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Comus atrasa parceria entre Pinda
e Guará para atendimento do Samu
Transferência de central para cidade de Frei Galvão espera aval de conselho;
secretária de Saúde garante que grupo sofre interferência de movimento político
Foto: Arquivo Atos

Ambulância do Samu; Pinda busca parceria com Guaratinguetá para novo sistema de atendimento

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Um embate entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e o
Comus (Conselho Municipal de
Saúde) pode atrasar o processo
de transferência da Central de
Regulação Médica do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) para Guaratinguetá. Caso seja firmado, o
contrato representará uma
economia mensal para Pinda
de R$ 115 mil, comparada ao
valor que era pago ao antigo
consórcio, além de recuperar
a assistência para os pacientes
do município.
Em uma reunião do Conselho
Municipal da Saúde de Guaratinguetá, realizada, na última
quinta-feira, no prédio do
Grupo da Fraternidade Irmão
Altino, foi aprovada a proposta
para que a Central de Regulação Médica do Samu, que já
atende oito cidades, incorpore
a demanda de Pinda, através de
um custo mensal de R$ 48 mil.
O encontro contou com a
presença da secretária de Saúde de Guaratinguetá, Maristela
Siqueira, e da secretária de
Saúde e Assistência Social de
Pindamonhangaba, Valéria
Santos.
Na Central de Regulação
Médica do Samu de Guará,
os médicos contratados, auxiliados por técnicos, são responsáveis por receberem as
ligações de pedidos de urgência, realizarem a triagem

e classificarem em função
da urgência do caso. Desta
maneira, as ambulâncias de
resgate, que pertencem aos
municípios que contratam o
serviço, são direcionadas sobre
em qual unidade de saúde
devem encaminhar o paciente.
Os médicos também determinam qual tipo de ambulância,
como a de suporte básico ou
a de UTI - Móvel (Unidade de
Tratamento Intensivo), resgatará as vítimas.
Mesmo com a aprovação
por parte do conselho de
Guaratinguetá, o contrato não
foi celebrado ainda, devido à
falta de aval do Comus. “Só
poderá começar a regulação
assim que Pinda aprovar em
seu conselho municipal ou
trouxer um parecer jurídico,
que dispense o aval do Comus.
Já foi concluído todo o trâmite
que compete à Guará, agora
falta eles resolverem este
impasse em Pinda”, explicou
Maristela.
De acordo com a chefe da
pasta da Saúde de Pinda, a
contratação do serviço resultaria numa economia mensal
de R$ 115 mil, referente a todo
o gasto com o serviço móvel,
comparada a época em que
a cidade integrava o Cisamu
(Consórcio Intermunicipal do
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência), e pagava R$ 398
mil mensais.
Valéria criticou a postura
do Comus e afirmou que o
órgão ainda não deu seu aval

Centro tem competição
de hipismo em Lorena

N.º 2.884
devido à influências externas e
motivações políticas. “O Comus
é manipulado por um grupo de
pessoas que não está interessado que a cidade evolua, mas
sim em realizar um movimento
de oposição politica e partidária ao atual governo. Além da
população, essa postura do
Comus, prejudica o Município
que poderia economizar mais
de R$ 1 milhão por ano com
essa transferência da central
para Guará”.
Outro lado – A presidente do
Comus, Irene Ribeiro, negou
que o órgão seja manipulado
por um grupo político de
oposição ao prefeito, Isael
Domingues (PR). Ela revelou
ainda os motivos que levaram
o conselho a desaprovar a proposta. “Não estamos colocando
empecilhos, o problema é que
eles não estão respeitando as
determinações do Ministério
da Saúde, que estabelece um
determinado modelo de Central de Regulação Médica, que
Guará não se encaixa. Queremos um serviço que tenha
capacidade de atender bem a
demanda de Pinda”.
Histórico – Em 23 de março,
Pinda anunciou sua saída do
Cisamu (Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência),
presidido pelo prefeito de
Taubaté, Ortiz Junior (PSDB),
que também conta com Campos do Jordão, Tremembé,
Santo Antônio do Pinhal, Lagoinha, Redenção da Serra,
Natividade da Serra e São Luiz
do Paraitinga.
Segundo Isael, a decisão foi
tomada devido à falta de condições financeiras para arcar
com a despesa anual de quase
R$ 5 milhões.
Atualmente a cidade mantém o serviço de urgência e
emergência através do contrato com a empresa Emercor,
que atende o município desde
2012, e com a Clínica Médica
Vale Guaratinguetá.
Foto: Divulgação

