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Edson Mota, que negocia acordo

A atriz e cantora Stella Maria Rodrigues, que interpreta Emilinha Borba Dado Oliveira levanta a taça do título da Segunda Divisão, no Dario
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FÉ E ATENÇÃO  As comemorações pelo Jubileu de 300 anos da Padroeira do Brasil têm sido marcada por uma série de preparações não só em Aparecida, 
mas em toda a região. Até o proximo dia 15, uma operação especial entre a Concessionária Nova Dutra e a Polícia Rodoviária Federal intensificaram a ação 
nas estradas, com destaque para a rodovia Presidente Dutra. No Santuário ocorrerão comemorações e projetos, como a feira de artesanatos em homenagem 
à Nossa Senhora Aparecida. Pág. 8

Cachoeira recua e busca 
novo acordo com a Sabesp

Promessa é de que projeto seja retirado de pauta; estatal presta 
serviços informalmente há mais de uma década no município

Depois de gerar polêmica 
na cidade, a Prefeitura de 
Cachoeira Paulista recuou 
com a proposta de criar uma 
autarquia no município. Após 
uma semana de apresenta-
ção do projeto na Câmara, o 

Executivo revelou que abriu 
negociação para a prestação 
de serviços com a Sabesp.

De acordo com a Prefeitura, 
inicialmente foi elaborado 
um projeto para a criação de 
uma autarquia como possível 

alternativa para o município. 
A proposta foi enviada à vo-
tação da Câmara e levantou 
uma série de contestações 
quanto às condições da ad-
ministração em implantar o 
serviço com recurso próprio. 

Com a mudança de foco, o 
projeto deve ser retirado 
da Casa na próxima sema-
na, após estudos e análises 
realizadas juntamente aos 
vereadores. 

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos Foto: Leandro Oliveira

Depois de título, 
Manthiqueira 
deve antecipar 
pré-temporada

O ano ainda não acabou, 
mas a preparação para a 
temporada 2018 já começou 
no Manthiqueira. O clube 
nem bem levantou a taça da 
Segunda Divisão e já está com 
a cabeça nos novos objetivos. 
O presidente Dado de Olivei-
ra revelou que diferente dos 
últimos anos, o próximo ano 
será de calendário cheio para 
o futebol da cidade.

“Emilinha” 
aborda vida da 
rainha do rádio 
nos anos 40/50

Lorena recebe no Teatro 
Teresa D’Ávila a homenagem 
a uma das maiores artistas 
do rádio nacional. O musical 
“Emilinha” tem apresentação 
única neste fim de semana. A 
peça é encenada pela atriz e 
cantora Stella Maria Rodri-
gues, que canta sucessos e 
relembra a vida e carreira 
Emilinha Borba.

Dados da secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
apontaram que o Vale do Pa-
raíba registrou um aumento 
de 86% de registros de casos 
de estupro nos primeiros 
oito meses do ano, compa-
rados ao mesmo período de 
2016.  

Registros de 
estupros têm 
aumento de 
86% na região

TCE paralisa 
negociação
de laboratório 
em Pinda

O Tribunal de Contas do 
Estado ordenou a anulação 
do edital de credenciamento 
público para a contratação 
de empresas privadas para 
a prestação de serviços la-
boratoriais e clínicos para 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Guará e Lorena 
intensificam 
prevenção à 
Aedes aegypti

Para evitar uma epidemia 
de dengue como a do ano 
retrasado, Guaratinguetá e 
Lorena iniciaram nesta sema-
na a Avaliação de Densidade 
Larvária para os municípios 
conhecerem a estimativa dos 
níveis de infestação, e quais 
as áreas mais perigosas. As 
equipes de saúde apostam na 
conscientização da população 
para combater a proliferação 
do Aedes aegypti.
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Comércio cobra 
maior rigor com 
clandestinos em 
Guaratinguetá

Chefe do tráfico 
no São Dimas 
é preso em 
Guaratinguetá
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Bastidores da Política

Fábio Marcondes

Isael Domingues

Guaratinguetá urgente: Ao ex-
-prefeito Francisco Carlos, que por 
intermédio da Secretaria de Saúde 
de seu período, deixou a desejar em 
todos setores de atendimento e que 
repercute negativamente até os dias 
atuais. Esta semana foi denunciado 
na Nova TV Vale uma quantidade 
de medicamentos com data de 
validade vencida em setembro de 
2016. Cerca de quatro baldes com 
capacidade de 50 litros cada, foram 
encontrados pela atual gestão, que 
espera apontamento do Ministério 
Público para poder descartar. O fato 
chocou a população.

A população de Cachoeira Pau-
lista, que se manifestou de todas as 
formas contra a iniciativa do prefeito 
de criar uma serviço autônomo de 
água e esgoto, como manobra para 
expulsar a Sabesp da cidade. O mo-
vimento foi eficaz ao ponto de levar 
o Executivo a renovar o contrato 
com a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo - Sa-
besp. Fica agora a incógnita sobre o 
projeto que continua em tramitação 
na Câmara Municipal, que pese o 
contrato com a empresa, que opera 
no município ha cerca de 40 anos, 
tenha sido renovado.

Thales Gabriel

Atos e Fatos
“Até quando vamos fingir 
acreditar na autoproclamação
do homem mais honesto do país”.

Márcio Meirelles  Antônio Palocci

A CARTA
O ex-ministro da Fazenda, 

ex-ministro Chefe da Casa Civil, 
fundador do partido dos trabalha-
dores em Ribeirão Preto, ex-pre-
feito da cidade, chefe de campanha 
do governo petista, preso da Lava 
Jato, solicita a sua desfiliação do 
partido dos trabalhadores com uma 
carta endereçada à presidente da 
agremiação, indiciada também na 
Lava-Jato.

Na história da política brasilei-
ra, dos tempos modernos, cartas 
foram decisivas: a carta de re-
núncia de Jânio Quadros até hoje 
indecifrável; a carta-testamento de 
Getúlio Vargas; Carta aos Brasilei-
ros – carta esperança – do partido 
dos trabalhadores, de autoria de 
Palocci e agora a sua carta desfi-
liação-denúncia. 

Antônio Palocci soube pela 

imprensa da abertura de um pro-
cesso disciplinar pelo partido dos 
trabalhadores do Paraná com uma 
suspensão por 60 dias, sem saber 
as razões finais de uma possível 
condenação. O partido não está 
preocupado com a corrupção, mas 
com a imagem de Lula.

Por fim, Palocci estava sendo 
arguido pelo Conselho de Ética de 
seu partido pelas suas declarações 
no interrogatório judicial ocorrido 
no começo do mês de setembro. Tal 
procedimento é estranho, pois não 
se têm notícias de que os que foram 
presos ou respondem a processo ju-
dicial tiveram seus nomes arguidos 
no Conselho de Ética do partido.

O grande problema do Partido 
dos Trabalhos é que o que sobrou 
do partido é o Lula e mostrar à 
sociedade o seu caráter é destruir o 
que restou de um partido que veio 
para moralizar o país.

A carta de Palocci está mais 
para magoa ou denúncia pois foi o 
autor da carta aos brasileiros que 
deu vitória à Lula, um pacto de 
compromisso entre o partido e um 
político cujo caráter o próprio Pa-
locci conhecia muito bem. A Carta 
aos Brasileiros, escrita por Palocci, 
era um compromisso assumido por 
Lula e avalizado por ele e trouxe ao 
país a manutenção da estabilidade 
política e econômica legado por 
seu antecessor, Fernando Henrique 
Cardoso.

Palocci como ministro da Fa-
zenda construiu pontes entre a 
esquerda e a elite que tanto foi 
destruída por Lula, achincalhada 

pelos petistas e o fosso abissal 
criado no discurso político:  “nóis” 
contra eles.

Em um determinado trecho da 
carta Palocci confirma a reunião no 
Palácio do Alvorada, na biblioteca, 
com a presença da candidata Dilma 
e o Sergio Gabrieli, presidente da 
Petrobras, onde se decidiu pela 
compra das sondas para a Petrobras 
e a divisão das propinas. Em um 
determinado trecho declara: ” na 
cena mais chocante que presenciei 
do desmonte moral da mais expres-
siva liderança popular que o país 
construiu em toda a nossa história”.

Palocci está falando a verdade e 
o seu interesse em se safar da mão 
pesada do tribunal federal da 4ª 
região, reformador das sentenças 
de Sérgio Moro, com mais rigor. A 
sua atitude não o exime de ter parti-
cipado da lambança de seu partido.

Além disso, Palocci quando se 
viu no silencio da noite e a vida 
em um cárcere, sentiu o abandono 
se tornar solidão, percebeu, como 
humano, um sentimento de engano 
ao ter dedicado a vida a um líder, 
um partido, uma causa e acabar 
abandonado em uma cela.

O seu desabafo não o torna 
herói e nem vilão, apenas um ser 
humano que se envolveu num 
caminho com a certeza de que a 
justiça não o alcançaria.

Com certeza Lula deve, com 
ressalvas, pensar da mesma forma, 
mas tenta se agarrar no que restou 
de seu mito mesmo que tenha que 
esquecer daqueles que tornaram 
viável a sua trajetória política.

O partido, um agrupamento 
de humanos, nada mais que uma 
parte do todo político, todos iguais, 
capazes de corromper como ser 
corrompido como os outros, a luta 
pelo poder a qualquer custo, os 
meios justificam os fins, que agora 
percebem que a causa não era tão 
nobre comprovado pelo número 
de investigações, prisões e penas a 
serem cumpridas e o curso para a 
reorganização da economia.

Enquanto isso, o presidente 
Lula passando “recibos frios” ou 
transferindo a culpa para falecida 
esposa, se eximindo de qualquer 
culpa preso em um mundo de men-
tiras e de omissão. 

Um mito de barro que começa 
a se desfazer e a sensação de ser o 
último desta aventura malfadada.

É um Brasil que timidamente 
começa a ser descoberto!

“Um mito de barro que começa 
a se desfazer e a sensação de ser o 
último desta aventura malfadada.”

