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Potim corta gratificações
e 180 servidores sofrem
redução nos salários

Depois de apontamentos do Ministério Público e Tribunal de
Contas, Prefeitura decide adequar índices com corte de vantagens
Leandro Oliveira
Potim

Prefeita Érica Soler anunciou corte para adequação de gratificações

A Prefeitura de Potim cortou as gratificações de 180
servidores municipais. O corte
foi confirmado depois que
o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado
apontaram indícios de irregularidades nos pagamentos
das gratificações.
Ao todo, a Prefeitura tem
641 servidores. O fim das
gratificações afeta 28% do
quadro funcional e pode dar
aos cofres públicos uma eco-

nomia de R$ 200 mil por
mês. O percentual gasto com
o funcionalismo público está
bem acima do teto de 51%,
indicado como margem de
segurança da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo a prefeita Érica
Soler (PR), o percentual está
em 58%. “A nossa folha ultrapassa o limite prudencial.
Hoje estamos em 58. Quando
eu assumi, o gasto com a folha
salarial era de 63%”, explicou
a prefeita,
Entre servidores concursados e comissionados, a Pre-

feitura tem 180 funcionários
públicos. Érica afirmou que
as gratificações eram dadas
aleatoriamente.
“Alguns funcionários somavam incorporações e isso
acarretava uma folha de pagamento alta. Quando eu assumi,
ia fazer uma reestruturação.
Mas o Ministério Público se
antecipou e abriu inquérito
pedindo a retirada das gratificações”, destacou.
Os salários continuam os
mesmos, apenas as gratificações foram cortadas. A
Prefeita também confirmou

Grafites renovam
viaduto de Lorena

que os cargos de confiança
também deixam de receber
as gratificações.
Uma solução a médio prazo
está na implantação do Plano
de Carreira. “Os funcionários
estão questionando o fim das
gratificações, mas eles terão o
Plano de Carreira. Já contatei
a empresa e estamos fazendo
toda a estrutura de cargos e
salários para garantir que
os funcionários sigam sua
carreira dentro do município
valorizada. O corte aconteceu,
mas daqui três meses teremos
o quadro todo estabilizado”.
Foto: Lucas Barbosa

Elevado vira tela nas mãos de hábeis
artistas; município estuda estender
o trabalho para outros espaços
Lucas Barbosa
Lorena

Acostumados com o cinza
do viaduto e o preto das
pichações, os moradores de
Lorena que passam embaixo
do elevado que liga a Rua
das Palmeiras ao Cemitério
Municipal, desde a última
segunda-feira, são surpreendidos pelo colorido de desenhos grafitados. Batizado de
“Viaduto Cultural”, o projeto
serve como uma oficina de
grafite, a céu aberto, para
23 jovens.
Parceria entre a Prefeitura e o Oratório São Luiz, a
iniciativa busca embelezar
e “dar vida” a pontos esquecidos do município. Supervisionados pelo professor de
grafite Matheus Lopes, 34

anos, os alunos iniciaram
na última segunda-feira a
pintura da parte inferior do
viaduto da Rua das Palmeiras. “A primeira arte traz a
imagem de Dom Bosco, e
futuramente contará com
a frase do padre Mario Bonatti: ‘A vida tem a cor que
você pinta’. É uma enorme
satisfação poder coordenar
esta ação, que está dando
mais vida a este local e
colaborando muito para o
aprendizado destes jovens
grafiteiros”, explicou Lopes.
O secretário de Cultura e
Turismo, Roberto Bastos, o
Totô, afirmou que não existe
um prazo estabelecido para
a conclusão dos grafites no
viaduto.
O chefe da pasta revelou
que existe a ideia de futura-

Jovens trabalham em recuperação visual de viaduto na região central de Lorena; proposta é levar ação para outros pontos da cidade

mente estender a ação para
outros pontos da cidade.
“Ainda não tem nada definido, mas estudamos levar o
projeto para outro viaduto,
e quem sabe atingir outros
espaços públicos. O trabalho
dos grafiteiros está incrível,

e certamente colorirá e embelezará muito este local”.
Totô revelou ainda que em
relação ao investimento para
a compra das tintas, usadas
neste primeiro painel, a Prefeitura contou com o apoio
do Provim (Programa Vida

