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ANO 24

R$ 1,50

Aprovados
R$ 5 milhões
para Jardim
do Vale 2
Os vereadores de Guaratinguetá aprovaram de
forma unânime o projeto de
lei do Executivo que autoriza a Prefeitura a contratar
uma operação de crédito
de R$ 5 milhões junto à
Caixa Econômica Federal.
O financiamento será feito
através do programa Finisa
(Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).
O recurso será aplicado em
obras de infraestrutura no
bairro Jardim do Vale 2.
Para o presidente da Casa,
Marcelo Coutinho, o Celão
(PSD), o recurso está dentro
da capacidade de endividamento do município. “Não
há nenhum tipo de irregularidade. Precisamos agora
aguardar toda a parte burocrática entre o Executivo e o
banco”, destacou.
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VALE DO PARAÍBA, QUARTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2017
Arquivo Atos

REFORÇOS ENCOMENDADOS... Faltando pouco mais de um mês e meio para o fim do ano, o Manthiqueira
já começa a viver a temporada 2018. O time de Guaratinguetá se reapresenta no próximo dia 28, após o título
da Série B do Campeonato Paulista e um período de férias. Para a Série A-3 o clube de Dado de Oliveira vai
manter a base vencedora de 2017 e irá repatriar antigos jogadores da Laranja.
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PM prende
traficante
de crack
em Pinda
A Polícia Militar prendeu,
na madrugada do último
domingo, um jovem de 26
anos com crack em Pindamonhangaba.
Segundo a PM, uma viatura patrulhava um local
conhecido como ponto de
tráfico de drogas no Castolira, quando desconfiou da
atitude de um indivíduo.
Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito
tentou correr, mas acabou
capturado pelos policiais.
Além de uma quantia de
cerca de R$ 75, foi encontrada com o rapaz uma sacola
com cerca de vinte pedras
de crack.
O criminoso foi preso
em flagrante por tráfico de
drogas e permanece à disposição da Justiça.

Depois de furtar três faculdades da
região, criminosos são presos na capital

Quadrilha era formada por brasileiros e colombianos; Guarda da USP Lorena colabora na investigação
Foto: Jéssica Dias

Lucas Barbosa
Regional

Após colaboração da Guarda Universitária da USP
Lorena (Universidade de
São Paulo), a Polícia Civil
conseguiu prender parte
de uma quadrilha que realizou uma série de furtos
em faculdades da região.
Criminosos colombianos e
brasileiros fingiam ser estudantes para terem acesso
às universidades.
Segundo a Polícia Civil, a
primeiro ação da quadrilha
foi no dia 15 de setembro,
quando dois homens desceram de um táxi branco,
modelo Colbat, e entraram
na Fapi (Faculdade de Pindamonhangaba). As câmeras
de videomonitoramento do
local flagraram três homens
furtando uma filmadora,
avaliada em R$ 10 mil, de
um estúdio de televisão.
Já em 5 de outubro foi a
vez da USP Lorena e Unesp
Guaratinguetá (Universidade
Estadual Paulista) serem
alvos da quadrilha.
Em Guaratinguetá, os bandidos entraram em uma
sala de aula e furtaram
o notebook de um aluno.
Durante a ação, os homens
também levaram cartões de
crédito da bolsa de outros
estudantes.
Já em Lorena, dois criminosos, que desceram do
mesmo táxi utilizado no cri-

Movimento em frente à unidade da Unesp, em Guaratinguetá, um dos alvos de assaltantes na região; quadrilha tem brasileiros e colombianos

me em Pinda, furtaram três
notebooks e dois projetores
multimídia.
Ao consultar as imagens
do sistema de videomonitoramento, o chefe de

segurança da Guarda Universitária da USP Lorena,
Cláudio Camargo, conseguiu
identificar o momento em
que a dupla realizou os
furtos. “Buscando reunir

mais informações e alertar
as equipes de segurança
de outras faculdades da
região, criei um banner
com sete fotos da ação dos
bandidos. Após compartilhar