Visita palaciana
O secretário da Casa Civil, 

Samuel Moreira interrompeu sua 
agenda na manhã da última sex-
ta-feira para receber o vereador 
Fábio Matos, com o empresário 
Renato Marton, acompanhados 
por Pedro Alkmim, diretor da 
Aldeia de Vida - entidade que 
presta atendimento à jovens em 
Lorena. Eles trataram sobre vários 
assuntos, além da liberação de uma 
emenda especial para a entidade 
representada por Pedro. Samuel 
Moreira recebeu a reivindicação 
de Fábio Matos para liberação de 
um micro-ônibus para o esporte, 
e falou sobre a estação elevatória 

Empresário Renato Marton, secretário da Casa Civil Samuel Moreira, vereador Fábio Matos, 
Mário Sá e Pedro Alkimim da Aldeia de Vida de Lorena, durante emcontro no Palácio 

para o bairro do Aterrado. Na hora 
do cafezinho, como sempre, ocorreu 
uma troca de informações políticas, 

seguida de declarações de candida-
turas futuras, bem como a promessa 
de troca de apoio: 2018 por 2020.

Novidade assustadora
O STF decidiu nesta semana que 

a Lei da Ficha Limpa deverá retro-
agir seus efeitos em 10 anos, para 
enquadrar os processados que se 
encontram pendurados no Tribunal 
Superior Eleitoral, aguardando  de-
cisão por força de liminar, enquanto 
aguardam decisão no exercício do 
mandato. Se enquadrados como 
ficha suja, agora perderão o cargo 
sumariamente. No caso de Executi-
vo, novas eleições; se Legislativo, o 
suplente assume imediatamente. A 
decisão coloca em xeque prefeitos 
da região e também vereadores. Ah! 
Disseram que a notícia movimentou 
o gabinete do prefeito Edson Mota, 
de Cachoeira Paulista‼!

Mensagem cifrada
É voz corrente e apostas pelas 

esquinas de Guará que o ‘bom rela-
cionamento’ da dupla política com 
poder de mando no pedaço deve 
durar somente até as aberturas das 
urnas do ano que vem…

Reciprocra verdadeira 
A provável candidatura a depu-

tado federal do ex-prefeito de São 
José, Carlinhos de Almeida, busca 
base de apoio em Guará por conta de 
antigos parceiros e, em Lorena pelo 
fato do político ter vinculo e históri-
co familiar com a cidade. A dúvida 
do mercado político é se Carlinhos 
muda de partido ou arrisca seguir 
sua vida pública com o timbre do 
PT. Perguntem ao Vantuir Farias‼!

Não convidem para…
…a mesma picanha Os vere-

adores que supostamente tenham 
vinculo de parentesco com o fun-
cionalismo da Prefeitura de Guará, 
e o profissional liberal das feiras 
livres, Guilherme Braga, principal-
mente se o assunto for denúncia de 
nepotismo‼! 

O que muitos querem saber
Qual o ‘BO’ que está para surgir 

no plenário do Legislativo de Pinda, 
que deverá colocar o protagonista 
principal das denúncias contra a 
administração Isael Domingues em 
xeque? Ou melhor, na condição de 
investigado? Seria o ‘feitiço’ vi-
rando contra o ‘feiticeiro’ ou são as 
verdades secretas do vereador que 
planeja ser prefeito?

Procura-se um nome
Parece que é consenso entre os 

cientistas políticos de Pinda que 
a oposição praticamente perdeu o 
prazo de se voltar em torno de um 
nome que reúna condições de en-
carar os governistas em 2020. Seja 
num eventual processo de reeleição 
ou quem sabe sucessão, já que por 
hora, o Congresso Nacional ainda 
não fechou questão sobre o impedi-
mento da disputa para um segundo 
mandato consecutivo. Disseram que 
proclamação precipitada do verea-
dor Rafael Goffi como prefeiturável, 
acabou espalhando a roda. Falaram 
ainda que depois da declaração de 

candidatura de Goffi, até o Torino 
do Senai andou consultado o TRE, 
para checar sua saúde eleitoral…

Cedo para comemorar
Assunto principal entre os bem 

informados de Pinda esta semana, 
em especial os que ‘torcem contra’, 
foi a determinação do Ministério 
Público proibindo a terceirização do 
Laboratório Municipal de Análises. 
Segundo os mais cautelosos, cedo 
demais para comemorar, já que 
coube ao jurídico da Prefeitura a 
prerrogativa de apresentar as ‘con-
trarrazões’‼!

Buscando melhorar o que…
…ja está bom Diante da polêmi-

ca da terceirização do Laboratório 
Municipal de Pinda, o prefeito Isael 
Domingues ‘deu um calmante’ a 
gregos e troianos e usuários da saú-

de pública, ao 
declarar que sua 
ideia é melhorar 
o que possivel-
mente já esteja 
bom, na visão de 
muitos. De acor-
do com os mais 
próximos, Isa-
el entende que 

contratados em regime terceirizado, 
na maioria das vezes em determina-
dos setores, apresentam melhores 
resultados do que os concursados, 
que leva a fama pejorativa de ‘fun-
cionários públicos’. Para um bom 
entendedor, sinônimo de lentidão e 
indiferença.

A arte da guerra
A classe pensante de Cruzei-

ro acredita que o prefeito Thales 
Gabriel, está correndo a frente dos 
acontecimentos. Na opinião de mui-

tos, isto é o que 
justifica a ampla 
aliança que ele 
esta formando 
com várias lide-
ranças da políti-
ca local, prova-
velmente para 
conter os efeitos 
de uma eventual 

rebelião na Câmara. Segundo a 
profecia ouvida pelas esquinas da 
cidade, a suposta ‘harmonia’ entre 
os vereadores “tem prazo de valida-
de”, basta desagradarem o ‘reizinho’ 
da Casa mais uma vez e pronto, a 
explosão deverá ‘respingar’ até na 
administração pública.

E por falar em Cruzeiro…
…há expectativas de que po-

lítica local deverá torna-se uma 
‘torre de Babel’ após as eleições 
de 2018, onde os atuais detentores 
de mandatos vão despertar para o 
risco eminente que correm de ficar 
órfãos para 2020, com o final das 
coligações partidárias, devidamente 
aprovada pelo Congresso. Assim 
sendo, fato como o ocorrido em 
outubro passado, quando o eleito 
vereador Paulo Vieira (PR) arrastou 

os menos votados para o mandato, 
nunca mais. Perguntem ao Marciano 
que ainda reclama ter perdido a vaga 
para o Chinho (PR) que garantiu 
mandato com apenas 268 votos‼!

Firme no propósito
Ficou público e notório que 

o prefeito de Cachoeira Paulista, 
Edson Mota (PR), empurrou os 
vereadores subservientes de sua 
base ‘num abismo’, ao levá-los a 
discussão do projeto, que tentava 
(ou tenta) criar o serviço autôno-
mo de água e esgoto na cidade. O 
mercado político identificou como 
um suposto ‘blefe’ para substituir 
a Sabesp, que opera há 40 anos no 
município. Após observar as mani-
festações da população contra a Câ-
mara, a ‘surpresa’: Mota negocia a 
renovação do contrato com a Sabesp 
com dividendos e investimentos da 
Companhia na cidade, enquanto o 
Legislativo amargou o desgaste com 
a população. Perguntem ao filhinho 
da mamãe!!!

O bonde do Mota
Corre na boca pequena de Ca-

choeira que a indignação de vários 
eleitores que apostaram suas fichas 
no prefeito, votaram realmente em 
Edson Mota, mas não esperavam 
ganhar de ‘brinde’ um ‘pelotão’ 
de comissionados de sua cidade 
de origem ocupando os melhores 
cargos da Prefeitura. Numa conta 
rápida, são dezesseis vagas estra-
tégicas, acrescidas de altos salários 
ocupados, em sua maioria, por licen-
ciados da administração pública de 
Silveiras. Sem contar o Vaguinho, 
que dipen$a comentários…

Noves fora‼!
Os mais experientes de política 

em Lorena admitem a conta dos 
“noves fora” ao vereador Valde-
milson da Silva, popular Tão do 
Vaguinho, que ocupa o cargo figu-
rativo da presidência da Câmara. 
A alegoria do titulo é séria; se são 
nove vereadores que comandam o 
Legislativo hoje, quem vai receber 
a fatura no pós biênio é apenas um. 
Ou seja: “noves fora”, sobra um. 
Adivinha? O Tão‼!

Rádio peão
Circulou pela ‘boca dos obe-

sos’ aos ouvidos mais aguçados 
de Lorena, que os vereadores da 

conspiração pla-
nejam um novo 
ataque contra 
o prefeito Fá-
bio Marcondes. 
Como é notório 
a muitos que o 
novo parâmetro 
das discussões 
na Câmara não 

tem sido o regimento interno e nem 
a Lei Orgânica do Município, mas 
sim a invenção “plenário soberano”, 
qualquer definição até de um pedido 
de afastamento do prefeito vai ter de 
ser definido na Justiça.
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Cachoeira recua de autarquia e se 
aproxima de acordo com a Sabesp

TCE anula edital de processo do laboratório de Pinda

Vendedores clandestinos são alvo de reclamações em Guará

Promessa da Prefeitura é de que projeto deve ser retirado da Câmara na próxima 
semana; companhia presta serviços informalmente há mais de uma década

Decisão do Tribunal de Contas atende pedido do Conselho Municipal de Saúde; Prefeitura recorrerá na Justiça

Discussão sobre atividade de ambulantes ganha espaço na Câmara com apresentação de requerimento

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Quem passa pela região 
central de Guaratinguetá pro-
vavelmente já foi abordado 
por vendedores de produtos 
como balas, biscoitos, livros e 
revistas. Apesar de comum, a 
prática é ilegal se o vendedor 
não tiver permissão da Prefei-
tura para comercializar seus 
produtos.

A atitude de alguns vende-
dores provoca desconforto 
em moradores e até vende-
dores de lojas. A discussão foi 
parar na tribuna da Câmara, 
através de um requerimento 
apresentado pela vereadora 
Cleusa Maria, a Tia Cleusa 
(PMDB).

