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Guara oficializa trocas no Governo e Saeg
Miguel Sampaio e Luiz Carvalho assumem novas funções; Cultura também tem nova secretária

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Dezembro começou com 
nova dança das cadeiras na 
gestão Marcus Soliva (PSB). 
O prefeito de Guaratinguetá 
contará com a presença mais 
próxima de Miguel Sampaio, 
que deixou a Saeg na última 
quinta-feira para assumir a 
secretaria de Governo. Luiz 
Carvalho, então secretário 
de Cultura, assume a Admi-
nistração, secretaria que teve 
duas trocas neste ano.

A saída de Sampaio da Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos de Guaratinguetá) 
já era esperada desde o início 
do ano e foi formalizada há 
uma semana. Depois de res-
gatar a saúde financeira da 
autarquia e finalizar um novo 
aditivo para o tratamento do 
esgoto, Sampaio assumiu a 
recém-criada secretaria de 
Governo na última sexta-
-feira.

Para o lugar de Sampaio 
na Saeg, Soliva escolheu o 
diretor financeiro da Com-
panhia, Renato Valentin. 
Para o prefeito, a chegada 
do novo secretário é crucial 
para traçar estratégias para 
o governo. “Será positivo, 
pois através dessa nova se-
cretaria teremos uma gestão 
estratégica mais eficiente e 
maior integração entre as 
demais secretarias”.

Se a troca envolvendo 
Sampaio já estava planejada, 
a alteração que envolve Luiz 
Carvalho não estava nos 
planos. Carvalho gerenciou 
a secretaria de Cultura du-
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O novo secretário de Governo de Guará, Miguel Sampaio, durante entrevista ao Atos no Rádio; “homem forte” de Soliva detalha planos

rante os 11 meses do ano e 
ganhou notoriedade através 
dos eventos e ações da pasta. 
Para 2018, o setor terá um 
total previsto de R$ 2,8 mi-
lhões da fatia do orçamento, 
R$ 900 mil a mais do que 
o montante para a cultura 
neste ano.

Na última quarta-feira, 
Luiz Carvalho e Marcus So-
liva se reuniram no gabinete 
do prefeito para alinhar a 
troca. Questionados sobre 
nomes para assumir a se-
cretaria de Cultura, ambos 
preferiram não responder. 
“Temos dois nomes, mas 
ainda não podemos falar”, 
ressaltou Soliva.

Dois dias depois, Aline 
Damásio foi anunciada como 
nova secretária de Cultura. 
Além dela, o professor de 
história da arte Wellington 
Vilanova assumiu a subse-
cretaria da pasta.

Antes de chegar à Admi-
nistração, Carvalho tomou 
conhecimento dos recentes 
acontecimentos envolvendo 
a secretaria. Márcio Chagas 
foi nomeado secretário em 
janeiro, mas se afastou por 
problemas de saúde. Gabrie-
la Tobar assumiu a pasta, 
mas virou alvo de críticas 
de parte dos vereadores por 
falta de atenção com reque-
rimentos enviados ao Legis-
lativo. “Não é a primeira vez 
que os documentos chegam 
com erros”, disse Marcelo 
Coutinho, Celão (PSD), pre-
sidente da Câmara, à época.

Gabriela será realocada 
como subsecretária de Re-
lações Institucionais.

Cidades da região recebem polo Univesp
Aparecida, 
Cachoeira, 
Guara, Lorena e 
Potim foram as 
escolhidas para 
receber as novas 
instalações 

Jéssica Dias 
Região

Aparecida, Cachoeira Pau-
lista, Guaratinguetá, Lorena 
e Potim foram as cidades 
selecionadas para receber as 
novas instalações do polo da 
Univesp (Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo), em 
2018. A parceria deve bene-
ficiar seiscentos alunos entre 
os cursos de engenharia de 
computação, engenharia de 
produção, tecnologia em ges-
tão pública e pedagogia. São 
cinquentas vagas para cada 
curso, totalmente gratuitas.

