinda que a suposta
parceria entre
os vereadores
Ronaldo Pipas
(ainda PR) e Rafael Goffi (ain-

Rafael Goffi

da PSDB) terá
efeito duplo.
Disseram que o
apoio de RonalRonaldo Pipas
do na campanha
de Goffi a deputado federal, será
recompensada pela aliança de ambos na eleição municipal de 2020,
ou seja, um para prefeito e outro
para vice.

O que muitos querem saber

O que rolou de tão importante
para motivar a visita do secretário
Alexandre Dias ao gabinete do
vereador Fabrício Aeronáutica esta
semana? Disseram que a curiosidade da galera agitou os corredores
e ‘labirintos’ da Câmara de Guará,
principalmente quando souberam
que o Antonio José participava da
recepção ao homem da Promoção Social. Talvez seja por isso
que transformaram a conversa em
‘código morse’, para não correr
o risco dos vizinhos de divisórias
ouvirem???

Miséria pouca é bobagem
O Manthiqueira, que faz neste
sábado a partida mais importante
de sua curta, mas louvável história.
Depois de seis temporadas, o clube
comandado por Dado de Oliveira
conquistou o acesso e pode conquistar seu primeiro título. A Laranja,
assim como a seleção holandesa fez
em 1974, mostrou que é possível
construir uma equipe competitiva
tendo como base um futebol que
foca o espirito esportivo e a ética,
deixando de lado o “vale tudo pelo
resultado”. Em tempos de pouca
ética na política regional, um bom
exemplo vindo dos campos.

Decididamente os dias já foram
melhores para o prefeito de Aparecida, Ernaldo Marcondes. Se não bastasse o desgaste
de transferir a
administração
do Pronto Socorro ao custo
de R$330 mil
m en s ai s ‘d a s
mãos’ da Santa
Casa para uma
OS,contratada
Ernaldo Marcondes
emergencialmente, simultaneamente a outra empresa que administra o
atendimento dos postos de atendimento na cidade está com o contrato

vencido e 114 funcionários com a
‘faca no pescoço’. Enquanto a batata do prefeito assa pelos ‘corredores
da saúde, bem em frente ao hospital
os ‘olheiros’ da oposição assistem
o ‘espetáculo’ na arquibancada
numerada da Pizzaria do Augusto.
Perguntem ao Chafic‼!

Questão de ética ou…

…a ‘tanga tá frouxa? Enquanto
‘baluarte’ da oposição de Lorena
pronuncia seus devaneios contra a
administração pública e toda sorte
baixaria na tribuna da Câmara, sempre obedecidos pelos seus asseclas,
a população pensante da cidade
indaga do presidente do Legislativo (o de direito, porque o de fato
é outro) sobre a abertura de uma
CEI ou a convocação da própria
Comissão de Ética para investigar
o ‘caso Adevaldir Ramos’, acusado
de concussão – segundo o código
penal, artigo 316 – crime praticado
por funcionário público, em que
este exige, para si ou para outrem,
vantagem indevida, direta ou indiretamente. Ah! Pasmem, parece
que o Adevaldir é o presidente da
tal Comissão de Ética?!?!? Com a
palavra o ‘Tão Tão distante’‼!

Aposentadoria indireta

A notícia que o prefeito Edson
Mota está articulado com a maioria
dos vereadores a criação do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto em
Cachoeira Paulista, como prelúdio
de um movimento para expulsar
a Sabesp da cidade, não agradou
a maioria dos cachoeirenses. Em
meio à classe pensante da cidade,
a suspeita de uma nítida manobra
para posteriormente contratar uma
empresa do ramo para cuidar servido. A maledicência já vulgarizou
pelas esquinas, dizendo que estão
querendo promover a aposentadoria
indireta para muitos que exercem
mandato neste período. Perguntem
ao vereador ‘filhinho de mamãe’‼!

Herança ‘otaciliana’

Enquanto a Câmara de Piquete
procura ‘pelo em ovos’ para tentar
complicar a vida da prefeita Teca
Gouvêa, sua administração segue
ainda pagando a conta do governo
pa$$ado. Esta semana corre pelas
esquinas da cidade que a Justiça
ameaça deixar a Prefeitura inadimplente, se Teca não pagar um recente
precatório de R$ 400 mil, proveniente de acordos trabalhistas que
o ex-prefeito Otacílio Rodrigues
deixou de pagar em seu período.
Também, o que são R$ 400 mil
comparados aos R$ 13 milhões que
ela pagou de dívidas acumuladas
quando assumiu a Prefeitura em
2013???

Protesto oportuno

A população de Cachoeira Paulista aplaudiu esta semana o projeto da vereadora Dada Diogo que
buscava garantir 80% das vagas
de empregos
aos moradores
da cidade nas
empresas que
venham prestar serviços
no município.
O projeto foi
barrado ‘misteriosamente’
Dada Diogo
nas comissões da Câmara, segundo a ‘voz da periferia’, talvez por
oferecer risco aos contratados pela
Prefeitura residentes em outras
cidades. Dada teve a iniciativa
apoiada diretamente pelos colegas
Tião do Marly e Nenê do São João.

Preço de banana

A polêmica sobre as dificuldades
da administração Marcus Soliva
em liberar subvenção às festas de
Guaratinguetá dividem opiniões
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pelos cafezinhos da cidade. E para
‘apimentar’ a situação, após a Prefeitura liberar esta semana R$ 17
mil para a Festa das Bananas, em
detrimento da Festa de Frei Galvão
que se encontra na contagem regressiva para seu acontecimento e que
até o momento sem nenhuma valor
foi liberado, a coisa pegou fogo.
Disseram que a maledicência só
começou a esfriar quando chegou a
informação que o líder de governo
na Câmara, João Pita, estava ‘articulando’ com os vereadores de
oposição a aprovação do projeto de
Soliva que libera o recurso solicitado pelo Padre.

Alinhando por cima

Quem transitou pela Assembleia
Legislativa esta semana foi o empresário e presidente do Clube Comercial de Lorena, Renato Marton. Pelo
que se ouviu nos corredores da Casa
de Leis do Estado, é que além de

Deputado Vaz de Lima e Renato Marton

retribuir a visita do deputado Vaz de
Lima no início do mês em Lorena,
falaram que os tucanos conversaram
sobre o próximo período eleitoral e
consideraram as supostas mudanças
que deverão ocorrer para pleito de
2020, onde naturalmente Renato
busca se viabilizar para concorrer
ao Executivo. Perguntem ao Capitão
Elton‼!

Perguntar não ofende

É fato comprovado que o vereador Samuel da Canção Nova, após
dar o voto decisivo para preservar as
finanças da Unimed, em detrimento
ao valor do ISS que deveria ser
recolhido à Prefeitura de Lorena,
já conseguiu empregar sua irmã no
hospital???

Prejuízo ao erário

A queda de braços entre governo
e oposição na Câmara de Silveiras
na última quinta-feira gerou um
prejuízo incalculável neste primeiro
momento. A Prefeitura, que buscava
através de um projeto de lei regulamentar a execução tributária (cobrança de ISS das grandes empresas
que operam comercialmente no município), vai deixar de receber estes
valores até 2019. Quatro vereadores
de oposição, Carlos do Nézio, Felipe Cardoso, Dirceu Sárita e Marco
Aurélio aproveitaram a ausência de
um governista para barrar o projeto
por 4 votos a 3. O presidente do
Legislativo Sidnei, sempre a favor
da governabilidade, não pode fazer
nada para impedir, porque só votaria
no caso do empate.

Efeito surpresa

Não vai ser por falta de candidatos que Guará vai deixar de ter representante na Assembleia Legislativa
a partir de 2019. Embora as evidências destaquem
Regis Yasumura (agora PSB)
neste pré aquecimento eleitoral,
esta semana foram confirmados
mais dois nomes:
Argus Ranieri
Celão
(PMDB) dobrando com o federal Baleia Rossi, e
por último e bem comentado pelas
lideranças de bairros da cidade,
Marcelo Coutinho, o Celão, que
num primeiro momento aceitou o
desafio de dobrar com Marco Bertaiole unindo os votos de Guará e
Mogi das Cruzes.
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Vereador de Lorena é
acusado por ameaça e
repartição de salários
Ex-assessora denuncia Adevaldir Ramos por
crime de concussão; filho do parlamentar
é apontado como comandante de gabinete
Rafaela Lourenço
Lorena

O cenário político em Lorena passa por um novo
turbilhão. Uma ex-assessora
do vereador Adevaldir Ramos
(PRB) o acusa de ameaçá-la e
ainda pela divisão de salários
entre funcionários de seu gabinete. A investigação segue
com a Policia Civil.
Elaine Calixto começou
trabalhar com o parlamentar
durante a campanha para as
eleições 2016, sendo efetivada no cargo de assessora

parlamentar após eleição do
candidato, onde ficou até dia
31 de maio.
Adevaldir a teria exonerado após atritos e frequentes
desentendimentos devido
à repartição de salários,
no final de maio. A última
situação teria sido uma discussão, em que, segundo
a denunciante, o filho do
vereador (Fabrício Ramos,
vereador cassado por ter
condenação criminal em 3ª
instância no STF) a agrediu
tentando pegar o celular de
sua mão. No dia seguinte ela

procurou a justiça com provas do crime de concussão
realizado no gabinete, entre
elas gravações de áudio que
mostram as negociações e
mensagens de ameaças feitas
pelo vereador através de um
perfil no Facebook. “Recebi
mensagens me ameaçando,
me chamando de vagabunda,
falando coisas que, por ser
um vereador, teria que ter
índole, mas ele (Adevaldir)
não tem. Levei todas as provas e denunciei por causa de
discussões e falta de respeito.
Ele falava que o dinheiro dele