a imagem pelo Whatsapp,
os departamentos de Segurança das outras faculdades
reconheceram os homens
como sendo os mesmos que
haviam cometido furtos lá”,

explicou Camargo.
O chefe de segurança revelou ainda que em 18 de
outubro a quadrilha tentou
entrar no Campus II da USP-Lorena, mas fugiu ao perceber que foram identificados
pelos funcionários. “Já que
tínhamos o número da placa,
os seguranças perceberam
que era o carro da quadrilha,
e acionaram a Polícia Militar. Infelizmente, acho que
os bandidos suspeitaram
da nossa movimentação e
fugiram rapidamente”.
O arquivo das câmeras de
segurança da portaria da
USP também possibilitou
que Camargo identificasse a
placa do carro usado pelos
ladrões, que foi informada
para a polícia. A Unesp também forneceu as imagens da
ação dos bandidos para as
autoridades policiais.
Munida com as informações, a Polícia Civil rastreou
o veículo e descobriu os
endereços dos criminosos,
nos bairros Glicério, Cambuci e Bela Vista, em São
Paulo. Nos locais, parte da
quadrilha foi surpreendida
pelos policiais. Em um dos
imóveis foram presos quatro
colombianos e dois brasileiros com celulares roubados,
avaliados em cerca de R$
10 mil.
A Polícia procura ainda
outros três homens suspeitos de terem participado dos
crimes.
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Vereadores aprovam financiamento de
R$ 5 milhões para obras no Jardim do Vale 2
Aprovado por unanimidade, projeto tem erros no texto que causaram atrito entre vereadores
Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Aparecida

Os vereadores de Guaratinguetá aprovaram de forma unânime o projeto de lei
do Executivo que autoriza a
Prefeitura a contratar uma
operação de crédito de R$ 5
milhões junto à Caixa Econômica Federal. O financiamento
será feito através do programa
Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).
O recurso será aplicado em
obras de infraestrutura no
bairro Jardim do Vale 2.
Para o presidente da Casa,
Marcelo Coutinho, o Celão
(PSD), o recurso está dentro da
capacidade de endividamento
do município. “Não há nenhum
tipo de irregularidade. Precisamos agora aguardar toda
a parte burocrática entre o
Executivo e o banco”, destacou.
Por se tratar de um trâmite que ainda terá futuros
desdobramentos até que o
recurso chegue aos cofres do
município e possa ser apli-

Ruas sem asfaltamento mostram necessidade de obras de infraestrutura no Jardim do Vale 2; Câmara aprova investimento de R$ 5 milhões

cado, o presidente salientou
que as obras não terão início
imediato. “Para não criar uma
expectativa aos moradores,
com essa aprovação não significa que daqui uma semana, um mês, vão começar as
obras. Existe essa aprovação
do financiamento por parte
da Caixa”.
Há dois anos, a Prefeitura
tinha conquistado R$ 5 milhões para obras no Jardim
do Vale 2. Na época, o pedido
foi feito por Celão e foi cedido
pelo Ministério das Cidades,
encabeçado por Gilberto Kassab, presidente do PSD. Mas
a verba não foi utilizada na

O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.
Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a
partir 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 QUINTASFEIRAS, 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
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

GUARATINGUETÁ
Ética e transparência, a serviço do povo.

época, e o município perdeu
os recursos. Questionado se
o valor deste ano é referente
a uma recuperação da antiga
receita, Celão negou. “São
coisas totalmente distintas. A
verba totalmente conquistada
em 2015 era dos Ministérios
da Cidades. Agora, o projeto é
uma autorização de financiamento junto à Caixa”, explicou.
Erros – No documento encaminhado à Câmara, um erro
na elaboração do projeto de
lei. A Codesg (Companhia de
Desenvolvimento de Guaratinguetá), será a responsável
pelas obras, mas a descrição
da empresa foi Companhia