Em locais como as praças 
Conselheiro Rodrigues Alves 
e Condessa de Frontin não é 
difícil se deparar com a varia-
ção de produtos oferecidos 
ao ar livre. “Eu não ligo de 
estarem trabalhando, mas se 
é preciso fazer algum tipo de 
cadastro junto à Prefeitura, 
então tem que ser feito. O que 
não pode é vir para cidade e 

sair vendendo como se fosse 
só isso”, opinou a moradora 
da Santa Rita, Dalva Ribeiro.

Se para o transeunte a prá-
tica já incomoda, para os fun-
cionários do comércio, ainda 

mais. Alguns comerciantes 
foram procurados para res-
ponder sobre a atitude dos 
vendedores clandestinos, mas 
preferiram não se manifes-
tar, com receio da reação de 

quem atua nas proximidades.
Diferente da maioria, a 

funcionária de um estabele-
cimento comercial, Jéssica 
Cordeiro, criticou a situação, 
que prejudica o comercio 

legal. “Atrapalha um pouco, 
porque os clientes às vezes 
ficam com receio de ir até 
à praça ou em alguma loja 
comprar”.

Alvo de queixas, o assunto 

virou tema de requerimento. 
Tia Cleusa cobrou no plenário 
uma fiscalização mais rígida 
por parte da Prefeitura. “São 
muitos vendedores que ficam 
importunando nas entradas 
da praça (Conselheiro Ro-
drigues Alves). Não deixam 
a gente passar, são pessoas 
de fora”, salientou.

O número de andarilhos e 
pedintes no Centro de Guara-
tinguetá também foi citado 
pela vereadora no documen-
to. Com a proximidade do fim 
do ano e das festas natalinas, 
a tendência é que aumentem 
o número de pessoas em 
condições de rua na praça 
Conselheiro, principal ponto 
de comércio a céu aberto da 
cidade.

“No fim do ano é pior, prin-
cipalmente esses ciganos aí 
que não são bons, nós sabe-
mos disso. Está atrapalhando 
muito e vem aumentando 
cada vez mais”, concluiu a 
vereadora.

O requerimento foi en-
caminhado à Prefeitura de 
Guaratinguetá, que tem 15 
dias para responder.

O presidente da Câmara, Breno Anaya e o prefeito Edson Mota, que prometem retirar projeto de autarquia após acordo com a Sabesp

Praça Conselheiro Rodrigues Alves, no Centro de Guaratinguetá; comerciantes e consumidores pressionam por maior rigor contra clandestinos

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Depois de gerar polêmica 
na cidade, a Prefeitura de 
Cachoeira Paulista recuou 
com a proposta de criar uma 
autarquia no município. Após 
uma semana de apresenta-
ção do projeto na Câmara, o 
Executivo revelou que abriu 
negociação para a prestação 
de serviços com a Sabesp.

De acordo com a Prefeitura, 
inicialmente foi elaborado 
um projeto para a criação de 
uma autarquia como possível 
alternativa para o município. 
A proposta foi enviada à vo-
tação da Câmara e levantou 
uma série de contestações 
quanto às condições da ad-
ministração em implantar o 
serviço com recurso próprio. 
Com a mudança de foco, o 
projeto deve ser retirado 
da Casa na próxima semana 
após estudos e análises re-
alizadas juntamente com os 
vereadores.

A Sabesp, que desde 2004 
fornece os serviços de trata-

mento de água e efluentes 
irregularmente, apenas com 
contratos informais, apresen-
tou na última semana uma 
proposta de prestação de ser-
viços que atraiu o Executivo. 

Entre os itens do acordo, o 
tratamento de esgoto, forneci-
mento de água, recapeamento 
de asfalto em trechos da ci-
dade que tiveram obras mal 
concluídas e também reparos 
na estação de tratamento, 
que passa por problemas. 
Segundo a Prefeitura, devido 
ao impasse, há moradores do 
CDHU que sofrem com o mau 
cheiro no bairro.

A Prefeitura afirmou ainda 
que a proposta aparenta ser 
mais viável do que o processo 
de criação de uma autarquia 
em Cachoeira Paulista, e 
reconhece que mesmo com 
contratos informais há mais 
de uma década, não houve 
prejuízos e sim a prestação 
de serviços adaptados às 
necessidade do município, o 
que trouxe apenas benefícios.

A administração estuda as 
propostas apresentadas para 
a renovação do contrato por 
mais trinta anos. A resposta 
deve ser definida na próxima 
semana.

Em nota oficial, a Sabesp 
apenas informou que a reno-
vação do contrato com a Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
está em fase de negociação, 
e os serviços prestados pela 
Companhia e a manuten-
ção dos sistemas existentes 
ocorrem normalmente no 
município.

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O Tribunal de Contas do 
Estado ordenou a anulação 
do edital de credenciamento 
público para a contratação 
de empresas privadas para 
a prestação de serviços la-
boratoriais e clínicos para a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba. A decisão, publicada na 
última segunda-feira, atende 
ao pedido do Comus (Con-
selho Municipal de Saúde), 
responsável por denunciar 
supostas irregularidades 
no processo que buscava a 
terceirização do serviço.

Impetrada em maio pela 
presidente do Comus, Irene 
Ribeiro, e pelo morador Gus-
tavo Tótaro, a representação 
contra o credenciamento 
denunciava a atitude do Exe-
cutivo em retirar os maqui-
nários e não ter comprado 
insumos para o Laboratório 
Municipal, impossibilitando 
o atendimento da demanda 
dos exames.

Após analisar o caso, o 
Tribunal de Contas julgou 
procedentes os apontamen-
tos de irregularidades como 
o descumprimento do prin-
cípio da licitação, omissão 
do edital quanto a critérios 

objetivos para a divisão dos 
serviços em caso de existir 
mais de uma empresa cre-
denciada e que o objeto não 
se enquadra na modalidade 
de chamamento público 
previsto na lei.

A decisão foi comemorada 
pela presidente do Comus, 
que há meses faz duras críti-
cas às mudanças promovidas 
pela gestão do prefeito, Isael 
Domingues (PR) no setor da 
saúde. “Após essa decisão 
do Tribunal, vamos ver de 
que maneira a questão do 
laboratório será tratada, já 
que por serem do Executivo, 
alguns membros achavam 

que a última palavra sempre 
era deles. Provamos que o 
conselho tem voz e vez”. 

Outro lado – A Prefeitura 
destacou que recorrerá judi-
cialmente contra a decisão 
do Tribunal de Contas do 
Estado, e que ficou surpresa 
com a ordem de anulação, já 
que diversas outras cidades 
têm esse modelo de serviço 
implantado.

O Executivo não revelou 
quais mudanças serão rea-
lizadas na próxima semana 
após a anulação do edital.

De acordo com Isael Do-
mingues, a ideia de permitir 
a contratação de empresas 

privadas para a prestação 
de serviços laboratoriais e 
clínicos no município tenta 
contribuir para que o aten-
dimento, que já era conside-
rado referência na região, 
melhorasse ainda mais. 

Histórico – No início de 
julho, a Câmara aprovou a 
abertura de uma de uma 
CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) para apurar as 
condições que levaram o 
Laboratório Municipal pres-
tar um serviço deficitário à 
população. A investigação 
foi aberta cinco dias após 
a publicação do edital de 
credenciamento para que 

outros laboratórios realizem 
os exames, que até então 
eram feitos somente pela 
unidade municipal. A expec-
tativa da comissão é que as 
oitivas sejam realizadas até 
o fim do mês.

Em agosto, a Unimed foi 
contratada para gerir o La-
boratório Municipal, através 
de um investimento munici-
pal de R$ 375 mil.

A atitude foi alvo de uma 
“enxurrada” de críticas tanto 
pelo Conselho Municipal de 
Saúde como pelos vereado-
res da oposição, principal-
mente por Roderley Miotto 
(PSDB) e Rafael Goffi (PSDB).

Foto: Arquivo Atos
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Emendas e convênios garantem quase 
R$ 3 milhões para Pindamonhangaba

Zona rural solicita ambulância para 
acelerar atendimento em Guaratinguetá

Diretor revela na Câmara detalhes de repasses e obras na cidade; Maricá deve ganhar escola e creche

Pedido aprovado e encaminhado à Prefeitura destaca tempo para casos de emergência

Lucas Barbosa
Lorena

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A distância entre a zona 
rural e a região central de 
Guaratinguetá motivou um 
pedido feito por uma mora-
dora à Câmara, que destacou 
o tempo para o atendimento 
de emergência na saúde. A 

Durante a última sessão de 
Câmara de Pindamonhanga-
ba, o diretor de Departamen-
to de Convênios e Captação 
de Recursos, Rodrigo Lóssio, 
explicou como está o anda-
mento de projetos relaciona-
dos a obras que receberam 
mais de R$ 1 milhão em 
emendas parlamentares. 
Além dos recursos, a cidade 
foi contemplada com uma 
verba estadual de quase R$2 
milhões para a construção de 
uma creche e uma escola no 
residencial Maricá.

Convidado pelo vereador 
Rafael Goffi (PSDB), Lóssio 
afirmou que o deputado 
estadual, Antônio de Sousa 
Ramalho, o Ramalho da 
Construção (PSDB), encami-
nhou uma emenda de R$150 
mil para a construção de 

proposta foi encaminhada à 
Prefeitura.

Preocupada com as emer-
gências no atendimento à saú-
de nos bairros mais afastados, 
a moradora do Monte Sonar, 
Simone de Oliveira, procurou o 
vereador Nei Carteiro (PMDB) 
e solicitou que fosse disponi-
bilizada uma ambulância para 

uma quadra poliesportiva 
no Vila São Paulo, e que o 
processo está na fase final 
de entrega de documentação 
para que a obra seja iniciada. 

O mesmo deputado enca-
minhou ainda outras duas 
emendas para o município. A 
principal, que representa um 
recurso de R$ 500 mil, será 
destinada para a construção 
de uma UBS (Unidade Básica 
de Saúde) no Vila Rica, mas a 
obra não tem data para ser 
iniciada, já que o Executivo 
aguarda que o Governo do 
Estado libere mais R$ 400 
mil, para a compra de equi-
pamentos e a contratação 
de funcionários. O outro 
repasse, de R$350 mil, será 
empregado no fechamento 
da lateral da Feira Munici-
pal, localizada na Praça da 
Liberdade, no Centro. En-
tretanto, o Executivo busca 
angariar mais R$ 450 mil 

realizar os atendimentos nas 
áreas distantes do centro.