Melhor) e da loja Coimbra
Materiais de Construção.
Reflexo – Para o aposentado Valter Celestino, 61
anos, que mora há quase
cinco décadas no São Roque,
o grafite debaixo do viaduto
já deu uma “cara nova” à re-

Com trinta casos de dengue confirmados, Prefeitura de
Pindamonhangaba tenta afastar fantasma da epidemia
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com trinta casos confirmados no ano, Pindamonhangaba anunciou na última semana
que intensificará as ações
de combate aos criadouros
do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue. A
medida tenta evitar que a

população seja assolada por
uma epidemia como a de
2014, quando o munícipio
chegou a decretar estado de
calamidade pública.
Há três anos, Pindamonhangaba viveu seu capítulo
mais preocupante desde que
o Aedes aegypti começou a
assombrar os brasileiros. Com
quase três mil casos, a cidade

chegou a atender diariamente
350 pacientes com sintomas
de dengue em suas unidades
de saúde. O surto da doença
acabou vitimando um homem
de 50 anos.
No ano seguinte, a cidade
mais uma vez foi castigada
pela doença, contabilizando
mais de trezentos casos. Já
em 2016, Pindamonhangaba

também enfrentou uma epidemia de dengue, ao registrar
405 casos.
Para evitar que a novela se
repita até o fim do ano ou no
primeiro semestre de 2018
(período de fortes chuvas,
em que ocorre a maioria dos
casos), o Executivo adotou um
plano de ações.
Foi iniciada na última sema-

na a ADL (Avaliação de Densidade Larvária), que serve para
que o Município conheça a
estimativa dos níveis de infestação e quais os bairros mais
afetados. A expectativa é que
o mapeamento seja concluído
até o próximo dia 20.
Além disso, a secretaria de
Saúde aposta na realização de
vistorias em todos os imóveis

gião. “Não imaginava que um
dia iria ver isto aqui tão bonito. Infelizmente, já estava
acostumado com tudo cinza
e mal-acabado. Agora está
dando gosto passar por aqui,
principalmente em ver esta
garotada colorindo tudo”.
da cidade. A medida, que já foi
iniciada, busca eliminar possíveis criadouros do mosquito
e conscientizar a população
sobre a importância de sua
colaboração para a redução
dos riscos de uma nova epidemia. A Prefeitura não revelou
o número de residências que
já foram vistoriadas.
O combate à dengue também virou tema de palestras
e projetos nas escolas públicas
de Pindamonhangaba, com
o objetivo de que os alunos
se tornem “fiscalizadores” de
suas próprias casas.
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Bastidores da Política
Ressaca 		
convencional

O último final de semana
foi marcado pela ‘revoada’
tucana, com convenções do
PSDB em várias cidades da
região. Em Pinda, Rafael Goffi
saiu da presidência mas deixou
a ‘sombra’, digo seu assessor
Danilo Homem de Melo no
lugar, sem nenhuma resistência
dos filiados, já que o partido
demonstra estar enfraquecendo de nomes, com exceção
de Roderlley Miotto, que por
contingência do mandato de
vereador, deverá guardar até
a próxima janela eleitoral para
uma atitude semelhante ao do
ex-prefeito Vito Ardito, que
aproveitou todos reunidos em
convenção para oficializar sua
desfiliação da sigla. Segundo a
patuleia, o ex-prefeito mudou
seu endereço partidário para o
PSD. O último a sair, apague
as luz…

Para um bom
entendedor…

…um pingo é letra Com
a migração de Vito Ardito do
PSDB para o PSD, ficou claro
ao mercado político de Pinda
que o ex-prefeito pretende estar
ativo e operante nas próximas
eleições, quer para deputado ou
até mesmo para o Executivo da
cidade, dependendo do ‘andar
da carruagem’. Teve gente tentando imaginar, numa eventual
futura eleição a criatura (Rafael
Goffi) enfrentando o criador
(Vito Ardito)?!?!? Façam suas
apostas…

