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R$ 1,50

Tarifa mais
cara eleva
reclamações
em Guara
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Grupo reúne
assinaturas
contra nova
tarifa do TUG

Foto: Francisco Assis

Um grupo de moradores
criou um abaixo-assinado contra o decreto que determinou o
reajuste da tarifa do transporte. No último sábado, o Revelia
realizou uma manifestação na
praça Conselheiro Rodrigues
Alves para debater o aumento.
Mais de setecentas assinaturas
foram colhidas. O grupo protocolou o abaixo-assinado na
secretaria de Serviços Urbanos,
com cópia para a Prefeitura, e
no Ministério Público. Eles levaram o documento à Câmara
com a intenção de protocolá-lo
na Comissão de Transportes,
mas apenas um dos membros
estava presente.

Os passageiros do TUG
(Transporte Urbano de Guaratinguetá) pagam mais caro
pela passagem desde a última
quinta-feira. Entrou em vigor o
novo preço da tarifa, que passou de R$ 3,20 para R$ 3,50.
O reajuste foi anunciado pelo
prefeito Marcus Soliva (PSB),
em novembro, e virou alvo
de críticas nas ruas. O último
reajuste foi concedido foi em
junho de 2015, quando o valor do bilhete foi elevado de
R$2,95 para R$ 3,20. A nova
alta, de 9%, não precisou de
aprovação da Câmara, mas os
vereadores divergiram sobre
o tema.
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Prefeitura
espera verba
de R$ 380 mil
para Capitólio
Foto: Arquivo Atos

Passageiros embarcam em ônibus do TUG em ponto no Centro de Guaratinguetá; reajuste em passagem tem protesto e abaixo-assinado

Marcondes veta Escola
Sem Partido em Lorena
Proposta, que havia sido aprovada pela Câmara, cai no Executivo;
autor, Samuel acredita que veto deve ser derrubado no Legislativo
O prefeito de Lorena, Fábio
Marcondes (PSDB), vetou na
última semana o projeto do
vereador Samuel de Melo
(PTB) que cobrava a aplicação
da proposta da “Escola Sem
Partido” na rede municipal

de ensino. A medida gerou divergências na cidade. Criado
em 2004 pelo procurador de
Justiça de São Paulo, Miguel
Nagib, o movimento Escola
Sem Partido exige que se torne obrigatória a afixação de

um cartaz com seis deveres
que os professores devem
respeitar nas salas de aula do
ensino fundamental e médio.
Os principais pontos da proposta cobram que os educadores não se aproveitem da

audiência cativa dos alunos
para promoverem seus próprios interesses e concepções
ideológicas, morais, religiosas
e político-partidárias.
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Teatro em Cruzeiro espera verba

A Prefeitura de Cruzeiro
aguarda aprovação definitiva
do Estado para liberação de
verba de R$ 380 mil para a
aquisição de equipamentos
para o Teatro Capitólio. O valor solicitado será usado para
novas instalações e parte de
infraestrutura.
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Teca confirma
orçamento de
R$ 31 milhões
para Piquete
O orçamento previsto para
Piquete em 2018 é de R$31
milhões. A informação foi
confirmada pela prefeita
Teca Gouvêa (PSB), que participou de uma convenção do
partido em Guaratinguetá,
no último fim de semana.
Sem grande elevação no
valor, em comparação aos
R$ 30 milhões disponíveis
em 2017, a prefeita revelou
que o município será mais
ativo no Codivap.
Pág. 4

CONTOS DE NATAL A Companhia de Jovens Atores do Teatro Teresa D’Ávila, apresenta a peça “Um Conto
de Natal” no Teatro Teresa D’Ávila, em Lorena. A apresentação teve início na última sexta-feira, e segue até o
próximo domingo, sempre às 20h. A peça, baseada na obra homônima do britânico Charles Dickens, teve adaptação
e direção do dramaturgo Caio de Andrade. O ingresso tem o valor de R$ 20 inteira e R$ 10 meia para estudantes,
pessoas acima de 60 anos, professores da rede pública de ensino e professores e funcionários do Unifatea (Centro
Universitário Teresa D’Ávila). O Teatro fica à avenida Doutor Peixoto de Castro, n° 539.

Paulo Vieira promete retomar
aumento de cadeiras em 2018
Não será desta vez que a
Câmara deverá contrariar a
opinião pública e aumentar
o número de cadeiras em

Cruzeiro, de 10 para 15. O
projeto foi retirado de pauta,
após série de críticas.
Pág. 3

Pág. 5

Câmara de
Pinda conclui
fase de oitivas
da CEI do IPTU
A Câmara de Pindamonhangaba concluiu, na última
terça-feira, a fase de oitivas
da CEI do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
Complementar. Após mais de
um mês coletando depoimentos de membros da atual e
das duas últimas gestões municipais, a comissão projeta
apresentar o relatório final
na primeira sessão legislativa
de 2018.
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Aparecida abre
discussãosobre
aumento
na iluminação
Mesmo com as inúmeras
reclamações de moradores
sobre falta de iluminação em
diversos bairros de Aparecida, a CIP (Contribuição par
Custeio do Serviço de Iluminação Pública) deve sofrer
reajuste a partir do ano que
vem. Um projeto da Prefeitura que pede a atualização
dos valores, encaminhado
à Câmara, deve ser votado
nesta segunda-feira, com
expectativa de aprovação dos
parlamentares.
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Repórter é alvo
de tentativa
Prefeitura acusada de plagiar de homicídio

resposta a requerimento
Um requerimento do vereador de Cachoeira Paulista,
Professor Danilo (PROS) cobra um posicionamento de

Edson Mota, após denúncia
de cópia em texto de resposta à Câmara.
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A Polícia de Lorena investiga uma tentativa de assassinato contra o jornalista,
Páride Zanini, na última
quinta-feira.
Pág. 7
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Atos e Fatos

Bastidores da Política
Canto da ‘sereia’

“A única coisa que
nos salva da burocracia
é a ineficiência”
Márcio Meirelles

REFORMA E BUROCRACIA
Em tempo de reforma da previdência, tributária, das relações do
trabalho, reforma política, reforma do
Estado (mínimo, nem mínimo, nem
grande, mas, forte), enfim um rosário
de reformas em que a sociedade nem
imagina o tamanho do terço.
Não há uma ordem de prioridade
para atacar, reformar e nem data para
iniciar ou terminar.
2018 impossível porque nenhum
candidato vai se expor a reformas;
2019 aguardar o presidente formar a
sua base de governabilidade e discutir
as reformas; 2020 criar prioridade
para as reformas; 2021...
Estas reformas serão inócuas se
não desmontar o monstro da máquina
administrativa traduzida em Estado
inchado e suas corporações, sindicatos, associações, operações padrão,
juízes do trabalho que não vão cumprir a reforma trabalhista, etc...

Eugene McCarthy

prem tarefas que são determinadas
por normas e regulamentos escritos
e os funcionários estão sujeitos a
regras hierárquicas e códigos disciplinares que estabelecem as relações
de autoridade.
A divisão e distribuição de funções, a seleção de pessoal especializado, os regulamentos e a disciplina
hierárquica são fatores que fazem da
burocracia moderna o modo mais
eficiente de administração, na esfera
pública como na esfera privada.
As Constituições definem os
princípios que devem reger a nação,
indicando os agentes do Estado, governo e burocracia e como devem ser
observados os campos de atuação de
cada um desses agentes, seus limites
e os sistemas de controle.
A crescente racionalidade do
sistema burocrático tende a gerar
efeitos negativos, que podem afetar
drasticamente a eficiência de uma