Evento tem inscrições até dia 9 e expectativa para
participação de cavaleiros e amazonas da região
Jéssica Dias
Lorena

O Centro Hípico de Lorena
reúne cavaleiros e amazonas
da região na segunda edição
da Confraternização entre
Hípicas, a ser realizada no
próximo dia 11 das 8h às
17h. São 120 vagas para as
modalidades de plano, 0,40
m, 0,60 m, 0,80 m, 0,90 m,
1,0 m, 1,1 m e 1,2 m.
A primeira edição foi realizada no último dia 23 de
junho. “Nossa iniciativa é
divulgar o esporte na região,
pois existem muito poucas
hípicas e o custo para sediar
uma prova é muito alto,
então acaba que não tem

muita entidade interessada
em fazer”, contou a diretora
do CHL, Bruna Bongetta.
As provas são divididas de
acordo com os obstáculos.
Para a categoria de plano
até 0,90m o valor da inscrição é de R$ 75, inclusive
categorias acima R$ 100.
Para mais de uma inscrição
por cavaleiro, será cobrada
apenas metade do valor. O
máximo é três cavalos por
atleta.
As inscrições devem ser
feitas até o próximo dia 9.
Os interessados em garantir
a vaga de última hora podem
realizá-las até às 8h30 do dia
11, com taxa extra de 50%
do valor.

Atualmente, o Centro Hípico conta com 58 alunos.
“Nem todos irão participar
da prova, eu acredito que
vão uns quarenta alunos. De
fora é difícil falar, pode ser
que venham dez, vinte participantes, é um esporte bem
restrito”, explicou Bruna.
A competição terá como
juiz Luís Fernando Monzon,
ídolo da modalidade e atual
comentarista do canal de
esportes a cabo SporTv.
Todos os atletas inscritos
serão premiados com uma
medalha de participação. Já
os ganhadores do primeiro ao terceiro lugar serão
premiados com medalhas e
escarapelas.

Cavaleiro participa de prova no Centro Hipico Italiano; Lorena tem nova competição no próximo dia 11

Para levantar fundos, o
Centro Hípico vendeu 75
rifas no valor de R$ 50 cada.
“Fizemos rifas para promovermos mais eventos esportivos”, explicou a diretora.
A premiação da rifa será

um cavalo lusitano, que será
sorteado no dia da prova.
Resultados – No último
dia 8, o Centro Hípico levou
quatro alunos para participarem da quarta etapa Copa
Centro Hípico Santista. Os