Revanche

E por falar em convenção
tucana, em Guará, o sempre
imediato do ninho tucano,
Marcelo Pazzini, foi apontado
como secretário geral do PSDB
para dar uma impulsionada no
Zezão, que continua presidente
até às vésperas das eleições municipais. Pazzini estreou na executiva agregando meia dúzia de
‘viúvas órfãs’ que gravitavam
em torno da administração
franciscana. Pelo que se ouviu,
existe o pensamento de orquestrar ‘um coral de barulhentos’
para entoar as supostas falhas
da administração Soliva pelas
esquinas da cidade. Perguntem
ao Malvadeza, especialmente
convidado para ser o ‘tenor’
do grupo nas praças públicas‼!

Saia justa

Quem passou pelo maior
sufoco durante a convenção do
PSDB de Guará, disseram que
foi o vereador ainda tucano,
Marcus Evangelista, provavelmente por conta de suas tendências autônomas e a produção de
comentários nas redes sociais
que movimentou a boataria em
meados do primeiro semestre.
Comentaram que no discurso
do Chico Hair, ele foi citado
como um eventual ‘líder de
governo’ da administração
Marcus Soliva. Ah! Parece
que o pior momento para o
Evangelista não foi a alfinetada
do Hair, mas a informação que
doravante, seu mandato deverá
seguir segundo a orientação do
Partido, com pena de…

Câmara, para barrar e retardar
os projetos do Executivo. Para
não correr risco da aprovação
do PPA – Plano Pluri Anual ser
procrastinada por mais uma
semana, Fábio oficiou ao promotor, com cópia à presidência
do Legislativo, sobre a ‘farra da
oposição’ com assuntos de relevância para o desenvolvimento
da cidade.

Tucanos na sucessão

Como em várias freguesias
tucanas, no último final de
semana o PSDB de Lorena também lavrou sua ata convencional, mantendo Marco Salles na
presidência e elevando Daniel
Malerba para vice; a secretaria
geral ficou por conta do Dr.
Adriano Aurélio dos Santos. O
surpreendente do encontro foi
que pelos discursos, o Partido
não abre mão de ter candidatura majoritária para sucessão
de Fábio Marcondes. Muitos
entenderam que se tratava de
uma mensagem cifrada à atual
vice-prefeita Marietta Bartelega, bem alojada no PMDB
de Gustavo Rodrigues. Outra
situação relevante da convenção tucana para política local
foi o desfile de prefeituráveis
como Toto de Oliveira Bastos,
Renato Marton, Luiz Fernando,
Galão Aquino e outros com ares
de ‘cheguei primeiro’, dando a
entender a existência de uma
competição interna, caso a
sucessão não ocorra nas vias naturais, ou seja, com a esposa do
Beto. Perguntem ao Luizão‼!

Temperatura máxima

Em ritmo de pré-campanha
a deputado, o vereador Décio
Pereira deu o tom da conversa
na última sessão de Câmara de
Guará, ao registrar a ausência
absoluta do vice-prefeito Regis Yasumura nas inúmeras
reuniões em que se tratou o
plano de cargos e salários dos
servidores municipais. Décio
também enfatizou que pelo fato
de Yasumura ser um religioso
contumaz, sua intervenção para
garantir a subvenção da Prefeitura à festa de Frei Galvão,
também foi zero. Segundo a
crítica do vereador, precisou o
colega de Legislativo Marcio
Almeida (que é evangélico)
sair em defesa dos recursos para
realização da festa do santo, em
detrimento do vice que só deu
as caras na Paróquia, em seu
minuto de fama, digo, de reza‼!