“Nenhuma reforma terá sucesso

no país se a burocracia espúria
do Estado não for desarmada.”
A estrutura burocrática formada
no período da revolução inchou o Estado e os políticos encontraram uma
forma de agasalhar os seus apaniguados com o imoral cargo comissionado
como moeda de troca para os projetos
de interesses políticos próprios!
Nenhuma reforma terá sucesso no
país se a burocracia espúria do Estado
não for desarmada.
O termo burocracia no Brasil
adquiriu fortes conotações negativas
com a proliferação de leis, normas,
regulamentos que tornam as organizações públicas e as empresas privadas
ineficientes e um caminho para a
corrupção.
Este é o conceito que prevalece,
mas o termo “burocracia” surgiu na
metade do século 18 para designar
a estrutura administrativa estatal,
formada pelos funcionários públicos,
forças armadas, a polícia e a justiça.
O pensador alemão Max Weber,
escritor de cabeceira de Fernando
Henrique Cardoso, elaborou o
conceito de burocracia baseado
em instituições jurídicas do século
XIX.
O termo empregado para indicar
funções da administração pública,
através de normas, atribuições específicas, com esferas de competência
bem delimitada e critério de seleção
de funcionários.
Segundo Weber, as principais
características de um aparato burocrático moderno são: funcionários
que ocupam cargos burocráticos são
considerados servidores públicos;
funcionários contratados em virtude
de competência técnica e qualificações específicas; funcionários cum-

organização ou sociedade.
Para o leigo, em geral, a burocracia é criticada pela sua rigidez administrativa, inadequação das normas e
grande quantidade de regulamentos.
A sociedade identifica neste aspecto os sinais de corrupção que rondam a esfera pública. Leis confusas,
regulamentos absurdos geram a famigerada dificuldade para a famigerada
facilidade e a contumaz lentidão dos
processos administrativos.
Para os socialistas o termo burocracia era uma crítica à rigidez do
Estado e aos partidos políticos que
sufocavam a democracia.
Segundo a perspectiva socialista,
o avanço da burocracia, tanto nas
estruturas estatais, como partidárias,
consequências terríveis para uma
futura sociedade socialista.
Não é a receita do PT e de seu
projeto de poder?
Caros leitores e eleitores, a reforma terá que passar pelos grupos corporativos que a esquerda incentivou e
formou na sociedade, onde sindicatos
e associações defendem os interesses da classe, onde até magistrados
possuem associações para defender
os seus direitos, delegado de Polícia,
Auditores da Receita Federal, Polícia
Rodoviária, grupos de poder com
capacidade de parar o país! Quais
direitos eles defendem? O interesse
da classe não é servir a sociedade?
Não são funcionários públicos à disposição da sociedade?
Não se iludam: não haverá reforma alguma.
É coisa para uma geração desmontar este corporativismo nefasto, este
entulho de abuso de função!

Cruzeiro - A população, que não
foi omissa ao questionar o projeto
apresentado pelo vereador Paulo
Vieira, que trabalha para ampliar o
número de cadeiras na Câmara de
Cruzeiro de 10 para 15 vereadores.
Depois de assinarem a proposta do
“homem da faculdade”, os outros
parlamentares parecem ter sentido
a pressão e decidiram tirar o time
de campo, com direito à retirada do
projeto da pauta. Mas quem acha
que Vieira vai deixar a ideia para
trás, deve ficar atento, porque ele já
prometeu retomar o debate a partir
de fevereiro de 2018.

Cachoeira Paulista - A equipe
da secretaria de Negócios Jurídico
da Prefeitura, que foi acusada pelo
vereador Professor Danilo de copiar
a resposta ao requerimento sobre o
contrato com um posto de combustível da cidade para o fornecimento
à frota municipal. De acordo com
a pasta, houve equivoco no entendimento na Câmara, já o vereador
garantiu que encontrou um típico
Ctrl+C, Ctrl+V, já que o texto está
idêntico. Será que Danilo viu errado e a secretária simplesmente foi
“vítima” de uma coincidência? Com
a palavra o prefeito Edson Mota...

Corre na boca pequena de Cachoeira que pelos riscos e comprometimentos que o vereador Breno
Anaya vem assumido por estar
alinhado à administração pública, ele deve
estar acreditando que Edson
Nota fará dele
o próximo prefeito da cidade.
Diante de todas
peripécias que
Breno Anaya
se ouvem pelas esquinas relacionadas à Prefeitura, a pergunta é uma
só: “Breno será herdeiro a improvável sucessão ou aos processos com
os rigores da Justiça”?

Um passo atrás

Em resposta ao repúdio popular
à proposta de Paulo Vieira em ampliar de 10 para 15 parlamentares a
próxima Legislatura em Cruzeiro, os
vereadores que entraram no embalo
do ‘poderoso chefão’ foram um a um
retirando suas assinaturas do projeto
de lei. Segundo a boca pequena, o
esvaziamento do apoio ocorreu na
maior discrição para não azedar
ainda mais a imagem da Câmara
junto aos moradores que reprovaram
eminentemente a iniciativa.

Não convidem para…

…a mesma picanha o orientador
dos peemedebistas da Câmara de
Guara, Antonio José e o apresentador do jornal Café da Manhã,
Marco Baracho, principalmente se
o churrasqueiro for o Arilson do
Cícero e o assunto for as questões
internas do PMDB.

O que muitos querem saber

Na queda de braços entre governistas e oposição na Câmara de Guará, valendo a liberação legislativa
para contratação ou não de uma OS
para administrar o pronto socorro,
como será o voto dos vereadores
Marcos Evangelista e Marcelo da
Santa Casa, que tentam coexistir
com os ‘afagos’ dos peemedebistas
e a empregabilidade do governo
Marcus Soliva?

Tutela antecipada

ruim’ e evitado rota de colisão com
‘aquele’ que embora não tenha
mandato, controla tudo na Casa de
Leis, de acordo com seus interesses.

Aporte financeiro

Cerca de onze entidades assistenciais de Lorena devem seguir
no ‘soro financeiro’ da administração Fabio Marcondes em 2018.
De acordo com o secretário de
Administração, Luiz Fernando, a
quantidade de núcleos de atendimento ao alcance dos benefícios poderia ser maior
se não fosse o
marco regulatório imposto
pelos governos
estadual e federal, que exige
regras rígidas
na documentaFábio Marcondes
ção, dentro do
padrão da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Mesmo assim, a Assistência
Social do município deverá ampliar
o número de assisitidos.

Balanço positivo

Enquanto alguns segmentos da
Prefeitura de Pinda, como saúde e
infraestrutura, apresentaram dificuldades durante este primeiro ano
de governo de Isael Domingues,
outros se destacaram em alta, como
Esporte, Educação e Segurança
Pública. A Promoção Social, que
potencializada
pelo trabalho da
primeira-dama
Cláudia Maria
Vieira Domingues, frente ao
Fundo Social
de Solidariedade, foi outro
Claudia Domingues destaque neste
inicio de administração, com balanço positivo nos atendimentos.
Na retrospectiva do ano, centenas
de famílias foram alcançadas com
agasalhos, alimentos, brinquedos,
cestas básicas, produtos veterinários
e até ração para animais, o que fez a
diferença para melhorar o cotidiano
de muitos, graças a credibilidade
que proporcionou inúmeras parcerias com empresas para realização
de eventos e feiras envolvendo
todas as faixas sociais da cidade.

O mercado político de Lorena
mantém boas expectativas quanto a
futura presidência da Câmara de Lorena, em detrimento da ‘turbulência’
deste primeiro ano de Legislatura
- Leia-se Waldemilson da Silva,
o Tão. Para muitos, Maurinho
Fradique - eleito
o próximo presidente com 18
meses de antecedência - poderá
Mauro Fradique
fazer a diferença
quando assumir o comando (a partir
de 1 de janeiro de 2019), se conseguir sobreviver 2018, ano da preparação de seu mandato, cuidando em
manter distância segura do ‘coisa

Fechando a pauta da semana
na Câmara de Guara... a vereadora
Tia Cleusa (PMDB) apresentou
requerimento pedindo ao prefeito
Marcus Soliva um reajuste salarial
generoso para todos os servidores
municipais no próximo ano, com
base na previsão de aumento do
orçamento...
Em momento de stress, o líder
do prefeito, João Pita (PSB), votou
contra requerimento da prefeitura
em protesto ao subsecretário de
Planejamento - por dizer que não
atenderia vereadores...
O suplente Vantuir Faria
(PSDB) teve seu reencontro com o

Faltam apenas 22 dias dias para
o vereador Breno Anaya desocupar
a presidência da Câmara de Cachoeira Paulista. Já o vereador Mauro
Fradique ainda vai esperar 387 dias
para assumir o comando do Legislativo de Lorena, o único eleito com
antecedência de 18 meses.
E para as eleições do ano que
vem, apenas 301 dias, o equivalente
a dez meses ou 42 semanas. Para os
eleitores com vontade de mudança, e
que ficaram perplexos com o Palhaço Tiririca, deputado que renúnciou
esta semana e deixou o Genuino do
PT em seu lugar, uma eternidade.

Realmente a saúde municipal de
Cachoeira Paulista está desacreditada até pelo prefeito Edson Nota. Na
contramão da coerência, ele recebeu
apoio ‘moral’ dos vereadores que o
cercam à contratação emergencial
de um PLANO DE SAÚDE particular para atender os funcionários
da Prefeitura. A coisa está feia!
Disseram que o prefeito e sua trupe
realmente não acreditam na saúde
municipal que a administração está
oferecendo à população, e pelo andar
da carruagem, não há expectativa de
melhora no cenário. Com a palavra,
o Ministério Público‼!