alunos foram acompanhados
pelo atleta e instrutor Daniel
Castro e saltaram a categoria
0,80 m. Cristian Fernando
Ferreira ficou em primeiro
lugar e Amanda Rana Batagini em segundo.
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 77/17 PROC. Nº 399/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição
de equipamentos de informática para a implantação da plataforma digital
nas Unidades de Saúde, a realizar-se ás 9h30min do dia 23 de novembro 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
PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2017 PROC. Nº 451/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Aquisição de equipamentos para
ao Centro de Reabilitação Especializado em Reabilitação tipo III do município de Lorena
CONTRATADA: LUIZ C. DE MELO SOUZA LORENA - EPP CNPJ: 05.043.905/0001-62
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2. VALOR TOTAL: R$ 5.823,00 (cinco mil oitocentos e vinte
e três reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 31/10/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2016 PROC. Nº 419/2016.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: A aquisição de leite tipo C para
atender ás necessidades da Secretaria de Serviços Municipais. CONTRATADA: GIUPPONI
& GIUPPONI LTDA - ME CNPJ: 00.961.819/0001-15 VENCEDORA DO ITEM: 1. VALOR
TOTAL: R$ 11.403,00 (onze mil quatrocentos e três reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 31/10/2017.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2017 – PROC. 356/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de desinsetização e desratização de determinados
prédios públicos do município, pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 14.476.432/0001-88 vencedora do
item: 1, 2, 3 no valor total de R$ 15.348,00 (quinze mil trezentos e quarenta e oito mil reais)
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2017 – PROC. 460/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é Registro de Preços para a
aquisição de material para utilização da Secretaria de Serviços Municipais para conservação
de próprios e pontes rurais, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto as empresas: EMPRESA: J. C. CORRÊA ALVES &
CIA. LTDA - EPP, CNPJ: 03.676.002/0001-93 vencedora dos itens: 19, 20, 45 no valor total
de R$ 53.905,66 (cinquenta e três mil novecentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)
EMPRESA: TRYVOO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, CNPJ: 28.638.833/0001-00
vencedora dos itens: 9,10,38,53,54,97,98,107,108 no valor total de R$ 132.456,46 (cento
e trinta e dois mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
EMPRESA: I. S. FIGUEIREDO COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ: 02.838.114/0001-30
vencedora dos itens: 3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,3
3,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,6
6,67,68,69,70,71,72,105,106,111,112,11 3,114 no valor total de R$ 853.863,00 (oitocentos
e cinqüenta e três mil e itocentos e sessenta e três reais ) EMPRESA: HSX COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 05.743.514/0001-50 vencedora dos itens: 1,2,21,22,73,7
4,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99,100,101,10 2,1
03,104,109,110,115,116,117,118,119,120,121 no valor total de R$ 57.110,20 (cinqüenta e
sete mil cento e dez reais e vinte centavos)
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO:
TERMO ADITIVO Nº 01 – CONTRATO Nº 115/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: SAMUEL FRADIQUE DE
OLIVEIRA - ME CNPJ: 20.876.282/0001-00 OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado
o prazo de vigência contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias para devida utilização
nos cursos de capacitação do Fundo Social de Solidariedade de Lorena. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do contrato original. DATA DA ASSINATURA: 11/10/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO:
TERMO ADITIVO Nº 01 – CONTRATO Nº 113/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: MÁXIMO
SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA CNPJ: 07.298.275/0002-83 OBJETO: Cláusula
Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 45 (quarenta e cinco)
dias para devida utilização nos cursos de capacitação do Fundo Social de Solidariedade
de Lorena. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. DATA DA
ASSINATURA: 04/10/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO:
TERMO ADITIVO Nº 01 – CONTRATO Nº 114/17

Bastidores da Política
Ganhando em casa

O prefeito Thales Gabriel deu mais um passo
positivo a favor dos servidores públicos de Cruzeiro,
formulando convênio com
o Sesi – Serviço Social da
Indústria. A partir de agora
os funcionários da Prefeitura vão poder usufruir
das modalidades de recreação como quiosque para
churrasco, campo society,
piscina aquecida, quadra
poliesportiva, playground
e academia. Rola pelos corredores e departamentos da
municipalidade que há muito não aparecia um prefeito
que olhasse pela equipe
governo como Gabriel.

250 demissões

O mercado político de
Cachoeira estima que cerca
de 250 servidores já perderam seus empregos pelas
mãos do prefeito Edson
Mota nestes dez meses
de ‘administração’, com
a terceirização da saúde
municipal. Se ele prosperar
com a intenção de vender
também a educação, até
o final de seu mandato, a
cidade deverá registrar o
maior índice de demissões
no Caged. Enquanto isto, os
vereadores…

Prazo de validade

Cresce a cada dia o número de moradores em
Cachoeira admitindo que
Edson Mota não deverá
concluir seu mandato. Pelo
que ouve nos balcões mais
frequentados da cidade, são
muitos entraves judiciais
que pesam sobre saúde
eleitoral e elegibilidade.
Para complicar, saiu nesta
sexta-feira (27), mais uma
condenação de improbidade adminsitrativa para sua
coleção pessoal; desta vez
pelo festival de cartas convite. Houve festa na Prefeitura de Silveiras porque
a Justiça determinou que
ele restitua uma montanha
de dinheiro acrescido de
juros e correção aos cofres
público da cidade.