Trem da alegria

A notícia que a Justiça de

Cachoeira Paulista está cobrando os ‘passageiros do trem
da alegria’ do ex-prefeito João
Luiz movimentou a especulação política da cidade. Ou seja,
uma lista de privilegiados bem
remunerados do governo passado, enquadrados na prática de
nepotismo, segundo Ação Civil
Pública. A ‘bucha’ é contra o
ex-prefeito e seus apadrinhados
de primeira hora; com alguns
nomes apáticos e outros bem
conhecidos como Alexandre
Batatinha, parentes do Zinha e
entre outros, o irmão do vereador Breno Anaya. O MP está
pedindo ressarcimento integral
do dano, gancho na política de
3 a 5 anos, pagamento em até
cem vezes da remuneração recebida e ‘outras cositas mais…’

Trem da alegria II

Parece que Cachoeira faz
jus à tradição ferroviária. Disseram que da mesma estação
que saiu o ‘trem de alegria’ do
ex-prefeito João Luiz, deverá
sair um outro dentro de três
anos, só que o maquinista
desta composição, tudo indica
que será o atual Edson Mota,
se permanecer prefeito até o
final do mandato. Perguntem
aos irmãos nepotistas, que por
contingência do destino, são
univitelinos…

Bico desafinado?

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
DA COMARCA DE LORENA – SP
outro…

Rumo à Brasília

Cruzeiro também será
uma das cidades a oferecer o
maior número de pretendentes
à Assembleia Legislativa e ao
Congresso Nacional. Ao que
tudo indica, assim como o
presidente da Câmara Charles
Fernandes (PR) tem levado
adiante sua intenção de candidatura a estadual, a empresária
da educação Patrícia Batistela
(PR), esbanjando simpatia,
reúne apoio e amigos em torno
de sua intenção de ser deputada
federal.

BO em 2020

A candidatura de Patricia
Batistela à deputada federal está
sendo vista por muitos em Cruzeiro como um uma dificuldade
futura para o prefeito Thales
Gabriel, exatamente em 2020,
se resolver disputar a reeleição.
A conta dos videntes da política
local é simples: os palanques
que se uniram na campanha
passada terão grandes possibilidades de estarem divididos
na eleição futura, onde provavelmente Patrícia Batistela será
uma das principais protagonistas da oposição, concorrendo à
prefeitura, com Paulo Vieira de
‘primeiro-ministro’...