de Serviço de Águas, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá,
nomenclatura referente à
Saeg.
O erro causou uma pequena
confusão entre vereadores,
que cogitaram votar contra
o projeto de lei por não estar
claro quem seria responsável
pelos serviços. “O projeto também não deixa claro o Jardim
do Vale 2, ele fala apenas que
é para pavimentação. Ficou
aberto, mas a gente deu o voto
de confiança, pensando no
bem comum”, respondeu Nei
Carteiro (PMDB), que mesmo
tendo apontado os erros, votou a favor.
Para o líder do Executivo na
Câmara, João Pita (PSB), o erro
não comprometeu o entendimento dos demais vereadores.
“O projeto veio com erro de
grafia, mas foi algo pontual,
que não vai mudar em nada
o projeto. Lógico que uma
vírgula as vezes atrapalha o
documento inteiro. Mas houve
entendimento sobre a urgência e necessidade sobre ele”.
Mas de acordo com Celão,
não é a primeira vez que um
documento da administração
chega à Câmara com erros
de grafia. Inclusive, outros
projetos tiveram que retornar
ao Executivo para que fossem
corrigidos. “Esses erros têm
acontecido com frequência, e
são erros primários. Atrapalham a agilidade e tramitação
dentro da Câmara. O prefeito
foi vereador, sabe da minha
imparcialidade, e os documentos têm sido devolvidos para o
Executivo”, finalizou.
O projeto de lei deve ser
sancionado pelo prefeito Marcus Soliva (PSB) na próxima
semana.

Ex-funcionários da Nobrecel
cobram dívidas trabalhistas
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Além de pedirem apoio
parlamentar, ex-funcionários
da empresa Nobrecel utilizaram, na última segunda-feira,
a tribuna livre da Câmara
de Pindamonhangaba para
protestarem contra a demora
no pagamento das verbas
rescisórias e outros direitos
trabalhistas. Há mais de quatro anos, cerca de seiscentos
trabalhadores aguardam a
quitação das pendências.
Em 2013, a Nobrecel, produtora de celulose e papel,
decretou falência. No fim do
ano seguinte, a fabricante retomou suas atividades através
do formato de cooperativa,
porém acabou fechando suas
portas definitivamente no
primeiro semestre de 2015,
deixando seus ex-colaboradores sem o pagamento das
rescisões trabalhistas. Na
sequência, o patrimônio e
as dívidas passaram a serem
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geridas por uma administradora, que acabou destituída,
neste ano, por não ter cumprido a função da forma que
foi orientada pela Justiça.
Cobrando informações
sobre o processo judicial e o
pagamento das dívidas, cerca
de cem ex-funcionários participaram de uma passeata,
iniciada no bairro do Socorro, até a porta do Fórum em
agosto.
Já na última segunda-feira,
um grupo de trabalhadores
acompanhou a sessão de
Câmara. Na tribuna livre,
o ex-supervisor de produção da Nobrecel, Marcello
França, descreveu a revolta
dos ex-funcionários diante
o impasse. “Tem funcionário
que sonha com uma solução,
e vai todos os dias na porta da
fábrica em busca de alguma
novidade. Também tem gente
que não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho
pela idade, já que deu vinte
ou trinta anos de suas vidas

para a Nobrecel”.
França destacou ainda a
importância do apoio da
Câmara para a busca do
pagamento das pendências.
“O presidente Magrão (PR),
foi muito solícito e nos deu
a chance de relatarmos este
impasse que está prejudicando centenas de famílias. A
ajuda dos vereadores é fundamental para conseguirmos
avançar em busca de uma
solução”.
Após a Justiça destituir a
primeira administradora da
massa falida da Nobrecel,
em julho, o empresário Fernando José Ramos assumiu a
função. Ele não foi localizado
pela reportagem do Jornal
Atos para comentar o caso.
O processo judicial tramita pela 3ª Vara Civil de
Pindamonhangaba, porém
não existe a previsão da data
em que serão agendadas as
audiências entre os ex-funcionários da Nobrecel e a nova
gestão da massa falida.
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Manthiqueira prepara pacotão
de reforços até o fim de novembro

