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Pinda faz mutirões
para regularização
de seis bairros
Ações realizadas pela Prefeitura
durante dois finais de semana
seguidos tem início pelo Goiabal
Lucas Barbosa
Lorena

ELES QUEREM SALVAR O CECAP

Conhecido como um dos bairros mais violentos e sobre influência
do tráfico de drogas em Lorena, o Cecap é alvo de um projeto que conta com a atuação de projetos sociais que
buscam manter jovens longe da criminalidade. Através do trabalho voluntário, as entidades tentam contribuir para
a mudança da imagem do local perante a sociedade.
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Silveiras planeja recuperação de tratores
para impulsionar setor agrícola na cidade
Maquinários são cedidos para produtores; Macacos também é atendido
Foto: Divulgação

Produtor comemora apoio durante trabalho; Prefeitura intensifica ação para alavancar agronegócio
Lucas Barbosa
Silveiras

Na tentativa de colaborar
com os pequenos produtores rurais de Silveiras, a
Prefeitura traçou um plano
de recuperação de maquinários. O trabalho atende
trabalhadores da área, além
de investir em obras de reestruturação de pontos. A
ideia é impulsionar o setor
agrícola da cidade em 2018.
Em janeiro, o prefeito Guilherme Carvalho (PSDB)
declarou que encontrou os
maquinários agrícolas e a
frota municipal totalmente
sucateada. Após iniciar um
processo de recuperação, o
Executivo cedeu no inicio do
segundo semestre um trator para que os produtores
rurais tivessem melhores

condições de prepararem a
terra para o plantio.
Desde então, os beneficiados ficam encarregados
somente de arcarem com
a despesa do combustível
do trator, o que, de acordo
com o diretor de Meio Ambiente Alecksander Ribeiro,
representa uma economia
de cerca de 50% do que os
agricultores pagavam as
empresas de aluguel de maquinário agrícola.
O chefe da pasta explicou
que o trator consegue atender somente a demanda das
propriedades rurais mais
próximas da região central
do município, não contemplando o Bairro dos Macacos,
responsável por grande parte da produção de leite e de
produtos de hortifruti.
Para levar a melhoria às

regiões mais afastadas, o
Município investiu na recuperação de maquinários.
“Abrimos um processo licitatório para a compra das
peças que serão usadas para
arrumarem três tratores.
Nossa expectativa é que no
primeiro semestre do ano
que vem estas máquinas já
estejam atendendo os produtores de todos os bairros.
Estamos fazendo o possível
para que os agricultores
tenham condições que os
levem a aumentar suas produções em 2018”, explicou
Ribeiro.
Outra ação que a Prefeitura planeja executar em 2018
é a manutenção de pontes e
estradas rurais que foram
recuperadas este ano. Tentando possibilitar um melhor
escoamento dos produtos, no

fim do primeiro semestre,
Silveiras reformou quatro pontes nos bairros da
Capitinga e do Macacos.
Com partes apodrecidas e
parcialmente afundadas,
as ligações prejudicavam
o tráfego de carros e caminhões utilizados para
transportarem verduras,
frutas e outros produtos
alimentícios.

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza o mutirão
para o início do processo
de regularização do bairro
Goiabal. O mutirão, iniciado
no último fim de semana, segue neste sábado, no centro
comunitário do bairro, das
9h às 16h.
No bairro Goiabal, a maioria são casas que já estão
construídas, mas algumas
não estão cadastradas. Outros imóveis pagam IPTU,
outros não pagam. “A gente
tem que fazer esse levantamento agora, para ver como
está a situação na atualidade”, explicou o secretário de
Habitação, Marcus Vinícius
Faria.
Faria não soube estimar
a quantidade de lotes existentes no bairro Goiabal.
“Este é o início de diversos
mutirões que iremos realizar em outros bairros da
cidade onde há pendências
de regularização. Essa é uma
reivindicação de muitos anos
dos moradores e estamos nos
empenhando para que essas
pessoas tenham realmente sua área regularizada”,
garantiu o prefeito Isael
Domingues (PR).
Outros bairros que serão
atendidos pela Prefeitura