A última sessão de Câmara Agora é com a Câmara
Após as idas e vindas da
de Pinda acabou marcada por
mais uma “queda de braço” elaboração do plano de cargos
entre base e oposição. O em- e salários da Prefeitura de
bate foi por conta dois vetos do Guará, esta semana o projeto
prefeito Isael Domingues (PR) com a chancela Marcus Soliva
em cima de projetos de seus chegou à Câmara. A primeira
principais opositores: Rafael reação do presidente Celão foi
Goffi (PSDB) e Roderley Miot- tranquilizar o funcionalismo,
to (PSDB). A dupla tucana, que que os vereadores pretendem
preside duas CEI’s contra Isael, votar em tempo recorde, a temnão conseguindo reverter um po de não prejudicarem a folha
dos vetos, no caso o de Goffi, de pagamento de novembro.
que sugeria a implantação do Pelo que se ouviu nas entreliprograma “Vovô e Vovó Sabe nhas do presidente, ele pactua
Tudo” na rede municipal de com a iniciativa do colega
ensino. Neste veto específico João Pita, de que na data-base
deu empate em 5 a 5, cabendo do próximo reajuste salarial,
ao presidente Magrão (PR), o Legislativo e Executivo devem
desempate: não deu outra, vitó- se reunir para estudar uma reria de Isael. O resultado acabou composição para compensar as
criando especulações pelas perdas sofridas.
rodas políticas, que se
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 000291447.2008.8.26.0102. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de
surpreenderam com o
Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Henriques Gonçalves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Guaracy Monteiro, brasileiro,
fato de que enquanto
inscrito no CPF 887.409.008-00, que se encontra em lugar incerto e não
sabido, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Banco Nossa Caixa Sa, alegando em síntese: O Banco do Brasil S.A.
Goffi foi derrotado,
Ajuizou contra os executados, em 08/10/2008, uma ação de Execução de
Titulo Extrajudicial, a fim de receber a quantia de R$ 37.392,31 (trinta e sete
seu colega de partimil trezentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos). Determinada a
citação do executado, este não foram localizado em diversas diligências emdo, Miotto, conseguiu
preendidas, sendo certo que se encontra em local ignorado. Em decorrência,
ficam devidamente citados para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, efetuem o pagamento do débito aponreverter o veto do
tado, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para
garantia da execução. Ficando cientes de que, no prazo de 15 dias, contados
Executivo num placar
do decurso do prazo do edital, poderão opor embargos à execução, independente de penhora, depósito ou caução, nos termos dos artigos 914 a 920,
do CPC. Advertindo, desde já, que em caso de inércia/revelia será nomeado
de 8 a 2. Resumindo,
curador especial, nos termos do art. 257, IV, CPC. Valor da causa: R$ 37.392,31
(trinta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos). E para
aparentemente um tuque chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital e será por extrato, afixado e publicacano está com um bico
do na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cachoeira
Paulista, aos 21 de fevereiro de 2017.
mais afiado do que o
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Jefferson Padilha Schoffen
Oficial
EDITAL
Procedimento de Intimação Fiduciária
Imóvel de Matrícula N.º 31.940
JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN, Oficial do Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, especialmente as conferidas pelo parágrafo 4.º do artigo 26 da Lei
9514/97, etc:
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele
conhecimentos tiverem, que por este Cartório de Registro de Imóveis se
está processando o Procedimento de Intimação Fiduciária, nos termos do
requerimento da credora fiduciária, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, CNPJ Nº
47.865.597/0001-09, datado de 27 de setembro de 2017, protocolado sob n.º
114.995, de 28 de junho de 2017, referente às prestações e encargos vencidos,
em Alienação Fiduciária, originária do Contrato n.º2073013, por instrumento
particular de venda e compra de imóvel com financiamento imobiliário e Pacto
adjeto de alienação fiduciária em garantia, celebrado nos termo do Art. 38 da
Lei 9.514/1997, com caráter de escritura pública, objeto do R. 2 da matrícula
31.940 do Livro n.º 2, deste Oficial de Registro de Imóveis, registrada em 27 de
novembro de 2008, referente ao imóvel consistente uma unidade autônoma
condominial constituída pelo apartamento 52B – Bloco B, entrada pelo n.º
22, com frente para a Rua Olindo Pinto Bonifácio, na cidade de Piquete/
SP, figurando como fiduciante o Sr. ANTONIO CESAR CORREA, brasileiro,
Funcionário Público Estadual, RG n.º 13.650.501-SSP/SP, CPF nº 019.354.13864, casado com MARIA DE FATIMA RIBEIRO CORREA, brasileira, empregada
doméstica, RG nº 21.415.245-5-SSP/SP, CPF nº 037.325.858-59 os quais ficam
NOTIFICADOS do presente procedimento para purgação do débito indicado
pelo credor fiduciário, acrescidos de atualização monetária e juros de mora
até a data do efetivo pagamento, bem como o valor das custas e emolumentos
desta Serventia, haja vista que o mesmo encontra-se em lugar ignorado, incerto
ou inacessível. Assim, fica Vossa Senhoria intimado a comparecer na Sede
deste Registro de Imóveis, localizado na Av. Bernardino de Campos, n.º 68,
nesta cidade de Lorena/SP, das 09h00min às 16h00min horas, de segunda a
sexta-feira, para efetuar o pagamento do débito e despesas acima indicadas,
no prazo improrrogável de quinze (15) dias, contados desta publicação, ficando
ciente de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado,
permitirá ao credor fiduciário exercer o direito de rescindir o contrato acima
referido, consolidando a propriedade plena em nome do credor COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO – CDHU, nos termos do artigo 26, § 7.º da supracitada lei.  
JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN
OFICIAL