Ao menos nove jogadores devem chegar ao Centro de Treinamento São Nicolau
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Faltando pouco mais de um
mês e meio para o fim do ano,
o Manthiqueira já começa
a viver a temporada 2018.
O time de Guaratinguetá se
reapresenta no próximo dia
28, após o título da Série B

do Campeonato Paulista e
um período de férias. Para a
Série A-3 o clube de Dado de
Oliveira vai manter a base vencedora de 2017 e irá repatriar
antigos jogadores da Laranja.
Entre os jogadores com
negociação aberta para retornar ao Manthiqueira estão
o goleiro Pedrão, os laterais

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 94/17 PROC. Nº 478/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios
para atender as necessidades da secretaria de saúde para realização dos programas
efetuados pela atenção básica, vigilância epidemiológica, secretaria de saúde e CAPS, a
realizar-se às 09h30min do dia 05 de Dezembro de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 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.

GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO
FILIADO A OSCAL E USE - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
FUNDADO EM 25/06/1960
RUA ALVARES CABRAL, 381 - CEP 12505-070 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ - SP
FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail gf@irmaoaltino.com.br

______________________________________________________________________________________________________

ASSEMBLÉIA GERAL
Pelo presente, ficam convocados todos os Associados Efetivos do Grupo da
Fraternidade Irmão Altino, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 04/12/2017 às 19:00hs. Com a finalidade de eleger a Diretoria
Executiva para o biênio 2018/2019.
O associado efetivo no pleno gozo dos seus direitos estatutários poderá votar e/ou
ser votado.
Tudo de acordo com o Capítulo III; Artigo 7º; parágrafos de 1º a 3º do Estatuto do
Grupo da Fraternidade Irmão Altino.
Guaratinguetá, 21 de novembro de 2017.
Márcia Cristina de Proença Lemes
Diretor Secretário

Fernanda F. Faria Muriano
Diretor Executivo

Lucas e Alex e o atacante Dias,
que defenderam o clube entre
2013 e 2016. Cacá e Álvaro
jogaram entre 2012 e 2014
e também negociam. Além
deles, o zagueiro Gabriel Pelé,
autor do primeiro gol profissional da equipe em 2011,
também pode retornar.
Do elenco campeão, apenas
os zagueiros Felipe e Léo
Costa não farão parte do
grupo de 2018. Eles foram
para o Cascavel-PR e Tupi-MG,

respectivamente. Com a base
vencedora, Dado quer apenas
lapidar o time para a Série A-3.
“Temos que valorizar muito os
jogadores que ficaram, pois
ganharam o campeonato”,
contou o presidente.
O clube negocia ainda com
dois jogadores. Um deles é
o atacante Ninão, que jogou
pelo União Mogi neste ano.
Quanto ao técnico, Dado confirmou que Luís Felipe Domingos vai exercer outra função

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 111/17 PROC. Nº 553/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de materiais de
iluminação e enfeites natalinos para o Natal, a realizar-se às 09h30min do dia 06 de
Dezembro de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal
de Administração, Sala de Licitações, situados 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.

ASSOCIAÇÃO QUARENTÃO ESPORTE CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam os senhores sócios da Associação Quarentão
Esporte Clube, CNPJ 06864.217/0001-26 convocados para Assembléia
Geral Extraordinária que será realizada no próximo dia 09 de dezembro
de 2017, sábado, às 13h00 em primeira convocação e as 13h30 horas
e segunda convocação, na sede localizada na, Estrada Plínio Galvão
Cesar, 1750, Lote Chacara Santana do Piagui, CEP 12.512-350,
Guaratinguetá/SP, para eleição da Diretoria para o Biênio 2018/2020.
Guaratinguetá, 22 de novembro de 2017