para regularização são os bairros Queiroz, algumas situações
no bairro Ribeirão Grande
e alguns núcleos no bairro
Mandú, bairro das Campinas e
bairro do Feital. De acordo com
o secretário há bastante áreas
que não estão regularizadas de
acordo com a lei.
Para participar, os proprietários de lotes ou imóveis
no Goiabal deverão comparecer ao centro comunitário
apresentando os seguintes
documentos: RG e CPF do
proprietário; comprovante
de endereço de onde o proprietário reside atualmente;
certidão de casamento ou de
nascimento ou declaração de
união estável; cópia do carnê
de IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) caso possua; comprovante de renda;
comprovante de inscrição no
CadÚnico se houver; e contrato
de compra e venda se houver.
De acordo com o secretário,
a Prefeitura deu início ao
cadastro das áreas, possibilitando levantar a quantidade de
casas. “Teve muito lote que já
foi dividido em vários pedaços,
que não estão cadastrados na
Prefeitura”, explicou.
Além dos documentos, o
interessado deve levar uma
ficha de inscrição preenchida,
que pode ser encontrada no
site da Prefeitura, o pindamonhangaba.sp.gov.br.
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Projetos sociais querem
acabar com estigma de
violência no Cecap
“São Domingos Sávio” e “Viva” atendem 150 crianças carentes em
Lorena; voluntários trabalham por mudança de imagem do bairro
Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Lorena

Conhecido como um dos
bairros mais violentos, e sobre influência do tráfico de
drogas em Lorena, o Cecap é
alvo de uma ação que conta
com a atuação de projetos
sociais que buscam manter
jovens longe da criminalidade. Através do trabalho voluntário, as entidades tentam
contribuir para a mudança
da imagem do local perante
a sociedade.
Falta de apoio governamental, violência e desestrutura
familiar. Estes são alguns dos
obstáculos enfrentados por
diversas crianças que vivem
no Cecap. Em contrapartida,
o bairro abriga a Obra Social
São Domingos Sávio e o Projeto Viva, que apresentam
aos jovens novos caminhos
a serem trilhados.
Fundado em 2006 pelos
amigos Jean César Ramos
e Matheus Alves, o “Projeto
Viva” oferece aulas gratuitas
de futsal para crianças carentes. Nos primeiros anos
da ação, os treinamentos
eram realizados na quadra da
praça Maestro José Bráulio
de Souza. Diante da falta de
estrutura adequada do local,
os voluntários solicitaram ao
prefeito da época Paulo Neme
(PSL), a construção de uma
sede própria. O pedido foi
atendido, e no ano seguinte

Crianças atendidas por projeto na Cecap; ação dá exemplo para bairro

foi cedido um terreno na rua
Professor Joaquim de Castro, que já contava com uma
quadra. No local, atualmente,
são atendidas cem crianças.
“Creio que mudamos a vida
de muitos jovens, dando autoestima para que pudessem
buscar um futuro melhor.
Temos muitos garotos que
entraram em times de ponta
de futsal. Sete atletas nossos
jogam pela equipe do Taubaté, uma das mais fortes do
Estado”, comemorou Jean.
O voluntário explicou que
além do atendimento às
crianças, o Viva desenvolve
outras ações esportivas que