Trecho de mensagens online que teriam sido enviadas pelo vereador Adevaldir Ramos à ex-assessora

compra todo mundo. Espero
que a justiça seja feita”.
De acordo com o depoimento da denunciante, Adevaldir alegou que o perfil
da rede social utilizado nas
ameaças apresentadas não
é dele e que a própria funcionaria teria o criado. Ela
negou a criação e afirmou
que o parlamentar também
fez um boletim de ocorrência
contra ela. “Ele disse que o
dinheiro dele compra todo
mundo, e achou que eu não
fosse abrir minha boca, que
eu não ia fazer o B.O contra
eles, mas sim, resolvi procurar o lado da Justiça”.
Segundo a ex-assessora, ela
e mais quatro funcionários
eram obrigados a fazer a repartição dos salários. Mensalmente, Elaine repassava R$ 1
mil a uma ex-assessora e os
demais funcionários do gabinete repassavam suas partes
de acordo com a indicação do
filho do vereador. “Quando
ele mandou a Cidinha embora (outra assessora) ele disse
que eu ia ter de pagar o seu
funcionário da funerária, e
o filho dele queria que eu
pagasse até o ‘caldo’ (sic)
que ele pegava. Aí falei ‘ué,
vou pagar duas pessoas e
trabalhar de graça?’ Tá errado, porque o dinheiro não
sai do bolso dele, o dinheiro
vem do povo. Se fosse dele,
poderia me pagar quanto
quisesse, mas isso é crime”,
frisou Elaine.
Entre denúncias e informações que estão vindo à
tona na cidade, a possível
intervenção do ex-vereador Fabrício da Funerária
nesta legislatura também
foi citada, como o homem
que ordena as atividades no
gabinete. “O filho manda em
tudo. Se o pai dá uma ordem
e o filho dá outra, prevalece
a ordem que o filho dá. Tudo
que o filho fala é cumprido”,
contou Elaine.
Durante os cinco meses de
trabalho na Casa, ela garantiu
que todas as viagens para São
Paulo, com o carro da Câmara
era assinada pelo vereador,
mas o filho que viajava. O fato
teria acontecido duas ou três
vezes. “Não adianta ele mentir
porque é só perguntar para
os motoristas, a não ser que
eles também mintam, mas na
Via Dutra tem câmeras, se a
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O vereador de Lorena Adevaldir Ramos, que contestou acusações

polícia quiser puxar, ela vê
que realmente quem ia nas
viagens”.
Procurada pela reportagem do Jornal Atos, a Câmara de Lorena informou
que apesar das situações
apontadas por Elaine, não
há nenhuma denúncia ou
investigação, seja por parte
do vereador, denunciante
ou Justiça sobre o caso no
Legislativo.
A ex-assessora afirmou
estar com a consciência tranquila por ter feito o correto.
“Não vou falar que medo
não tenho, porque a gente
não sabe do que a pessoa é
capaz, mas também sei que
ele não pode fazer nada pra
mim, que a polícia já vai atrás
dele. E até quando o povo
vai ser enganado? Porque
quem colocou ele lá dentro
foi o povo, foi a ajuda de todo
mundo”, salientou.
Resposta – O vereador Adevaldir Ramos negou todas as
acusações, desde a ameaça,
à divisão de salários e as
viagens realizadas por seu
filho. Ele alegou ter exonerado Elaine Calixto devido a
frequentes faltas no trabalho,
e que após a exoneração ela
teria utilizado um perfil no
Facebook, criado com sua
autorização, para inventar

as ameaças. “Eu ia na Câmara
e ela não estava lá. Gabinete
fechado, ela não dava satisfação na Câmara. Eu chamava
atenção a respeito disso, mas
aí ela foi mandada embora e
começou fazer coisas contra
mim. Esse Face é tudo falso,
eu não sei mexer, não tenho
face, não tenho WhatsApp,
meu celular é daquele simplesinho, só para receber
ligação”, comentou.
A respeito da divisão de
salários, o parlamentar disse não ter acesso algum às
remunerações dos funcionários e que cada um tem seu
cartão, sua senha e salário.
“Eu nunca precisei dessas
coisas porque graças a Deus
o que eu tenho dá pra viver
e jamais faria algo do tipo
na cidade”.
Já as supostas viagens de
Fabrício Ramos em seu lugar,
com o carro da Câmara para
São Paulo, também foram
negadas. “É tudo invenção,
eu tenho todas as notas que
comprovam que eu fui, está
tudo na Casa”, frisou.
Ramos afirmou ainda ter
feito um boletim de ocorrência na Polícia Federal contra
a ex-assessora, e exige que
ela comprove esses crimes,
pois segundo ele, nunca
existiu nenhum áudio.

Vereadores rejeitam contas de
2013 e 2014 de Jonas Polydoro
Prefeito de Roseira não conseguiu articular votação e viu contas serem
rejeitadas na Câmara Municipal; decisão foi encaminhada para o MP
Leandro Oliveira
Roseira

O prefeito Jonas Polydoro, que teve contas de 2013 e 2014 rejeitadas

A Câmara de Roseira rejeitou as contas de 2013 e 2014
do prefeito Jonas Polydoro
(PSD). A decisão dos vereadores foi baseada no parecer
do Tribunal de Contas do
Estado, que apontou falhas
na administração. Após a votação no plenário, a decisão
foi encaminhada ao Ministério
Público. O prefeito pode ficar
inelegível por até oito anos.
Para que as contas fossem
aprovadas eram necessários
seis votos dos nove vereadores que compõe o Legislativo,
já que o parecer do TCE foi

contrário. Mas na Câmara,
o prefeito não conseguiu
articular a votação e o placar
terminou em 5 a 4 a favor
das contas, placar insuficiente
para aprovação.
O presidente do Legislativo,
José Altair (PR) e os vereadores Benedito Moreira (PSD),
Luciana Ribeiro “da Cultura”
(PSD), Gustavo Fonseca (PTB)
e Joel Polydoro (PSD) votaram
a favor das contas. “Os vereadores que votaram a favor
estão pensando no bem de
Roseira”, respondeu Altair
ao ser questionado sobre a
votação.
Os vereadores Célio Francisco (SD), Isaias Eleutério, o

Daio da Farmácia (DEM), João
Vilaça (PV) e Maria Cecília
(PSDB) votaram pela rejeição
das contas e a favor do parecer do Tribunal.
“O projeto não diz que o
projeto roubou, que houve
dolo. Houve alguns indícios
de irregularidades no qual
o prefeito é notificado, ele
tem o prazo para sanar e foi
sanado quase todos eles”,
saiu em defesa o presidente
da Câmara.
Altair respondeu que teme
que após a rejeição o clima
entre o Executivo e o Legislativo possa ficar estremecido
e causar um racha dentro da
casa de leis.

Silveiras implanta projeto para auxiliar gestantes
“Futuras Mães” oferece palestras e kits de enxoval; quinze moradoras são contempladas
Lucas Barbosa
Silveiras

Com o objetivo de contribuir para que as gestantes de
Silveiras estejam mais bem
preparadas para lidarem
com a maternidade, a Prefeitura implantou neste mês o

projeto “Futuras Mães”. Além
de kits de enxoval, a ação
oferece palestras educativas
às moradoras.
Na última terça-feira, 15
grávidas participaram do
segundo encontro do projeto, realizado no salão do
Cras (Centro de Referência

de Assistência Social). Durante o evento, as gestantes
acompanharam a palestra do
dentista André Marçal, que
deu uma série de dicas sobre a maneira adequada de
realizar a higiene bucal dos
bebês através da escovação
dental e outros procedimen-

tos. “Estamos nos esforçando
para oferecer um acompanhamento diferenciado
para estas mulheres. Temos
recebido um ótimo retorno
por parte das gestantes. Elas
disseram que as palestras as
ajudaram ter mais segurança
para lidar com este período

tão importante que antecede
o parto”, explicou o prefeito,
Guilherme Carvalho (PSDB).
Após as explanações do
palestrante, as grávidas
receberam kits de enxoval com cobertor, toalha
de banho, lençol, fronha,
macacão, body, calça, luva,

“Só espero que não atinja
a nossa população. Parecer
técnico é uma coisa, mas a
gente não pode ficar fazendo
picuinha política. Eu sei lá,
respeito a decisão de cada um,
mas tomei minha decisão, não
pelo prefeito, e sim pensando
no bem do povo. Hoje se o
prefeito não tiver o apoio da
Câmara, a cidade não anda”,
concluiu.
A reportagem procurou o
prefeito, mas Polydoro não foi
encontrado até o fechamento
desta edição.
Após a votação, a decisão
foi encaminhada ao Ministério Público para que sejam
tomadas as medidas cabíveis.
meia, sapatos de lã e uma
banheira. “Estes produtos
foram adquiridos através
de recursos da venda de artesanatos da loja do Fundo
Social. Esse projeto é algo
inédito em Silveiras, e esperamos que ele auxilie a vida
de muitos moradores e tenha
uma continuidade”, ressaltou
o chefe do Executivo.
A próxima palestra do “Futuras Mães” será realizada
em 31de outubro, às 14h,
no salão do Fundo Social de
Silveiras.
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PS de Aparecida deixa de ser
administrado pela Santa Casa
Ainda no prédio da entidade, atendimento passa a ser
chefiado pela Prefeitura; contrato era de R$ 370 mil mensais
Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Santa Casa de Aparecida, que deixa de gerenciar o trabalho no atendimento do Pronto Socorro da cidade

Depois de anos de queda
de braço, a Prefeitura de
Aparecida e Santa Casa
encerraram o contrato e
agora o Pronto Atendimento, que ainda funciona
na entidade, será administrado inteiramente pela
administração municipal.
A princípio, o fim do convênio não trará nenhuma
mudança drástica, já que o
PS continua funcionando
no mesmo prédio, pertencente ao hospital.
De acordo com a secretária de Saúde, Maria Eliane
de Pereira, o que muda a
partir do dia 1 de outubro,
é a administração do local.
“A Prefeitura assume o
Pronto Atendimento já nas

primeiras horas da manhã
do dia 1. Contratamos uma
empresa, na verdade uma
Organização Social, para
gerenciar a contratação dos
profissionais e a gestão do
estabelecimento”.
A empresa terceirizada
foi contratada emergencialmente para gerenciar
o PA de Aparecida pelos
próximos noventa dias. “Até
que possamos concluir o
processo licitatório de contratação de uma empresa
definitiva, que irá gerenciar
tanto o Pronto Atendimento
como as unidades de Saúde
Básica da cidade”, explicou
a secretária.
A Santa Casa administrava o Pronto Atendimento
em Aparecida há 18 anos.
Até esse mês o valor pago
pela administração para
que a Associação do Lar São
Francisco gerenciasse o PA
era de aproximadamente
R$370 mil.
Eliane ressaltou que o
fim do contrato foi feito
“de forma amigável” entre
Prefeitura e entidade. Ela
explicou também que o
atendimento não será prejudicado, já que os funcionários devem ser mantidos.
“Estamos recebendo os
currículos dos profissionais
que já trabalham no PA e

que mostraram interesse
em continuar. Vamos contratar novos profissionais
também”.
A estrutura oferecida
hoje, de dois médicos clínicos e um pediatra 24 horas
deve continuar com a administração da Prefeitura, mas
a secretaria anunciou que
um médico a mais, clinico,
deverá ser contratado para
que possa dar mais suporte, principalmente com a
proximidade do feriado
em comemoração ao dia de
Nossa Senhora Aparecida.
O Pronto Atendimento
continuará também funcionando no mesmo prédio,
que hoje pertence a Santa
Casa, mas o projeto da
Prefeitura é levar o serviço
para a UPA (Unidade de
Pronto Atendimento), que
está sendo construído no
bairro da Santa Terezinha.
O local, que está em fase
final de construção, deverá atender todos os casos
de urgência e emergência
da cidade. Eliane garantiu
que mesmo não estando
na Santa Casa, o Pronto
Atendimento terá estrutura
para realizar os atendimentos, estabilizando pacientes
que possam necessitar de
intervenção cirúrgica ou
internação.

Empresa tem contrato estendido para administrar saúde
Com receio de demissão em massa, Instituto Higya é mantida como administradora das UBS’s de Aparecida
Rafael Rodrigues
Aparecida

Outro impasse que a Prefeitura de Aparecida enfrenta é o fim do contrato com
o Instituto Higya, empresa
responsável pela administração das UBS’s (Unidades
Básicas de Saúde) no município. O fim da parceria

também estava programado
para o final de setembro,
o que deixou funcionários
apreensivos com o medo de
perder o emprego.
Além do risco da demissão em massa, a população
temia também pelo atendimento nos postos dos
bairros.
A intenção da Prefeitura é

que a mesma empresa que
será contratada em caráter
definitivo para gerenciar o
Pronto Atendimento seja
responsável pela saúde básica, ou seja, os postos dos
bairros.
O contrato com o Higya
foi prorrogado também
por três meses. A exemplo
da Organização Social que

gerenciará o PA, o Instituto
ficará na cidade apenas para
que a administração conclua
o processo de licitação. “O
Instituto continua no município até que possamos
concluir esse processo da
nova escolha de uma organização social”, explicou a
secretária de Saúde, Maria
Eliane de Pereira.