Como a cidade possui bair-
ros afastados do Centro, como 
Gomeral, Taquaral e Rocinha, 
o atendimento emergencial 
pode levar um tempo que 
pode ser crucial, dependendo 
do tipo de urgência.

“Foi apenas uma sugestão 

para concluir a melhoria, que 
busca proteger comerciantes 
e clientes da chuva e sol. Ló-
ssio explicou que a situação 
ficou ainda mais difícil após 
o deputado estadual, Gil 
Lancaster (DEM), retirar uma 
emenda de R$ 150 mil que 
seria aplicada na edificação.

Outra emenda que também 
chegou recentemente foi a 
do deputado federal, Samuel 
Moreira (PSDB), de R$ 150 
mil, para aquisição de equi-
pamentos de saúde.

Estado – Em relação à 
construção de uma escola e 
uma creche no residencial 
Maricá, que contará com 
um investimento do Governo 
do Estado de quase R$ 2 mi-
lhões, o diretor revelou aos 
vereadores que “a obra só 
não foi iniciada por questões 
burocráticas, financeiras e 
jurídicas internas da Pre-
feitura”.

para que o atendimento pu-
desse ser feito de forma mais 
rápida. Estamos propondo 
uma viatura do Samu (Servi-
ço de Atendimento Móvel de 
Urgência) para atender aquela 
região mais distante, para ter 
uma celeridade dentro do 
processo de atendimento”, 
explicou o vereador.

Outra preocupação é o au-
mento considerável de turis-
tas de campo na zona rural. 
Um exemplo apresentado 
durante a última sessão da 
Câmara de Guaratinguetá é 
a distância entre a base do 
Engenheiro Neiva e o bairro 
Pedrinhas, que chega a trinta 
quilômetros.

Pela logística seria mais 
prático, segundo o vereador, 
ter uma base com um veículo 
nessa região. “Sem contar que 
além dos moradores, existe um 
fluxo muito grande de turistas 
também naquela região. A gen-
te entende que é necessário e 
estratégico ter uma unidade 
mais próxima”, concluiu.

Aprovado, o requerimento 
seguiu para o prefeito Marcus 
Soliva (PSB). Ainda durante a 
sessão, o vereador Marcelo 
Augusto, o Marcelinho da 
Santa Casa (PSD), revelou que 
a cidade deve adquirir uma 
nova ambulância do Samu, 
após solicitação encaminhada 
ao deputado Guilherme Mussi 
(PP), na última quarta-feira.

O diretor de Departamento de Convênios e Captação de Recursos, Rodrigo Lóssio na Câmara de Pinda

Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

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

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara
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GUARATINGUETÁ
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Foto: Divulgação
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Chefe do tráfico no 
São Dimas é preso 
em Guaratinguetá

Civil investiga tentativa de 
duplo homicídio em Guará

Assaltantes de Lorena são 
presos em Guaratinguetá

Estelionatário é preso
por aplicar golpe em idosa

Procurado por roubo é 
capturado pela Polícia 
Militar em Cruzeiro

Dupla é presa por 
traficar drogas em Pinda

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para investigar um ataque 
contra dois homens. Na ten-
tativa de duplo homicídio, 
praticada na noite da última 
quarta-feira no Santa Luzia, 
um dos atingidos, de 23 
anos, acabou não resistindo 
à gravidade dos ferimentos.

De acordo com a Polícia 
Militar, as vítimas caminha-

Dois jovens foram presos, 
na manhã da última quin-
ta-feira, após roubarem os 
aparelhos celulares de duas 
mulheres, em Guaratinguetá.

Segundo a Polícia Militar, 
os criminosos, que estavam 
com um simulacro de arma 
de fogo, abordaram as víti-
mas em uma rua no Enge-
nheiro Neiva. 

Um estelionatário foi pre-
so após aplicar um golpe em 
uma idosa de 74 anos, no 
Centro de Guaratinguetá. O 
crime aconteceu na tarde da 
última quinta-feira.

De acordo com a Polícia 
Militar, a mulher, que havia 
acabado de sacar R$1.3 mil 
de um banco, foi surpre-
endida pelo criminoso na 
rua Monsenhor Felippo. O 

Um foragido da Justiça foi 
capturado no 2° Retiro da 
Mantiqueira, em Cruzeiro, 
na última quinta-feira.

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe patrulhava a 
avenida Teodoro Quartin 
Barbosa quando recebeu a 
informação de que um ho-

A Polícia Militar prendeu, na 
madrugada da última quarta-
-feira, dois criminosos flagra-
dos com maconha, cocaína e 
crack, em Pindamonhangaba. 

Segundo a PM, uma equipe 
realizava uma ronda pelo 
bairro do Feital quando deci-
diu abordar dois homens que 
estavam em atitude suspeita 

vam por uma rua quando 
foram surpreendidas pelo 
atirador, que estava em um 
carro. Eles foram socorri-
dos, mas somente o de 29 
anos conseguiu sobreviver.

Os homens baleados pos-
suíam passagens policiais 
por tráfico de drogas. Até 
o fechamento desta edição, 
o assassino não havia sido 
encontrado. 

Após receberem a descri-
ção dos indivíduos, policiais 
militares conseguiram lo-
calizar a dupla, que estava 
de bicicleta, próxima a 
passagem da linha férrea.

Os assaltantes, morado-
res de Lorena, foram presos 
por roubo e recolhidos à 
Cadeia Pública de Guara-
tinguetá.

golpista informou que ela 
havia deixado de assinar um 
documento na agência. Neste 
meio tempo, o estelionatário 
conseguiu furtar o dinheiro 
da bolsa da vítima.

Ao perceber o golpe, a idosa 
começou a gritar pela rua. Pe-
destres perceberam a situação 
e imobilizaram o homem, que 
na sequência foi preso pela 
Polícia Militar.

mem, procurado por roubo, 
estava no interior de uma 
casa na via. O acusado foi 
localizado e acabou preso.

O criminoso foi encami-
nhado ao 2° Distrito Policial, 
e na sequência, transferido 
para a Cadeia Pública Publi-
ca de Cruzeiro.

em um local conhecido como 
ponto de tráfico de drogas. 
Com a dupla, foram apreendi-
das 54 pedras de crack, 138 
gramas de cocaína e 19 por-
ções de maconha. Os bandidos 
foram presos em flagrante por 
tráfico de drogas, e encami-
nhados à Cadeia Pública de 
Pindamonhangaba.

O aumento de casos de estupros na região assusta; semana teve ataque coletivo contra adolescente

Cocaina e maconha apreendidos pela Polícia Civil nesta sexta-feira em Guaratinguetá; operação acabou com prisão de chefe do tráfico

Lucas Barbosa
Regional

Dados da secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
apontaram que o Vale do Pa-
raíba registrou um aumento 
de 86% de registros de casos 
de estupro nos primeiros oito 
meses do ano, comparados 
ao mesmo período de 2016.  

O caso de estupro coletivo 
contra duas adolescentes no 
último final de semana em 
Cunha “engordou” ainda mais 
a preocupante estatística.

De acordo com o levanta-
mento divulgado no inicio 
do mês, a região contabilizou 
708 ocorrências de janeiro 
a agosto, 329 casos a mais 
do que nos dois primeiros 
quadrimestres de 2016. Os 

números demonstram que 
pelo menos duas pessoas são 
vitimas de violência sexual 
por dia.

Na sub-região 2 do Vale 
do Paraíba, que engloba dez 
cidades, Pindamonhangaba 
foi a segunda colocada no 
“ranking do estupro”, com 
46 registros, ficando atrás 
somente de Taubaté, que teve 
61 ocorrências. Em compara-
ção com o mesmo período do 
ano passado, Pindamonhan-
gaba registrou um aumento 
de 109%, já que foram regis-
tradas 22 ocorrências entre 
janeiro e agosto de 2016.

Já na sub-região 3, que 
conta com nove municípios, 
Guaratinguetá lidera os re-
gistros, com 41 casos. Na 
sequência aparecem Lorena 

(38), Cruzeiro (24), Aparecida 
(14), Cachoeira Paulista (11), 
Potim (6), Roseira (4), Piquete 
(2), Silveiras (1) e Canas (1).

Já Cunha, que teve ape-
nas um caso nos primeiros 
dois quadrimestres do ano, 
registrou mais uma denún-
cia no último domingo. De 
acordo com a Polícia Civil, 
duas adolescentes, de 14 e 
15 anos, denunciaram que 
foram vítimas de um estupro 
coletivo durante um rodeio. 
As menores de idade rela-
taram que foram embebe-
dadas por dois homens que 
trabalhavam na montagem 
da estrutura da Festa do 
Peão Valente. Elas relataram 
que após ingerirem bebidas 
alcoólicas, acordaram nuas 
em um galpão, de acesso 

Região registra 
aumento de quase 
90% nos casos de 
estupro em 2017
Duas ocorrências são registras por dia; Guará e 
Pinda contabilizam mais de quarenta casos cada

exclusivo dos funcionários 
do evento. Elas teriam sido 
molestadas por um grupo de 
cinco homens.  

Dois indivíduos, de 32 e 
33 anos, confessaram que se 
relacionaram sexualmente 
com as jovens, mas negaram 

que elas foram forçadas. A 
dupla acabou presa na tar-
de da última segunda-feira 
e responderá pelo crime 
de posse sexual mediante 
fraude, quando a vítima está 
inconsciente. 

A Polícia Civil de Cunha 

informou, na tarde da última 
sexta-feira, que está realizan-
do diligências para tentar lo-
calizar os outros três homens 
envolvidos no crime. A Civil 
preferiu não revelar os locais 
em que estão ocorrendo as 
buscas.

Uma operação da Dise 
(Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes) apre-
endeu, na noite da última 
sexta-feira, uma grande 
quantidade de drogas no São 
Dimas, em Guaratinguetá.

Os entorpecentes foram 
localizados na casa de um 
homem acusado de ser o 
comandante do tráfico no 
bairro. 