Quatro em uma
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plenário, por ter assumido a cadeira
do Luizão da Ração (PR), licenciado ate o fim do ano...
‘Bomba’ - PSDB começou articular a aprovação das contas do
ex-prefeito Francisco Carlos (prevista para ser votada na terça-feira)
com o PMDB. Ah! Disseram que
os peemedebistas condicionaram
voto favorável se em contrapartida,
o PSDB se posicionar contrário ao
projeto da OS da saúde.

“Comus” assim?

A intransigência da presidente
do Conselho Municipal de Saúde
de Pinda, Irene Ribeiro, em aprovar a transferência da Central de
Regulação do Samu para Guara,
pode fazer o município perder três
ambulâncias. Após ter um “ataque
de pelanca” durante a reunião do
Comus na última terça-feira, Irene decidiu suspender a votação
que colocaria um ponto final da
questão, na que os favoráveis eram
maioria. Para complicar ainda
mais as coisas, na semana anterior
o Governo Federal estipulou prazo de um mês para resolver este
impasse, ou terá que devolver os
veículos.

Perguntar não ofende

Após a traumática reunião do
Comus, que mais uma vez não
aprovou nada, um questionamento
ganhou força pelas ruas de Pinda:
Se a cidade perder as ambulâncias,
será que Irene vai disponibilizar o
seu carro para resgatar os feridos?

Pela porta do fundo

A crítica do grupo Revelia contra
o aumento da tarifa de ônibus em
Guara rendeu assunto e ataques
aos dois, dos três poderes da cidade, Executivo e Legislativo. Após
ganharem a indiferença do prefeito
Marcus Soliva,
os manifestantes encontraram
resposta quando puxaram o
presidente da
Câmara para
roda, insinuando sua omissão
em receber a
Celão
cópia de um manifesto. Para quem
acompanhou a resposta de Celão
à imprensa desempregada do ex-prefeito Francisco Carlos, que por
falta de espaço utililizam a gratuidade do Facebook, ficou claro que
a inexperiência dos ‘revelias’, não
conseguiu barrar o aumento e nem
fazer chegar o documento nas mãos
dos vereadores, mesmo com uma
suposta recomendação do Ministério Público.

Serpentário

Circula entre os bem informados
de Cruzeiro que a aritmética do
prefeito Thales Gabriel em abrigar
‘cobras e lagartos’ em torno de sua
administração só fechará a conta
se realmente em 2020 a legislação
eleitoral permitir reeleição, caso
contrário, o espaço público se
transformará em ringue de MMA.
Comentam que há mais ‘serpentes’, digo, prefeituráveis abrigados
na Prefeitura, que opositores (pelo
menos por enquanto) soltos pelas
esquinas da cidade.

‘Uma pedra no caminho’

Quem observa as candidaturas
se movimentando em Cruzeiro,
com políticos apostando apenas
em duas possibilidades: com o
sem a participação do prefeito
Thales Gabriel na disputa, esquecem que ‘existe uma pedra no
caminho’ e não se trata de frase de
Drummond, mas do vice-prefeito,
Dr. Davi que num eventual blackout de reeleição, tem a simpatia
da população.
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Vereadores de Pinda concluem fase de
oitivas da CEI do IPTU Complementar
Funcionários do setor de cadastro físico depõem; votação final fica para 2018
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhangaba concluiu, na última terça-feira, a fase de
oitivas da CEI (Comissão
Especial de Inquérito) do
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) Complementar. Após mais de um mês
coletando depoimentos de
membros da atual e das duas
últimas gestões municipais, a
comissão projeta apresentar
o relatório final na primeira
sessão legislativa de 2018.
Instaurada no fim de agosto, a CEI, formada pelos
vereadores Carlos Moura,
o Magrão (PR), Rafael Goffi
(PSDB) e Renato Nogueira,
o Cebola (PV) investiga a
legalidade e moralidade da
cobrança extra do imposto,
anunciada pelo prefeito
Isael Domingues (PR), no
início do segundo semestre.
Na ocasião, o Executivo explicou que a ação pretendia
Foto: Arquivo Atos

regularizar a situação de
quase vinte mil imóveis, já
que seus donos não pediram
autorização municipal para
ampliarem as áreas cobertas.
O estudo que apontou o número de imóveis ampliados
foi realizado pela empresa
Mitra, durante o governo
do ex-prefeito João Ribeiro
(sem partido).
Para obterem mais detalhes do trâmite, foram convocados para participarem
da última fase de oitivas os
três servidores municipais,
Otávio Vieira, Luís Fernando
Saquetti e Jaqueline Souza,
que atuam no setor de Cadastro Físico, desde a gestão
de João Ribeiro. “Eles trabalham na área que controla
o IPTU e eram responsáveis
por receber o trabalho que
deveria ser entregue pela
Mitra. Fizemos uma série de
questionamentos e eles nos
passaram diversas informações importantes. Estamos
transcrevendo todas as reu-

Foto: Reprodução

Reunião para oitivas durante trabalho da CEI do IPTU Complementar; votação final apenas em 2018

niões e formando as atas,
para que em breve tenhamos
uma reunião final, onde
concluiremos o relatório”,

explicou Goffi.
Além de ressaltar a importância das oitivas, o parlamentar revelou ainda a ex-

pectativa da comissão sobre
a data em que o documento
será colocado em votação.
“Já que ouvimos integrantes
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destas três gestões, tivemos
a oportunidade de confrontar algumas informações, o
que foi ótimo para o nosso
trabalho. Vamos nos reunir
durante janeiro para que
possamos apresentar o relatório final na primeira sessão
de 2018”.
Histórico – O primeiro ato
da comissão foi solicitar,
em 23 de agosto, cópias do
edital e do contrato entre o
Município e a Mitra.
Já em 7 de novembro, foi
iniciada a fase das oitivas. O
primeiro dia de depoimentos
contou com a participação
do representante da Mitra,
Luciano Pezza, e de dois
ex-secretários do governo
de João Ribeiro, Domingos
Geraldo Botan (Finanças e
Administração) e Rodolfo
Brockhof (Negócios Jurídicos). No dia seguinte foram
convocados os integrantes
do primeiro escalão do ex-prefeito Vito Ardito (PSDB),
Jorge Ricardo Baruki (Planejamento), Synthea Telles
(Assuntos Jurídico) e Sandra
Mathias Bargi (Licenciamento). Já no dia 9, foram
ouvidos os membros da atual
gestão municipal: o diretor
de Receitas e Fiscalização
Fazendária, Vicente Corrêa,
o secretário de Finanças,
João Muniz e o secretário de
Assuntos Jurídicos, Anderson
Alves.

Com veto parcial aprovado, Lorena regulariza
níveis de escolaridade para cargos de confiança
Com apenas dois votos a favor emenda cai, e nível superior é garantido para chefia de CEO
Rafaela Lourenço
Lorena

Marcondes, que tem novas regras

Foi aprovado na última
sessão um veto parcial do
Executivo a um projeto que
regulariza e estipula o nível
de escolaridade exigido de
aproximadamente 190 cargos
da Prefeitura de Lorena, entre
eles o de chefia e diretoria. O
veto causou discórdia entre os
parlamentares, mas conseguiu
a aprovação por 13 votos a 2.
A proposta segue um apontamento do Tribunal de Contas,
que exige a regularização específica dos níveis de escolaridade dos cargos da Prefeitura.
Ela passou pela Casa no último

dia 20 e recebeu uma emenda
modificativa do vereador Elcio
Vieira Junior (PV), aprovada
por unanimidade, mas vetada
por Fábio Marcondes (PSDB).
O veto entrou em discussão
na última sessão, através de
um requerimento de regime
de urgência assinado por oito
vereadores da base. O documento discorda da proposta de
alteração da escolaridade do
cargo de chefia do CEO (Centro
de Especialidades Odontológicas), de nível superior para
nível superior em odontologia.
O veto parcial foi aprovado
por 13 votos a 2. Votaram
contra apenas Pedro da Vila
Brito (PTB) e Alfredo Inves-

tigador (PV), que é suplente
de Elcinho, afastado das atividades. O primeiro alegou que
a emenda “é plausível” pois
não haveria condições de um
profissional com outra formação coordenar os trabalhos
de uma equipe de dentistas.
“O Elcinho apresentou uma
emenda colocando ensino superior em odontologia devido
às especificações técnicas que
o cargo exigia. Como colocar
alguém sem esta formação
para coordenar, sendo que ela
não entende de dentista? Espero que não tenha diferença
no atendimento à população”,
frisou Pedro da Vila Brito.
Já o secretário de Negócios