Funcionários – Com o
contrato entre a Prefeitura
de Aparecida e o Instituto
Hygia, responsável pela
administração da saúde na
cidade, mais de cem funcionários estavam temendo
engrossar a lista de desempregados no município. A
empresa tinha até colocado
114 pessoas em aviso pré-

vio, ou seja, foram comunicados do fim dos trabalhos.
O prazo para o fim dos
serviços prestados pelos
funcionários, que atuam em
diversos postos de saúde da
cidade, iria até esta sexta-feira, mas com a prorrogação do contrato, até o fim do
ano a cidade contará ainda
com os profissionais.
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Guará recebe obras
na ponte sobre o
Ribeirão dos Motas
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A CCR NovaDutra está realizando nova etapa das obras
de modernização da ponte
sobre o Ribeirão dos Motas,
no Km 65 da pista sentido
São Paulo, em Guaratinguetá.
Por conta das obras, a via vai
permanecer interditada do
acesso da saída da cidade,
próximo da rodoviária. A
alternativa para os usuários
será utilizar a saída do Km
67.
As obras de modernização da ponte consistem em
recuperação, reforço e alargamento da estrutura, com
implantação de acostamento
e área de passeio para pe-

destres. Cerca de quarenta
profissionais trabalham na
realização dos serviços, que
contam com investimento
de R$ 2,5 milhões com
previsão de término em
dezembro deste ano.
As obras fazem parte do
Programa de Recuperação
e Alargamento de Pontes e
Viadutos, realizado pela CCR
NovaDutra desde 1996, em
vários pontos da rodovia.
Para saber das condições
de tráfego, os motoristas
podem entrar em contato
com o Disque CCR NovaDutra, pelo telefone 08000173536. Os motoristas
também podem obter informações sintonizando a CCR
FM 107,5 NovaDutra.

Isael rebate acusações de
Ortiz Junior com dados sobre
atendimento de taubateanos
Pinda registra alta demanda importada de pacientes de Taubaté;
prefeito alfineta sistema de maternidade da cidade vizinha
Foto: Reprodução

Cruzeiro abre inscrições
para vaga de zeladoria
da Rodrigues Alves
Da Redação
Cruzeiro

A zeladoria da Escola Estadual Doutor José Rodrigues
Alves Sobrinho, de Cruzeiro,
está com inscrições abertas
para o processo de ocupação
da vaga.
Os interessados devem procurar a secretaria da escola
até a próxima terça-feira
e apresentar documentos
em envelope tamanho ofício
com proposta de acordo com

as exigências contidas na
resolução disponível na
secretaria da escola, último
holerite comprovando que
é funcionário público, declaração de bons antecedentes,
xérox do RG, declaração de
tempo de serviço ininterruptos dos últimos cinco
anos, termo de anuência do
superior imediato e horário
de trabalho semanal.
A Escola fica na rua Doutor
Celestino (conhecido como
Rua 7), nº 1.711, no Centro.
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Isael Domingues, que rebateu asacusações feitas sobre saúde publica
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após ser alvo de duras críticas do prefeito de Taubaté,
Ortiz Junior (PSDB), o chefe
do Executivo de Pindamonhangaba, Isael Domingues
(PR), divulgou na última
quinta-feira um levantamento que apontou que o município também registrou uma
alta demanda “importada”
nos atendimentos da saúde.
Isael chegou a ser chamado de “cara de pau” pelo
tucano, que afirmou que as

unidades de Taubaté tiveram
um aumento de 45% no número de atendimentos de
pacientes da cidade vizinha.
No último dia 21, Ortiz
Junior concedeu uma entrevista à Rádio Metropolitana,
onde reclamou que devido à
má gestão do setor da Saúde
de Pinda, os moradores estão buscando atendimento
em Taubaté. Além de denominar como uma droga o
funcionamento do sistema
de urgência e emergência do
município vizinho, o tucano
revelou que estuda mover
uma ação de reparos de
danos, para que Isael arque
com as despesas dos pacientes pindamonhangabaenses.
No dia seguinte à entrevista, Taubaté divulgou um
balanço que revelou que
de maio a agosto, 1.463
moradores de Pinda foram
atendidos pelas suas unidades de saúde. No mesmo
período do ano passado, o
número não ultrapassou
1.009 atendimentos.
Em resposta às críticas de
Ortiz Junior, Pinda divulgou
na última quinta-feira um

levantamento feito pela
empresa ABBC, que desde
maio administra o Pronto
Socorro, que apontou que
o número de taubateanos
atendidos na cidade também
é alto. Os dados revelam que
o Pronto Socorro recebe
em média 150 taubateanos por mês, apenas 25 a
menos do que o balanço de
Taubaté afirma atender em
seu Pronto Socorro e nas
UPA’s (Unidade de Pronto
Atendimento).
Isael ressaltou que é normal o fluxo de pacientes
entre os municípios vizinhos, já que o atendimento
pelo SUS (Sistema Único
de Saúde) é universal. “Nós
também atendemos bastante
taubateanos, e não recusamos atendimentos aos
taubateanos, pelo contrário,
como médico eu aprendi que
devemos atender a todos independente de onde sejam”,
afirmou o prefeito.
O balanço de Pinda demonstrou que desde maio,

o Pronto Socorro atendeu
2.115 moradores de outras
cidades, sendo 35,2% de
taubateanos, que totalizam
747 dos atendidos. As especialidades que tiveram mais
pacientes “importados” de
Taubaté foram de generalista (367) e obstetrícia (336).
Apenas na maternidade, o
índice de taubateanos que
recorreram a saúde pública
em Pinda significa 57,24%
do total de atendimentos
importados.
Isael enfatizou ainda que
diversas gestantes de Taubaté procuram Pinda para
terem seus filhos. A taxa de
nascimento de taubateanos
representa 30% dos partos
feitos pela Santa Casa de
Pinda. “Vamos dar total
assistência e acolhimento a
todos que necessitarem da
saúde pública de Pinda, especialmente na maternidade,
que é uma de nossas referências, e por outro lado, uma
das deficiências de algumas
cidades”, alfinetou.
Foto: Reprodução

O prefeito de Taubaté Ortiz Junior, que não poupou críticas à Pinda
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Estelionatário é indiciado após usar
nome de igreja em Pindamonhagaba
Polícia recupera materiais doados por fiéis; criminoso pode ser preso por até cinco anos
Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

A Paróquia Miguel Arcanjo, que teve o nome usado em golpes praticados em Pinda; ação da polícia conseguiu recuperar parte do material apreendido com estelionatário
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após quase duas semanas
de investigação, a Polícia
Civil de Pindamonhangaba
indiciou, na última terça-fei-

ra (26), um estelionatário
acusado de utilizar o nome
da Paróquia Miguel Arcanjo
para aplicar golpes em Pindamonhangaba. Também
foram recuperados eletrodomésticos que haviam sido

doados por fiéis enganados
pelo criminoso.
Na última semana, o Jornal
Atos publicou uma matéria
mostrando a indignação do
padre da Paróquia Miguel
Arcanjo, Cipriano Alexandre

Oliveira, 36 anos, com o golpe
aplicado pelo estelionatário,
que percorria diversos bairros pedindo, indevidamente,
doações e prendas para a
festa de São Miguel Arcanjo,
que ocorrerá no próximo

domingo. O padre revelou
que o golpista se aproveitou
do fato de ter sido motorista
voluntário do ex-pároco
Edson Rodrigues, falecido
há quase três anos, para
enganar os fiéis.

Depois de novo assalto, Eco Valle Shopping
promete mudanças no sistema de segurança
Alvo de bandidos pela segunda vez em oito meses; local conta com câmeras e vigilantes

Viatura passa em frente ao Eco Valle Shopping, em Lorena; centro comercial reforça segurança para evitar novas ocorrências após dois assaltos em pouco mais de nove meses
Lucas Barbosa
Lorena

Duas vezes alvo de assaltantes no ano, o Eco Valle
Shopping de Lorena revelou,
na última quinta-feira, que
realizará mudanças em seu
sistema de segurança. A ação
busca evitar novos crimes,
como o registrado no último
dia 22, quando uma quadrilha invadiu uma joalheira.
Inaugurado no fim de
2015, o Eco Valle Shopping,
que recebeu investimento
de cerca de R$ 80 milhões,
é considerado um avanço
para os setores econômico

e turístico de Lorena. Além
de tornar-se a principal opção de lazer do município,
o empreendimento acabou
reduzindo a hegemonia do
comércio da região central.
Como efeito colateral à instalação do empreendimento,
que conta com 116 pontos
comerciais, criminosos passaram a enxergar o local
como um alvo.
Em 23 de janeiro deste
ano, três homens armados
invadiram a joalheria Gold
Finger e levaram relógios,
óculos e joias. O crime foi
gravado pelas câmeras de
segurança da loja, mas até

COMUNICADO AO PÚBLICO
A Nextel Telecomunicações Ltda., operadora de
Serviço Móvel Especializado, em atenção ao disposto
no Regulamento do Serviço Móvel Especializado
(SME), aprovado pela Resolução nº 404, de 5 de maio
de 2005, informa a seus clientes e ao público em
geral que cessará a prestação do serviço de rádio
(tecnologia iDEN) nos municípios de Aparecida,
Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas, Lorena
e Queluz, em 31/3/2018. Os usuários da tecnologia
receberão benefícios especiais para migrar
suas linhas do Serviço Móvel Especializado (iDEN)
para o Serviço Móvel Pessoal (3G).
Para mais informações, acesse nextel.com.br.

hoje nenhum dos bandidos
foram presos.
Já na última semana, a mesma joalheria foi novamente
assaltada. De acordo com a
Polícia Civil, quatro homens
e uma mulher renderam
as funcionárias e fugiram
levando diversos produtos.
Na fuga, eles abandonaram
um carro na rotatória de
entrada do bairro Santa Lucrécia, onde outro veículo os
aguardava. As policias Civil e
Militar realizaram buscas na
região, mas não conseguiram
localizar a quadrilha.
O novo caso acabou ganhando repercussão pelo

município, acendendo um
debate sobre a necessidade
do centro comercial e as
forças de segurança promoverem ações que garantam
mais tranquilidade aos funcionários e frequentadores
do shopping.
De acordo com a gerência
do Eco Valle Shopping, em
breve serão realizadas mudanças pontuais no esquema
de segurança do local, que
já conta com vigilantes e
câmeras espalhadas pelos
corredores. O centro comercial preferiu não revelar
quais serão as medidas,
buscando evitar que os ban-

didos tenham acesso às
informações.
Em nota oficial, a Polícia Militar informou que
mantém um preventivo
nas áreas comerciais de
Lorena, como no Centro
e no entorno do Eco Vale
Shopping, por serem áreas
de interesse da Segurança
Pública. A corporação revelou ainda que não tem
registrado um aumento de
furtos e roubos à estabelecimentos comerciais do
município.
A gerência da joalheira
Gold Finger preferiu não
se manifestar sobre o caso.