Os municípios passaram me-
ses para receber uma unidade 
da Univesp. Hoje, o Estado 
conta com 243 polos em 202 
municípios. A Prefeitura de 
Guaratinguetá anunciou a 
parceria com a Univesp no 
último dia 25. A tratativa com 
a faculdade começou em maio, 
junto ao diretor administrativo 
da Univesp, o professor Ricar-
do Bocalon.

No dia 6 de setembro, o 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
assinou em Guaratinguetá o 
protocolo de intenção para a 
instalação da Univesp, com a 
presença do vice-governador 
do Estado Marcio França (PSB).

O local escolhido para rece-
ber o polo em Guaratinguetá 
foi o Centro de Capacitação 
da secretaria da Educação, 
localizado à praça Condessa 

de Frontin. No local estarão 
o laboratório de informática, 
sala de aula e o espaço de 
estudos que servirão para as 
práticas laboratoriais, provas, 
conferências web e outras 
atividades de apoio aos alunos. 
Os cursos disponibilizados 
são pedagogia, engenharia 
de produção, engenharia de 
computação e tecnólogo em 
gestão pública (este último em 
parceria com a Fatec).

Em Cachoeira Paulista, o 
deputado André do Prado (PR) 
intermediou as negociações, 
junto ao Governo do Estado 
para que a cidade fosse con-
templada com um polo. A 
cidade vai receber os cursos 
de engenharia de produção e 
pedagogia. O local escolhido 
para receber o polo foi a escola 
Doutor Evangelista Rodrigues, 
à rua Bernardino de Campos, 
n° 103, no Centro.

Os cursos oferecidos para 
Lorena são engenharia de 
computação, engenharia de 
produção, tecnologia em ges-
tão pública. As atividades 
presenciais e as provas serão 
realizadas na Escola Milton 
Ballerini, onde funcionará o 
Polo Lorena.

Já em Potim será disponibili-
zado os cursos de engenharia 
de produção, engenharia da 
computação e pedagogia. As 
aulas presenciais serão mi-
nistradas no prédio da escola 
Judith, à rua Luís Tomás de 

Lima, n° 2.
O processo seletivo para os 

novos polos tem inscrições 
abertas até o dia 5 de janeiro. 
A prova está prevista para o 
dia 21 do mesmo mês. A taxa a 
ser paga é de R$ 47,88. Outras 
informações no site vunesp.
com.br/uvsp1703.

Univesp – A universidade 
pública mantida pelo Governo 
do Estado de São Paulo tem 
como objetivo a formação em 
nível superior na modalidade 
de EAD (Educação a Distân-
cia) em cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão. O 
modelo de EAD adotado pela 
faculdade engloba momentos 
presenciais e momentos a dis-
tância. Os momentos presen-
ciais são realizados nos polos 
escolhidos em cada cidade, e 
os momentos a distância são 
realizados em AVA (ambiente 
virtual de aprendizagem).

No AVA, os estudantes en-
contram os textos básicos 
de leitura, os textos comple-
mentares, as vídeoaulas com 
os professores responsáveis 
por disciplina, os roteiros 
de aprendizagem, links para 
leituras na biblioteca virtual, 
atividades online sob orienta-
ção do tutor online. No roteiro 
de aprendizagem de cada uni-
dade o aluno deve realizar uma 
atividade avaliativa que será 
corrigida pelo tutor online. 
Já o tutor presencial deverá 
prestar serviços acadêmico-ad-
ministrativos como impressão 
e aplicação de provas, envios 
de provas para a sede, auxílio 
aos estudantes em dúvidas 
técnicas de acesso ao ambien-
te virtual da universidade e 
apoio à secretaria acadêmica, 
impressão de notas, histórico e 
notas, além de orientar grupos 
de estudo e aplicar atividades 
presenciais.

Os cursos ofertados pela 
Univesp são virtuais e podem 
ser feitos conforme a disponi-
bilidade dos alunos. A cada 15 
dias são realizadas as ativida-
des presenciais. Os cursos têm 
duração semelhante aos de 
universidades tradicionais, de 
três a cinco anos. Os diplomas 
são emitidos com carimbos das 
instituições públicas de ensino 
paulistas USP (Universidade de 
São Paulo), Unicamp (Universi-
dade Estadual de Campinas) e 
Unesp (Universidade Estadual 
Paulista).