no clube. O Manthiqueira
negocia com um ex-profissional que passou pelo clube
no passado. O nome ainda
não havia sido revelado até o
fechamento desta edição.
Diferente dos anos anteriores, em 2018 o Manthiqueira
terá um aporte financeiro
maior. Ainda assim o presidente confirmou que o valor
repassado pela Federação
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Paulista de Futebol só será
suficiente para pagar a conta
das realizações das partidas
em Guaratinguetá. Fora isso,
o clube terá que correr para
atrair patrocinadores. “Esperamos também que o torcedor
possa comparecer no estádio,
afinal isso ajuda muito (renda),
para fazermos um campeonato redondinho e cumprir
com as nossas obrigações”,
concluiu o presidente.
Competições – Na Série
A-3, a meta principal será se
manter. Se ficar entre os nove
primeiros colocados, o Manthiqueira luta por vaga para a
Copa Paulista do mesmo ano.
Nas categorias de base, o clube
de Guaratinguetá vai disputar
a Copa São Paulo em janeiro
e o Campeonato Paulista da
Primeira Divisão sub-20.

ERRATA
GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO
Corrigimos a publicação neste jornal, do dia 16/11/2017, sendo que o biênio correto do
mandato da Diretoria a ser eleita será 2018/2019.

EDITAL
Procedimento de Intimação Fiduciária
Imóvel de Matrícula N.º 9.531
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 do credor fiduciário, BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ Nº 90.400.888/0001-42, datado
de 11 de outubro de 2017, protocolado sob n.º 115.412, de 23 de agosto de 2017,
referente às prestações e encargos vencidos, em Alienação Fiduciária, originária
do Contrato n.º 01 0007 0266 23000 011 9, por instrumento particular de compra
e venda de imóvel e mútuo com obrigações e alienação fiduciária, com caráter
de escritura pública, objeto do R.4 da matrícula 9.531, do Livro n.º 2, deste Oficial
de Registro de Imóveis, registrada em 17 de setembro de 2010, referente ao
imóvel consistente um prédio residencial, sob n.º 179, com frente para a Rua
Marília, Bairro Vila Paraná, nesta cidade de Lorena/SP, figurando como fiduciante
a Sra. ANNA PATRICIA CHAGAS BOGADO, brasileira, psicóloga, RG
20.697.897-2 SSP/SP e CPF/MF 171.181.458-07 e seu marido LAUREANO
GUERREIRO BOGADO, brasileiro, professor, RG 15.855.151-5 SSP/SP e
CPF/MF 082.176.488-83, casados sob o regime de comunhão parcial de bens,
em 27.06.1997 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 BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do artigo 26, § 7.º da supracitada lei.
JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN
OFICIAL
EDITAL
Procedimento de Intimação Fiduciária
Imóvel de Matrícula N.º 31.929
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 10 de outubro de 2017, protocolado sob n.º
114.994, de 28 de junho de 2017, referente às prestações e encargos vencidos, em
Alienação Fiduciária, originária do Contrato n.º2072924, 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 31.929 do Livro n.º
2, deste Oficial de Registro de Imóveis, registrada em 27 de novembro de 2008,
referente ao imóvel consistente um apartamento sob n.º 23B, Bloco B, conjunto
habitacional Piquete C, com frente para a Rua Olindo Pinto Bonifácio, Piquete
C, na cidade de Piquete/SP, figurando como fiduciante a Sra. ANA MARIA
DOS SANTOS VITAL, do lar, nascida aos 01.05.1972, RG 25.501.9890-SSP/SP, CPF 246.914.768-90 e seu marido EDILSON VANDERLEI
VITAL, industriário, nascido aos 15.04.1971, RG 24.560.098-X-SSP/SP, CPF
121.884.638-03, ambos brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de
bens, na vigência da Lei 6.515/77 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
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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. José S. Cardoso, 84 (Atrás
Manoel C. Ribeiro, 4950 - Bradesco) Moreira César
Cidade Nova - Pinda
GAS
AUTO FUNILARIA E PINTURA SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Oficina, borracharia, funilaria Gas - 3645-4000/3642-6921 e pintura do CLAUDIÃO - prox. Av. Dr. Fontes Junior 692 CIZA - Rua José Tebega 650 - M.Aurea - Pinda
fdos - F: 99168-5617/99189-3222
- Moreira César - Pinda
IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
AUTO PEÇAS E ACESSORIOS Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642Wolf Centro Automotivo - Serv. 1643/99199-2065 fax: 3642e Peças. Av: Prof Manoel 9146 -Cidade Nova - email:
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen elizete.brasil@hotmail.com.br
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
LANCHES
918*14338 Cidade Nova
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527BARES E LANCHONETES
6886/99118-9175/98868-3218 Bar das Duas - Rua Alcides Moreira César
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - MantiLAN HOUSE
queira - M.César
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César
BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av. LAVANDERIA PROFISSIONAL
Fco Lessa Junior (via expressa) DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
ao lado Padaria Paned’oro -F: Caçapava nº 290 - Cidade Nova
99187-4904 - Pinda
F:
3645-4022
email:dinizleal@outlook.com
CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA
LAVA-RÁPIDO
SERLI CABELEIREIRA UNISEX - Lava Rápido: Louco p/carro Tel 3637-1517 - R. José B. Dos venha conhecer nosso serviço
Santos, 190 - Mantiqueira
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
CASAS DE FERRAGENS
Caixa Econ. Federal
Ferragens Picoli - Ferragens, G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de 3637-3074/97403-6524 45*16*100
Janeiro, 348/350 – Cidade No- 473 – Av. José Augusto Mesquita,
va - F: 3645-8901/ID 964*6519 251 – Moreira César
DROGARIA
LOJA VARIEDADES
Drogaria do JORGE - Av. José Loja 1 - Bella Variedades - a partir
Augusto Mesquita 390 - F: de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
3637-3845 - Moreira César
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 36373582/98820-0113 (oi)
ESCRITÓRIO CONTABILIDADE Loja 2 - Bella Variedades - a
ESTEC - Escritório de Contabi- partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
lidade Técnica - F: 3641-1314 - Toda nº 572 - (ant. rua 41)
estec_pinda@uol.com.br - Mantiqueira
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César
LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
FESTAS
óleo especializada - F: 3527Franciele Festas - Rua Jataí nº 1552/99241-0518/52*106291 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd. liderlubrificantespinda@
Eloina - www.francielefestas. hotmail.com - Rua Major José
com.br Pinda
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda
FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637MADEIREIRA
1998 - foto p/documentos - R. Madeireira São Caetano - R.