PREFEITURA DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 203/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017
TIPO: Menor Preço por Lote
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades
STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) linhas analógicas,
link internet – ADSL (SCM), IP internet dedicado com
solução de segurança suportado por uma plataforma
integrada com um equipamento (UTM Unified Threat
Management) da contratada, nos termos das concessões
outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações
– ANATEL, conforme descrição constante do Termo de
Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S)
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES
PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E,
AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
20/12/2017, às 13:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira
Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O
EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados no sítio
da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br.
Silveiras, 05 de dezembro de 2017.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

almejam mudar a imagem
negativa, atribuída ao bairro.
Em setembro, Jean e o amigo
Fábio Barba realizaram a primeira edição do campeonato
de futsal “Cecap da Paz”, que
reuniu 13 equipes de diversos
bairros. “Muita gente acha
que só existe coisas ruins na
Cecap, mas a realidade não é
essa. Temos um comércio forte, moradores de boa índole e
projetos sociais estruturados.
Está na hora do lorenense ver
aqui com outros olhos”.
As crianças da Cecap também contam com o apoio da
Obra Social São Domingos
Sávio. A instituição surgiu

após o Centro Salesiano de
Desenvolvimento Social, que
realizava um projeto de caridade em um prédio, decidir
deixar o espaço no início de
2013. O local foi cedido para
que um grupo de moradores
pudessem dar continuidade
às ações assistencialistas. Mas
ao perceber a dificuldade dos
voluntários, no ano seguinte o
pároco da igreja Nossa Senhora Aparecida, Rodrigo Alves,
indicou a professora Rosimar
Leite para que assumisse o
comando do local, que passou
a se chamar Obra Social São
Domingos Sávio.
Além de refeições, a entidade oferece oficinas sócias educativas a cinquenta
crianças carentes. Buscando
ampliar sua atuação, a obra
firmou parcerias com um
grupo de alunos do Colégio
Drummond, que dão aulas
gratuitas de inglês, e com a
Prefeitura, que cede transporte semanal até o CSU
(Centro Social Urbano), onde
são realizadas uma série de
atividades esportivas. “Devido
ao estado de vulnerabilidade social que vivem, estas
crianças necessitam de um
acolhimento especial. Nosso
trabalho, que é pautado pela
humanização, busca plantar
uma semente para que no
futuro as famílias do Cecap
colham coisas boas”, explicou
a coordenadora, Ginandréia
da Silva.

Homem é esfaqueado
em Moreira César
Um homem de 50 anos
sofreu uma tentativa de
homicídio na madrugada
da quinta-feira no distrito
de Moreira César em Pindamonhangaba. A vítima
foi esfaqueada durante uma
discussão.
De acordo o boletim de
ocorrência, por volta da 0h,
a Polícia Militar foi acionada para intervir numa
briga no Vila São Benedito.
Ao chegar no local, os PM’s
se depararam com a vítima
com ferimentos na região
da barriga. Testemunhas

afirmaram que ele foi esfaqueado por um homem de
45 anos, que havia fugido em
uma bicicleta.
Enquanto o ferido era resgatado pelo Corpo de Bombeiros, a PM conseguiu capturar
o criminoso em uma via do
bairro Liberdade.
A vítima foi internada na
Santa Casa e submetida a
uma cirurgia de urgência.
Ele segue em recuperação em
estado grave.
O agressor foi preso e responderá por tentativa de homicídio e lesão corporal grave.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2017 PROC. Nº 507/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em licenciamento de uso de sistema
estruturador de informação, inteligência e integração de Governo aplicável ás necessidades
do Município de Lorena/SP, incluindo os serviços de implantação, customização, operação
assistida, suporte, treinamento e infraestrutura tecnológica.
CONTRATADA: MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
MUNICIPAL LTDA
CNPJ: 07.513.623/0001-07
VALOR TOTAL: R$ 1.031.000,00 (Um milhão e trinta e um mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2017.