Ameaça à		
estabilidade

Tramita pelos corre-

dores da Câmara de Guará,
que um projeto do vereador
Pedro Sanini, que busca levar o Legislativo a autorizar
o Executivo a terceirizar
qualquer setor da Prefeitura,
de tão bem intencionado que
é, poderá comprometer a estabilidade da administração.
Segundo os ‘porões’ da Casa
de Leis, existe uma indisponibilidade dos vereadores
em aprovar a propositura de
Sanini por duas situações:
inconstitucionalidade e por
risco de transformar a Prefeitura num ‘trem da alegria’,
contrariando a ideologia administrativa apregoada por
Marcus Soliva.

do vereador Adevaldir da
Funerária em inaugurar uma
piscina construída no recreativo Joana D’Ark ‘babou’
no último sábado. Segundo
a boca pequena, a fiscalização teve que embargar
o espaço pelo simples fato
da construção não ter até o
presente momento um engenheiro responsável, muito
menos, projeto protocolado
na Engenharia da Prefeitura.
Disseram ainda que o referido clube está totalmente
desprovido de alvarás, tanto
da municipalidade, como dos
bombeiros.

Força tarefa

A quem interessa o ‘jogo
duro’ que a influenciadora
do Comus - Conselho Municipal de Saúde de Pinda,
Cintia Muniz, vem fazendo
nas tratativas do convênio
que a cidade busca com
Guaratinguetá, para a operacionalidade do Samu no
município? Disseram que
na última quinta-feira, no
horário em que deveria estar
trabalhando no ESF da Nova
Esperança - Araretama, ela
estava em Guará atuando
como fator contrário ao fechamento da parceria entre
as duas secretarias de saúde
(Pinda e Guará) que deve
economizar 50% do valor
que vinha sendo pago pela
administração Isael Domingues ao antigo convênio
herdado com Taubaté.

Quem acompanha o dia
a dia da Câmara de Lorena,
pode perceber que o cenário
político do plenário está
demonstrando nova configuração. Aquele placar de
nove votos a oito: ‘hora cá,
hora lá’, pode ter ficado por
conta do passado com a formação do centrão, formados
pelos vereadores que perceberam que ‘na sombra do
eucalipto, nem formiga saúva
sobrevive’. De acordo com o
mercado político, a aritmética seria: dos dezessete, oito
continuam firmes na base,
quatro seguem independentes, dois estão em processo
de definição, um ‘está feito
cego em tiroteio e dois na
oposição cega, que deverão
‘morrer abraçadinhos’ na
vida pública – pelas urnas ou
pela justiça, numa questão de
tempo. Perguntem ao Ronaldo Cuca Lopes‼!

O que muitos querem
saber

Reforçando a
segurança

O deputado Afonso Lobato está tentando uma cartada
a favor da saúde regional
junto ao governo do Estado. O parlamentar agendou
para os próximos dias uma
reunião com os prefeitos
Thales Gabriel (Cruzeiro),
Fábio Marcondes (Lorena)
e Marcus Soliva (Guará),
acompanhados das respectivas secretárias de saúde,
com Geraldo Alckmin, para
juntos pressionarem por mais
recursos na área mais sofrida
das cidades. Com a baixa de
aproximadamente 50 leitos
hospitalares na região, a alternativa é buscar um volume
maior de dinheiro no cofre do
governo.

Na medida certa

O prefeito Thales Gabriel
comemorou nesta quinta-feira, a chancela da Assembleia
Legislativa aprovando Cruzeiro no MIT - Município de
Interesse Turístico. A partir
desta conquista, a cidade
fica a um passo do título
de Estância Turística, mas
já passa a receber recursos
de R$ 600 mil por ano para
investimento no setor. Thales
atribuiu a conquista ao trabalho minucioso do diretor
da pasta Diogo Miranda na
elaboração de um inventário
sobre as potencialidades do
município na vocação do
turismo.

Mais uma do Papa

Comenta-se pelas esquinas de Lorena, que a intenção

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: ELOISA HELENA
DOS SANTOS LORENA - EPP CNPJ: 45.634.771/0001-79 OBJETO: Cláusula Primeira
– Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias
para devida utilização nos cursos de capacitação do Fundo Social de Solidariedade de
Lorena. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. DATA DA
ASSINATURA: 30/09/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO:
TERMO ADITIVO Nº 01 – CONTRATO Nº 117/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: H.M.A. DA SILVA
LORENA - ME CNPJ: 00.348.272/0001-87 OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado
o prazo de vigência contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias para devida utilização
nos cursos de capacitação do Fundo Social de Solidariedade de Lorena. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do contrato original. DATA DA ASSINATURA: 11/10/2017.