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
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CARRETO mudanças
De 2ª a domingo

F:(12)

99113-0857
99704-0628

Dr. Fontes Junior nº 880 - 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223
MOTOCICLETAS
MAQUINAS E GELADEIRAS G.T. MOTOS - Disk serviços
CONSERTO de máquinas e 3645-5888/99188-2579 - Manut.
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F: peças e acessórios - Pque
98248-0334 - Ipê II - Moreira S.Domingos - Pinda
Cesar - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
MANUTENÇÃO MECÂNICA Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
KFG Auto Center - Injeção eletrônica, suspensão, freio, aliPAPELARIA
nhamento, 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 M. César - Tel: (12) 3641-1957 PADARIA
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471 Padaria e Confeitaria do Jacaré - F: 3637-5645/99151-2504 MATERIAIS PARA
Av. das Margaridas 607 - Vale
CONSTRUÇÃO
das Acacias - Moreira César
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
6737 - M.César - Pinda
Padaria e Confeitaria Santa
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
SANTOS - Santunino Ramos da Sta Cecília Site: www.padaria
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.
99127-9140 - Pinda
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
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: 3643-1512/36484462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda
PNEUS
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
B. Campinas - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
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
Depósito Pindense - Tel 3637PIZZARIAS, SALGADOS E
3773/3637-1469 - Rod. Abel
LANCHES
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
Marcelo Mini-mercado - Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti 271
RAÇÃO
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305 Casa de ração Oliveira - aceitaMERCADINHO CLÁUDIA – Tel mos cartão VISA e MASTER
3641-1400 Rua Carlos A. CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
Machado, 32 - Moreira César F: 3522-5034 /watss 99215MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642- 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 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
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
Vidraçaria Lucas - Tel F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