Jurídicos, Adriano Aurélio dos
Santos, explicou que as atribuições dos cargos de diretoria
e chefia são apenas administrativas e não de atendimento
prático aos pacientes, desta
forma, sem a necessidade de
uma especialização na área
de atuação. Outro motivo que
justifica o veto, é nível salarial,
pois o salário inicial de um
cirurgião dentista com ou sem
especialidade contratado pela
prefeitura, é de R$ 2,9 mil, já
o chefe do CEO que vai apenas
coordenador o atendimento
e atenderá o balcão, a remuneração é de R$ 2 mil por 44
horas semanais. “Temos casos
até recentes na história do país,

Com aumento de vereadores fora, Vieira
promete retomar proposta em 2018

como tivemos um ministro da
Saúde sem ser médico, então
não há necessidade de você ser
profissional da área para administrar esse setor. Entendemos
que se deixar um campo mais
abrangente, pode inclusive
dar um atendimento melhor
aquele setor. E qual dentista
vai querer trabalhar oito horas
por dia para receber menos?”
Aurélio reforçou ainda que
seria inviável colocar um
dentista para atender balcão
quando há outras atribuições
específicas a sua formação.
O Executivo aguarda a chegada do projeto com o autógrafo final para que o prefeito
sancione e publique a lei.
Foto: Arquivo Atos

Proposta perde apoio, fica sem votos necessários e acaba retirada de
pauta; população condenou criação de cinco novas cadeiras em Cruzeiro
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Não será desta vez que a
Câmara de Vereadores deverá
contrariar a opinião pública
e aumentar o número de
cadeiras em Cruzeiro, dos
atuais 10 para 15. A proposta
apresentada pelo vereador
Paulo Vieira (PR), que deveria ser votada na última
segunda-feira, foi retirada de
pauta, mas deve retornar no
próximo ano.
Apresentada no último dia
13, quando recebeu nove
assinaturas, a matéria foi
retirada da ordem do dia a
pedido do autor da proposta,
após perder apoio durante a
última semana. O tema ganhou as ruas da cidade. No
último sábado, o Jornal Atos

publicou enquete em que os
entrevistados questionam o
projeto.
Depois das críticas, o projeto perdeu força nos corredores da Casa, mas Vieira
negou que a matéria tenha
enfraquecido e até mesmo
que alguns colegas tenham
retirado a assinatura do projeto, que a principio recebeu
o aval dos dez vereadores
da cidade. “Esse projeto foi
retirado de pauta, porque
eu estava preparando uma
nota técnica. Vamos fazer
isso durante o mês de janeiro
e vamos provavelmente convocar uma audiência pública
para aprofundar o debate”,
argumentou.
Mesmo com as afirmações
do vereador, nos bastidores
da Casa, interlocutores in-

dicaram que Mário Roberto
Notharangeli (SD), Claudete
Araújo (PV), Geraldo Luiz de
Souza (PR), João Bosco da
Silva (SD), Maria Divina da
Silva Guimarães (PV) teriam
retirado a assinatura da
proposta.
Apesar de assumir que a
ideia é polêmica, o vereador
mais votado da cidade acredita que deve ter apoio em
2018. “Quando colocamos
o projeto para discussão,
sabíamos que seria polêmico e alvo de críticas, porque
vivemos em um momento em
que a classe política está sob
questionamento. Eu acredito
que os vereadores estão animados, mas somos políticos,
e se notarmos que no seio da
sociedade há uma resistência,
vamos fazer adequações”.

Vieira justificou a iniciativa,
alegando que a cidade conta
hoje com aproximadamente
oitenta mil habitantes, e que
comportaria um número
maior de vereadores, aumentando assim a representatividade popular. “A legislação
federal estipula que uma
cidade como essa (com mais
de oitenta mil habitantes)
pode ter até 17 vereadores.
Há quase quarenta anos
tínhamos 15 cadeiras e uma
população bem menor”, enfatizou o vereador.
Um dos empecilhos na
Casa foi a questão econômica. O presidente da Câmara Charles Fernandes (PR)
chegou a afirmar que caso
a mudança seja aprovada, e
Cruzeiro passe a contar com
15 vereadores, o salário dos

Paulo Vieira, voto vencido nas discussões sobre aumento de cadeiras

parlamentares poderia ser
reduzido ou ainda se reduziria o número de assessores
parlamentares. Atualmente
a Casa conta com 25 assessores em cargo de comissão.
Os vencimentos variam de
R$3,2 mil a R$4,8 mil.
Paulo Vieira garantiu que
não haverá aumento de gastos no Legislativo, e que aumentar o número de cadeiras
poderá até gerar economia
aos cofres do município, já
que obrigatoriamente teria
que excluir cargos de comissão. “O Tribunal de Contas

quer proibir a Câmara de ter
essa quantidade de cargos
comissionados. Então não haverá custo para o Legislativo,
e as cadeiras assim que forem
criadas, no mesmo tempo
serão extintos dez cargos de
assessoria. Então criaríamos
cinco vagas de vereador e
deixaríamos de ter dez cargos
de assessor”.
Pelas contas do vereador,
com os cortes de comissionados na Casa, mesmo com
o aumento de vereadores
haveria economia de mais de
R$ 20mil.
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Fábio Marcondes veta projeto da
“Escola Sem Partido” em Lorena
Foto: Arquivo Atos

Proposta havia sido aprovada pela Câmara;
Samuel acredita que veto deve ser derrubado
Lucas Barbosa
Lorena

O vereador Samuel de Melo, autor do projeto, barrado por Marcondes

O prefeito de Lorena, Fábio
Marcondes (PSDB), vetou na
última semana o projeto do
vereador Samuel de Melo
(PTB), que cobrava a aplicação
da proposta da “Escola Sem
Partido” na rede municipal
de ensino. A medida gerou
divergências na cidade.
Criado em 2004 pelo procurador de Justiça de São Paulo,
Miguel Nagib, o movimento
Escola Sem Partido exige que
se torne obrigatória à afixação
de um cartaz com seis deveres
que os professores devem
respeitar nas salas de aula do
ensino fundamental e médio.
Os principais pontos da
proposta cobram que os educadores não se aproveitem da
audiência cativa dos alunos
para promoverem seus próprios interesses e concepções
ideológicas, morais, religiosas
e político-partidárias. Além de
proibir os professores convocarem os estudantes para
participarem de passeatas e

outros tipos de manifestações,
o projeto exige que sejam apresentadas, com a mesma profundidade, diferentes teorias
sobre determinadas matérias
escolares.
De acordo com os defensores da proposta, as obrigações
já estão contidas na Constituição Federal e na Convenção
Americana sobre Direitos
Humanos.
A proposta de Nagib começou a ganhar força em 2017,
quando vereadores de diversos
estados passaram a cobrar que
ela fosse instituída nas redes
municipais de ensino.
Em Lorena, o projeto de lei
apresentado por Samuel de
Melo recebeu a aprovação
legislativa em 6 de novembro,
por 12 votos a 1. O único contrário foi o vereador, Wander
da Silva, o Wandinho (PSDB),
mas a proposta acabou barrada pelo Executivo na última
segunda-feira.
Em nota oficial, a Prefeitura
explicou que o projeto foi
vetado “em razão de sua inconstitucionalidade formal, já

que configura violação à competência privativa da União de
legislar sobre diretrizes e bases
da educação nacional”. O documento ressaltou ainda que “ao
legislar sobre normas gerais, o
poder Legislativo usurpou a
competência da União”.
Em resposta, Samuel criticou a decisão de Marcondes.
“Discordo totalmente dos
apontamentos do Executivo.
Não tem cabimento falar que
o projeto é inconstitucional,
pois o Nagib é totalmente
capacitado juridicamente e
também diversos outros juristas renomados são favoráveis a
medida. Além disso, a proposta
não gera nenhum gasto para
o Município”.
O parlamentar revelou ainda
que está confiante de que o
veto do Executivo será derrubado na próxima sessão de
Câmara.
Opostos – A discussão sobre
a legalidade e moralidade do
Escola Sem Partido não ficou
somente pelos corredores da
Prefeitura e da Câmara, já
que o assunto gerou polêmica