Cooperlor - Cooperativa dos Transportadores de
Cargas em Geral de Lorena e Região
Prezado Sr. Cooperado:
Venho por meio deste, convocar V. Sa., para uma
Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar às 08:00 horas do
dia 09/12/17, no Salão as Igreja, sito na Rua Selma Aparecida
Garcia, 75 – Bairro da Cruz, Lorena/SP, a fim de se deliberarem
sobre os seguintes assuntos:
1. Parcelamentos exorbitantes de ICMS e demais impostos
da gestão anterior;
2. Ausência de integrante para compor o novo conselho fiscal
(prazo vencido em julho de 2017)
3. O ICMS (imposto tributário) não esta sendo pago desde
janeiro/2017 em virtude de parcelamento da gestão anterior.
Logo, a Cooperativa esta gerando uma nova dívida (correndo
o risco de bloqueio de conta a qualquer memento);
4. A Cooperativa esta trabalhando com folha em que 90%
dos ativos são terceiros e apenas 10% cooperados, podendo
enfrentar problemas fiscais;
5. A não dos problemas acima mencionados podem levar a
suspensão da ANTT;
6. Uma possível dissolução da Cooperativa- Cooperlor.
Lorena/SP, 22 de novembro de 2017
Representante: Wania Calistro de Siqueira
CPF: 255.089.058-20

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 33.582.750/0001-78
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2018
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-Lei
nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com
ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e
“c” do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição
Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer,
impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do
sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas com base nas informações
prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via
postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o
artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado
entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de
Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à
Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:
www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à cobrança da Contribuição Sindical
Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN, Quadra 601,
Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP: 70.830-021 ou à Federação da
Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br.
O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA,
pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de
Produtores Rurais.
Brasília, 04 de dezembro de 2017
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

PREFEITURA DE LORENA

PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2017
PROC. Nº 399/2017.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2017
PROC. Nº 501/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Lorena
OBJETO: A aquisição de equipamentos
de informática para a implantação da
plataforma digital nas Unidades de Saúde.
C O N T R ATA D A : G U I M A R Ã E S E
MARQUES SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA
LTDA EPP
CNPJ: 02.282.922/0001-64
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,3,4.
VALOR TOTAL: R$ 256.800,00 (duzentos
e cinqüenta e seis mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/12/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Lorena
OBJETO: Registro de preço para
prestação de serviços de impressão
gráfica personalizada para atender as
necessidades de diversas secretarias
municipais.
C O N T R ATA D A : G R Á F I C A D O
PATRONATO
CNPJ: 27.179.316/0001-49
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,3,4,5,17.
VALOR TOTAL: R$ 83.300,00 (oitenta e
três mil e trezentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2017.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 117/17 PROC. Nº 569/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços de aquisição
de tiras reagentes para detecção de glicose no sangue, a realizar-se às 09h30min do
dia 19 de Dezembro 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.

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá
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Câmara aprova redução
para 10% no desconto do
IPTU à vista em Lorena

Medida obedece o TCE; Prefeitura nega aumento na cobrança
Rafaela Lourenço
Lorena

Elcinho Vieira, voto vencido na sessão que debateu IPTU em Lorena

A Câmara de Lorena aprovou um projeto do Executivo
que estipula o desconto para
pagamentos à vista de IPTU
(Imposto Predial Territorial
Urbano) em 10% para o próximo ano. Foram 14 votos
favoráveis, uma ausência da
vereadora Lúcia da Saúde (PP)
e um contra de Élcio Vieira
Junior (PV).
O vereador afirmou na tribuna que se tratava de um
aumento na cobrança. A situação foi negada ainda na
Casa, pelo também vereador
Bruno Camargo (PMDB). Na
Prefeitura, a secretaria de
Administração garantiu que
a cidade terá benefícios com
o projeto.
A proposta altera um artigo
da lei 3.324/2009 sobre o
percentual a ser descontado
aos impostos pagos à vista no
ano que vem. Os contribuintes
em 2017 tiveram desconto de
15%, mas o índice foi apontado pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, que
cobrou a correção dentro da
média realizada por cidades
vizinhas, o que levou à indicação de 10%.
Para o secretário de Admi-