De acordo com a Polícia 
Civil, investigações levaram 
a uma casa onde estariam 

armazenados diversas por-
ções de entorpecentes. Ao 
invadirem o local, os poli-
ciais localizaram sete peque-
nos tijolos de maconha, que 
pesavam quase duzentas 
gramas, 127 gramas de 
cocaína e sete pedras de 
crack. Também foi locali-
zado um pé de maconha na 
residência.

O morador da casa, apon-
tado como comandante do 
tráfico no bairro, foi preso 
em flagrante.

Foto: Francisco Assis

Foto: Divulgação Polícia Civil Foto: Divulgação Polícia Civil
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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Depois de anos de espera, os 
moradores do Jardim Esperan-
ça, em Guaratinguetá, come-
çam a receber os serviços de 
pavimentação em 28 ruas do 
bairro. O trabalho foi iniciado 
pela fase de drenagem.

As obras, realizadas pela 
Codesg (Companhia de Desen-
volvimento de Guaratinguetá), 
tem um custo de pouco mais 
de R$ 563 mil. Após o trabalho 
de drenagem, será feita a pavi-
mentação asfáltica da região.

No bairro serão pavimen-
tados aproximadamente 50 
mil m². “Tem obras que são 
feitas antes, como é o caso da 
drenagem. Em seguida, entra a 
pavimentação. É o cronograma 
normal”, explicou o diretor da 
Codesg, João Batista.

O valor total investido pela 

Prefeitura é de pouco mais de 
R$ 1 milhão, sendo metade 
para aquisição de materiais e 
a outra metade para custear a 
mão de obra pelos serviços. Os 
recursos usados nos trabalhos 
são oriundos dos royalties do 
petróleo.

No Jardim Esperança exis-
tem ruas bloquetadas, ou seja, 
que já passaram por obras e 
não têm solo de terra. Essas 
vias não receberão o serviço de 
pavimentação. “Essa obra será 
apenas nas demais ruas que 
não tinham sido contempladas 
com os blocos”, esclareceu 
Batista.

Por se tratar de um trabalho 
longo, o prazo para conclusão 
das obras é de seis meses. Ou-
tro bairro da cidade também 
está recebendo pavimentação 
em algumas vias: a Vila Bela, 
que deve ter ruas pavimenta-
das neste ano.

Câmara de Cachoeira rejeita projeto 
sobre contratação de moradores

Pavimentação no Jardim Esperança contempla 28 ruas

Com investimento de R$ 1 milhão, Cachoeira Paulista 
fecha acordo para construção de abrigo municipal

Proposta barrada na comissão pedia 80% de admissões para trabalhadores da cidade

Obras em bairro de Guará tem prazo 
de seis meses para serem concluídas

Área doada pela Canção Nova receberá sede da unidade; projeto conta com participação de Silveiras

Rua central de Cachoeira Paulista; proposta que solicitava encaminhamento de vagas para cidade foi barrado por inconstitucionalidade

Rua do Jardim Esperança, que deve receber pavimentação prometida Prefeitura ao bairro; trabalho deve ser entregue em até seis meses

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Um projeto encaminhado 
para Câmara de Cachoeira 
Paulista com a proposta para 
que ao menos 80% da mão de 
obra contratadas sejam de mo-
radores da cidade foi barrado 
com parecer contrário da co-
missão de Justiça e Redação. A 
proposta, apresentada pela ve-
readora Dadá Diogo (PODE), foi 
considerado inconstitucional.

O projeto tinha como fina-
lidade, além de estipular o 
índice na contratação de 80% 
para moradores do município, 
a determinação de assinar 
um termo de compromisso 
no pedido de alvará na Pre-
feitura, e estipular multa e 
outras penalidades em caso 
de descumprimento.

Mas a proposta acabou nem 
mesmo entrando em pauta, 
já que a comissão composta 
pelo presidente Thales Satim 
(PSC), o secretário Danilo Luiz 
da Silva (PROS), e o membro 
Sebastião dos Santos (PR) deu 
parecer negativo à proposta.

Satim relatou que o parecer 
mostrou que o projeto é in-
constitucional “Só quem tem 
competência para legislar os 
diretos do trabalho é a União 
e não o município”.

O parecer negativo, foi en-
caminhado para votação dos 
vereadores, e aprovado com 
nove votos favoráveis.

A autora da proposta ques-
tionou o parecer. De acordo 
com Dadá Diogo, o principal 
impacto da rejeição acontece 
no aspecto econômico de Ca-
choeira. “O quadro de desem-
pregados é um dos principais 
desafios a serem superados 
em nossa cidade, e precisa-
mos urgentemente pensar 
em mecanismos e iniciativas 
para mudar essa realidade”, 
comentou.

No texto original do projeto, 
Dadá destacou na justificativa 
que o munícipio enfrenta 
forte crise econômica e a 
geração de empregos é a 
principal arma para reduzir 
os impactos dos problemas. 
“A crise econômica resultou 
em um aumento considerável 
de taxa de desemprego. Dessa 
maneira, este projeto buscava 
priorizar a contratação de 
mão de obra residente em 
Cachoeira Paulista. A importa-
ção de mão de obra de outras 
localidades causa sérios danos 
à economia local, uma vez que 
o dinheiro deixa de circular 
no comércio local, afetando 
diretamente setores como 
serviços e varejo”.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Após a aprovação de um 
projeto do Executivo nesta 
semana, a Prefeitura de Ca-
choeira Paulista está autori-
zada a receber a doação de 
um imóvel da comunidade 
religiosa Canção Nova para 
a construir um abrigo muni-
cipal. As obras terão início 
em 2018, e o investimento 
será de aproximadamente 
R$ 1 milhão.

A Prefeitura de Silveiras 
participará com um aporte 
de R$ 75 mil.

De acordo com Cachoeira 
Paulista, o terreno é objeto 
de uma ação judicial de 
propriedade da Canção 
Nova que foi doado para a 
entidade Berço e Redenção 
(entidade sem fins lucra-

tivos) na condição de que 
fosse construído um abrigo 
municipal, mas de acordo 
com o Executivo, a entidade 
não teve condições de cons-
truir o prédio.

Em audiência da ação 
civil pública foi decretado 
que entidade retornará o 
imóvel para a Canção Nova, 
que fará a doação para que 
a Prefeitura construa o abri-
go. A comunidade religiosa 
também é responsável pelo 
projeto físico da obra.

A divisão do orçamento 
da construção ficou entre 
as prefeituras de Cachoeira, 
que vai arcar com R$ 1 mi-
lhão, e Silveiras, município 
que também será atendido 
pela unidade, participará 
com o aporte de R$ 75 mil 
para o imobiliário.

O chefe de gabinete de Sil-

veiras, Zé Ritinha, afirmou 
que o ex-prefeito de Silvei-
ras e atual de Cachoeira 
Paulista, Edson Mota (PR) 
disse para a promotoria, em 
2014, que a Prefeitura ar-
caria com todo o mobiliário 
num valor de aproximada-
mente R$ 500 mil, o que na 
época, constou na ata.

No final de 2016, as duas 
cidades foram condenadas a 
concretizar a construção do 
prédio, mas como Silveiras 
não possui uma realidade 
financeira cabível para esta 
doação, foi necessário re-
correr dos valores. “Falamos 
que a gente se compromete 
sim, mas nesse valor não. 
No próximo dia 10 teremos 
uma audiência para firmar 
que a Prefeitura de Silveiras 
vai ajudar com R$ 75 mil, 
pois a Canção Nova falou 

que com esse valor dá pra 
abrir e inaugurar o prédio”, 
comentou Zé Ritinha, que 
frisou ainda que o acordo 
será cumprido, assim como 
o pagamento de R$ 75 mil 
no início do ano, referente 
à condenação pela dívida de 
subvenção ao Lar das Crian-
ças Padre João Benevides e a 
Casa de Abrigo de Crianças, 
na Margem Esquerda, em 
2015.

O processo licitatório está 
previsto para janeiro. A 
previsão é que as obras co-
mecem imediatamente após 
a licitação, e sejam entregues 
em 18 meses.

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista, que tem cerca de 
R$ 7 milhões de precatórios 
apenas com o Ministério 
Público, originado de ações 
civis públicas e multas 

que o município deixou de 
cumprir há cerca de vinte 
anos, busca junto ao MP a 
suspensão de pelo menos 
parte dos precatórios para 
auxiliar na construção da 
unidade. Na próxima sema-

na, o setor jurídico vai até 
São Paulo para negociar a 
suspensão.

O abrigo, que atenderá 
crianças e adolescentes em 
situação de risco, terá uma 
dimensão de 650 m², unin-
do duas áreas doadas pela 
Canção Nova, e uma já de 
propriedade do Município, 
onde funcionava o antigo 
canil da cidade, desativado 
há anos. A construção será 
próxima à rodoviária nova, 
na rua Ovidio Alves Capu-
cho, no Parque Primavera.
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Guará e Lorena intensificam ações 
para impedir novo avanço da dengue

NovaDutra e PRF intensificam fiscalização para Dia 12

Cidades que enfrentaram epidemia em 2015 iniciam avaliação de densidade larvária

Operação especial na Via Dutra tem maior atenção com 
romerios para ano do Jubileu de 300 anos da Padroeira

Lucas Barbosa
Regional

Para evitar uma epidemia 
de dengue como a do ano 
retrasado, Guaratinguetá 
e Lorena iniciaram nesta 
semana a ADL (Avaliação 
de Densidade Larvária), 
passo fundamental para 
os municípios conhecerem 
a estimativa dos níveis de 
infestação e quais as áreas 
mais perigosas.

Além das vistorias, as 
equipes de saúde apostam 
na conscientização da po-
pulação para combater a 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor 
da doença.

Em 2015, Guaratinguetá e 
Lorena ganharam destaque 
nos noticiários regionais 
ao decretarem epidemia 
de dengue após ultrapassa-
rem a marca de trezentos 
casos. Já no ano passado, 
as cidades conseguiram 
reduzir consideravelmente 
os registros. Enquanto Lo-
rena teve oitenta moradores 
infectados, a cidade vizinha 
teve 42. 

Para manter longe o risco 

da epidemia em 2018, os 
municípios estão desenvol-
vendo uma série de ações, 
como vistorias, limpezas e 

campanhas de conscienti-
zação.