pelas ruas de Lorena.
Após a aprovação legislativa
do projeto, foi fundado o movimento “Lorena Contra a Escola
Sem Partido”.
Uma das responsáveis pelo
movimento, que conta com
180 integrantes, é a bancária
e bacharel em Direito, Flavia
Bruzana, 42 anos. De acordo
com ela, a mobilização surgiu
da necessidade de informar a
população sobre a inconstitucionalidade do projeto e de
organizar ações para que ele
não fosse levado à diante. “Entendemos que o prefeito agiu
com respeito à Constituição
e à Lei Orgânica Municipal.
Ainda não tivemos acesso às
justificativas, mas sabemos
que o veto foi total, o que
atende aos nossos anseios. Foi
um gesto positivo e queremos
crer como um aceno à defesa
do magistério e da liberdade”.
Já a secretária administrativa, Natália Bernardo Ferreira,
33 anos, é a favor da Escola
Sem Partido. Ela explicou
que acredita que para evitar
a polarização, os professores
devem apresentar diferentes
teorias sobre uma determinada matéria. Além disso, o
educador deve evitar propagar suas posições pessoais.
“Tenho que admitir que fiquei
bem surpresa com o veto do
prefeito, pois entendo que
esse projeto é favorável para
a educação do município. Já
tive professores maravilhosos,
mas em contrapartida tive
outros que tentavam impor
suas opiniões”.

Prefeitura de Lorena intensifica ações de limpeza
do Rio Mandi para conter transbordamentos
Ação deve ser realizada de forma continua até 2018; famílias sofrem com transtornos devido aos alagamentos
Foto: Lucas Barbosa

Lucas Barbosa
Lorena

Para evitar novos alagamentos em diversos pontos
de Lorena, a Prefeitura intensificou na última semana as
ações de desassoreamento
do Rio Mandi. A medida
busca impedir que dezenas
de famílias sofram com os
transtornos causados pelo
corriqueiro transbordamento do rio, que corta diversas
regiões do município.
Na última semana, equipes
da secretaria de Serviços
Municipais utilizaram máquinas escavadeiras para
limparem toda a extensão
do Rio Mandí, que abrange
os bairros do Santa Edwiges,
Vila Geny, Vila Nunes e Vila
Brito. De acordo com o Executivo, o trabalho de desassoreamento será realizado de
forma contínua até o fim do
primeiro semestre de 2018.
A ação da escavadeira na
margem do Rio Mandi, no
trecho do Santa Edwiges,
trouxe alívio para a mani-

cure Maria Regina Souza, 36
anos. Mãe de duas crianças,
ela revelou que todo fim de
ano começa a se preocupar
com a chegada do verão,
período marcado por fortes
chuvas. Em fevereiro de
2011, Maria Regina teve sua
casa invadida pelas águas do
Rio Mandí, que transbordou
após um temporal.
Além do sofá e guarda-roupas, ela perdeu um álbum de
família que reunia as únicas
fotos que tinha de seu pai,
falecido em 2004. “Fiquei
muito traumatizada, e até
hoje toda vez que chove
eu fico perto da esquina
olhando se o rio vai subir.
Nos últimos três anos não
tive nenhum problema, mas
mesmo assim teve algumas
vezes que o rio transbordou
um pouco”.
Maria Regina demonstrou sua indignação com
os moradores que insistem
em jogar lixo e entulho no
rio, contribuindo para os
transbordamentos. “Fico
revoltada em ver o povo

jogando porcaria aqui, eles
fazem isso porque não moram tão perto do Mandi
como a gente. Várias vezes
a escavadeira da Prefeitura
acaba de sair e tem gente que
já joga lixo. Tomara que ano
que vem minha família não
pague pela falta de educação
dos outros”.
Histórias de alagamentos
causados pelo transbordamento do Rio Mandi não
são exclusividades dos moradores do Santa Edwiges.
O aposentado, Geraldo Pinto,
68 anos, que reside no Vila
Geny, também descreveu o
temor que os moradores do
bairro sentem na época das
fortes chuvas. “Desde que me
mudei para cá, em 1987, já
vi muita gente perder móveis
e eletrodomésticos por causa
da água. As ruas dessa parte
de trás do bairro não absorvem bem a água. Espero que
a Prefeitura limpe com mais
frequência esse rio, porque
vai ser difícil mais um ano
ter que ver tudo alagado de
novo”.

Escavadeira da Prefeitura de Lorena, durante trabalho de desassoreamento no Rio Mandi, no Santa Edwiges

Teca confirma orçamento de R$ 31 milhões para Piquete
Foto: Leandro Oliveira

Prefeita espera por maior atenção do Estado e da União para o próximo
ano; cidade ganha espaço no Codivap e aumenta carga de cobranças
Leandro Oliveira
Piquete

A prefeita Teca Gouvêa, durante encontro do PSB, em Guaratinguetá

O orçamento previsto para
Piquete em 2018 é de R$31
milhões. A informação foi
confirmada pela prefeita
Teca Gouvêa (PSB), que participou de uma convenção do
partido em Guaratinguetá,
no último fim de semana.
Sem grande elevação no
valor, em comparação aos
R$ 30 milhões de 2017,
a prefeita revelou que o
município será mais ativo
no Codivap (Consórcio de
Desenvolvimento Integrado
do Vale do Paraíba).
Teca esteve em Guara-

tinguetá no último fim de
semana para participar da
convenção regional do PSB.
A prefeita conversou por
mais tempo com Marcus
Soliva, chefe do Executivo em
Guaratinguetá, e o prefeito
de Cunha, Rolien Garcia,
ambos companheiros de
partido.
No encontro, a prefeita
de Piquete confirmou que a
projeção orçamentária para
2018 não será muito diferente de 2017. “Ainda estamos
passando por uma crise, e
os recursos que chegam do
governo estadual ou federal
são muito pequenos. Com o
orçamento que nós chama-

mos de ‘Fonte 1’, que são
da própria Prefeitura, não
tem como aumentar isso”,
garantiu.
De acordo com a prefeita,
a prioridade do Município
está na saúde, educação e
folha de pagamento dos
funcionários públicos. Está
prevista para janeiro uma
obra de contenção de erosão
no trecho de uma rodovia
que corta a cidade. “De novo
quanto ao orçamento, não
tem nada (recurso). Será
dirigido para os serviços
necessários e de primeira
necessidade”, afirmou.
Teca não é a única prefeita da região a analisar as

dificuldades em seu município, comparando à situação
econômica do País, mas de
acordo com a chefe do Executivo de Piquete, sem grandes
repasses de recursos através
do Estado ou do Governo
Federal, não há expectativas
de saúde financeira para
executar novos projetos.
Cada vez mais ativa nos
encontros do Codivap, Teca
cobrou maior acessibilidade
e união dos prefeitos para
atrair recursos para a região. “É necessário que os
prefeitos entendam a força
política que o grupo tem.
Separadamente, não temos
força nenhuma”, concluiu.
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Pinda volta a fornecer
resultados de exames
laboratoriais pela web
Diagnósticos são obtidos no site da Prefeitura;
Município abre licitação para contratação de
gestão do atendimento no laboratório municipal
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Na tentativa de reordenar
o fluxo e dinamizar o atendimento aos pacientes do
Laboratório Municipal de
Pindamonhangaba, desde a
última terça-feira a unidade
voltou a liberar os resultados
dos exames pela internet.
Também na última semana, a
Prefeitura abriu um processo
licitatório para a contratação
da empresa que administrará
a unidade em 2018.
Alvo de críticas durante o
ano, o Laboratório Municipal
chegou a contar, no início do
segundo semestre, com uma
fila de espera de cerca de oitenta mil exames. Para tentar
reverter o quadro, a Prefeitura contratou em agosto, de
forma emergencial, a Unimed,
para ser a responsável pelo
atendimento da demanda. De
acordo com a secretaria de

Saúde e Assistência Social, a
medida deu certo já que a fila
de espera foi praticamente
zerada.
Outra medida apontada
como crucial para otimizar
o atendimento aos pacientes
ocorreu no fim de outubro,
quando o Município descentralizou o serviço de coleta do
Laboratório, que deixou de ser
o único local de agendamento.
Os moradores do distrito de
Moreira César foram os primeiros a serem beneficiados
pela mudança, passando a
agendarem o atendimento
no Cisas (Centro Integrado
de Saúde e Assistência Social).
Na sequência, foi a vez das
famílias do Araretama serem
atendidas próximas às suas
casas, na unidade de saúde
do Nova Esperança.
Desde a última semana os
pacientes passaram a poder
retirar os resultados dos exames pelo site da Prefeitura.