nistração, Luiz Fernando de
Almeida, a correção é plausível dentro do atual cenário
econômico municipal. “Esse
desconto de 10% é o que o
prefeito precisa de receita pra
continuar fazendo obras de
melhorias na cidade. Foi um
apontamento que o Tribunal
de Contas fez, e que deveria
ser um desconto ao índice de
outras cidades paulistas”.
A proposta, protocolada no
último dia 17 causou polêmica
por entrar em votação através de um requerimento de
regime de urgência especial,
assinado pelos nove vereadores da base. Entre os parlamentares que contestaram a
medida, Elcinho questionou
a justificativa para a entrada
do documento, também o
curto tempo de tramitação
na Casa e a informação no
texto original de que a cidade
mantinha de 20% de desconto
atual ao invés de 15%, como
realmente acontece. Motivo
que interrompeu a sessão
por mais de cinco minutos
para averiguação do projeto
junto ao jurídico da Câmara.
“O prefeito está prejudicando
a população com essa lei nova
e nós aprovando um aumento
de 5% no IPTU. Porque se deixar a lei antiga permaneceria

os 15%”, frisou.
A informação do vereador
não se confirma. De acordo
com a lei, se a proposta não
fosse votada na última segunda-feira, o desconto de
15% não permaneceria, pois
as alterações são realizadas
especificamente para o ano
seguinte e não acumulativas.
Ou seja, se os vereadores não
aprovassem o percentual de
desconto sugerido, o IPTU em
2018 não teria descontos para
os contribuintes em 2018.
Luiz Fernando Almeida
explicou que não há aumento
e que anualmente através de
decreto, como feito em outubro, os municípios fazem o
repasse inflacionado do INPC
(Índice Nacional de Preço ao
Consumidor), que este ano foi
de 1,63%. Ele destacou que
obrigatoriamente é o repasse
da inflação dos últimos 12
meses que será incrementado
nos carnês de 2018, não se
tratando de um aumento.
Em relação a diminuição
do desconto, o secretário
destacou ainda que a redução é regressiva de acordo
com orientações do Tribunal
de Contas motivado por um
aumento de 100% no IPTU
em 2009 e oferecido 50%
de desconto no pagamento

a vista em 2010. “Quem que
foi privilegiado na época
foram as pessoas que tinham
condições de pagar à vista,
mas infelizmente a população
mais carente pagou parcelado
em 10 vezes um IPTU com
aumento de quase 100%”,
destacou Almeida.
Ao assumir a administração
em 2013, Fábio Marcondes
(PSDB) iniciou a redução dos
descontos pois o Tribunal de
Contas apontava a medida, colocada em prática no governo
anterior, como ilegal, apontando renúncia de receitas.
Os percentuais caíram para
40%, 30%, 15% e agora 10%.
Sobre a tramitação do projeto, Almeida reforçou que o
requerimento foi protocolado
pelo vereadores, e disse não
acreditar que o período de
análise tenha atrapalhado as
discussões. “O projeto teve
um trâmite por dez dias pra
se colocar em votação, então
a Prefeitura fez a parte dela,
estava protocolado. Foi um
tempo hábil para os vereadores terem acesso e ter lido
para discutir o projeto”.
Além do desconto de 10%
aos pagamentos à vista, em
2018 os contribuintes também poderão parcelar a dívida
em até dez vezes.

Mapeamento aéreo flagra oito
mil proprietários de imóveis em
situação irregular em Guará
Sistema prepara notificação para donos de
residências e terrenos que não fizeram alterações
necessárias em cadastro da Prefeitura após
construções; último levantamento foi em 2006
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Mais de oito mil proprietários de terrenos ou imóveis
em Guaratinguetá estão com
irregularidades no cadastro
imobiliário. Através de uma
análise com fotos aéreas, a
Prefeitura mapeou toda a
cidade para regularizar a
situação. O último trabalho
do tipo foi feito há 11 anos.
Quem estiver com situação
irregular será notificado.
Desde 2006 muitos proprietários de imóveis ampliaram suas construções,
enquanto outros, que têm
junto à Prefeitura o cadastro
de terrenos, já construíram
edificações no local e não
fizeram as alterações necessárias. Com isso, o proprie-