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01
Contrato Nº 23/17

TERMO ADITIVO Nº 01
Contrato Nº 46/17

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Lorena.
CONTRATADA: ELETROWAL SERVIÇOS
LTDA
CNPJ: 13.815.624/0001-09
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica
prorrogado a prazo de vigência do
presente contrato por mais 60 (sessenta
dias) em virtude do trâmite de aditivo de
meta que prevê inclusões que dependem
das discussões acerca da cobrança de
taxa de incêndio.
Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 22/09/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Lorena.
C O N T R ATA D A : E L E T R O WA L
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.815.624/0001-09
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica
prorrogado o prazo de vigência do
presente contrato por mais 90 (noventa)
dias em virtude do trâmite de aditivo
de meta na Secretaria de Obras e
Planejamento Urbano, a partir de
01/12/2017.
Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 22/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 0 2
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/16
CONTRATO 23/17

TERMO ADITIVO Nº 01
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Lorena.
CONTRATADA: ELETROWAL SERVIÇOS
LTDA
CNPJ: 02.748.570/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica
acrescido ao presente ajuste o valor
de R$ 5.151,57 (cinco mil cento e
cinqüenta e um reais e cinqüenta e sete
centavos), passando o valor global a ser
de R$143.215,22 (cento e quarenta e três
mil duzentos e quinze reais e vinte e dois
centavos) correspondendo a 3,73% do
valor inicial.
Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2017.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Lorena.
CONTRATADA: ELETROWAL SERVIÇOS
LTDA
CNPJ: 02.748.570/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica
prorrogado o prazo de vigência do
presente contrato por mais 150 (cento e
cinqüenta) dias, a partir de 22 de março de
2018, em virtude de serviços readequação
no projeto.
Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 01
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Lorena.
CONTRATADA: ELETROWAL SERVIÇOS
LTDA
CNPJ : 02.748.570/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica
prorrogado a prazo de vigência do presente
contrato por mais 150 (cento e cinquenta)
dias a partir de 23 de março de 2018,em
virtude de serviços de transposição da
galeria de águas pluvias que passam
dentro do lote a serem realizadas pela
CONTRATANTE.
Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2017
PROC. Nº 316/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Lorena
OBJETO: Aquisição de alimentos para
lanches, coffee break, festividades e
outras da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social.
CONTRATADA: R A OLIVEITRA DE
SOUZA - ME
CNPJ: 21.111.120/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 2,3,4,5,6,7,8,9.
VALOR TOTAL: R$ 20.377,30 (vinte mil
trezentos e setenta e sete reais e trinta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2017.

Livre espontânea…

…pressão – Parece que o
prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, teve que recorrer ao
caminho do Ministério Público
para quebrar a modalidade
‘plenário soberano’, adotado
pelo comando paralelo na

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá
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Com projeção de queda em investimento do
Estado, região avança videomonitoramento
Pindamonhangaba projeta expansão de sistema, e Guaratinguetá busca parceria regional;
verba estadual com baixa de 20% faz parte de orçamento analisado na Assembleia Legislativa
Foto: Arquivo Atos

Jéssica Dias
Região

A Região Metropolitana do
Vale do Paraíba pode sofrer
uma redução de 19,91%
no orçamento previsto em
verbas estaduais para 2018.
Entre os projetos que podem
ser afetados, a instalação de
câmeras do COI (Centro de
Operações Integradas). Esse
é o prognóstico feito em
meio à análise do orçamento
do Estado encaminhado à
Assembleia Legislativa. Em
meio à indefinição, cidades
da região trabalham projetos
próprios para a instalação de
câmeras.
A proposta está em análise
dos deputados estaduais e
prevê repasse de R$ 2,915
milhões para a estrutura da
região metropolitana. Neste ano, a estimativa é de
R$3,640 milhões.
Das propostas feitas para a
região há cinco anos, apenas
uma saiu do papel: a criação
do DDD unificado.
Já o sistema de videomonitoramento por câmeras na
região, é um dos projetos do
Estado para inibir a violência,
que começou a ser executado
neste ano, e contou com a
interlocução do comando da
região.
Em agosto o Estado anunciou a liberação de R$ 3
milhões para o Fundo de
Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba. O Conselho de Desenvolvimento elaborou um
projeto para instalação de
câmeras em todas as cidades
e sua integração ao Sistema
Detecta, que permite identificar placas de veículos e
localizar carros roubados ou