DELEGACIA DE POLíCIA DE DEFESA DA MULHER
D.D.M DE GUARATINGUETÁ
EDITAL N° 002/2017 – C. CENTRAL
A DOUTORA DARLENE ULTRAMARI P. DA SILVA, DELEGADA DE POLÍCIA TITULAR
DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE GUARATINGUETÁ, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS...
Faz saber aos interessados e quantos o presente EDITAL virem, que o Senhor Doutor
MÁRCIO MARQUES RAMALHO, Delegado Seccional de Polícia desta sub-região policial,
nos termos do Artigo 18, inciso III, do Decreto n° 6636/75, de 21.08.1975 combinado com
a Resolução SSP/46, de 21.12.1970, procederá CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDICA,
referente ao segundo semestre do corrente ano, nesta Delegacia de Defesa da Mulher,
sita na Rua Rangel Pestana, 195, Centro, no dia 09 de novembro do ano em curso, às
14:00 horas, ficando, para tanto, convocados os funcionários a ela sujeitos, bem como,
ao povo em geral será facultado solicitar ou apresentar informações, apresentar queixas
ou sugestões sobre os serviços policiais e a conduta dos funcionários.
REGISTRE–SE
Guaratinguetá, 23 de outubro de 2017.
DARLENE ULTRAMARI PRADO GOMES DA SILVA
DELEGADA DE POLÍCIA

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá

Uma pedra no
caminho

Qual a verdade secreta
sobre aquele vereador de Pinda, que pode transformá-lo
de denunciante na Câmara a
denunciado na comissão de
ética do Legislativo? Rola
entre os bem informados que
circulam pelos corredores do
legislativo, que se o ‘patuá
do artista’, depositado em
uma das gavetas da Casa, se
ganhar publicidade na especulação política, vai trincar
a maquiagem do persona‼!

Confronto

Os vereadores de Lorena
devem decidir nesta segunda-feira sobre o arquivamento
da CPI instaurada na Câmara

por ‘obra, graça e pressão’ do
Vieira Filho contra o prefeito Fábio Marcondes. Pelos
apontamentos de muitas falhas regimentais no processo
de abertura da comissão e a
intenção subliminar do autor em alimentar sua guerra
pessoal contra o prefeito, os
governistas deverão receber
apoio de boa parte dos vereadores do ‘centrão’, sob a
liderança do futuro presidente do Legislativo, Maurinho
Fradique.

Alinhamento de
postura

Após a queda da violência
de Pinda, divulgada pela Secretaria de Segurança do Estado no primeiro semestre do
ano, o prefeito Isael Domingues intensificou ainda mais
o investimento na área. Nesta
segunda-feira, ele entrega
mais 18 viaturas distribuídas
para vários setores de segurança do município como
Bombeiros, Guarda Municipal, e Atividade Delegada.
Outra ação da Prefeitura que
tem repercutido positivamente foi a implantação do
COI – Centro de Operações
Integradas, que mantém vídeo de monitoramento em
áreas da cidade.
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Prefeitura e Unitau discutem instalação
de campus de medicina em Guaratinguetá

Executivo e Universidade se reúnem nesta segunda; termo de interesse deve ser assinado
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Unitau (Universidade de
Taubaté) estuda a instalação
de um campus de medicina em Guaratinguetá para
2018. A informação é oficial
e a negociação foi confirmada pelo vereador João Pita
(PSB). Nesta segunda-feira,
a cúpula do Executivo vai
se reunir com o pró-reitor
da Universidade de Taubaté, Dr. Mário Pelogia, para
assinatura de um termo de
interesse do município em
Foto: Arquivo Atos