Para evitar que o criminoso
continuasse lesando a população, a Paróquia Miguel
Arcanjo, localizada no Araretama, registrou um boletim
de ocorrência.
De acordo com o delegado
titular do 1º Distrito Policial,
Vicente Lagioto, o ex-motorista foi interrogado na última
semana, acabando indiciado
por estelionato, correndo o
risco de ser preso por até
cinco anos. O criminoso, que
segue em liberdade, foi obrigado a revelar onde estavam
escondidos os eletrodomésticos.
Até o fechamento desta
edição já havia sido recuperado um ferro de passar
roupa e um aparelho de
liquidificador, porém a doadora não foi identificada até
o momento. “O SIG (Setor de
Investigação Geral) continua
em diligências para restituir
as prendas para a vítima, que
seria moradora de Santo Antônio do Pinhal. Quem souber
a identidade da vítima deve
solicitar que ela compareça
ao 1°
DP para providenciar a
restituição dos objetos apreendidos”, explicou o delegado.

Jovem de Pinda
é baleado
por ciclistas
Um rapaz de 23 anos foi
vítima de uma tentativa de
homicídio na madrugada da
última sexta-feira no Araretama, em Pindamonhangaba.
De acordo com a Polícia
Militar, por volta das 4h, a
vítima caminhava por uma
via quando foi surpreendida
por dois atiradores que estavam em uma bicicleta. Ele foi
socorrido e encaminhado à
Santa Casa, onde segue internado em estado greve.
A Polícia Civil investiga o
caso, mas até o fechamento
desta edição os atiradores não
haviam sido presos.

Gestante é
agredida durante
assalto em Guará
A Polícia Civil abriu uma
investigação para tentar identificar o criminoso que agrediu uma gestante durante
um assalto na noite da última
terça-feira, em Guaratinguetá.
Segundo a Polícia Militar, a
mulher foi abordada na passagem da linha férrea na avenida Integração, no Vila Brasil.
Após a vítima ter se negado a
entregar seus pertences, ela
acabou agredida com socos
e chutes. Na sequência, o criminoso fugiu levando a bolsa
e a bicicleta da mulher.
A grávida foi socorrida e
encaminhada ao Pronto Socorro, onde permanece em
observação.

Idoso é morto
com seis tiros
em Canas
Um idoso de 62 anos foi
assassinado na noite da última
quinta-feira no Santa Teresinha, em Canas.
De acordo com o boletim de
ocorrência, vizinhos acionaram a Polícia Militar, na manhã da última sexta-feira, ao
desconfiarem que algo errado
havia ocorrido com o homem,
já que ele não foi visto saindo
de sua casa pela manhã.
Ao entrarem no imóvel, os
policiais encontraram o corpo
do idoso caído no chão do
quarto. O cadáver apresentava
seis perfurações feitas por
disparos de arma de fogo e
um ferimento, provavelmente
à golpes de faca.
A Policia Civil abriu uma
investigação para apurar o
homicídio, mas até o momento
ninguém foi preso.
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Piquete é condenada a pagar
precatório de R$ 400 mil

7
Foto: Arquivo Atos

Dívida originária de ações trabalhistas de servidores contra
gestão de Otacílio Rodrigues tem de ser quitada até 2018
Lucas Barbosa
Piquete

O Tribunal de Contas do
Estado notificou na última
semana a Prefeitura de Piquete sobre o pagamento de
uma dívida de R$ 400 mil
em precatórios, contraída
pela antiga gestão municipal.
Caso não pague a pendência,
o município ficará impossibilitado de receber verbas
governamentais.

De acordo com a prefeita
Teca Gouvêa (PSB), os precatórios (ordens de pagamento
expedidas pelo Judiciário)
foram motivados por ações
trabalhistas movidas por
servidores municipais contra
o governo do ex-prefeito Otacílio Rodrigues (sem partido).
“Infelizmente, seremos prejudicados pela falta de seriedade e comprometimento da
antiga gestão. Piquete já não
conta com muitos recursos e

ainda temos que pagar pelos
erros passados”, desabafou a
chefe do Executivo.
Não é de hoje que Teca é
obrigada a lidar com obstáculos causados pela “herança
maldita” deixada por seu
antecessor. Ao assumir a Prefeitura, em 2013, ela recebeu
uma dívida de quase R$ 3
milhões, que mesmo comprometendo o planejamento
daquele ano, acabou quitada.
Teca enfatizou ainda que já

iniciou estudos para definir
como pagará os precatórios.
“Estamos analisando como
poderemos economizar em
algumas áreas para termos
recursos para serem destinados ao pagamento desta
dívida. Temos que pagá-la
até o ano que vem e certamente faremos isto, já que
se não quitá-la a cidade fica
impossibilitada de assinar
convênios e receber outros
apoios governamentais”.

A prefeita de Piquete, Teca Gouvea, que recebeu dívida como herança

Lei proíbe pichadores de disputar concursos
públicos em Guaratinguetá por cinco anos
Projeto sancionado pelo prefeito no fim de agosto segue lei federal que determina
detenção de seis meses a um ano para atos contra patrimônios históricos da cidade
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Pichações continuam a deixar mais feio o visual da cidade; Guaratinguetá cria lei que segue determinação federal para punir pichadores

A lei de combate a pichação
existe em todo o país, mas
em Guaratinguetá, quem for
flagrado pichando, além de
ser autuado e ter que pagar
uma multa, não poderá se inscrever em concursos públicos
municipais por cinco anos. O
projeto de lei é de autoria do
vereador Marcelo Augusto,
o Marcelinho da Santa Casa
(PSD), e foi sancionado no fim
do último mês pelo prefeito
Marcus Soliva (PSB).
Os constantes atos de pichação na cidade, em especial da
região central, fizeram com
que moradores procurassem
os vereadores para reclamar
sobre a situação. “A gente propôs essa lei a pedido de várias
pessoas que passam por esse
problema. Existe a lei federal,
mas aqui em Guaratinguetá se
trata mais das sansões administrativas”, explicou o autor
da proposta.
A lei federal contra a pichação prevê pena de seis meses
a um ano de detenção, além
de multa, a quem for flagrado

pichando monumentos ou
patrimônios tombados, devido
ao valor artístico, arqueológico ou histórico.
Em junho deste ano, o Museu Conselheiro Rodrigues
Alves foi reaberto após oito
anos. Considerado patrimônio histórico tombado pelo
Condephaat (Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico
e Turístico do Estado de São
Paulo), o casarão mal foi aberto a visitação e já foi pichado.
“O Museu Rodrigues Alves já
está com a lateral pichada. O
centro é a área mais crítica
de um modo geral, escritórios
de advocacia, lojas e casas já
foram pichadas. Mas na periferia, nos bairros, também tem
muita pichação. São reclamações contundentes”, ressaltou.
Com a sanção, quem for
flagrado pichando na cidade
será autuado, poderá ficar
detido de seis meses a um ano,
terá que pagar uma multa
com valor definido de acordo com a gravidade do ato e
também ficará impossibilitado
de se inscrever em concursos
públicos da Prefeitura de
Guaratinguetá, do Saeg e da
Codesg.
“O conteúdo maior será não
poder prestar serviço público,
isso é constrangedor. Quem
sabe assim conseguimos coibir esses atos”, concluiu o
vereador.
Grafites continuam permitidos desde que sejam
previamente autorizados pelo
Executivo.

Prefeitura e Polícia Militar firmam parceria para
fortalecer fiscalização de veículos escolares em Pinda
Região do Ribeirão Grande recebe primeira etapa da ação;
medida tenta garantir maior segurança para estudantes
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Polícia Militar e a Prefeitura de Pindamonhangaba
firmaram, na última semana,
uma parceria para intensificar a fiscalização sobre
os veículos escolares que
circulam no município. Além
de multar os motoristas que
estão desrespeitando a lei,
a iniciativa busca garantir
uma maior segurança às
crianças e adolescentes.
De acordo com o Executivo, na última semana
diversas vans e ônibus escolares que trafegam pela
região do Ribeirão Grande

foram vistoriadas. Além de
checarem as documentações dos condutores e veículos, os policiais militares
verificaram a situação dos
equipamentos de segurança.
Já os agentes da Prefeitura
fiscalizaram os documentos
e procedimentos municipais
exigidos dos monitores e
condutores como planilhas
de contatos dos alunos, listas de presença, uniforme e
crachás. Não foi encontrada
nenhuma irregularidade nos
automóveis.
O diretor de Educação,
Carlos José Lemes, ressaltou
a importância da ação.
“É muito importante essa

fiscalização para sabermos
se as ações que o setor vem
desenvolvendo estão sendo
colocadas em prática pela
empresa prestadora do serviço, assim podendo garantir a
qualidade do transporte aos
nossos alunos”.
Lemes explicou ainda que
o projeto será executado durante todo o período letivo
do ano, e pretende fiscalizar
os automóveis que trafegam
por todos os bairros.
A reportagem do Jornal
Atos solicitou um posicionamento da Polícia Militar
sobre a parceria, mas não recebeu nenhuma resposta até
o fechamento desta edição.

Foto: Divulgação

Polícia Militar trabalha na vistoria em ônibus escolar, em operação em parceria com a Prefeitura de Pinda
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À espera de sete mil torcedores, Manthiqueira
decide título inédito contra o São Bernardo
Na final da Segundona, Laranja precisa apenas do empate para fechar campanha como campeã
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Estádio Professor Dario
Rodrigues Leite será palco
da final da Segunda Divisão
Paulista de Futebol neste
sábado. O Manthiqueira,
time de melhor campanha na
competição, precisa apenas
do empate diante do São Bernardo para ficar com a taça.
A decisão está movimen-

tando a cidade, já que toda
a carga de ingressos disponibilizada para troca por
garrafas pet se esgotou em
24 horas. A partida começa
às 15h e as entradas, após o
fim da troca, custam R$ 20
e R$ 10 (meia).
Na base do fair play (jogo
limpo) o Manthiqueira mostrou que é possível ser vencedor. Depois de seis temporadas de muitas tentativas,

algumas ilusões e infinita
persistência, o time que leva
no uniforme a cor da Holanda, seleção que encantou o
mundo na década de 1970
conquistou seu primeiro
objetivo. O acesso veio depois de muita superação
neste ano. De desacreditado
na segunda fase, a equipe
de Guaratinguetá passou a
ser cotada como favorita ao
título.