Funcionários da secretaria de Segurança Pública de Pindamonhangaba acompanham imagens captadas pelas câmeras de monitoramento em Pindamonhangaba

furtados.
O governo Alckmin detalhou a implantação de
videomonitoramento, que
deve contar com duzentas
câmeras de vigilância em
pontos definidos pela Polícia
Militar de acordo com grau
de necessidade.
Entre os municípios do
Vale, São José dos Campos
recebe o maior número de
câmeras, sete no total. Em
Lorena, serão três aparelhos
instalados. Já Guaratinguetá
pode ter de quatro a seis
câmeras nas principais entradas da cidade.
Em paralelo ao projeto do
Estado, as cidades da região

se movimentam para implantar seus próprios sistemas,
como Pindamonhangaba que
começou a ser instalado em
julho de 2017, em caráter
experimental e hoje tem 16
câmeras instaladas, quatro
em Moreira César, duas no
Araretama, uma no Cidade
Nova, e nove nas principais
rotatórias da região central.
De acordo com a Prefeitura de Pindamonhangaba, o
município avalia o sistema
a ampliação do sistema na
tentativa de inibir a criminalidade e aumentar a segurança
para população. A expectativa para 2018 é expandir de
16 para 32 câmeras.

Em entrevista ao Jornal
Atos no último dia 22, o
prefeito de Guaratinguetá
Marcus Soliva (PSB) destacou
uma proposta para debater junto a outras cidades
a implantação de um COI
regional. “A minha ideia é
fazer como em Taubaté. Eles
fizeram a licitação e contrataram as imagens, assim
conseguem uma melhor qualidade no serviço. A empresa
responsável por fornecer as
imagens fica responsável por
tudo, colocação e movimentação das câmeras, lincar
sistemas de monitoramento
dos veículos que circulam
pela avenida para verificar se

a documentação se está em
dia”, explicou Soliva.
De início, a proposta é
abrir conversa em busca de
parcerias com Lorena, Aparecida, com a possibilidade de
abranger Potim e Cachoeira
Paulista.
Já em Cruzeiro foi feito o
projeto para a implantação
do sistema, mas devido às
dificuldades financeiras não
foi implantado. A Prefeitura
busca auxílio do comércio e
demais iniciativas privadas.
De acordo com a Prefeitura,
atualmente não existe um
recurso do Estado que seja
direcionado a esse projeto,
mas o Município espera por

uma parceria em breve.
Procurada pela reportagem
do Jornal Atos, a Prefeitura
de Lorena informou que a
secretaria de Segurança Pública trabalha na integração
da comunicação da Guarda
Civil Municipal com os outros
órgãos de segurança atuantes
na cidade. Para isso, a administração municipal aguarda somente a liberação de
recurso já conquistado para
abertura de licitação visando
a compra de equipamentos,
como rádios digitais. Em um
segundo momento, a secretaria priorizará estudos sobre
a viabilidade da instalação de
câmeras de segurança.

Pinda estuda implementar Guarda Municipal armada
Com equipe de 122 agentes municipais nas ruas, cidade debate sistema para buscar inibir criminalidade
Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Policiais militares fazem ronda em praça na região central de Pinda; cidade projeta sistema com guardas