João Pita, que anunciou parceria

ter uma unidade de ensino
superior de medicina instalada na cidade.
O interesse da universidade em expandir os campus de medicina fizeram
com que a Prefeitura se
antecipasse e conseguisse a
doação, por meio de investidores, de uma área para
a construção da unidade
de Guaratinguetá. Caso o
acordo entre o Executivo
e a Unitau seja firmado, o
prédio da medicina será
construído próximo do bairro Santa Luzia.
A escolha do bairro focou
o crescimento no número de
residenciais construídos. O
local está dentro do Plano
de Mobilidade Urbana através do projeto viário “Arco
da Fé”, que interligará as
cidades de Roseira, Aparecida, Potim e Guaratinguetá.
A aposta é que a implantação da universidade ajude
a alavancar ainda mais o
crescimento da área.
Como a procura pelo curso em Taubaté é grande (a
demanda é de 140 novos
alunos a cada ano), a Unitau
procurou outros dois polos
de ensino na região. Além
de Guaratinguetá, a universidade estuda a instalação
de outro campus no Litoral
Norte. “Tudo indica que até

Foto: Divulgação

Estudantes de medicina participam de aula na Universidade de Taubaté; parceria com Guaratinguetá pode abrir novo campus na região

o final de 2018 já estaremos
fazendo vestibular para medicina em Guaratinguetá”,
afirmou o vereador João
Pita, animado com a possibilidade.
Atualmente, a cidade tem
quatro hospitais. Além do
Frei Galvão, que também
abriga o Pronto Socorro
Municipal, a Santa Casa, a
Unimed e a Escola de Es-

pecialistas da Aeronáutica
atendem a população. Com
aproximadamente 120 mil
habitantes, Guaratinguetá
é indicada como ideal para
receber o curso de medicina.
Na próxima segunda-feira,
o prefeito Marcus Soliva
(PSB), o pró-reitor Dr. Mário
Pelogia e o reitor Dr. José
Rui Camargo se reunirão
para discutir o interesse

da cidade em receber o
campus de medicina e as
necessidades da Unitau para
a instalação.
O reitor da Universidade
de Taubaté, Dr. José Rui
Camargo, foi procurado
para responder sobre as negociações com a Prefeitura
de Guaratinguetá. De acordo
com a chefe de gabinete do
reitor, Imara César Ferreira,

ainda não há nenhuma novidade referente as tratativas
e uma reunião entre as lideranças da universidade e do
Executivo está marcada para
a próxima terça-feira.
A Unitau confirmou as discussões em fase inicial para
implantação de um campus
universitário de medicina,
nutrição e odontologia, a
princípio.

PM prende acusados por ataques à caixas eletrônicos de Piquete
Foto: Divulgação PM

Foto: Divulgação PM

Agência da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que foram alvos de quadrilha na madrugada da última quinta-feira; ação da Polícia conseguiu prender sete suspeitos pelo ataque em Piquete

da Bandeira, no Centro. Na
sequência, eles utilizaram
explosivos para destruírem
Policiais militares do 3° dois caixas eletrônicos.
Baep (Batalhão de Ações EsSegundo testemunhas, após
peciais de Policia) prenderam, as explosões, os bandidos, que
na tarde da última quinta-fei- aparentavam tranquilidade
ra, sete suspeitos de partici- durante a ação, efetuaram
parem de um ataque a caixas diversos disparos de arma de
eletrônicos em Piquete. Além fogo para o alto, possivelmenda apreensão de duas armas, te buscando intimidar uma
foi recuperada uma quantia aproximação policial.
de cerca de R$ 130 mil.
Na fuga, a quadrilha, que
A madrugada da última utilizou pelo menos sete carquinta-feira foi de terror ros, incendiou um automóvel,
em Piquete. Uma quadrilha, modelo Cadete, na rua Barão
fortemente armada, atacou da Bocaina, no Parque São
dois bancos e ateou fogo em Miguel, e outro, modelo Gol,
dois carros.
na estrada vicinal José RodriDe acordo com a Polícia gues Ferreira.
Militar, por volta das 4h,
A principal suspeita é que
os criminosos invadiram as os bandidos tenham fugido
agências bancárias da Caixa sentido Delfim Moreira (MG),
Econômica Federal e do Banco já que outros dois carros fodo Brasil, localizadas na praça ram abandonados na via que
Lucas Barbosa
Piquete