Foto: Reprodução

Aulas na Univesp, sistema que será realidade para cinco cidades
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Comissão adia votação de 
projeto que reajusta o IPTU 
de Pindamonhangaba
Imposto pode subir em até 12% 
ao ano; proposta gera polêmica

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A pedido da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação 
da Câmara de Pindamonhan-
gaba foi adiado, na última 
segunda-feira, o projeto do 
Executivo que cobra o reajus-
te da taxa do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano). 
A proposta prevê um aumen-
to em até 12 % no valor do 
imposto ao ano até 2022, 
quando será novamente re-
ajustado em até mais 15%.

Além de polêmicas envol-
vendo impostos, o fim de outu-
bro foi marcado por embates 
entre a atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito, Isael 
Domingues (PR), e vereadores 
de oposição.

No último dia 20, o Exe-
cutivo retirou um projeto 

que solicitava a aplicação da 
cobrança da taxa de coleta 
de lixo domiciliar. Em nota 
oficial, a Prefeitura explicou 
que decidiu pela retirada 
da proposta, que havia sido 
encaminhada ao Legislativo 
no último dia 16, devido “à 
manifestação contrária por 
parte da população (trecho 
da nota)”.

Antes da decisão do Exe-
cutivo, os principais parla-
mentares de oposição, Rafael 
Goffi (PSDB) e Roderley Miotto 
(PSDB) publicaram vídeos 
nas redes sociais criticando 
a cobrança da taxa do lixo e 
afirmando que iriam fazer o 
possível para que a proposta 
fosse rejeitada na votação, que 
ocorreria no último dia 20. 

No último domingo, a ba-
talha entre Isael e os ve-
readores tucanos ganhou 

um novo capítulo. Além de 
comemorar a retirada do 
projeto da taxa do lixo, Goffi 
postou na internet um novo 
vídeo, pedindo para que a 
população comparecesse no 
dia seguinte à Câmara para 
protestar durante a votação 
do projeto do reajuste do 
valor do IPTU. Mas a Comis-
são de Legislação, Justiça e 
Redação, formada por Felipe 
César (PV), Jânio Ardito 
(PSDB) e Osvaldo Macedo 
(PR) pediu o adiamento da 
votação, por até trinta dias, 
com a justificativa de que 
“sejam feitas reuniões com 
o Executivo no sentido de 
analisar melhor o projeto”. A 
expectativa é que a proposta 
seja votada antes do recesso 
parlamentar, que começa no 
próximo dia 20. 

Prefeitura – Uma nota di-
vulgada pelo departamento 
de Receita e Fiscalização 
Fazendária explicou que o 
projeto estabelece um reajus-
te em até 12% ao ano no valor 
do IPTU até 2022, quando 
será novamente reajustado 
em até 15%. A iniciativa bus-
ca atender apontamentos do 
Tribunal de Contas do Estado, 
que cobra Pindamonhangaba 
atualizar sua PGV (Planta 
Genérica de Valores), estabe-
lecida em 1993, a ajustando 
aos movimentos de valori-
zação ou desvalorização do 
mercado imobiliário.

A nota revelou que o setor 
de Cadastro Físico Imobiliário 
realizou um levantamento 
que apontou que existe “uma 
defasagem absurda no valor 
real de mercado com relação 
ao valor venal do cadastro 
imobiliário da Prefeitura”.

O departamento explicou 
ainda que para ajustar os 
valores é necessário atingir 
um percentual de 75% do 
valor real de mercado até 
2023, e que o reajuste não 
será necessariamente de 
12%, pois o IPTU considera o 
tamanho do terreno e da área 
construída do imóvel.

Avenida no Centro de Pinda; cidade não terá reajuste no IPTU
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A Vivo informa que devido descarga elétrica na rede de cabo metálico da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de BAIRRO DO PARAITINGA, tiveram seu 
funcionamento prejudicado no dia 02/12/2017 das 14h13 às 12h04 do dia 03/12/2017. 
Assim que houve a ocorrência a empresa enviou equipes especializadas ao local que 
recuperaram o lance de cabo danificado.