Levantar a taça neste sábado pode ser a coroação do
clube que coloca na ponta
do lápis a filosofia do jogo
limpo e segue à risca a cartilha de Dado de Oliveira,
presidente, hora apontado
como um “maluco da bola”,
hora reverenciado pelo olhar
diferenciado de construir um
clube profissional e de fazer
futebol.
Campanha – Em um grupo

considerado forte na primeira fase, o Manthiqueira só
ficou atrás do São José na
classificação. A colocação levou o time de Guaratinguetá
para uma chave considerada
ainda mais difícil, ao lado de
Primavera, Taquaritinga e
José Bonifácio. Na virada do
primeiro para o segundo turno nesta fase, a Laranja era a
terceira, atrás de Primavera
e Taquaratinga. Dada como

Manthiqueira joga para quebrar tabu de 57 anos
Último time de Guará campeão na cidade foi a Esportiva em 1960; radialistas relembram história
Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Tupi, Alcino, Marucci e
Lucas duas vezes. Em 30 de
outubro de 1960 a Esportiva
de Guaratinguetá goleava o
XV de Jaú por 5 a 0 no antigo
estádio Benedito Meirelles e
conquistava o acesso à divisão especial de São Paulo. A
goleada deu à Rubra o título
da Divisão de Acesso. Desde
então, nenhum outro time
profissional de Guaratinguetá foi campeão jogando na
cidade. Depois de 56 anos,
o Manthiqueira pode colocar ponto final nesse tabu
histórico.
De lá para cá muita coisa
mudou. O acanhado estádio
do Campo do Galvão já não
existe mais. O então moderno
estádio Professor Dario Rodrigues Leite foi inaugurado
em 1965. A Esportiva saiu de
cena no fim dos anos 1990.
O Guaratinguetá foi fundado
na mesma época, chegou
à primeira divisão paulista
e despencou anos depois.
Hoje quem desponta é o
Manthiqueira, que tem neste
sábado a possibilidade de ser
campeão pela primeira vez.
Para quem viveu a euforia
do título da Esportiva em

Valdemir e Carlos Marcondes relembram a última conquista; glórias da Esportiva, esperança do Manthiqueira

1960, agora é hora de apoiar
a Laranja Mecânica para pôr
ponto final nesse tabu indigesto. “A Esportiva parou, o
Guaratinguetá também não
disputa mais. Acredito que
seja o momento do Manthiqueira. Depois de seis anos
de fundação eu acho que a
turma está chegando firme
para disputar esse título”,
respondeu Carlos Marcondes, historiador, narrador e

apresentador de Rádio Clube.
Marcondes está com 83
anos, narrou de perto e de
longe a história da Esportiva. No jogo do título, em
1960, ele não estava na
cidade. Narrou outra partida
decisiva pela conquista da
Rubra, no mesmo horário,
entre Catanduvense e Irmãos
Romano, que terminou 0 a 0.
“Eram oito mil torcedores no
Benedito Meirelles. Existia

uma grande expectativa pelo
título”, salientou.
Valdemir Barbosa, repórter
da Rádio Clube, também con-

tou a história da Esportiva.
Ele acredita que, depois das
idas e vindas do Guaratinguetá, o torcedor vai voltar
a abraçar uma equipe da
cidade. “A torcida está carente do futebol. Desde que
o Guaratinguetá foi para
Americana não foi a mesma
coisa”, respondeu. “O Manthiqueira está ocupando
uma lacuna muito grande e
teve a sorte e felicidade de
ter ascendido à Série A-3.
O time tem chances reais
de comemorar o título na
cidade”, concluiu.
Em 30 de outubro de
1960 os oito mil torcedores
que foram ao Benedito Meirelles voltaram para casa
com o título na bagagem.
Neste 30 de setembro de
2017 os novos torcedores
do Manthiqueira vão ao
Dario Rodrigues Leite com
o mesmo desejo dos antigos
admiradores da Esportiva:
ver o time campeão.
Foto: Reprodução

Bairro dos Pilões promove
festival da Banana em Guará
Da Redação
Guaratinguetá

A sétima edição do Festival
da Banana, dos Pilões, segue
com programação até neste
domingo em Guaratinguetá.
O evento é promovido pela
Ambapi (Associação dos Moradores do Bairro dos Pilões)
em parceria com a Prefeitura.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo principal do
Festival da Banana é incentivar o reconhecimento e a
divulgação das atividades
gastronômicas, estimular o
plantio da fruta, resgatar e
preservar a memória local e
preservar o potencial cultural
e ambiental do bairro.
O evento conta com pro-

dutos à base de banana
criados pelos moradores
do bairro, e também artesanatos confeccionados por
eles. A programação conta
com almoço neste sábado e
domingo, e outras atrações
como passeio ciclístico, concurso gastronômico, shows
musicais e o concurso do
Cacho de Banana.

O ex-zagueiro da Esportiva Tupi, idolo da última conquista em Guará

eliminada por muitos, a
equipe deu a volta por cima
no returno e desbancou o
time de Indaiatuba na briga
pela vaga.
No mata-mata, duas novas
pedreiras. Diante do Oswaldo
Cruz, derrota no primeiro
jogo por 1 a 0. O tropeço
colocou em xeque a continuidade do sonho dos atletas e,
principalmente, do presidente. “Reverter esse resultado
era algo dificílimo pelas
condições do time rival”, ressaltou Dado de Oliveira, após
vitória do Manthiqueira em
Guaratinguetá pelo mesmo
placar, resultado suficiente
para a classificação.
Diante do União Mogi,
velho conhecido de “Segundona”, dois jogos equilibrados.
Empate em Mogi das Cruzes e
vitória de virada com atuação
de gala de Pedrinho, Dener,
Cururu e Lucas Lima. “Preferi
não assistir o jogo. Voltei para
o estádio e ouvi o barulho da
torcida, imaginei ‘ou estamos
muito bem, ou muito mal’.
Entrei no estádio e já vieram
me abraçar. Vencíamos por 3
a 1”, lembrou Dado.
Decisão – Depois de seis
anos, o acesso foi conquistado. Falta o primeiro título
oficial. No ABC, empate por
1 a 1. Um novo empate dá o
título ao Manthiqueira. Para
o jogo deste sábado, casa
cheia, time completo, foco na
decisão e pés no chão. “Não
será fácil. (São Bernardo) É
um time complicado e que
joga muito bem”, explicou o
presidente.
Sem alterações, o time que
vai a campo neste sábado
tem Adalberto; Guilherme
Cururu, Felipe, Léo Turbo
e Pit; Léo Costa, Vitor Ono,
Alex Kleber e Lucas Batata;
Pedrinho e Lucas Lima.
Torcida – Os ingressos
destinados para troca através da promoção Futebol
Sustentável se esgotaram em
menos de 24 horas. Quatro
mil entradas foram trocadas.
Uma carga de 3 mil ingressos
foi colocada à venda pela diretoria do clube, que espera
7 mil torcedores para o jogo
deste sábado. Se confirmado,
esse será o maior público
do estádio Professor Dario
Rodrigues Leite desde 2013,
quando o Guaratinguetá empatou com o Palmeiras por 1
a 1 pela Série B do Brasileiro,
com 10.315 torcedores assistindo a partida.
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Proposta encaminhada para Câmara gera
polêmica sobre futuro da água em Cachoeira
Foto: Arquivo Atos

Contrato entre Prefeitura e
Sabesp aguarda renovação
desde 2005; estatal garante
que parceria deve continuar
Jéssica Dias
Lorena

Moradores de Cachoeira já questionam proposta da Prefeitura para implantar autarquia na cidade, em detrimento de contrato com a Sabesp

A discussão entre Prefeitura e Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo) para o futuro
do fornecimento da água e do
tratamento do esgoto na cidade tem gerado preocupação
nas ruas de Cachoeira Paulista.
O serviço hoje é feito com
contrato já vencido e o governo
do Edson Mota (PR) estuda a
implantação de outro sistema
com a criação de uma autarquia, a Saae (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto).
A proposta, encaminhada no
último dia 19, teria autonomia
financeira e técnica para pres-

tar o serviço e ficaria responsável ainda pela limpeza urbana,
manejo de resíduos, estudar,
projetar e executar as obras relativas a construção, ampliação
ou remodelação dos sistemas
públicos de abastecimento de
água potável, esgotos, sanitários, esgotos pluviais, limpeza
urbana e coleta e tratamento
de resíduos sólidos.
A receita para manter autarquia seria proveniente dos
recursos como taxas e tarifas
de serviços de água, esgoto
sanitário, coleta de resíduos
sólidos limpeza pública que
incidirem sobre imóveis beneficiados; além de doações orçamentarias e créditos adicionais
concedidos pelos governo
federal, estadual e municipal,
serviços ou tributos.
O projeto do Executivo foi
lido na sessão da Câmara na
terça-feira e encaminhado
para as comissões, mas de
acordo com a Casa não há previsão de quando será votado.
De acordo com o presidente
da Câmara, Breno Anaya (PSC),
a Prefeitura não tem contrato
renovado com a Sabesp desde
2005. No seu primeiro mandato na gestão do João Luís
Ramos (PSB) só foi discutido o
parcelamento de dívidas que a
Prefeitura tinha com a Sabesp.
Na atual gestão, o projeto foi
para votação na Câmara três
vezes. “Nas duas vezes a Sabesp
disse que não estava nos moldes dela, mas todas as vezes a
Câmara votou unânime”.
A comerciária Shirlene Simões, que mora no bairro
Jardim Trabalhista, opinou
sobre os serviços prestados
pela Sabesp. “Eu gosto do serviço da Sabesp, embora deixem
a desejar em algumas coisas
como o sistema de tratamento
de esgoto que foi construído
aqui no Jardim Trabalhista”,
destacou, contando sobre o
problema do mau cheiro no local. “O que resolveria o cheiro
seria colocar os equipamentos
que estão faltando”.
Para Anaya, a decisão de colocar o projeto em votação demanda cautela. “Antes de tudo,
além de analisar o projeto, ver
a possibilidade da implantação
ou não do Saae também tem
que ter um audiência pública,
para ouvir a população”.
A Sabesp foi procurada pela
equipe do Jornal Atos para
falar sobre a informação da
falta de contrato desde 2005,
os trabalhos feitos na cidade
hoje e a proposta da Prefeitura.
Em nota, a empresa se resumiu
a informar que a renovação
do contrato com a Prefeitura
de Cachoeira Paulista está em
fase de negociação, e que os
serviços prestados pela Companhia e a manutenção dos
sistemas existentes ocorrem
normalmente no município.
A Prefeitura também foi
procurada pelo Jornal Atos,
mas até o fechamento dessa
edição, a Redação não obteve
resposta.
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Editais Proclamas