dá acesso a cidade mineira.
A Caixa Econômica Federal
e do Banco do Brasil não revelaram o valor da quantia
roubada pela quadrilha.
Já na tarde do mesmo dia do
crime, equipes do 3°BAEP receberam uma denúncia anônima de que integrantes da
quadrilha estavam escondidos
em uma casa na rua Benedito
de Andrade no Galo Branco
em São José dos Campos. Ao
perceber a chegada da viatura na via, um homem correu
para dentro da residência.
O local foi invadido pelos
policiais, que se depararam
com três indivíduos, sendo
um menor de idade. Também
foram localizados cerca de R$
50 mil e um revolver calibre
38. Ao ser questionado sobre
a origem do dinheiro, um
dos homens confessou que

participou do ataque em Piquete e forneceu informações
sobre os outros envolvidos
no crime.
Na sequência, os PM’s prenderam mais um integrante da
quadrilha, que estava com
mais de R$ 46 mil, em uma
casa na rua Antônio Saes,
no Centro de São José dos
Campos.
Já uma terceira equipe da
PM, se deslocou até Caçapava,
onde prendeu mais um criminoso, que escondia R$ 33 mil,
em um imóvel no bairro Jardim Borda da Mata. Um casal,
apontado como integrante da
quadrilha, também foi preso
no Vila Antônio Augusto Luiz,
em posse de R$ 1 mil e um
revolver calibre 38.
A Polícia Civil ainda investiga se existem outros criminosos envolvidos na ação.
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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/
99160-7995 - Pinda
AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 Rua Dr. José Monteiro 127Moreira Cesar
AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO
PACIFIC e TRANSMISSÕES Centro técnico de transmissão automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Marcondes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Jaguar - 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 –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –
Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -

1998 - foto p/documentos - R. dos Santos Moreira 1058 (prox.
José S. Cardoso, 84 (Atrás Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda
AUTO FUNILARIA E PINTURA Bradesco) Moreira César
MADEIREIRA
Oficina, borracharia, funilaria
Madeireira São Caetano - R.
GAS
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 - SUPERGASBRAS - Disk Agua e Dr. Fontes Junior nº 880 fdos - F: 99168-5617/99189-3222 Gas - 3645-4000/3642-6921 - PINDA - F: 3642-8666/3527-5223
Av. Dr. Fontes Junior 692 - Moreira César - Pinda
MAQUINAS E GELADEIRAS
M.Aurea - Pinda
CONSERTO de máquinas e
AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 IMOBILIÁRIAS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel Brasil Consultoria Imobiliária F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642troautomotivo@ gmail.com 1643/99199-2065 fax: 3642- MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-F:99613-3668/3642-9174/ID 9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br trônica, suspensão, freio, ali918*14338 Cidade Nova
nhamento, cambagem, mecânica em geral, borracharia. Rua
LANCHES
BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides Sol Lanches especiais - trailler Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
Timotéo Ferreira dos Santos frente ao CIZA - DISK 3527- 3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti- 6886/99118-9175/98868-3218 - M.J Manutenção Mecânica Rua Takao Domoto 94 - Ipê I Moreira César
queira - M.César
M. César - Tel: (12) 3641-1957 Cel: 7819-2542 - ID 113*14471
LAN HOUSE
BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av. Home V ideo - Av. José A.
MATERIAIS PARA
Fco Lessa Junior (via expressa) Mesquita 114 - Moreira César
CONSTRUÇÃO
ao lado Padaria Paned’oro -F:
LAVANDERIA PROFISSIONAL Jesus Cristo é o Senhor desta
99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo DINIZ & DINIZ LEAL - Rua empresa: ROCHA Casa e Cons(barbearia do Léo)- F: 99244- Caçapava nº 290 - Cidade trução F: 3641-2181/996148811 - Alameda dos Manacás, Nova - F: 3645-4022 - 6737 - M.César - Pinda
email:dinizleal@outlook.com DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
676 - Ipe II - Moreira Cesar
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme NicoLAVA-RÁPIDO
CABELEIREIROS E INSTITUTOS
Lava Rápido e estacionamen- letti 783 - V.S.Benedito - FAZEDE BELEZA
SERLI CABELEIREIRA UNISEX - to W.R. - lavagem, higieniza- MOS CARRETO - F: 3641-1651/
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos ção e polimento - F: 98272- 99127-9140 - Pinda
4562 - Rua Ryoiti Yassuda, 90 - ANDRADE CASA E CONSTRUSantos, 190 - Mantiqueira
ÇÃO - Mat. para Construção Crispim Pinda
Lava Rápido: Louco p/carro - Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens, venha conhecer nosso serviço Res. Andrade - F: 3643-1512/3648Hidráulica e Elétrica Av: Rio de F: 99171-9975/99244-8811 - Av. 4462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda
Janeiro, 348/350 – Cidade No- Ilha Bela - Ipê II - em frente a DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
va - F: 3645-8901/ID 964*6519 Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel. C. Nova, loja 1 - 3642-4207 3637-3074/97403-6524 45*16*100 Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José 473 – Av. José Augusto Mesquita, B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/
Augusto Mesquita 390 - F: 251 – Moreira César
constr. e madeiras - Tel 36413637-3845 - Moreira César
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
LOJA VARIEDADES
ESCRITÓRIO CONTABILIDADE Loja 1 - Bella Variedades - a partir Adhemar César Ribeiro, 1910.
ESTEC - Escritório de Contabi- de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382 Moreira César
lidade Técnica - F: 3641-1314 - - Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637- Depósito Pindense - Tel 36373773/3637-1469 - Rod. Abel
estec_pinda@uol.com.br - 3582/98820-0113 (oi)
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº Loja 2 - Bella Variedades - a Fabricio Dias - V.S. Benedito
452/B - V.S.Benedito - M.César partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41) MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELEMantiqueira
FESTAS
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641Franciele Festas - Rua Jataí nº
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I
LUBRIFICANTES
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas. LIDER lubrificantes - troca de MERCADOS E MERCEARIAS
óleo especializada - F: 3527- Marcelo Mini-mercado - Rua
com.br Pinda
1552/99241-0518/52*106291 - Oswaldo Oliveira Cornetti 271
lider lubrifica ntespinda @ Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637- hotmail.com - Rua Major José MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
Cidade Nova - 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