De acordo com o educa-
dor de Saúde da Vigilância 

Epidemiológica de Lorena, 
David Quadros, a cidade, 
que registra 13 casos de 
dengue este ano, iniciou na 

última quinta-feira a Avalia-
ção de Densidade Larvária. 
Os agentes vistoriaram deze-
nas de imóveis no Bairro da 

Cruz, Parque das Rodovias, 
Novo Horizonte e Vila Pas-
sos. O educador explicou 
que através da ADL será 
possível traçar um mapa 
da infestação por bairro, 
permitindo um melhor pla-
nejamento das ações. 

Além de revelar quais os 
principais locais das casas 
de Lorena onde geralmen-
te são encontrados ovos e 
larvas, Quadros ressaltou a 
importância da conscienti-
zação dos moradores para 
o combate do mosquito. “Os 
principais criadouros são 
os ralos, pratos de plantas 
e bebedouros de animais. 
As vistorias serão continuas 
até o ano que vem, porém, 
precisamos da ajuda dos mo-
radores para evitarmos uma 
epidemia a partir do verão 
de 2018. Pedimos para que 
os proprietários sempre 
autorizem a entrada de 
nossos agentes, que atuam 
devidamente uniformizados 
e equipados”.

Já Guaratinguetá, que 
contabiliza oito casos, sendo 
cinco importados de outros 
municípios, iniciou a ADL 
na última segunda-feira, 
e a expectativa é que ela 
seja concluída no próximo 
dia 10.

De acordo com o médico 
veterinário da Vigilância 
em Saúde, Felipe Guedes, os 
agentes de endemias estão 
realizando aplicação de bio-
larvicida com alta eficiência 
para controle de larvas de 
Aedes aegypti por todo o 
município.

Foto: Arquivo Atos

Equipes da Vigilância Epidemiológica já reforçaram atenção para trabalho de prevenção à dengue; Guará e Lorena tentam evitar epidemias

Presença de romeiros já é maior na Via Dutra; operação da CCR e PRF é intensificada até o próximo dia 15

Da Redação
Região

A aproximação do feriado 
de 12 de Outubro, data da 
comemoração do encontro 
da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, traz não só o au-
mento da fé para os católicos 
como também a preocupa-
ção de quem transita pelas 
estradas até o Santuário Na-
cional de Aparecida. A con-
cessionária que administra a 
rodovia Presidente Dutra e 
a Polícia Rodoviária Federal 
aumentaram a atenção com 
operação especial. 

Em 2017, a data tem um 
peso ainda maior, pela co-
memoração do Jubileu de 
300 anos da aparição da 
imagem da Padroeira. Com 
foco na segurança dos fiéis 
e dos motoristas da via, a 
CCR NovaDutra intensificou 
o atendimento. O reforço 

do contingente operacional 
na Via Dutra foi iniciado 
nesta sexta-feira e segue 
até o domingo do feriado 
prolongado (15). Durante o 
período são realizadas ações 
de fiscalização das equipes 
da Antt (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) e da 
Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o gestor 
de Atendimento da CCR No-
vaDutra, Virgílio Leocádio, 
o reforço do contingente 
operacional destaca o trecho 
entre Taubaté e Lavrinhas 
e nos principais acessos 
para Aparecida. “Estamos 
trabalhando de acordo com 
as projeções realizadas pela 
organização da Basílica, 
que espera receber mais de 
seiscentos mil visitantes. 
Mais de dez viaturas, entre 
guinchos leves e pesados e 
viaturas de inspeção de trá-
fego estarão posicionadas 

em pontos estratégicos da 
rodovia”.

Ele revelou pontos de des-
taques no sentido Rio de 
Janeiro, entre o km 117, 
em Taubaté, e o km 71, em 
Aparecida; e, no sentido São 
Paulo, do km 71, em Apareci-
da, ao km 21, em Lavrinhas.

A campanha conta ainda 
com uma parceria da conces-
sionária com uma empresa 
de seguros, que disponibi-
lizará guinchos extras para 
atendimento na região de 
São José dos Campos e de 
Aparecida.

As equipes do SOS Usuário 
também abordam os grupos 
de romeiros a pé, organiza-
dores e carros de apoio na 
rodovia. Folhetos com orien-
tações sobre a Rota da Luz 
SP e de como se comportar 
na rodovia são distribuídos 
pelas equipes de inspeção da 
Concessionária.

Foto: Arquivo Atos
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Com calendário cheio, Manthiqueira deve 
antecipar pré-temporada com foco em 2018
Laranja inicia negociações para 
segurar principais jogadores 
para 2018; time pode disputar 
até quatro competições

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O ano ainda não acabou, 
mas a preparação para a 
temporada 2018 já começou 
no Manthiqueira. O clube 
de Guaratinguetá, nem bem 
levantou a taça da Segunda 
Divisão Paulista e já está com 
a cabeça nos novos objetivos. 
O presidente Dado de Olivei-
ra revelou que diferente dos 
últimos anos, o próximo ano 
será de calendário cheio para 
o futebol da cidade.

O acesso à Série A-3 dá a 
oportunidade do Manthiquei-
ra disputar a Copa Paulista, 
que dá vaga para o Campeo-
nato Brasileiro da Série D ou 
para a Copa do Brasil. Além 
da Copa e da A-3, a Laranja 
Mecânica vai disputar ainda, 
em janeiro, a Copa São Paulo 
de Futebol Jr e durante o 
segundo semestre a primeira 
divisão do Campeonato Pau-
lista sub-20.

Projetando as competições 
do ano que vem, a direção do 
clube se reuniu nesta quarta-
-feira para discutir quem pode 
permanecer no elenco e quais 
serão os possíveis reforços 
para a próxima temporada. 
Pedrinho, principal destaque 
da equipe neste ano, é prata 
da casa e só sai se receber uma 
boa proposta. 

Dos jogadores que também 
se destacaram, mas não são 
formados pelo Manthiqueira, 
o zagueiro Léo Turbo e o ata-
cante Lucas Batata receberam 
propostas do futebol ucrania-
no ainda nesta temporada. A 
negociação que envolvia os 
dois atletas não se estendeu 
pelo fechamento da janela de 
transferências internacionais. 
Segundo o presidente do 
clube, ambos acenam com a 
possibilidade de permanecer 
na equipe para o ano que vem.

O goleiro Adalberto, titular 
durante toda a competição, 
também está praticamente 
acertado com a equipe para 
2018. As negociações com 
ele estão avançadas, mas a 
confirmação da possível reno-
vação só será feita na próxima 
segunda-feira. “Temos um 
grupo bom que deve perma-
necer com a gente, em torno 
de 15 jogadores”, respondeu 
o presidente do Manthiqueira.

Pré-temporada – Diferente 
da Segunda Divisão, que co-
meça entre os meses de abril 
e maio, a Série A-3 começa 
logo no início do ano, entre 
janeiro e fevereiro. A mudança 
no calendário também altera 
a preparação do clube, que 
encerrou a temporada em 
outubro e deve começar a 
se preparar para a próxima 
já em novembro. “Teremos 
uma reunião definitiva sobre 
a pré-temporada nesta segun-
da-feira, nela vamos definir os 
cronogramas”, salientou Dado.

Copinha – A preparação para 
a Copa São Paulo vai começar 
logo após o Paulistão sub-20 
da Segunda Divisão, que ainda 

está sendo disputado. O Man-
thiqueira é o quarto colocado 
do grupo 4 com 12 pontos e 
fecha a primeira fase neste sá-
bado contra o União Mogi, fora 
de casa. Boa parte do elenco 
vai compor a equipe que irá 
disputar a Copinha em 2018.

Copa Paulista – Para chegar 
à Copa, o Manthiqueira vai 
precisar ficar entre os nove 
primeiros colocados da Série 
A-3. Essa competição tem 
início no segundo semestre e 
preenche o calendário anual 
dos clubes da A-3 em diante. 
O campeão ganha o direito 
de disputar a Copa do Brasil 
ou a Série D do Campeonato 
Brasileiro, ficando a cargo da 
equipe escolher o melhor. Dado de Oliveira (centro) comemora com a comissão técnica do Manthiqueira a histórica vitória que garantiu a primeira taça do clube

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

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

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

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

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

Cidade Nova - Pinda

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

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

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

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

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de

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

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

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

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

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

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

(12) 99104-0182
Cisas – Moreira César

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

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

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

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

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

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

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

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

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização

Luvas - Óculos
Máscara de solda

Uniformes industriais
Etc.

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

email.: contato.jemepis@gmail.com

   3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

(12)

J & M   EPI’S E UNIFORMES

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO mudanças

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 87/17 

PROC. Nº 453/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de 
Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é o Registro de preços para a aquisição de 
medicamentos e demais objetos de ação judicial e de 
Cadastro na Assistência Farmacêutica pelo período
de 12 (doze) meses, a realizar-se ás 9h30min do 
dia 24 de outubro de 2017, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046,
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO 
referente ao Processo n° 463/2017, com fundamento no Art. 24, Inciso II da lei supra, para contratação da 
empresa LUCIANO CARLOS ESCOBAR 18765186850, CNPJ 18.734.001/0001-25, cujo objeto consiste Na 
locação de brinquedos para a festa comemorativa do dia das crianças no Centro Social Urbano que será 
realizada no dia 12 de outubro de 2017.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 92/17 