“Na verdade, este serviço já
existia, porém ficou paralisado por alguns meses. Acreditamos que além de facilitar
o acesso dos moradores aos
resultados dos exames, esta
iniciativa vai reduzir o fluxo
de pessoas que vão ao Laboratório”; explicou a diretora
de Saúde de Pinda, Mariana
Freire.
Os pacientes que não tiverem acesso à internet podem
continuar retirando os resultados na recepção do Laboratório de segunda a sexta-feira,
das 13h às 17h.
Licitação – A diretora revelou que o processo licitatório
para a contração da empresa
que será responsável por gerir os serviços em 2018, que
ainda não foi concluído, contou com um bom número de
interessadas. A expectativa do
Executivo é que a contratação
ocorra no início do primeiro
semestre do ano que vem.

Pinda corre risco de perder
três ambulâncias do Samu
Comus e Prefeitura trocam críticas após impasse;
Governo Federal cobra fim de entrave em até um mês
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A “queda de braço” entre a
Prefeitura de Pindamonhangaba e o Comus (Conselho
Municipal de Saúde) sobre o
processo de transferência da
Central de Regulação Médica
do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
para Guaratinguetá, pode
acabar resultando na perda de
três ambulâncias. O Governo
Federal alertou o Município na
última semana que o entrave
tem que ser resolvido num
prazo de até um mês.
Na última terça-feira foi realizada uma reunião ordinária
do Comus no Centro de Especialidades Médicas, na região
central de Pindamonhangaba. Durante o encontro, a
diretora de Saúde, Mariana
Freire, ressaltou a necessidade da comissão aprovar
com urgência a transferência
da Central do Samu, já que o
Conselho Municipal de Saúde
de Guaratinguetá solicitou a
documentação que comprove
o aval do Comus de Pinda.
Mariana demonstrou também sua preocupação com a
possível perda de três ambulâncias, destinadas em julho
ao Município, já que o Governo Federal comunicou que os

veículos já deveriam estarem
habilitados e geridos por uma
central de regulação do Samu.
Na sequência, a presidente
do Comus, Irene Ribeiro, ordenou que fosse iniciada uma
votação para que os membros
definissem se iriam colocar em
discussão a proposta da transferência da central. Mas após
discussões entre conselheiros
e um grupo de pessoas que
acompanhava o encontro, Irene decidiu encerrar a reunião.
A atitude foi criticada pela
diretora de saúde. “É lamentável a cidade correr o risco de
perder três ambulâncias por
causa desta intransigência da
Irene. Ela argumenta que está
aguardando órgãos de esferas
superiores, como o Ministério
Público, se manifestarem se o
Samu pode ser regulado por
Guara. Isto é contraditório,
porque o Comus deveria ter
autonomia para se posicionar”.
Além de negar que o Comus estaria propositalmente
travando a transferência da
Central de Regulação, Irene
rebateu as críticas de Mariana.
“Não faz sentido o conselho
aprovar isto, se até agora não
houve o aval do Ministério
Público e de importantes
órgãos de saúde. Não é do
Comus a responsabilidade por
a cidade estar quase perdendo

estas ambulâncias, mas sim
da Prefeitura que cometeu
diversos erros desde a época
que decidiu sair do Cisamu
(Consórcio Intermunicipal do
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência)”.
De acordo com a Prefeitura,
um relatório será encaminhado nos próximos dias ao
Ministério Público explicando
o impasse, com o objetivo de
que o órgão a autorize concluir os trâmites legais para
a transferência da Central de
Regulação Médica do Samu
para Guara, mesmo sem o aval
do conselho municipal.
Histórico – No fim de março,
Pinda anunciou sua saída do
Cisamu, gerido pelo prefeito de Taubaté, Ortiz Junior
(PSDB). O consórcio também
conta com Campos do Jordão,
Tremembé, Santo Antônio do
Pinhal, Lagoinha, Redenção
da Serra, Natividade da Serra
e São Luiz do Paraitinga.
De acordo com a Prefeitura,
a medida ocorreu devido à
falta de condições financeiras
para arcar com a despesa
anual de quase R$ 5 milhões.
Desde então, a empresa
Emercor e a Clínica Médica
Vale Guaratinguetá são responsáveis pelo serviço de
urgência e emergência no
município.

Lembranças de Orlando
Bucholz Junior (Negão)
Passaram-se 20 anos (13/12/2017),
muitos não o conheceram, mas quem
o conheceu jamais se esqueceu.
Menino meigo, sorridente, alegre e muito mais, sempre amigo. Nuca foi o melhor, mas sempre procurou ser um bom filho,
ótimo irmão, a qualquer momento sempre procurava ajudar
e servir; nunca pensando em bens materiais ou em beneficio
próprio. Muitos sonhos tiveram fim. Garoto jovem de 19 anos,
cursando uma universidade em Taubaté, tinha grandes projetos.
Em uma noite em casa, foi convidado pelos amigos para sair,
porem o destino quis assim. Com amigos, indo para Guaratinguetá pela Estrada Velha, na madrugada de sexta para sábado
(13/12/1997) veio a fatalidade, isto é, o carro em que estava
veio a colidir com outro veículo em uma curva, e ele faleceu
no local. Já se vão 20 anos, mas as lembranças e a saudade
cada vez aumentam mais. Há somente a esperança de que
um dia estaremos juntos novamente.
Sempre com saudades
					Irmã e Pais
					09/12/2017
MISSA DE 20 ANOS NA IGREJA SÃO BENEDITO AS 20H.
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas Pindamonhangaba - SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010 F: (xx) 12- 3642-4185 - Pindamonhangaba
Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa - Oficial de Registro
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
BRUNO LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil solteiro, de 28
anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 31 de outubro de 1989, residente e domiciliado Rua
Antônio Limones, no 120, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de EDUARDO LOPES DA SILVA e LUZIA
DO CARMO BENTO SILVA.
PATRICIA FERREIRA CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de classe, estado civil
solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 9 de julho de 1989, residente e
domiciliada Rua Manoel Rodrigues Garcia, no 64, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALVAIR
BASSANELLI CARNEIRO e MARIA HELENA FERREIRA CARNEIRO. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 2 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
MURILLO RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil solteiro, de 28
anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 14 de março de 1989, residente e domiciliado Rua
Tremembé, no 241, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de MARIO BUENO DA SILVA e MARIA
APARECIDA RAMOS DA SILVA.
NATÁLIAHELENA SANTOS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 7 de março de 1993, residente
e domiciliada Rua Romã, no 210, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP, filha de REGINALDO SANTOS DE
JESUS e GLAUCIA HELENA DOS SANTOS DE JESUS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art.
1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 2 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
PEDRO HENRIQUE CAMARGO PANISA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil
solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Lucélia - SP, no dia 30 de janeiro de 1991, residente e domiciliado
Avenida Tenente-Coronel Manoel Pereira dos Santos, no 367, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho
de EDSON BENEDITO PANISA e MAGALI APARECIDA CAMARGO PANISA.
JUSCELINA BENEDITA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Silveiras - SP, no dia 2 de maio de 1989, residente e domiciliada
Avenida Tenente-Coronel Manoel Pereira dos Santos, no 367, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha
de JOAQUIM DO NASCIMENTO e FRANCISCA SIQUEIRA DO NASCIMENTO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 2 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
MATEUS VICENTE DE PAULA SALGADO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
equipamentos, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 27 de
maio de 1987, residente e domiciliado Rua Sargento José Francisco Rejes Rangel, no 78, Morumbi,
Pindamonhangaba SP, filho de VICENTE DE PAULA SALGADO DA SILVA e EDNA DE FATIMA SALGADO
DA SILVA.
GREICE DE FREITAS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de farmácia, estado civil
solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 17 de abril de 1988, residente e
domiciliada Rua João Benedito dos Santos Moreira, no 30, Cícero Prado, Moreira César, Pindamonhangaba
SP, filha de JOSÉ CARLOS ALVES FERREIRA e MARIA APARECIDA DE FREITAS. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
DJAIR FRANCISCO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de máquinas,
estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Recife - PE, no dia 6 de novembro de 1970, residente
e domiciliado Rua João do Amaral, no 119, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ZIMMA FRANCISCO
DO NASCIMENTO e MARIA ODETE ADRIANO DO NASCIMENTO.
EMELINE BATISTA SARDINHA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, de
33 anos de idade, nascida em Goiânia - GO, no dia 26 de novembro de 1984, residente e domiciliada Rua João
do Amaral, no 119, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ERI GOMES SARDINHA e ENEDINA BATISTA RAMOS SARDINHA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
LUIZ RICARDO IZIDORO MARCONDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 4 de agosto de 1993,
residente e domiciliado Estrada Municipal do Delta, no 501, Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
LUIZ MARCONDES DOS SANTOS e DULCE FLORINDO IZIDORO.
ESTHER PAULA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão bombeira civil, estado civil solteira, de
22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 1 de dezembro de 1995, residente e domiciliada
Estrada dos Nogueiras, no 31, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO LAZARO DOS
SANTOS e EURIDES CARLOS DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
LUCAS SILVA CRISTINO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, de 24
anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 26 de setembro de 1993, residente e domiciliado
Rua Sargento Virgílio Simões Filho, no 123, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de RILDO JOSÉ
CRISTINO e REGINA MOREIRA DA SILVA.
CARLA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de laboratório,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 8 de setembro de 1995,
residente e domiciliada Rua João Anaia Cóvos, no 15, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS
ALBERTO DOS SANTOS e ALEXANDRA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
PEDRO BENEDITO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão lavrador aposentado, estado civil
divorciado, de 68 anos de idade, nascido em Delfim Moreira - MG, no dia 10 de junho de 1949, residente e
domiciliado Rua Tenente Sebastião Gomes no 167, Santa Luzia, em Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA e MARIA APARECIDA COSTA.
CÉLIA APARECIDA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços gerais, estado
civil viúva, de 54 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia 15 de janeiro de 1963, residente e
domiciliada Rua Tenente Sebastião Gomes no 167, Santa Luzia, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
CORRÊA XAVIER e ALICE GRACIANO XAVIER. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
MOISÉS RODRIGUES DASILVA, de nacionalidade brasileira, profissão faturista fiscal, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 1 de maio de 1993, residente e domiciliado
Rua Heitor Sneider no 276, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de MOISÉS ALVES DA SILVA e
ADENICE RODRIGUES DA SILVA.
KARINA ALESSANDRA CASTILHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 2 de maio de 1993,
residente e domiciliada Rua Vereador Manoel Canuto Vieira no 175, Ouro Verde, em Pindamonhangaba SP,
filha de JORGE MAXIMO DOS SANTOS e NORMA SUELI SILVA DE CASTILHO. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de dezembro de 2017.