tário paga um valor menor
do que o devido de IPTU ao
município.
De acordo com a secretaria
municipal da Fazenda, Tânia
Mara, os proprietários que
necessitam de alterações serão notificados diretamente
pela própria empresa que
fez a análise fotográfica dos
imóveis e terrenos. “Ele (proprietário) poderá apresentar
contestação em até 15 dias
do recebimento”, explicou.
Se notificado, o proprietário terá que comparecer
a um dos postos de atendimentos específicos para essa
situação, na praça Condessa
de Frontin, nº 76, no Centro,
ou na avenida João Pessoa,
nº 1.189, no Pedregulho.
“É obrigatório apresentar o
carnê de IPTU 2017, CPF e

RG originais e cópias, cópia
da notificação, planta ou
croqui detalhado do imóvel
assinado por um profissional
habilitado e registrado no
cartório de imóveis”, detalhou Tania.
No caso de contrato de
compra e venda será necessário apresentar o registro
desde o loteador até o proprietário atual. O proprietário que quiser ter mais
informações sobre a regularização pode acessar o site
da Prefeitura, no guaratingueta.sp.gov.br.
O proprietário que não
regularizar o cadastro do
imóvel ou terreno terão os
dados inseridos no cadastro
já existente na Prefeitura, e
será cobrada a correção no
IPTU de 2018.
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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
IMOBILIÁRIAS
- Moreira César - Pinda
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
LANCHES
-F:99613-3668/3642-9174/ID
Sol Lanches especiais - trailler
918*14338 Cidade Nova
frente ao CIZA - DISK 35276886/99118-9175/98868-3218 BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides Moreira César
Timotéo Ferreira dos Santos
LAN HOUSE
(ant. Rua 40) nº 662 - MantiHome V ideo - Av. José A.
queira - M.César
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 - F: 3645-4022 99187-4904 - Pinda
email:dinizleal@outlook.com
CABELEIREIROS E INSTITUTOS
LAVA-RÁPIDO
DE BELEZA
SERLI CABELEIREIRA UNISEX - Lava Rápido: Louco p/carro Tel 3637-1517 - R. José B. Dos venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Santos, 190 - Mantiqueira
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
CASAS DE FERRAGENS
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
LOJA VARIEDADES
DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José Loja 1 - Bella Variedades - a partir
Augusto Mesquita 390 - F: de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 36373637-3845 - Moreira César
3582/98820-0113 (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
LUBRIFICANTES
452/B - V.S.Benedito - M.César
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº 1552/99241-0518/52*106291 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd. lider lubrifica ntespinda @
Eloina - www.francielefestas. hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
com.br Pinda
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda
FOTOGRAFIAS
MADEIREIRA
FOTO STÚDIO PALACE –F: 36371998 - 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
VENDO sítio, 18 alqs, estr.porto do meira-piagui,
c/mina de água, energia elétrica, toda cercada,
exc.lugar p/plantio de ARROZ e/ou CRIAÇÃO DE
GADO, 68% área plana. Tr. F: 98201-1301 - Pinda