(12) 99104-0182

— Aparecida

AUGUSTO FLÁVIO DOS
SANTOS DALÉCIO, Oficial
Registrador do Registro Civil
das Pessoas Naturais e de
interdições e Tutelas da Sede
da Comarca de Aparecida/SP,
FAZ SABER que pretendem
casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo
artigo 1.525 do Código Civil
Brasileiro: E se alguém
souber de algum impedimento
oponha-o na forma da lei.
1668 – João Carlos Ribeiro e Bárbara
Drieli Siqueira Santos. Ele, nacionalidade
brasileira, militar, solteiro, nascido no dia
25 de abril de 1987, residente e domiciliado
na Rua Christovao Macedo, 68, Ponte
Alta, Aparecida/SP, filho de Jose Esmério
Ribeiro e Eunice de Toledo Ribeiro Ela,
nacionalidade brasileira, recepcionista,
solteira, nascida no dia 25 de julho de 1991,
residente nesta cidade, na Rua Felippo,
274, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de
Marco Antonio Siqueira Santos e Maria
Graciane Luiz.
1669 – Rafael Washington de Oliveira
Gomes e Luanna Angélica Silva Hercules
de Araujo. Ele, nacionalidade brasileira,
frentista, solteiro, nascido no dia 06 de
novembro de 1995, residente e domiciliado
na Rua Jose Murad, 57, Apto. 31-B, Vila
Mariana, Aparecida/SP, filho de Ilze Regina
de Oliveira Gomes. Ela, nacionalidade
brasileira, vendedora, solteira, nascida no
dia 08 de dezembro de 1998, residente
nesta cidade, na Rua Jose Murad, 57, Apto.
31-B, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de
João Luiz de Araújo e Joana Angélica Silva
Hercules.
1670 – Bruno Araújo do Sacramento
e Pámela Cristine Miguel dos Santos.
Ele, nacionalidade brasileira, frentista,
solteiro, nascido no dia 07 de maio de 1988,
residente e domiciliado na Rua Américo
Alves, 75, Sta. Terezinha, Aparecida/SP,
filho de Benedicto Jose do Sacramento
e Marina Araújo do Sacramento. Ela,
nacionalidade brasileira, Bancaria, solteira,
nascida no dia 13 de novembro de 1989,
residente nesta cidade, na Rua Américo
Alves, 75, Sta. Terezinha, Aparecida/SP,
filha de Vicente dos Santos e Silvana Miguel
dos Santos.
1671 – Jose Marcelo da Silva Junior e
Isabela Dias dos Anjos. Ele, nacionalidade
brasileira, militar, solteiro, nascido no dia 22
de agosto de 1991, residente e domiciliado
na Rua Filippo, 10, Bloco 10, Apto. 304,
Aparecida/SP, filho de Jose Marcelo da
Silva e Teresinha de Carvalho Silva.
Ela, nacionalidade brasileira, autônoma,
solteira, nascida no dia 12 de julho de 1991,
residente nesta cidade, na Rua Filippo, 10,
Bloco 10, Apto. 304, Aparecida/SP, filha
de Benedito Cordeiro dos Anjos e Izabel
Cristina Dias dos Anjos.
1672 – Robson de Castro Carvalho
e Daiana Cristina Romano. Ele,
nacionalidade brasileira, autônomo,
solteiro, nascido no dia 18 de março de
1991, residente e domiciliado na Rua
Major Manoel M. de Castilho, 150, São
Sebastião, Aparecida/SP, filho de Robson
Jose Aparecido de Carvalho e Margaret
Aparecida de Castro Carvalho. Ela,
nacionalidade brasileira, cuidadora, solteira,
nascida no dia 04 de abril de 1986, residente
nesta cidade, na Rua Major Manoel M. de
Castilho, 150, São Sebastião, Aparecida/
SP, filha de Jose Benedito Romano e Elisete
Aparecida dos Santos

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
Timotéo Ferreira dos Santos Sol Lanches especiais - trailler
(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)

1673 – Leandro Sergio da Silva e
Raquel Aparecida da Silva Thomaz. Ele,
nacionalidade brasileira, pedreiro, solteiro,
nascido no dia 03 de novembro de 1980,
residente e domiciliado na Rua Barão do
Rio Branco, 255 A, Centro, Aparecida/SP,
filho de Lazaro Valério da Silva e Irene
Joana dos Santos Silva. Ela, nacionalidade
brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia
23 de dezembro de 1986, residente nesta
cidade, na Rua Barão do Rio Branco, 255
A, Centro, Aparecida/SP, filha de Carlos
Magno Galvão Thomaz e Creusa Aparecida
da Silva Thomaz.

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

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

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

CARRETO mudanças

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

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

De 2ª a domingo

F:(12)

99113-0857
99704-0628

1674 – Jefferson dos Santos Roberto
e Gabriela Santos. Ele, nacionalidade
brasileira, bancario, solteiro, nascido
no dia 28 de abril de 1986, residente
e domiciliado na Rua Itapemirim, 211,
Itaguaçu, Aparecida/SP, filho Joaquim Pedro
Roberto e Francisca Izabel dos Santos
Roberto. Ela, nacionalidade brasileira,
autônoma, solteira, nascida no dia 10 de
junho de 1993, residente nesta cidade, na
Rua Itapemirim, 211, Itaguaçu, Aparecida/
SP, filha de Ronaldo dos Santos e Claudia
Adriana Ribeiro.
1675 – Máico Custodio de Paula e
Daline Aparecida Pereira Ribeiro. Ele,
nacionalidade brasileira, pintor, solteiro,
nascido no dia 01 de abril de 1989, residente
e domiciliado na Rua Pedro Maria Filippo,
415, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho
de Dirceu Dias de Paula e Maria Gorete
Custodio. Ela, nacionalidade brasileira,
atendente, divorciada, nascida no dia 11 de
março de 1991, residente nesta cidade, na
Rua Pedro Maria Filippo, 415, Vila Mariana,
Aparecida/SP, filha de Jose Fabiano Ribeiro
e Gislaine Pereira Bento.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 01–
CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 113/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: MÁXIMO SUPERMERCADOS
ATACADISTA LTDA CNPJ: 07.298.275/0001-00
OBJETO: Cláusula Primeira – Ficam corrigidos os
valores unitários e totais dos itens listados abaixo:
13 – Coco ralado – Kg – 10 – R$19,70 – R$197,00
44 – Barra de chocolate meio amargo – Un – 8 –
R$19,66 – R$157,28
45 – Barra de chocolate branco – Un – 4 – R$19,66
– R$78,64
46 – Barra de chocolate ao leite – Um – 10 – R$19,66
– R$196,60
48 – Farinha para kibe – um – 15 – R$2,79 – R$41,85
Claúsula Segunda – O valor global do presente ajuste
passa a ser de R$ 4.131,10 (quatro mil cento e trinta
e um reais e dez centavos)
Claúsula Terceira - Permanecem inalteradas as
demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 442/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: A contratação de serviços de Buffet para
27 participantes do evento PAM 2017.
CONTRATADA: KÁTIA A C SANTOS LORENA - ME
CNPJ: 00.964.472/0001-64
VALOR TOTAL: R$ 810,00 (Oitocentos e dez reais)
VENCEDORA DO ITEM:1.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 27/09/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 449/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: O conserto do equipamento de autoclave
da marca Ortosíntese do Centro de Especialidades
Odontológicas II.
CONTRATADA: LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
CNPJ: 03.863.392/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 2,200,00 (Dois mil e duzentos
reais)
VIGÊNCIA: 30 ( trinta ) dias.
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de correção: Pregão Presencial
Nº 82/17 PROC. Nº 416/17.
O Município de Lorena-SP torna público a correção da data de
abertura constante no preâmbulo do edital, o qual deverá considerar
a data do dia 03 de outubro de 2017, conforme nota publicada nos
meios de publicação de praxe. Informações (12) 3185-3000, ramal
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 - PROCESSO N° 460/2017
INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO
O Município de Lorena-SP torna público o INDEFERIMENTO
de Impugnação apresentada pela empresa VALEC MOTORS
LTDA, no processo de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº
79/2017 - PROCESSO N° 460/2017, que tem por objeto a
aquisição de veículos novos (zero quilômetro) para atendimento
das necessidades da secretaria municipal de saúde. Os autos do
processo permanecem à disposição para vistas dos interessados
na sede da Prefeitura 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, rama 3041 ou 3046 das 09h00min às 17h00min, ou
pelo e-mail licitação@lorena.sp.gov.br

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 001/2013, vem por meio deste convocar os candidatos abaixo relacionados
para comparecerem nesta Prefeitura, sito à Rua Cap. Messias Ribeiro, 625 – Centro, no horário
das 09:00 às 17h no setor de RH, no prazo de 30 dias a contar da data desta Publicação, ficando
ciente que o seu não comparecimento importará em renúncia ao cargo concursado, são eles:
VALMIRIA VILAS BOAS LIGABO RG 289140067.
Lorena, 29 de setembro de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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: SANDRA LIMA DO PRADO RG: 417560515. 3.
Lorena, 29 de Setembro de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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to 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

Automóveis
VENDO Honda Bross
150 ESD ano 2012
– única dona. R$
7.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda
Tw i s t e r 2 5 0 a n o
2007 – vermelha. R$
5.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda
Tw i s t e r 2 5 0 a n o
2008 – amarela. R$
6.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda 150
titan ano 2012 – vermelha. Tr. F: 991048822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano
2004 – 4 pts – Flex
– preto. Tr. F: (12)
99127-0022 - Pinda
VENDO Corsa ano
97 – GL 1.6 – azul ,
abaixo tabela. Tr.F:
99212-1570 - Pinda
VENDO Pickup corsa
GL 1.6 ano 2000 –
branca. R$ 12 mil.
Tr.F: 3643-2882 –
Pinda
VENDO Classic Life
1.0 ano 2010 – cinza.
R$ 17 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
Classic 2013, única dona 50.000km
rodados, novo, em
bom estado. Abaixo
da tabela. Falar com
Chaiene no telefone:
99163-1023
VENDO Celta Spirit
ano 2005- 2 pts – azul
– R$ 14.500,00. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Escort 1.8
ano 96 GL – branco
– R$ 5 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
VENDO Uno Mille
Fire flex ano 2003 branco – básico. R$
15.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Parati CL
1.8 ano 97 – 2pts –
prata – básica – R$
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 4948/99115-2326 –
Pinda
VENDO Siena 1.0
16 v ano 2002 – prata – R$ 12.500,00.
Tr. F : ( 1 2 ) 3 6 4 3 4948/99115-2326 –
Pinda
Vendo Gol, ano 1998,
4 portas, cor preto,
motor 1.6, 8 valvulas,
com rodas liga leve
por R$ 10.300,00.
Telefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0, flex
15, branco, entrada +
parcela R$ 559,00.
Telefone: 3133-9201
Fusion Titanium, teto
+ awd 15, prata. 31339201
VENDO Airtrek 2.0
ano 2005 – completa – R$ 23 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano
2004 – 2 pts – prata.
R$ 14 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
VENDO Furgão Peugeot Partener ano
2011. R$ 20 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS
1.0 ano 2011 – preta.
R$ 20 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
VENDO Peugeot 307
Hat ch F elin e an o
2010 R$ 35 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0
fire ano 2012 – preto
R$ 24 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
Vendo ou troco por
moto, um fusca 74,
super conservado.
Valor R$ 6.000,00. Telefone: 99779-7939

Falar com Israel
Vendo Palio, 1998,
completo, prata, 4
portas, ar condicionado, vidro elétrico,
abaixo da tabela, R$
6.000,00. Telefone:
3133-2343

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
Vendo Honda City,
Paulinho, telefone:
2013, completo,
99715-5971
preto, novíssimo,
69.000km rodados, Faço faxina e passo
R$ 38.500,00. Telefo- roupa. Sou dona de
casa. Tenho experine: 99133-0119
ência. Telefone: 3013VENDO Fox 1.6
7827
Pepper ano 2016 completo - R$ 46 FAÇO viajens p/qualmil. Tr.F: 3643-2882 quer lugar – tds os
dias, finais de semana
– Pinda
– possuo Fiat Doblo
VENDO Gol 1.6 G5
nova (6 passag.). Tr.F:
ano 2009 – prata R$
3643-1327/9919423 mil. Tr.F: 36434495/982452882 – Pinda
1111/99718-6236 –
V E N D O F o x 1 . 0 Pinda
sportline ano 2007
FA Ç O s e r v i ç o d e
– completo – R$ 20
poda de arbusto,
mil. Tr.F: 3643-2882
grama e carpina de
– Pinda
quintal. Tr.F: 99188VENDO Monza 2.0 6730 – Pinda
ano 91 – A – azul- R$
Aulas particulares
5.500,00. Tr.F: 3643reforço escolar – Ma2882 – Pinda
temática (professor)
VENDO Eco Sport Ensino Fundamental
8v 1.6 – preta – com- II – Ensino Médio –
pleta – R$ 33.500,00. Auxilio para prepaTr. F : ( 1 2 ) 3 6 4 3 - ração em concursos
4948/99115-2326 – (aulas a domicilio Pinda). Tr.F: 3648-2960/
Pinda
99712-5919 – Pinda
VENDO Punto ELX
1.4 ano 2010 – com- Garçon, garoçonepleto – praa – R$ te, frita-se salgados,
22.500,00. Tr. F: (12) ajudante de cozinha.
3643-4948/99115- Tudo para sua festa.
Ligue:99655-8435
2326 – Pinda
VENDO Kombi STD
ano 97 – passageiro – R$ 10.300,00.
Tr. F : ( 1 2 ) 3 6 4 3 4948/99115-2326 –
Pinda
VENDO Celta 1.0 ano
2013 – prata – único
dono –R$ 22.500,00.
Tr. F : ( 1 2 ) 3 6 4 3 4948/99115-2326 –
Pinda
VENDO S 10 ano 97
– cabine dupla – c/
GNV nova – R$ 23
mil. Tr. F: (12) 36434948/99115-2326 –
Pinda
VENDO Meriva Joy
1.8 – flex – preta. R$
17.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda

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
Ofereço-me para
trabalhar de faxina,
doméstica ou acompanhante de idosos.
Falar com Dinha, no
telefone: 99734-7562
Quero trabalhar de
faxineira. R$ 100,00.
Telefone: 99177-0950
Eletricista residencial,
30 anos de experiência, instalação completa e reparos em
geral. Falar com Jairo.
Telefone: 3122-3448
ou 98108-2492
Frete mudanças e
carretos em geral é
com o expressinho
mineiro. Telefone:
3125-1136 ou 997766640
Montador de móveis.
Orçamento sem compromisso. Paulinho
no telefone: 31226121 ou 99715-5971
JP pintor. Massa corrida, grafiato, verniz,
pintura com pistola.
Telefone: 99627-5443
ou 99245-2190
Pedreiro constrói sua
casa, faz reformas,
encanados, pintor.
Falar com Pedro no
telefone: 99606-2419
Garçom e Garçonete,
frita-se salgado, ajudante de cozinha, organizamos sua festa.
Telefone: 3013-5768
ou 99655-8435
Aulas de reforço de 1
a 4 serie. Falar com
Silvia. Telefone: 31332141

VENDO Uno Way
- 2pts – prata. R$
15.500,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Uno MilPREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 074/2017
LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2017
OBJETO: Alienação de bens inservíveis ao município.
Considerando o que dos autos consta, onde a Leiloeira Eline Sodero Boaventura,
designada pelo Decreto nº 53 de 10/08/2017, com o apoio da Comissão de Leilão
dos Bens Públicos nomeada pelo Decreto nº 47 de 28/07/2017, julgou como
ARREMATANTES do LEILÃO Nº 01/2017 na seguinte conformidade: Lote nº 1 - Ford
F 12000 Caminhão - Placa BPZ 6751, Ano 2002/2002 – Diesel - Cor Vermelha,
Chassi 9BFXK82F52B079364 arrematado por Orlindo Lopes da Silva, CPF nº
497.155.426-20 por R$ 4.000,00. Lote nº 2 - VW Ônibus 16.210 CO - 48 L – Placa
BPZ 6744, Ano 1998/1998 – Diesel - Cor Amarela, Chassi 9BWY2TJBXWRB05995
arrematado por Ferreira Center P. C Auto Ltda, CNPJ nº 20.190.796/0001-08 pelo
valor de R$ 6.200,00. Lote nº 3 - Scania Ônibus F 113 HL - 48 L – Placa BWS 1527,
Ano 1992/1992 – Diesel - Cor Azul, Chassi 9BSFU4X2ZN3404920 arrematado por
Denis Vinicius Santana Mendes Leal, CPF nº 311.288.988-21 pelo valor de R$
8.100,00. Lote nº 4 - M. B Busscar Ônibus 37 L – Placa CYB 7449, Ano 2001/2001
– Diesel - Cor Branca, Chassi 9BM3820691B277416 arrematado por Ferreira Center
P. C Auto Ltda, CNPJ nº 20.190.796/0001-08 pelo valor de R$ 6.000,00. Lote nº
5 - Marcopolo Volare Ônibus 24L – Placa CDV 2688, Ano 2002/2002 –Diesel - Cor
Branca, Chassi 93PB02A2M2C006364 arrematado por Ezequiel de Proença
Gregório, CNPJ nº 26.959.856/0001-82 pelo valor de R$ 15.000,00. Lote nº 6 - Trator
Massey Fergunson Modelo 272 arrematado por Marcos Levi Lautensc Hlaaeger
Jr, CPF nº 277.216.818-66 pelo valor de R$ 8.600,00. Lote nº 7 - Pá Carregadeira
Michigan – Modelo 75III, Ano 1970, Chassi 3BR0CP093 arrematado por Sérgio
Aparecido Lopes, CPF nº 515.868.278-04 pelo valor de R$ 11.000,00. Lote nº
8 – Roçadeira arrematado por Adair Monteiro dos Santos, CPF nº 046.967.828-32
pelo valor de R$ 1.000,00. Lote nº 9 - GM/Chevrolet D 70 Caminhão – Placa BVZ
2920, Ano 1972 arrematado por Porto Velho Comércio Veículos e Peças Ltda - ME,
CNPJ nº 61.779.690/0001-13 pelo valor de R$ 1.000,00. Lote nº 10 - Ford/F11.000
– Caminhão Basc.– Placa BFG 1261, Ano 1991 – Diesel – Cor Branca arrematado
por Porto Velho Comércio Veículos e Peças Ltda - ME, CNPJ 61.779.690/0001-13
pelo valor de R$ 1.500,00. Lote nº 11 - Peças de carros diversos arrematado por
Adair Monteiro dos Santos, CPF nº 046.967.828-32 pelo valor de R$ 100,00. Lote
nº 12 - Material Escolar diversos arrematado por Adair Monteiro dos Santos, CPF
nº 046.967.828-32, R$ 100,00. Lote nº 13 - Material Eletro-Eletrônico diversos
arrematado por Adair Monteiro dos Santos, CPF nº 046.967.828-32 pelo valor de R$
100,00 e eu, GUILHERME CARVALHO DA SILVA, Prefeito Municipal, HOMOLOGO
o presente processo, nos termos em que se encontra, bem como ADJUDICO os
bens considerados inservíveis aos Arrematantes supra, nos termos do artigo 43,
inciso VI, da Lei Federal nº 8666/93. Ficam os arrematantes convocados para a
retirada do bem arrematado conforme dispõe a Cláusula 8 do Edital de Leilão.
Silveiras, 26 de setembro de 2017.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

área de 500m2 – Cruz
Pequena – casa 1
c/3dorms., sl, coz.,banh., Casa 2 c/1 dorm.,
sl, coz.,banh. Tr.F:
99799-5002/992594141 – Pinda

VENDO ou TROCO
sobrado – Crispim –
próx. Ao “Mello de Moraes” – c/3dorms., sl,
copa/coz., á/serv., 2
banhs., edic., sacada,
Alugo 2 apartamentos Pinda
por casa em Ubatuba
em Lorena: quarto,
Alugo casa, centro VENDO ½ lote – Jar- – AT 300m2 – AC 198
sala, cozinha, banheide Paraty para fim dim Mariana – plano, m2. Tr.F: 99667-1128
ro e área de serviço de semana e feriado. murado, doc.ok. Tr.F: - Pinda
2º e 3º andar, ambos
Acomodação para 6 99208-3712 - Pinda
com sacada - Rua
Aluga-se ponto copessoas. Falar com
Goes Monterio 425
Sebastião 3132-7398 V E N D O C h á c a r a mercial na Praça João
- tel: 99249-7053 ou
– Bº Bom Sucesso Vieira dos Santos,
98161-3216 falar com Alugo apartamento – c/1.000m2 – casa Vila Mariana, ApaVaneide, Marcelo ou em Ubatuba. Praia c/3dorms., sl, coz., va- recida - Telefone:
Juliana.
g r a n d e , 2 0 0 m d a randa, piscina, pomar 3122-3217Guará
praia, para 8 pessoas, formado á/lazer c/parALUGO Kitnet c/agua
condomínio fechado, que. Aceito proposto Aluga-se Apartamenincluso – Rua Guilher2 quartos, ar condicio- e troca por casa em to Guará - na Chacara
me José Gama Pestanado, área de lazer. Ubatuba. Tr.F: 99625- Selles, sala, cozinha,
na – Campo Alegre/
Telefone: 3133-6614 5302/89667-1123 – banheiro, 3 quartos (1
Pinda – c/quarto/coz.,
suíte), área de serviárea serviço, entr. p/ Alugo casa em Uba- Pinda
ço, elevador, 1 vaga.
carro. R$ 500,00. Tr. tuba, centro, de frente VENDO terreno – R$ 1.250,00. TelefoF: 99637-3371 – Pin- para o mar, 4 quartos, Goiabal – c/300m2 ne: 3122-2925
da
3 banheiros, 2 sa- – c/processo de usolas, garagem para capião fase final. Acei- Guará - Alugo uma
ALUGO Kitnet –
5 carros. Ótima lo- to carro como parte edícula mobiliada,
Jardim Roseli. Tr.F:
calização. Telefone: de pagamento. Tr.F: com garagem, no
99132-5733 – Pinda
Village Santana. Para
99726-6410
99113-3434 – Pinda
uma pessoa. Falar
Alugo apartamento,
V E N D A S C A S AS/ Guará - Aluga-se área com Celso no telefocentro de UbatuAPTOVENDO Casa de 500m² com infraes- ne: 99664-3331
ba. Fim de semana
– Res.Andrade/Cris- trutura para eventos.
e feriado. Telefone:
pim – novíssima – c/2 Telefone: 3132-7171 Alugo Kitnet nova
99607-4653
guara, 2 quartos,
dorms.c/dte, sl,coz.,
Alugo apartamento a/serv., garagem p/ 2 Alugo apartamento, 3 sala, cozinha, área
em Ubatuba, Pere- carros – doc.ok a vista quartos, 2 banheiros de serviço, garagem.
quê, 100m da praia, e financiada. R$ 180 e garagem no campo Tratar com Walter no
2 quartos, sala, cozi- mil. Tr.c/proprietário do galvão. Próximo ao telefone: 99728-1001
nha, banheiro, saca- F: (11) 97424-6954/ Shopping - Telefone: Guará
da. Falar com João no (11) 99735-7713/(12) 3132-7171 Guará
Aluga-se uma edítelefone: 99660-1490 3648-5831 – Pinda
VENDO Apto – Ubatu- cula, fundos, casa
A L U G O A p t o e m VENDO ou TROCO ba/Praia Itaguá – R$ com 2 quartos, sala,
Ubatuba – Praia do Casa com ótima lo- 150 mil. Aceito carro cozinha, banheiro, no
Tenório. TR.F: 3642- calização, c/3 salas, como parte de paga- Beira Rio I. Telefone:
3302/99119-3754 – 3 dorms.,s/1 ste,ba- mento. Tr.F: 98856- 3125-2992 Guará
Pinda
nh.social, coz., copa, 1276/98837-2554 – Alugo Guará - casa
desp., edic.nos fun- Pinda
na Santa Rita, com 2
ALUGO suíte – Arados, AT 300m2, AC VENDO Casa - Res. quartos, sala, copa,
retama – Tr.F: 99600255,50m2, garagem Morumbi – c/2dorms., c o z i n h a , b a n h e i 3200 – Pinda
p/3 carros, doc.ok, s/1 ste, banh., coz., ro, área de serviço,
ALUGO Casa – Uba- Aceito casas me- sala, lavan., garagem quintal pequeno. R$
tuba – Praia Pere- nores valores como c/portão automát., td 7 0 0 , 0 0 . Te l e f o n e :
que-açu. Tr.c/Beto F: pagamento de igual reformada, ou TRO- 3122-4919
98822-0190/99222- valor. R$ 580 mil. Tr. CO por casa mais
F:99603-4839 – Pin- prox. ao centro. R$ Alugo Guará - casa
2207 - Pinda
na Tamandaré, em
da
210 mil. Tr.F: 99650VENDO URGENTE
frente ao asilo, 2 quaSítio – Lagoinha – Alugo apartamento, 0376/99788-3025 – ros, sala, cozinha,
Pinda
c/26 alqueires – casa casa, kitnet em Ubabanheiro, área de
c/3 dorms., sl, coz., á/ tuba, próximo a praia VENDO ou TROCO serviço, R$ 500,00.
serv., churrasq., lago grande e tenório. Te- por casa menor valor/ Telefone: 3122-4919
p/pesca, pastagens, lefone: 99752-0968
sítios/outros, sobrado
Alugo sem fiador, peótima localização, .
Aluga-se chácara do c/214m2 AC – c/3dor- dregulho. ApartamenAceito proposta. Tr.F:
sms.,
2
banhs.,
churalto da Serra, com
to com 3 dormitórios
99667-1128/99625piscina, campo de rasq., portas blindex, (1 suíte), 2 vagas,
5300
portão
automát.,
Bº
futebol, churrasqueisala, cozinha com arV E N D O t e r r e n o ra, salão de jogos. Mantiqueira/Moreira mários Guará -. TeleCésar,
escrit.registra– Cidade Jardim – 5 quartos. Telefone:
fone: 3013-8352
da. Tr.F: 99620-8676
murado, próx. A pa- 3127-1161
–
Pinda
Guará - Alugo casa na
daria. Tr.F: 98117Aluga-se apartamenVila Alves, 2 quartos,
2259/3645-2899 –
VENDO 2 casas –
sala, cozinha, área
de serviço, garagem
R$ 750,00. Telefone:
Edital de Convocação
3128-4488
VENDO Terreno –
Estr. Ribeirão Grande – c/1.700m2. Tr.F:
99704-0949/991186505 – Pinda