Aumento da taxa de iluminação
entra em pauta em Aparecida
Projeto que pede reajuste tem expectativa de aprovação na
Câmara nesta segunda-feira; indústria tem maior cobrança
Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Aparecida

Mesmo com as inúmeras
reclamações de moradores
sobre falta de iluminação em
diversos bairros de Aparecida, a CIP (Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública) deve sofrer
reajuste a partir do ano que
vem. Um projeto da Prefeitura que pede a atualização
dos valores encaminhado
à Câmara deve ser votado
nesta segunda-feira, com
expectativa de aprovação dos
parlamentares.
No último dia 29, uma audiência pública promovida
pelo Legislativo não contou
com a participação dos moradores. Mesmo contrários
ao reajuste, apenas quatro
pessoas compareceram.
A Prefeitura cobra atualmente uma porcentagem sobre a conta de luz. De acordo
com o projeto, a alíquota no
caso das residências, passará dos atuais 2,5% a cada
100Kw/h consumidos para
3,75%. A maior cobrança será
no setor industrial, onde o reajuste será de 50%, passando
dos atuais 4% para 6%. No
comércio, a alíquota cobrada
passará de 3% para 4,5%.
Logo após a audiência pública, a vereadora Ana Alice
Braga Vieira (PODE) sinalizou
favoravelmente à contribuição, mas ressaltou que é
importante que o Município
busque alternativas sustentáveis para suprir as necessidades do serviço. “Sabemos

que temos déficit e que o
custo aumentou, assim como
percebemos que a Prefeitura
não tem conseguido fazer a
manutenção. Mas eu questionei sobre a sustentabilidade
para que não necessitemos
de tantas cobranças”.
Já o vereador José Reis
Junior, o Dudu (PR) afirmou
dias antes da audiência pública que entende os problemas
econômicos da Prefeitura,
mas não é favorável ao aumento da carga tributária
na cidade. “Eu já ouvi falar
muitas vezes em aumento de
receita, e precisamos mesmo,
mas não precisamos aumentar impostos. Deveríamos
dar um jeito de cobrar os
impostos que já são cobrados,
e não reajustar a alíquotas ou
criar novos”.
A Prefeitura ressaltou que
o valor arrecadado com a CIP
(Contribuição de Iluminação
Pública) tem que ser suficiente para a realização da
manutenção da iluminação
pública, além de expansão,
quando necessária.
Em nota, o Executivo afirmou que o projeto de revisão
da CIP foi encaminhado à
Câmara com o objetivo de
adequar os valores, uma vez
que não tem sido suficiente.
O secretário de Administração, Domingos Leo Monteiro,
revelou que a Prefeitura
arrecada aproximadamente
R$ 900 mil anualmente com
a CIP, mas que os gastos com
o serviço são superiores a
R$1,6 milhão. “Temos um déficit com a despesa de ilumi-

Trabalho de manutenção de iluminação pública nas ruas de Aparecida

nação pública. Esse recurso
tem que ser suficiente para
futura expansão da rede de
energia elétrica. O Município
deveria ter uma reserva para
fazer esse serviço”.
A Prefeitura informou que

Prefeitura de Cruzeiro adquire duas
motocicletas para a fiscalização nas ruas
Foto: Divulgação

Da Redação
Cruzeiro

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
WASHINGTON CÉSAR SATURNINO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de aciaria II, estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Nova Iguaçu - RJ, no dia 28 de fevereiro de 1978, residente
e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo, No 462, Bloco I, apto 201, Crispim, Pindamonhangaba
SP, filho de CEZARIO SATURNINO e EUNICE DE ARAUJO SATURNINO.
NATHALYARIBEIRO GAMA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, de 33
anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 2 de agosto de 1984, residente e domiciliada Rua
Eduardo Prates da Fonseca, no 387, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ GAMA e
MARIA APARECIDA RIBEIRO GAMA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 6 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
RODOLFO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado civil solteiro, de 52 anos de
idade, nascido em Lorena - SP, no dia 18 de maio de 1965, residente e domiciliado Rua Dr. Joaquim Belo do
Amorim no 247, Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filho de QUINTINO DE OLIVEIRA e LUZIA DE
OLIVEIRA.
CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil solteira, de 43 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 15 de dezembro de 1973,
residente e domiciliada Rua Dr. Joaquim Belo do Amorim no 247, Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP,
filha de DAVID DA ROCHA MACHADO e MARIA ALICE DOS SANTOS MACHADO. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 7 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
LUCAS GONÇALVES CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de qualidade, estado civil
solteiro, de 23 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 18 de abril de 1994, residente e domiciliado
Rua Fátima de Camargo Loberto, no 95, Vila Verde, Pindamonhangaba SP, filho de DIDIMO FERREIRA
CAMPOS e ANA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS.
ISABELLY BARBOSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia 14 de março de 1996, residente e domiciliada
Rua Dona Carmelita Gama Romeiro, no 90, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de VALDECIR
PEREIRA DE OLIVEIRA e JAILDE BARBOSA DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 7 de dezembro de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
PAULO ROBERTO FERREIRA CUEVAS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de enfermagem,
estado civil divorciado, de 41 anos de idade, nascido em Bela Vista - MS, no dia 18 de março de 1976, residente
e domiciliado Avenida Kassato Maru no 557, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filho de VINÍCIO
CUEVAS e MERCEDES FERREIRA CUEVAS.
SIMONE SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão agente penitenciária, estado civil
divorciada, de 42 anos de idade, nascida em Andradina - SP, no dia 15 de janeiro de 1975, residente e
domiciliada Avenida Kassato Maru no 557, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de IRINEU
APOLINARIO DE SOUZA e MARIA DO CARMO SANTOS DE SOUZA. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 8 de dezembro de 2017.

já realizou a manutenção da
iluminação pública em mais
de 90% da cidade. De acordo
com a Ouvidoria Municipal,
o tempo de resolução dos
problemas de manutenção
tem sido de três dias.