Comunicado

Sampaio tem missão
de direcionar governo
Depois de acabar com rombo da autarquia, Miguel 
Sampaio fala em novas propostas para três anos

Da Redação
Guaratinguetá

O novo secretário de Go-
verno de Guaratinguetá, 
Miguel Sampaio, participou 
nesta quarta-feira do pro-
grama Atos no Rádio. Ele 
falou sobre a transição, as 
ações para recuperar a Saeg 
(Companhia de Serviço de 
Água, Esgoto e Resíduos) e 
o que será prioridade para 
os próximos três anos do 
governo de Marcus Soliva 
(PSB).

Sampaio iniciou o ano 
como o “homem forte” da 
administração de Soliva. 
Escolhido a dedo, ele ocupou 
a direção da autarquia, que 
foi entregue pelo governo de 
Francisco Carlos dos Santos 
(PSDB) com um rombo de R$ 
13 milhões. Aliado à polêmi-
ca sobre o contrato com a 
terceirizada CAB Ambiental, 
ele deixa a companhia em 
alta para assumir de vez a 
coordenação da adminis-
tração municipal, em meio à 
críticas ferrenha da oposição 
aos primeiros 11 meses de 
mandato.

Jornal Atos – Você ocupou 
a secretaria de Desenvolvi-
mento de São José. Lá você 
se notabilizou dentro da 
gestão pública municipal e 
se credenciou para ocupar 
a base operacional do pre-
feito Marcus Soliva. O que 
você conseguiu colocar em 
prática já neste ano e o que 
vem por aí nesta gestão do 
prefeito Soliva?

Miguel Sampaio – Eu tive 
uma passagem bem sucedi-
da em São José dos Campos 
porque fui secretário por 
mais de dois anos. Fui vice-
-prefeito em Guaratinguetá, 
então isso me dá um pouco 
de bagagem na área pública, 
além do meu trabalho de 35 
anos da Caixa Econômica 
Federal, trabalhando com 
as cidades, com os prefei-
tos, eu tenho uma visão 

publica acertada naquilo 
que a cidade espera. Fui 
me cuidar também, fiz o 
curso de gerente de cidade 
para aprender a cuidar de 
cidades. Me sinto um cara 
preparado e com a eleição, 
o Marcus Soliva me convi-
dou para exercer um papel 
pra cuidar da cidade. Então 
meu papel em Guaratinguetá 
nada mais é de interagir com 
os secretários, fazer com que 
os projetos e a determinação 
do prefeito seja cumprida, 
que ela seja elaborada. Meu 
papel é técnico. O relaciona-
mento é do prefeito com o 
Estado, com as pessoas, com 
a parte política, meu papel é 
fazer a máquina andar.

Atos – Como foi esse perí-
odo na Saeg? Você recebeu 
uma autarquia que estava 
não “no vermelho”, mas “no 
roxo”?

Sampaio – Na verdade nós 
pegamos a Saeg em uma si-
tuação que até hoje a gente 
sente, com uma dívida liqui-
da para ser paga de R$ 13.4 
milhões. Estamos pagando 
até hoje. Então nós vamos 
finalizar esse ano pagando a 
metade dessa dívida e a ou-
tra metade vamos pagar ano 
que vem. A Saeg está toda 
aparelhada, organizada, 
para sair disso e explodir no 
sentido de ser uma grande 
empresa. Estou saindo ama-
nhã (quinta-feira). Assumo 
a secretaria de Governo da 
Prefeitura, uma secreta-
ria que tem como objetivo 
principal ajudar, coordenar, 
planejar, juntamente com as 
outras secretarias e fazer a 
máquina pública andar. De 
uns três meses pra cá, tenho 
dividido a Saeg com admi-
nistração, tem me tomado 
um pouco de tempo, mas 
eu gosto de fazer porque eu 
gosto de trabalhar. O Marcus 
Soliva me ouviu, atendeu um 
pedido que eu fiz e quem 
continua no meu lugar na 
Saeg é o Renato Valentin, 
que é o diretor administra-
tivo e financeiro hoje. Ele 
que cuida de todo o plano 
estratégico de recuperação 
do Saeg passa pelo Valentin, 
então com ele agora no co-
mando, tudo aquilo que nós 
combinamos continua, inclu-
sa o congelamento do salário 
do presidente do Saeg como 
eu fiz com o meu, com o dele 
também continua.