Convenção Ordinária para Escolha dos Membros do
Diretório Municipal de Piquete – SP (2017/2019)

O Presidente da Comissão Executiva do Partido Progressista do Município
de Piquete/ SP, na formada do Estatuto do PP e da Resolução – PP/
SP n° 002/2017, convoca os convencionais habilitados (filiados) para a
Convenção Ordinária Municipal, que se a realizara no dia 18 de outubro de
2017, na Rua do Piquete (Câmara Municipal), das 09:00 horas até à 12:00
horas, nesta cidade, para a deliberação da seguinte ORDEM DO DIA:
Eleição dos Membros Titulares e Suplentes do Diretório Municipal;
Escolha dos Delegados à Convenção Estadual e seus respectivos
Suplentes;
Eleição do Conselho Fiscal, Consultivo, de Ética e Fidelidade Partidária
e dos respectivos suplentes;
Outros assuntos de interesse Partidário.
Outrossim, informamos que o prazo para o registro de chapas se encerra
48 (quarenta e oito) horas antes do inicio da Convenção.
Piquete, 29 de setembro 2017

Presidente do Diretório Municipal
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Vendo casa na Vila
Municipal, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, quintal, garagem
R$ 180.000,00; Telefone: 3132-8151 Guará

Alugo ponto comercial no Beira Rio, 2
banheiros, 3 ambientes. Valor a combinar.
Telefone: 99676-2177
Vendo material para
casa de ração. Ligar
para 3125-4229 ou
98157-0857
VENDO Piscina fibra
– 2x2 – pouco tempo
de uso. Tr.F: 991048822 – Pinda
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:
Vende casa boa, 3 3125-2979
quartos, sala, cozi-

Vende-se lavatório
primeira linha, verde claro, medindo
1.02x0.56 R$ 80,00.
Tratar com Julio no
telefone: 3132-3567
ou 99771-3628
Vendo toldo para
gragem, tamanho
4,5mx2,5m. Telefone:
99611-5480
Alugo mesas, cadeiras plásticas e cama
elástica. Telefone:
98100-3340, falar
com Diego.
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:

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 91/17 PROC. Nº 460/17.
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
material para utilização da secretaria de serviços municipais para conservação
de próprios e pontes rurais, a realizar-se ás 9h30min do dia 17 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.

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:
DEIVID APARECIDO ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão abastecedor de produção,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 30 de dezembro de 1987,
residente e domiciliado Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, nº 2575, Água Preta, Pindamonhangaba SP,
filho de APARECIDO BENEDITO ALVES DE SOUZA e CÉLIA MARIA DE MELLO SOUZA.
DAIANE CAROLINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de cozinha, estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 25 de junho de
1990, residente e domiciliada Avenida Jeanne Rosand Guisard, nº 146, Jardim São Benedito, Taubaté SP, filha
de CLAUDIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO e NEUSA MARIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
SANDRO DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de veículo industrial, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 9 de outubro de 1985, residente e
domiciliado Rua Professor Homero de Mello Oliveira, nº 482, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de
SERGIO DE PAULA e MARIA ANTONIA PEREIRA DOS REIS DE PAULA.
YASMIN DOMINIQUE OLIVEIRA ALMEIDADE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão instrutora
de música, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 29 de
dezembro de 1998, residente e domiciliada Rua Professor Homero de Mello Oliveira, nº 482, Cidade Jardim,
Pindamonhangaba SP, filha de SELKON WELLINGTON BELMIRO DE SOUZA e SHIRLEY OLIVEIRA
ALMEIDA DE SOUZA. 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, 23 de setembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil solteiro, de 34
anos de idade, nascido em Natal - RN, no dia 9 de janeiro de 1983, residente e domiciliado Rua Alberto Torres
de Andrade, nº 115, Residencial Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de BALTAZAR FERREIRA DA SILVA
e JOSEFA PINHEIRO DA SILVA.
FERNANDA SILVADOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 36
anos de idade, nascida em Ilhéus - BA, no dia 27 de setembro de 1980, residente e domiciliada Rua Alberto
Torres de Andrade, nº 115, Residencial Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de ADILSON BATISTA DOS
SANTOS e JOSETE SOLEDADE DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
AUGUSTO LUIZ MARTINS QUEIROZ MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
mecatrônico, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 4 de junho de 1987,
residente e domiciliado Rua Dr. José Ricardo Athayde Marcondes nº 155, Morumbi, em Pindamonhangaba
SP, filho de AUGUSTO LUIZ DE QUEIROZ MOREIRA e SILVANA DOS REIS MARTINS.
MONICHELEN DASILVA IZIDORO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em veterinária, estado
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 24 de outubro de 1990, residente
e domiciliada Rua Gino Amadei nº 261, Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL IZIDORO
FILHO e MARIA BERNARDETE DA SILVA IZIDORO. 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, 26 de setembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
JOSÉ ERON DAMASCENA, de nacionalidade brasileira, profissão pintor automotivo, estado civil solteiro,
de 41 anos de idade, nascido em Campo Largo - PR, no dia 28 de março de 1976, residente e domiciliado Rua
Elói Pinheiro, nº 90, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ERONIDES DAMASCENA e MARIA DE
LOURDES DAMASCENA.
WANDERLICE GENY QUINTANILHA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Cachoeira Paulista - SP, no dia 20 de setembro de 1981, residente e
domiciliada Rua Augustin San Martin, nº 151, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de WELLINGTON AFONSO QUINTANILHA e MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA QUINTANILHA. 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, 26 de setembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
MARCOS VINICIUS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado civil divorciado, de
40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 25 de abril de 1977, residente e domiciliado Rua
Maria Baruki Samaha, nº 183, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO ANTONIO RIBEIRO FILHO
e MARIA APARECIDA RIBEIRO.
SARA DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção, estado civil solteira,
de 30 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia 29 de junho de 1987, residente e domiciliada Rua
Severino da Silva Lopes, nº 844, Residencial Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS ALBERTO
JACOBINA DOS SANTOS e LUZINETE ALVES DE SOUZA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
ANTONIO JOSÉ MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão serviços gerais, estado civil solteiro, de
49 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 13 de janeiro de 1968, residente e domiciliado
Rua Condessa de Vimieiro nº 752, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de EXPEDITO JOSÉ
MOREIRA e APARECIDA MARIA DO CARMO MOREIRA.
NILSEA NOGUEIRADA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil divorciada,
de 44 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 13 de outubro de 1972, residente e domiciliada
Rua dos Puris nº 361, Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDICTO BERNARDO DA SILVA
e BENEDICTA DO CARMO NOGUEIRA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
PAULO ROGERIO POMBO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professor, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 5 de novembro de 1978, residente e domiciliado Rua
Professor Antônio Del Mônaco, nº 213, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MORAES DA SILVA
e HELOISA POMBO DA SILVA.
ANDREZA HOMERO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 28
anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 2 de setembro de 1989, residente e domiciliada Rua
Professor Antônio Del Mônaco, nº 213, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de OSVALDINO CIPRIANO
HOMERO DA SILVA e ZENAIDE MOREIRA DA SILVA E SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
DIOGO VICTOR DE MELO NAKANO, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy, estado civil solteiro, de
27 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 16 de julho de 1990, residente e domiciliado Rua José Benedito
Teixeira César, nº 123, Beta, Pindamonhangaba SP, filho de TERYUKI NAKANO e SILVIA MARIA NAKANO.
GABRIELA DOS SANTOS VASCONCELLOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
telemarketing, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 11 de novembro de
1993, residente e domiciliada Rua José Benedito Teixeira César, nº 123, Beta, Pindamonhangaba SP, filha de
ROBSON VASCONCELLOS e ALESSANDRA DOS SANTOS VASCONCELLOS. 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, 28 de setembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
DIOGO ALEXSANDRO DOS SANTOS GOUVEIA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 21 de julho de 1983, residente
e domiciliado Rua Armando Ferreira Fernandes, nº 140, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de IRINEU
DE GOUVEIA e TEREZINHA DE FÁTIMA SANTOS.
JULLIE CAROLINE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente comercial, estado civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 14 de abril de 1986, residente e
domiciliada Rua Armando Ferreira Fernandes, nº 140, Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO
CRUZ DA SILVA e MARIA DE FATIMA MENDES SIMPLICIO SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV
e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2017.
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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 dos trabalhos dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade se
desenvolva mais e melhor;
• fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências nas mais
diversas áreas ou solicitando esclarecimentos;
• e dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos.
ACOMPANHE AS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS, ÀS 18H:
• na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho – Telefone: 3123-2400;
• pelo Rádio: 610 AM;
• na internet: www.camaraguaratingueta.sp.gov.br ;
• no Facebook: www.fb.com/camaraguara .

CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

GUARATINGUETÁ

Ética e transparência, a serviço do povo.