Dr. Fontes Junior nº 880 - MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642- 5270/99748-2111
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
MOTOCICLETAS
MAQUINAS E GELADEIRAS
nº 24 - Vale das Acácias
CONSERTO de máquinas e G.T. MOTOS - Disk serviços
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - 3645-5888/99188-2579 - Manut.
RADIADORES
F: 98248-0334 - Ipê II - Moreira peças e acessórios - Pque Radiadores Lins: Av.N. Sra
S.Domingos - Pinda
Cesar - Pinda
Bom Sucesso, 1510 Alto
W. R. Motos - Disk Serviço Leva Cardoso - Pinda - F:3645-5200
MANUTENÇÃO MECÂNICA e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de www.radidoreslins.com.br
KFG Auto Center - Injeção ele- Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
trônica, suspensão, freio, aliRESTAURANTES E
PAPELARIA
nhamento, cambagem, mecâLANCHONETES
nica em geral, borracharia. Rua Moriá Dê Presentes - material Restaurante Mantiqueira Willian Oscar P.Neto nº 103 - F: escolar, cosméticos, brinque- DISK marmitex - 3637-4233/
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda dos e embalagem em geral. F: 98137-4383/99791-7008 - Rua
M.J Manutenção Mecânica - 3637-3280/99103-0375 - Rua José Milton Monteiro 293 (trevo
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I - Bulgária nº 623 - Pasin - MC. Mantiqueira) Moreira César
M. César - Tel: (12) 3641-1957 Restaurante do Mel - (ant. Bar
PADARIA
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
Padaria e Confeitaria do Jaca- - F: 3637-5514 Av. João Franré - F: 3637-5645/99151-2504 - cisco nº 4.351- Feital
MATERIAIS PARA
Av. das Margaridas 607 - Vale Restaurante e Lanchonete
CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta das Acacias - Moreira César Barbosa - Av. Rio de Janeiro
empresa: ROCHA Casa e Cons- Padaria Confeitaria e Restau- 1045 - Cidade Nova - DISK
trução F: 3641-2181/99614- rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av. 3645-3986
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Padaria e Confeitaria Santa 3637-2298 - Av: João Fco da
SANTOS - Santunino Ramos Cecília Rua Agenor Ferreira, 66 Silva,2565 - Moreira César
da Silva - Rua Guilherme Nico- Sta Cecília Site: www.padaria RESTAURANTE São JUDAS TAletti 783 - V.S.Benedito - FAZE- santacecilia. com.br F: 3643- DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ 1749/3522-3490/99220-6247
Pres Dutra km 92 - Cidade
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al. Nova - Pinda
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
ÇÃO - Mat. para Construção - Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
ROUPAS E ACESSÓRIOS
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 - José Benedito Alves dos San- NOIVAS E PRESENTES – Tel
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648- tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda 3637-1616 Av. José M.
4462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda
Machado César, 206 - M. Cesar
PNEUS
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, Auto Center PRIMOS PNEUS SERRALHERIA
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 - pneus, freios, alinhamento, SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 balanceamento, escapamen- 3641-1562 - Mantiqueira tos, troca de óleo e suspensão Moreira Cesar
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
constr. e madeiras - Tel 3641- Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
SUPERMERCADOS
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José PNEUS BARATO - F: 3642-8115 Supermercado e Padaria Salles
Adhemar César Ribeiro, 1910. - Rua Dr. Fontes Junior - Alto Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 do Cardoso - Pinda
Moreira César
F: 3641-1216 - V.S.Benedito
Depósito Pindense - Tel 3637PIZZARIAS, SALGADOS E
3773/3637-1469 - Rod. Abel
TRANSPORTE
LANCHES
Fabricio Dias - V.S. Benedito
JA TRANSPORTES - transporte
PORTAL EXPRESS - Disk esfiha de funcionários de fabricas/
MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS 3641-0541 - V.S. Benedito - fac./aeroportos/excurções
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- 3648-4799 - Pinda
em geral - F: 3641-1297/7817TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 – 4501/99739-1570/99736-0892
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
VIDRAÇARIA
MERCADOS E MERCEARIAS Cisas – Moreira César
V idraçaria Lucas - Tel F:
Marcelo Mini-mercado - Rua
3641-2659 - R. Albert Sabin,
RAÇÃO
Oswaldo Oliveira Cornetti 271
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305 Casa de ração Oliveira - aceita- V illa Vidros - Tel 99722MERCADINHO CLÁUDIA – Tel mos cartão VISA e MASTER 6066wats/98897-4288 - Av.
3641-1400 Rua Carlos A. CARD. Av. Manacás 420 - IpêII Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Machado, 32 - Moreira César F: 3522-5034 /watss 99215- Benedito - Pinda