Atos – Além de um traba-
lho de gestão no Saeg, po-
demos falar que foi também 
um processo para despoliti-
zar a Saeg? 

Sampaio – Na verdade a 
minha ida para o Saeg foi 
mais a recuperação finan-
ceira e eu ajudei também 
porque o Saeg é sócio da 
Codesg, que é uma empre-
sa altamente deficitária. A 
Codesg tinha um prejuízo 
mensal de R$ 300 mil, R$ 
400 mil. Hoje, estamos em 
uma situação do Saeg mais 
tranquila. Até janeiro, já es-
tará com a sua receita com-
patível com a sua despesa. 
Nós colocamos na Codesg o 
lixo, a limpeza da cidade, e a 

pavimentação. A Codesg sai 
da situação de penúria que 
ela estava. Outra situação 
é que quando nós tiramos 
a manutenção das escolas 
e passamos a pavimenta-
ção e a limpeza da cidade, 
houve um esvaziamento da 
secretaria de Serviços Ur-
banos, e um esvaziamento 
da secretaria de Obras, que 
fazia a pavimentação. Para 
reorganizar, estamos bus-
cando que esses serviços da 
secretarias, com exceção do 
Transito, vá para a secreta-
ria de Obras, para recompor 
aquela perda que teve com 
a pavimentação saindo de 
lá. Estamos propondo a 
criação de uma secretaria 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana, que venha cuidar 
do transporte público, cui-
dar do trânsito e do mono-
tonamente da cidade e dos 
radares, porque nós esta-
mos licitando as câmeras 
de monotonamente que é 
um pleito antigo para que a 
gente possa trazer mais se-
gurança pra Guaratinguetá. 

Atos – Neste trabalho com 
as câmeras, Guaratinguetá 
tenta um apoio regional?

Sampaio – Nós estamos 
fazendo na frente porque se 
for esperar outras cidades, 
você fica na fila e nunca 
sai. Eu sempre tenho dito 
que o ótimo é inimigo do 
bom. Vamos fazer o bom 
primeiro é o que a cidade 
espera, então eu acredito 
que com essa nova secre-
taria, a cidade vai ter um 
ganho, na segurança que é 
um pleito antigo. A violên-
cia de Guaratinguetá não é 
pequena. Com as câmeras 
de monitoramento, com os 
radares vamos trabalhar 
com os rastreadores em to-
dos os carros da Prefeitura. 

Atos – A nova secretaria 
seria uma junção de secre-
tarias, de estrutura?

Sampaio – Estamos pe-
gando a secretaria de Ser-
viço Urbano praticamente e 
unificando com a secretaria 
de Obras. Essa é a proposta 
que estamos levando para 
o prefeito, porque tem um 
serviço que não é feito em 
Guaratinguetá, que é a 
análise do impacto viário 
de um empreendimento 
que está sendo aprovado. 
É importante dizer que 
não aumentará o número 
de secretarias. Nós temos 
15 secretarias e vamos 
continuar com 15, apenas 
você muda o serviço de 
uma para a outra e cria 
uma secretaria onde você 
valoriza um determinado 
tipo de serviço. 

Atos – O que a Prefeitura 
tem projetado quando aos 
gastos para segurar os va-
lores para o segundo ano 
de mandato?

Sampaio – Estamos redu-
zindo os valores das licita-
ções. Vai sobrar dinheiro 
para pavimentar a cidade, 
pra investir na educação, 
na saúde. Esse mandato 
do Soliva vai entrar para a 
história.
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Estado pode 
destinar R$ 18 
milhões para anel 
viário em Guara
Recurso é objeto de desejo 
do Executivo para fechar 
2017; obra faz parte de 
projeto de mobilidade urbana

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá pode re-
ceber um recurso de R$ 18 
milhões para a construção 
de um anel viário que in-
terligará as regiões leste 
e norte da cidade através 
do projeto ‘Desenvolve São 
Paulo’. O objetivo da admi-
nistração municipal é tirar 
do papel o plano de uma 
obra que pode facilitar o 
deslocamento entre os dois 
polos do município.