CARRETO mudanças
De 2ª a domingo

F:(12)

99113-0857
99704-0628

3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 36429719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

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

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

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES
Restaurante Mantiqueira DISK marmitex - 3637-4233/
98137-4383/99791-7008 - Rua
José Milton Monteiro 293 (trevo
Mantiqueira) Moreira César
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

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jacaré - F: 3637-5645/99151-2504 Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restaurante 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: 36431749/3522-3490/99220-6247
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
ROUPAS E ACESSÓRIOS
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C. NOIVAS E PRESENTES – Tel
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R. 3637-1616 Av. José M.
José Benedito Alves dos San- Machado César, 206 - M. Cesar
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
SERRALHERIA
PNEUS
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
Auto Center PRIMOS PNEUS - 3641-1562 - Mantiqueira pneus, freios, alinhamento, Moreira Cesar
balanceamento, escapamentos, troca de óleo e suspensão
SUPERMERCADOS
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua Supermercado e Padaria
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda Salles - Rua Pedro J.O.S. da
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 Amaral 91 - V.S.Benedito - F:
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto 3641-1216
do Cardoso - Pinda
TRANSPORTE
PIZZARIAS, SALGADOS E
JA TRANSPORTES - transporte
LANCHES
de funcionários de fabricas/
PORTAL EXPRESS - Disk esfiha fac./aeroportos/excurções
3641-0541 - V.S. Benedito - em geral - F: 3641-1297/78173648-4799 - Pinda
4501/99739-1570/99736-0892
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
VIDRAÇARIA
R: José Teberga, 650 – próx. V idraçaria Lucas - Tel F:
Cisas – Moreira César
3641-2659 - R. Albert Sabin,
RAÇÃO
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Casa de ração Oliveira - aceita- V illa Vidros - Tel 99722mos cartão VISA e MASTER 6066wats/98897-4288 - Av.
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII Abel F. Dias, 5711 - V. S.
F: 3522-5034 /watss 99215- Benedito - Pinda