A Câmara de Pindamonhangaba aprovou, na última
sessão, um requerimento
do vereador Felipe César
(PV) que cobra que a Guarda
Municipal comece a atuar
armada no município. Após a
reivindicação do parlamentar,
a Prefeitura revelou, na última
terça-feira, que não descarta
adotar a medida nos próximos
anos.
Ao justificar a necessidade
da mudança, Felipe César explicou que ela poderia contribuir para que os 122 guardas
municipais tivessem melhores
condições de atuarem na
segurança no município. O
vereador cobrou ainda que o
prefeito Isael Domingues (PR)
inicie estudos para o oferecimento de cursos de qualificação e treinamento para que
os servidores estejam aptos a
portarem armas de fogo.
Em nota oficial, a Prefeitura de Pindamonhangaba

informou que não existe uma
lei municipal que autorize os
guardas municipais a trabalharem armados, mas “não se
afasta a possibilidade de ser
iniciado um processo para
uso de arma de fogo pelos
guardas, começando pela
alteração das leis municipais”.
Além da medida, o Executivo
precisaria firmar um convênio
com a Polícia Federal, responsável pela liberação do porte,
para a realização de todos os
trâmites necessários como
testes psicológicos, treinamento e aval para a compra
de armas e munições. Além
de enfatizar que não existe um

prazo para que a mudança seja
efetuada, a nota ressaltou que
mesmo não atuando armada,
a “Guarda Municipal atua em
conformidade com o princípio
da legalidade e vem executando suas missões com muita
dedicação, e está contribuindo
com a melhoria da segurança”.
Melhorias – Treinamentos
e curso de qualificação são
oferecidos aos servidores
municipais. Novas viaturas e
bicicletas foram disponibilizadas aos profissionais.
O Município negou que
exista a previsão para a contratação de mais guardas para
o atendimento na cidade.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2017 – PROC. 454/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a aquisição de equipamentos
para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 05.743.514/0001-50
vencedora dos itens: 1,3 no valor total de R$ 565,00 (Quinhentos e sessenta e cinco reais)
EMPRESA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ:
08.932.903/0001-12 vencedora dos itens: 2 no valor total de R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais)
EMPRESA: BRLINETECH LTDA - EPP, CNPJ: 44.521.052/0001-89 vencedora dos itens: 4
no valor total de R$ 350,00 (Trezentos e cinqüenta reais)
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(12) 99104-0182
ACADEMIA
Academia Life Fitness - musculação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai,
Jiu-Jtsu, MMA - F: 981164858 - Rod. Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 sharksaude@gmail.com - M.C
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: 99716-1106/
98244-9866/99160-7995 - Pinda

FOTOGRAFIAS
Manoel C. Ribeiro, 4950 FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637Cidade Nova - Pinda
1998 - foto p/documentos - R.
AUTO FUNILARIA E PINTURA José S. Cardoso, 84 (Atrás
Oficina, borracharia, funilaria Bradesco) Moreira César
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
GAS
CIZA - Rua José Tebega 650 fdos - F: 99168-5617/99189-3222 SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 - Moreira César - Pinda
Av. Dr. Fontes Junior 692 AUTO PEÇAS E ACESSORIOS M.Aurea - Pinda
Wolf Centro Automotivo - Serv.
IMOBILIÁRIAS
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen Brasil Consultoria Imobiliária
troautomotivo@ gmail.com Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-F:99613-3668/3642-9174/ID 1643/99199-2065 fax: 36429146 -Cidade Nova - email:
918*14338 Cidade Nova
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

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

ALUGO

Casa - Pque das Nações - c/dorms., 3
banhs., coz,m sala, garagem p/2carros Tr.F: (12) 99131-9297 - Pinda

ALUGO

Ponto comercial - Moreira Cesar avenida principal - c/200m2 AC. R$
800,00. Tr.F: (12) 99112-6620 - Pinda
email.: contato.jemepis@gmail.com

J & M EPI’S E UNIFORMES
(12)

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

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

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

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido e estacionamento W.R. - lavagem, higienização e polimento - F: 982724562 - Rua Ryoiti Yassuda, 90 Crispim Pinda
Lava Rápido: Louco p/carro venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César
LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 36373582/98820-0113 (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-

CARRETO mudanças
De 2ª a domingo

F:(12)

99113-0857
99704-0628

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.
MERCADOS E MERCEARIAS Cisas – Moreira César
1552/99241-0518/52*106291 lider lubrifica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

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 Moreira Cesar
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
V idraçaria Lucas - Tel F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
V illa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