O recurso está travado no 
Governo do Estado. Nesta 
semana o prefeito de Gua-
ratinguetá Marcus Soliva 
(PSB) se encontrou com o 
presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado, o de-
putado Cauê Macris (PSDB) 
e reforçou o pedido para que 
a verba seja agilizada para 
a cidade.

Além do deputado, Soliva 
pediu ao chefe da Casa Civil 
do Estado, Samuel Moreira, 
que intercedesse na discus-
são. “Protocolamos junto ao 
também deputado Samuel 
Moreira, para que a obra 
do anel viário aconteça. É 
uma parceria junto à Caixa 
Econômica e nós já entrega-
mos toda a documentação”, 
destacou.

Não é de hoje que tem se 
falado de obras viárias para 
Guaratinguetá. No início do 
ano, em conjunto com o pre-
feito de Aparecida, Ernaldo 
César (PMDB), a prefeita de 

Potim Érica Soler (PR), Soliva 
confirmou o interesse em 
uma grande construção que 
interligaria as três cidades, 
batizada de “Arco da Fé”. O 
projeto esfriou, mas a ideia 
para Guaratinguetá não. 
“A cidade precisa de vias 
de acesso que facilitem a 
locomoção do cidadão e a 
mobilidade urbana de forma 
mais rápida. Quem mora no 
Parque São Francisco, Santa 
Luzia, Pingo de Ouro, onde a 
cidade está crescendo muito, 
tem que ter facilidade de 
acesso para a região cen-
tral, setor industrial. Isso é 
importante para o desenvol-
vimento da cidade”, concluiu.

Cofre cheio – Ainda nesta 
semana a Prefeitura de Gua-
ratinguetá recebeu sinal ver-
de do Dade (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias) para um 
recurso de R$ 2,7 milhões, 
que foram repassados ao 
município. O montante será 
investido em uma obra na 
infraestrutura urbana na 
praça Condessa de Frontin.

Duas emendas parlamen-
tares serão liberadas para 
a pavimentação asfáltica de 
vias na Vila Bela. Através 
do deputado Helio Nishimo-
to (PSDB) serão liberados 
R$150 mil, enquanto por 
meio do deputado Ramalho 
da Construção (PSDB), che-
garão aos cofres mais R$200 
mil. O Executivo usará os 
R$350 mil para asfaltar todo 
o bairro, segundo o prefeito.
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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

Mãe e padrasto são 
presos por agressão 
de criança em Guara

Acusados de agredirem 
uma menina de 11 anos, 
a mãe e o padrasto foram 
presos na manhã da última 
quinta-feira no Pingo de 
Ouro, em Guaratinguetá. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, vizinhos 
acionaram a Polícia Militar 
após ouvirem gritos da 
criança. Ao chegar à casa, 
localizada na avenida João 
Hasman, os policiais se 
depararam com a garota 
com hematomas no rosto 
e no ombro.

A mãe afirmou que as 

agressões foram feitas pelo 
padrasto da menina, que só 
tinha a intenção de punir 
a vítima que supostamente 
havia se negado a arrumar 
seu quarto. 

A criança revelou aos poli-
ciais que há algum tempo já 
havia sofrendo as agressões. 

O casal foi preso por lesão 
corporal dolosa. Já a crian-
ça e seus dois irmãos mais 
novos foram encaminhado 
ao Conselho Tutelar, que 
nomeou uma tia para cuidar 
interinamente dos menores 
de idade.

Jovens são flagrados com 
crack e cocaína em Lorena

Menor é apreendido com mais 
de cem gramas de cocaína

Um homem e um adoles-
cente foram apreendidos após 
serem flagrados com crack e 
cocaína na última quinta-feira 
no Vila Passos, em Lorena. 

Segundo a Polícia Militar, 
uma viatura patrulhava a ala-
meda Armênio Gomes, quando 
flagrou um adolescente de 13 
anos passando uma sacola 
para um rapaz de 21 anos. Ao 
perceber a aproximação dos 

A Polícia Militar apreendeu 
na última quinta-feira um 
adolescente de 14 anos por 
tráfico de drogas no Cecap, 
em Lorena. De acordo com a 
Polícia, o jovem foi flagrado 
em atitude suspeita.