PROC. Nº 475/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata 
de Registro de Preços do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é o Registro de preços para contratação 
de empresa especializada em execução de serviços 
em reforma e manutenção de instalações prediais 
com fornecimento de material, equipamento e mão 
de obra, para os próprios municipais, a realizar-se ás 
9h30min do dia 20 de outubro de 2017, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 463/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: A locação de brinquedos para a festa 
comemorativa do dia das crianças no Centro Social 
Urbano que será realizada no dia 12 de outubro de 2017.
CONTRATADA: LUCIANO CARLOS ESCOBAR 
18765186850 CNPJ: 18.734.001/0001-25
VA L O R  TO TA L :  R $  5 . 4 6 0 , 0 0  ( C i n c o  m i l 
quatrocentos e sessenta reais) VENCEDORA DOS 
ITENS:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. VIGÊNCIA: 30 (trinta) 
dias. DATA DA ASSINATURA: 03/10/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2017 
PROC. Nº 404/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de 
insumos utilizados nos sistemas de infusão contínua de 
insulina (bomba de insulina) a serem distribuídos aos
pacientes com mandado judicial.
CONTRATADA: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,12,13,14,15,16,17,18. VALOR TOTAL: R$ 73.244,00 
(setenta e três mil duzentos e quarenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2017 
PROC. Nº 398/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição 
de ferramentas e material de borracharia para 
manutenção e conserto da frota municiapal.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 1,6,8,9,18,21,29,31,33,3
5,37,38,40,41,42,44,49,52,53,58,61,62,63,64,66,67,
68,69,70,71,72,73,74,75,76,83,87,88,89,90,92,93,9
4,95,96,97,98,99,100,101,102,105,106,107,110,114.
VALOR TOTAL: R$ 8.575,09 (Oito mil quinhentos e 
setenta e cinco reais e nove centavos)
CONTRATADA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS:
2,10,11,12,13,14,15,17,22,24,26,28,32,39,43,45,47,4
8,50,56,80,84,86,91,103,108,113. VALOR TOTAL: R$ 
10.001,98 (Dez mil um real e noventa e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2017.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Anulação de Itens de Processo 

Licitatório
Pregão Presencial nº. 64/2017 – Processo nº 316/2017
O Município de Lorena/SP torna público a ANULAÇÃO 
do item: 01, no Processo de Licitação que tem 
por objeto a aquisição de alimentos para lanches, 
coffee break, festividades e outras da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, com base 
nos arts. 21 e 49, da Lei 8.666/93. Os autos do 
processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, 
na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP.

Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE MONTEIRO DE ANDRADE, 
de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro mecânico, estado civi l 
solteiro, de 28 anos de idade, nascido 
em Pindamonhangaba - SP, no dia 8 de 
setembro de 1989, residente e domiciliado 
Rua Elpídio dos Santos, nº 112, Parque 
Santo Antônio, Taubaté SP, filho de JOSÉ 
MONTEIRO DE ANDRADE e JUVENTINA 
DE FATIMA SANTOS ANDRADE.
FERNANDA AYUMI ARAI, de nacionalidade 
brasileira, profissão engenheira civil, 
estado civil solteira, de 26 anos de idade, 
nascida em Pindamonhangaba - SP, no 
dia 31 de dezembro de 1990, residente 
e domiciliada Rua Padre Anchieta, nº 
251, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, 
filha de FERNANDO ARAI e VERA LUCIA 
ALVES ANTUNES ARAI. Apresentaram 
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do 
Código Civil. 
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de outubro de 2017.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  
apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Código Civil Brasileiro:
B R U N O  R I B E I R O ,  n a t u r a l  d e  
Pindamonhangaba  SP,  nascido  a  11  
de janeiro de 1988,  profissão   autônomo,   
residente   Rua   Capitão Epaminondas de  
Andrade  Sandim  nº 546, casa, Residencial 
Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filho de 
CRISLEY RIBEIRO.
T H A Í S  F E R N A N D A J E R O N Y M O 
FERREIRA, natural de Piquete SP, nascido 
a 25 de janeiro de  1994,  profissão  
autônoma,  residente  Rua  José Ribeiro 
dos Santos nº 15, casa, Santo Antônio,  
Piquete  SP,  filha de ELIAS SANTOS 
FERREIRA e  de  ANDRÉA  JERONYMO.  
Apresentaram  os documentos I, III e IV 
do Art. 1.525, do Código  Civil  Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOEL ANTONIO JOSÉ EUGENIO, de 
nacionalidade brasileira, profissão policial 
militar, estado civil solteiro, de 51 anos de 
idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, 
no dia 25 de novembro de 1965, residente 
e domiciliado Estrada Particular do DAEE, 
nº 750, Colméia, Pindamonhangaba SP, 
filho de ANTONIO JOSÉ EUGENIO e 
GERALDA DA CUNHA EUGENIO. 
LARISSA LEONEL ARANTES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profissão do 
lar, estado civil solteira, de 20 anos de 
idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, 
no dia 14 de março de 1997, residente e 
domiciliada Rua Luiz Carlos Magalhães, 
nº 204, Campinas, Pindamonhangaba 
SP, filha de MÁRCIO JOSÉ ARANTES 
DA SILVA e MARTA CRISTINA LEONEL 
ARANTES 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, 6 de outubro de 2017

Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAM ALVES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão técnico 
eletrônico, estado civil solteiro, de 28 anos 
de idade, nascido em Pindamonhangaba 
- SP, no dia 11 de fevereiro de 1989, 
residente e domiciliado na Rua José 
Maria Morgado nº 100, Maria Áurea, 
Pindamonhangaba SP, filho de MARCOS 
VINICIUS DE OLIVEIRA e CRISTINA 
APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA. 
THAÍS GOULART FERREIRA ,  de 
nacionalidade brasi leira, profissão 
compradora júnior, estado civil solteira, 
de 24 anos de idade, nascida em 
Pindamonhangaba - SP, no dia 8 de 
abril de 1993, residente e domiciliada na 
Rua Amadeu Ribeiro nº 135, Andrade, 
Pindamonhangaba SP, filha de MAURICIO
FERREIRA e ROSA HELENA GOULART 
FERREIRA. 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, 6 de outubro de 2017

Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas 
de Pindamonhangaba 
-  SP  Rua Marecha l 
Deodoro da Fonseca nº 
50 - CEP.: 12410-010 - F: 
(xx) 12 - 3642-4185 - Bel. 
Rosely Aparecida dos 
Santos Lessa -  Oficial de 
Registro

 Editais Proclamas 
Pindamonhangaba
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VENDO apartamen-
to no Pedregulho, 
Guaratinguetá: 106m 
A.U., 2 dormitários, 
2 banheiros, sala, 
sacada, cozinha pla-
nejada, área de ser-
viço, 1vaga coberta, 
3º andar - escada. 
Rua Afonso Giannico, 
300.   “Estou venden-
do abaixo do valor de 
mercado, por motivo 
de mudança de cida-
de. Imóvel quitado e 
documentação 100%. 
Apenas R$ 255 MIL.  
(12) 99719-3209 / 
(12)98148-2626.
Alugo 2 apartamentos 
em Lorena: quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro e área de serviço - 
2º e 3º andar, ambos 
com sacada - Rua 
Goes Monterio 425 
- tel: 99249-7053 ou 
98161-3216 falar com 
Vaneide, Marcelo ou 
Juliana.
ALUGO Kitnet c/agua 
incluso – Rua Guilher-
me José Gama Pesta-
na – Campo Alegre/
Pinda – c/quarto/coz., 
área serviço, entr. p/
carro. R$ 500,00. Tr. 
F: 99637-3371 – Pin-
da
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatu-
ba. Fim de semana 
e feriado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, saca-
da. Falar com João no 
telefone: 99660-1490
ALUGO Ap to  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
ALUGO suíte – Ara-
retama – Tr.F: 99600-
3200 – Pinda

ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGENTE 
Sítio – Lagoinha – 
c/26 alqueires – casa 
c/3 dorms., sl, coz., á/
serv., churrasq., lago 
p/pesca, pastagens, 
ótima localização, . 
Aceito proposta. Tr.F: 
99667-1128/99625-
5300
V E N D O  t e r r e n o 
– Cidade Jardim – 
murado, próx. A pa-
daria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebastião 3132-7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande,  200m da 
praia, para 8 pessoas, 
condomínio fechado, 
2 quartos, ar condicio-
nado, área de lazer. 
Telefone: 3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba, centro, de frente 
para o mar, 4 quartos, 
3 banheiros, 2 sa-
las,  garagem para 
5 carros. Ótima lo-
calização. Telefone: 
99726-6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
– Res.Andrade/Cris-
pim – novíssima – c/2 
dorms.c/dte, sl,coz., 
a/serv., garagem p/ 2 
carros – doc.ok a vista 
e financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/(12) 
3648-5831 – Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima lo-
calização, c/3 salas, 
3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 

255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Acei to casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. Tr. 
F:99603-4839 – Pinda
Alugo apartamento, 
casa, kitnet em Uba-
tuba, próximo a praia 
grande e tenório. Tele-
fone: 99752-0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 
5 quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apartamento 
em Aparecida, bair-
ro Santa Rita, R$ 
800,00, 3 dormitórios. 
Telefone: 3105-3814
Aluga-se kitnet Aveni-
da Padroeira do Brasil 
em Aparecida. Telefo-
ne: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jar-
dim Mariana – plano, 
murado, doc.ok. Tr.F: 
99208-3712 - Pinda
VENDO Cháca ra 
– Bº Bom Sucesso 
– c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., va-
randa, piscina, pomar 
formado á/lazer c/par-
que. Aceito proposto 
e troca por casa em 
Ubatuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 – 
Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase final. Acei-
to carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99113-3434 – Pinda
Guará - Aluga-se área 
de 500m² com infraes-
trutura para eventos. 
Telefone: 3132-7171
Alugo apartamento, 3 
quartos, 2 banheiros 
e garagem no campo 
do galvão. Próximo ao 
Shopping - Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Ubatu-
ba/Praia Itaguá – R$ 
150 mil. Aceito carro 
como parte de paga-
mento. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 – 
Pinda

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis ter  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis ter  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts – 
Flex – preto. Tr. F: 
(12) 99127-0022 - 
Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 
99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – 
azul – R$ 14.500,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  
15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 
prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda

Vendo  Go l ,  ano 
1998, 4 portas, cor 
preto, motor 1.6, 8 
valvulas, com ro-
das liga leve por R$ 
10.300,00. Telefone: 
99762-6252
HB20 confort, 1.0, 
flex 15, branco, en-
trada + parcela R$ 
559,00. Telefone: 
3133-9201
Fusion Ti tanium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 

3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 
2004 – 2 pts – prata. 
R$ 14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS 
1.0 ano 2011 – preta. 
R$ 20 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Peugeot 307 
Hatch Fel ine ano 
2010  R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0 
fire ano 2012 – preto 
R$ 24 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Vendo ou troco por 
moto, um fusca 74, 
super conservado. 
Valor R$ 6.000,00. Te-
lefone:  99779-7939 
Falar com Israel
Vendo Palio, 1998, 
completo, prata, 4 
portas, ar condicio-
nado, vidro elétrico, 
abaixo da  tabela, R$ 
6.000,00. Telefone: 
3133-2343
Vendo Honda City, 
2 0 1 3 ,  c o m p l e t o , 
preto,  novíssimo, 
69.000km rodados, 
R$ 38.500,00. Telefo-
ne: 99133-0119
V E N D O  F o x  1 . 6 
Pepper ano 2016 - 
completo -  R$ 46 
mil. Tr.F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Gol 1.6 G5 
ano 2009 – prata R$ 
23 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
V E N D O  F o x  1 . 0 
sportline ano 2007 
– completo – R$ 20 
mil. Tr.F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Monza 2.0 
ano 91 – A – azul- R$ 
5.500,00. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda

Conserta-se máquina 
de lavar e geladeira 
freezer, visita grátis. 
Aceitamos cartões 
Tel: 99720-8989 ou 
3108-2606
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Falar com 
Paulinho, telefone: 
99715-5971
Faço faxina e passo 
roupa. Sou dona de 
casa. Tenho experi-
ência. Telefone: 3013-
7827
FAÇO viajens p/qual-
quer lugar – tds os 
dias, finais de semana 
– possuo Fiat Doblo 
nova (6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 – 
Pinda
FAÇO serv iço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda
Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio – 
Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio Pin-
da). Tr.F: 3648-2960/ 
99712-5919 – Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Murilo. A par-
tir de 40,00 caminhão. 
Qualquer dia! Tele-
fone: 3126-4265 ou  
99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estrada 
Guará-Cunha. Telefo-
ne: 99638-9798 
Aulas de inglês, resi-
dencial, individual ou 
dupla. Apostila pró-
pria. Telefone: 98181-

6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116
Precisa-se de moo-
queiro para trabalhar 
sábado e domingo 
em pizzaria. R$ 40,00 
+ 0,50 por entrega. 
Telefone: 98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com

Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, no 
telefone: 99734-7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Telefone: 99177-0950
Eletricista residencial, 
30 anos de experiên-
cia, instalação com-
pleta e reparos em 
geral. Falar com Jairo. 
Telefone: 3122-3448 
ou 98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Paulinho 
no telefone: 3122-
6121 ou 99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 
Telefone: 99627-5443 
ou 99245-2190

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 2 
banheiros, 3 ambien-
tes. Valor a combinar. 
Telefone:  99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 – 
Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom estado 
de conservação. Tr.F: 
99199-0341 – Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos tele-
fones: 98188-6223 ou 
99606-0408
Ponto comercial novo, 
50m² Telefone: 3132-
2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de visita + 
banner, só R$ 200,00. 
Telefone: 99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Tele-
fone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone: 99113-5945 
ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628

Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Br inquedos , 
tudo para sua fes-
ta. Cama elástica, 
piscina de bolinha, 
tobogã, quadra de  
sabão, pipoca, algo-
dão doce, churros. 
Telefone: 98123-
3499
Bebiano bilhar, lo-
cação, reforma e 
venda de mesas de 
bilhar e pebolim. Te-
lefone: 99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Te-
mos 1.500,00 apro-
vado para você! Li-
gue 3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina de 
café expresso, over-
lock industrial. Te-
lefone: 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. Telefo-
ne: 3132-7106 ou 
99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda 
a região. Telefone: 
3125-1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
Vis ta .  Te le fone : 
99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 
(ETES). Falar com 
Jorge no telefone: 
3125-2896

VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dorms., 
s/1 ste, banh., coz., 
sala, lavan., garagem 
c/portão automát., td 
reformada, ou TRO-
CO por casa mais 
prox. ao centro. R$ 
210 mil. Tr.F: 99650-
0376/99788-3025 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
por casa menor valor/
sítios/outros, sobrado 
c/214m2 AC – c/3dor-
sms., 2 banhs., chur-
rasq., portas blindex, 
portão automát., Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.registra-
da. Tr.F: 99620-8676 
– Pinda
VENDO 2 casas – 
área de 500m2 – Cruz 
Pequena – casa 1 
c/3dorms., sl, coz.,ba-
nh., Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de Mo-
raes” – c/3dorms., sl, 
copa/coz., á/serv., 2 
banhs., edic., sacada, 
por casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 198 
m2. Tr.F: 99667-1128 
- Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial na Praça João 
Vieira dos Santos, 
Vila Mariana, Apa-
recida - Telefone: 
3122-3217Guará 
Aluga-se Apartamen-
to Guará - na Chacara 
Selles, sala, cozinha, 
banheiro, 3 quartos (1 
suíte), área de servi-
ço, elevador, 1 vaga. 
R$ 1.250,00. Telefo-
ne: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Village Santana. Para 
uma pessoa. Falar 
com Celso no telefo-
ne: 99664-3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, garagem. 
Tratar com Walter no 
telefone: 99728-1001 
Guará
Aluga-se uma edí-
cula, fundos, casa 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
coz inha ,  banhe i -
ro, área de serviço, 
quintal pequeno. R$ 
700,00.  Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 qua-
ros, sala, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço, R$ 500,00. 
Telefone: 3122-4919
Alugo sem fiador, pe-
dregulho. Apartamen-
to com 3 dormitórios 
(1 suíte), 2 vagas, 
sala, cozinha com ar-
mários Guará -. Tele-
fone: 3013-8352
Guará - Alugo casa na 
Vila Alves, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, garagem 
R$ 750,00.  Telefone: 
3128-4488

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA ELEITORAL 

DE ASSOCIADOS
DO PRESIDENTE DA COLONIA DE PESCADORES 

PROFISSIONAIS “EMILIO VAROLLI”
AOS PESCADORES PROFISSIONAIS 

DO VALE DO PARAIBA

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o estatuto Social em Vigor, 
vem pelo presente EDITAL convocar os Associados quites com suas obrigações 
estatutárias para votarem e serem votados  na  a ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 12 de Novembro de 2017, Domingo, com 
inicio, as 8; 00 hora e terminando as 16h01min horas conforme publicação no 
jornal atos, de circulação no vale do Paraíba a realizar-se na sede da Colônia de 
Pescadores profissionais Z 11 “Dr. EMILIO VAROLI”, em primeira convocação as 
8:00, em seguida e ultima convocação, para a seguinte,
O encerramento da votação, e apuração de votos e lavratura da Ata e o 
encerramento da ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL terá prosseguimento na 
Ordem seqüencial às 16: 00 hora.
ORDEM DO DIA 
    l- Eleição do conselho Administrativo para biênio de 2017 a 2019 
    ll- Eleição do conselho Fiscal para o biênio de 2017 a 2019
    lll Posse dos eleitos
   Instruções para Organização de Assembléia geral Ordinária Eleitoral 

A. (As chapas de candidatos deverão ser registradas na sede da Colônia até 5 
dias antes da data da Eleição)
  De acordo com o Estatuto Vigente,•.
B. O quórum para a 1ª convocação é de 20% do total de Sócios efetivos, quites 
com a Colônia Z-11/SP;
C. Em caso de não ter obtido quórum devera ser expedido um novo edital para 
2ª convocação de acordo com o Estatuto vigente, Presidente da Colônia JOÃO 
DE SOUSA PAIVA
Pindamonhangaba 25 de setembro de 2017

Atenciosamente 
João de Sousa Paiva
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Trecho do espetáculo “Emilinha”, que aborda carreira de uma das mais marcantes cantoras da história do rádio brasileiro; apresentação única

Musical “Emilinha” aborda vida
de ícone da “Era de Ouro do rádio”
Apresentação no Teatro Teresa D’Ávila traz repertório de canções da artista 
que fez sucesso nos anos 40 e 50; atriz volta a interpretar cantora no teatro

Da Redação
Lorena

Lorena recebe no Teatro 
Teresa D’Ávila o musical 
“Emilinha” neste fim de 
semana. A peça é encenada 
pela atriz e cantora Stella 
Maria Rodrigues, que canta 
vários de seus sucessos e 
lembra de histórias da vida 
e carreira Emilinha Borba, 
uma das rainhas do rádio, 
que faleceu em 2005.

Para interpretar a canto-
ra, que marcou época entre 
as décadas de 1940 e 1950, 
Stella se apresenta com 
mais um ator e três músicos 
tocando ao vivo no palco. 
Além da história de Emili-
nha, o musical apresenta 
um repertório de clássicos 
da MPB, boleros românticos 
e marchinhas de Carnaval.

Grandes sucessos na voz 
de Emilinha Borba, como 
Chiquita Bacana, Escandalo-

sa, Asa Branca, Quem Parte 
Leva Saudade, Se Queres 
Saber, Mulata Yê Yê Yê, 
Vai Com Jeito, Tomara Que 
Chova e Bandeira Branca 
fazem parte do espetáculo.

Esta não é a primeira 
vez que Stella Maria Ro-
drigues encarna a cantora. 
Em 2011, a atriz encenou 
“Emilinha e Marlene, as can-
toras do rádio” e agora volta 
aos palcos concentrando 
unicamente na história 
de Emilinha, com direção 
de Sueli Guerra. “Emilinha 
é uma das cantoras mais 
populares desse País, que 
aprendi a amar durante o 
musical ‘Emilinha e Mar-
lene, as Rainhas do Rádio’. 
Me encanta a magia, o amor 
dos fãs, o repertório. Uma 
Época de Ouro”, contou 
Stella Maria.

A apresentação em Lo-
rena está prevista para às 
20h, e quem pagar ingresso 
inteiro e levar um quilo de 
alimento vai pagar meia 
entrada. As doações serão 
encaminhas para entidades 
da cidade.

O Teatro Teresa D’Ávila 
fica na avenida Doutor 
Peixoto de Castro, nº 539. 
O ingresso é R$ 60 a in-
teira, e meia R$ 30 para 
estudantes, pessoas acima 
de 60 anos, professores da 
rede pública, professores e 
funcionários do Unifatea.

Foto: Divulgação