Ele estava em um campo 
de futebol na rua Antônio 

policiais, o maior de idade 
tentou fugir, mas acabou 
capturado. 

Com a dupla, foram apreen-
didas 45 cápsulas de cocaína 
e 12 pedras de crack.

O rapaz foi preso por trá-
fico de drogas e recolhido à 
Cadeia Pública de Apareci-
da. Já o menor de idade foi 
apreendido e permanece à 
disposição da Justiça.

Malerba.
Na abordagem os poli-

ciais localizaram 154 pinos 
de cocaína com o menor 
infrator.

O adolescente foi levado 
para o plantão policial, po-
rém liberado na presença 
dos pais.
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Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 

99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
feriado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 

Araretama – Tr.F: 
99600-3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGEN-
TE Sítio – Lagoinha 
– c/26 alqueires – 
casa c/3 dorms., sl, 
coz., á/serv., chur-
rasq., lago p/pesca, 
pastagens, ót ima 
localização, . Acei-
to proposta. Tr.F: 
99667-1128/99625-
5300
V E N D O  t e r r e n o 
– Cidade Jard im 
– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feria-
do .  Acomodação 
para 6 pessoas. Fa-
lar com Sebastião 
3132-7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande, 200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
A l u g o  c a s a  e m 
Ubatuba, centro, de 
frente para o mar, 4 
quartos, 3 banhei-
ros, 2 salas,  gara-
gem para 5 carros. 
Ótima localização. 
Telefone:  99726-
6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv., 
garagem p/ 2 carros 
– doc.ok a vista e 
financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/
(12) 3648-5831 – 
Pinda 
VENDO ou TRO-
CO Casa com óti-
m a  l o c a l i z a ç ã o , 
c/3 salas,  3 dor-
ms.,s/1 ste,banh.
social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo 
a praia grande e 
tenório. Telefone: 
99752-0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 5 
quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jar-
dim Mariana – pla-
no, murado, doc.ok. 
Tr.F: 99208-3712 
- Pinda
VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-

melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 
99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo r  a 
combinar. Telefone:  
99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone:  99113-
5945 ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 

com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, algodão doce, 
churros. Telefone: 
98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 
99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Temos 
1.500,00 aprovado 
para você! Ligue 
3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina de 
café expresso, over-
lock industrial. Tele-
fone: 99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e 
outro de 2. Telefone: 
98141-3468
Vende-se um título 
do Itaguará, valor 
à combinar. Telefo-
ne: 3132-7106 ou 
99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda 
a região. Telefone: 
3125-1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
V i s t a .  Te l e f o n e : 
99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 
(ETES). Falar com 
Jorge no telefone: 
3125-2896
Ve n d o  t í t u l o  d a 
Híp ica.  Valor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com porta. 
Telefone? 3132-3528 
após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-
2309
Conserta-se maqui-
nas de lavar, gela-
deiras, freezer, visi-
ta grátis, aceitamos 
cartões. Telefone: 
99720-8989 oi 3108-
2606

c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase f inal. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-
8676 – Pinda
VENDO 2  casas 
– área de 500m2 
–  Cruz  Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., 
á/serv., 2 banhs., 
edic., sacada, por 
casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 
198 m2. Tr.F: 99667-
1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Apar ta-
mento Guará - na 
C h a c a r a  S e l l e s , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Vi l lage  Santana. 
Para uma pessoa. 
Fa lar  com Celso 
no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem.  Tra tar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-

ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – 
azul – R$ 14.500,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  
15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 
prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 

Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
Vendo Go l ,  ano 
1998, 4 portas, cor 
preto, motor 1.6, 8 
valvulas, com ro-
das liga leve por R$ 
10.300,00. Telefone: 
99762-6252
HB20 confort, 1.0, 
flex 15, branco, en-
trada + parcela R$ 
559,00. Telefone: 
3133-9201
Fusion Ti tanium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 
2004 – 2 pts – pra-
ta. R$ 14 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 