Guardas Civis de Cruzeiro, durante apresentação de novas motos entregues para atendimento em Cruzeiro

Policia é atacada ao tentar prender
suspeitos de tentativa de homicídio
Um jovem de 23 anos foi
baleado na noite dá última
quinta-feira no Santa Luzia
em Guaratinguetá. Ao tentarem abordar o carro dos
criminosos, uma equipe da

Polícia Militar foi recebida
a tiros.
De acordo com a PM, o
rapaz estava na Rua 13,
quando foi alvejado por
volta das 11h. Enquanto a

vítima era socorrida, uma
equipe da PM realizava
buscas na região, quando se
deparou com os ocupantes
de um veículo, suspeito de
ter sido usado pelos atira-

O Departamento de Trânsito de Cruzeiro começou
a utilizar duas motocicletas, marca Honda, modelo
NXR Bros, nas atividades
de fiscalização nas ruas da
cidade.
Os veículos começaram a
circular pelas vias na última
segunda-feira. As motos estão sendo usadas em escala
de serviços para fiscalização
nas ruas com mudança de
direção, centro e bairros do
município.
Os veículos foram adquiridos por recursos próprios
da Prefeitura, para auxiliar
e melhorar os trabalhos dos
agentes municipais.

dores.
Ao perceber que seriam
abordados, os bandidos
efetuaram diversos disparos contra a viatura, mas
nenhum policial foi ferido.
Os criminosos conseguiram
fugir.
A Polícia Civil investiga
o caso, mas até o momento
ninguém foi preso.

Homem é assassinado com três tiros em Cruzeiro
Um homem de 39 anos foi
assassinado na manhã da
última sexta-feira, em Cruzeiro. A vítima foi alvejada
por três disparos de arma
de fogo no Jardim América.

De acordo com o boletim
de ocorrência, o indivíduo
caminhava pela rua João
Marcondes de Castro, quando foi surpreendido pelo
atirador. A vítima, que pos-

suía antecedentes criminais,
foi baleada na mão, peito e
rosto.
Uma ambulância foi acionada, mas o homem acabou
não resistindo aos ferimen-

tos e morrendo no local.
A Polícia Civil abriu um
inquérito para investigar o
caso. O assassino não havia
sido identificado até o fechamento desta edição.
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Jornalista é alvo de
tentativa de homicídio

Foto: Reprodução

Da Redação
Lorena

A Polícia Civil de Lorena
investiga uma tentativa de
assassinato contra o jornalista, Páride Zanini, 69 anos, na
noite da última quinta-feira,
no Centro. O repórter policial
chegou a ser atingido por um
tiro de raspão no peito.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na varanda de sua casa, localizada
na avenida Bernardino de
Campos, quando o criminoso
chegou e afirmou que estava
ali para matá-lo. O criminoso
fugiu após efetuar seis tiros,
sendo que somente um atingiu de raspão o jornalista.
Páride foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro
Municipal. Segundo a Polícia
Civil ele não corre risco de
morte.
Ao Jornal Atos, o jornalista
contou que suspeita que o
autor dos disparos foi até ele
após a publicação de um tex-

Aumento para R$ 3,50 no valor da passagem
entrou em vigor na quinta-feira; Marcus Soliva
destaca intervalo de dois anos sem reajuste
Da Redação
Guaratinguetá

Páride Zanini, alvo de atentado

to na internet sobre o acusado, seguida da assinatura
de Páride. “Colocaram uma
matéria sobre ele, falando
de crimes, mas não fui eu.
Não tenho nada com isso,
mas a Polícia está em cima”.
Até o fechamento desta
edição, o suspeito havia
sido encontrado.

Dise prende traficante
em Guaratinguetá
Uma operação da Dise
(Delegacia de Investigações
Gerais Sobre Entorpecentes)
prendeu um traficante de
drogas de 23 anos, na tarde
da última terça-feira, em
Guaratinguetá.
De acordo com a Polícia
Civil, uma investigação de
cerca de um mês apontou
que o homem armazenava
entorpecentes em uma casa
na rua Cipriano Sales Luz, no

Parque São Francisco.
Com um mandado de busca, os policiais invadiram o
imóvel, onde encontraram
o criminoso em posse de
setenta gramas de cocaína,
sessenta gramas de maconha e uma balança de
precisão.
O jovem foi encaminhado
à Dise, onde permanece
preso e à disposição da
Justiça.

Presos embalando meio
quilo de crack em Pinda
Dois adolescentes de 16
anos e um homem de 49
anos foram flagrados embalando meio quilo de crack na
noite da última segunda-feira em uma casa no Castolira,
em Pindamonhangaba.
Segundo o boletim de
ocorrência, uma equipe
patrulhava o bairro quando
verificou um movimento
suspeito em frente a uma
residência. Ao entrarem
no local, os policiais se
depararam com o trio embalando a droga.

Os menores de idade
tentaram fugir, mas acabaram capturados.
Além de crack, foram
apreendidas uma balança de precisão e uma
determinada quantia de
dinheiro.
Os adolescentes infratores foram apreendidos e
aguardam transferência
para a Fundação Casa.
Já o adulto foi preso em
flagrante por tráfico de
drogas e recolhido à Cadeia Pública de Taubaté.

Polícia de Guara apreende
três máquinas caça-níqueis
Após receber denúncias
anônimas, a DIG (Delegacia
de Investigações Gerais)
apreendeu três máquinas
caça-níqueis na última terça-feira, em Guaratinguetá.
Os equipamentos ilegais
estavam escondidos em um
estabelecimento comercial
no Nova Guara.

Segundo o boletim de
ocorrência, as máquinas
foram localizadas em uma
loja da rua Índia Paraguaçu.
O proprietário do local,
de 62 anos, foi encaminhado à Delegacia, onde
permanece à disposição
da Justiça.

Traficante é flagrado com
crack em Pindamonhangaba
A Polícia Militar prendeu,
na noite da última terça-feira, um homem de 27 anos
que estava traficando crack
em uma esquina do Jardim
Eloyna, em Pindamonhangaba.
De acordo com a PM, uma
viatura realizava uma ronda
em um ponto conhecido
como local de tráfico de
drogas, quando suspeitou

Tarifa mais cara eleva
cobranças em Guara

da atitude de um jovem.
Durante a abordagem, foram encontradas com o
rapaz cerca de dez gramas
de crack, embaladas para
a venda.
O criminoso, que já possuía passagem pela polícia,
foi preso em flagrante por
tráfico de drogas e recolhido à Cadeia Pública de
Taubaté.

Os passageiros do TUG
(Transporte Urbano de Guaratinguetá) pagam mais
caro pela passagem desde a
última quinta-feira. Entrou
em vigor o novo preço da
tarifa, que passou de R$ 3,20
para R$ 3,50. O reajuste foi
anunciado pelo prefeito
Marcus Soliva (PSB), em
novembro, e virou alvo de
críticas nas ruas.
O último reajuste para o
setor foi concedido foi em
junho de 2015, quando o valor do bilhete foi elevado de
R$2,95 para R$ 3,20. A nova
alta, de 9%, não precisou de
aprovação da Câmara, mas
os vereadores divergiram
sobre o tema.
Entre os passageiros, uma
certeza: a de que o ajuste tem
que vir acompanhado de
melhorias no serviço. “Olha,
primeiro que pra aumentar
a tarifa devia melhorar o
ônibus. Ultimamente você
pega o ônibus é loteria, ele
pode quebrar ou não. O
ônibus está muito velho, é
desconfortável, geralmente
em horário de pico tem muita gente. Pagamos R$3,50 e
em 15, 20 minutos a gente
já está no destino. Aqui não
é São Paulo, São José dos
Campos, que você pega o
ônibus e roda bastante, aqui
a cidade é muito pequena”,
avaliou o professor Alexandre Ferreira, 48 anos.
Morador do Beira Rio 2,
ele usa o serviço diariamente. “Eu acho que vai chegar a
R$ 4 a tarifa, e não melhora.
Moro aqui há mais de trinta
anos, essa cidade só piorou.
Nós também somos culpados, porque aqui é assim
‘eu tenho carro, o resto que
se vire’, mas quem pode ter
um carro são poucas pessoas. Agora, se melhorasse
o transporte público, você
diminuiria a quantidade
de carros que andam na
cidade, porque nos países
desenvolvidos até o ministro
anda de ônibus de metrô”,
exemplificou.
Presidente da Comissão
de Transportes da Casa,
João Pita (PSB) garantiu
que reajuste está adequado
para o momento, devido às
altas dos combustíveis, em
especial o diesel. “Depois
de quase três anos sem reajuste, o prefeito decretou
o aumento. Sabemos que
tiveram aumento do diesel,
salário dos servidores da
empresa, encargos sociais e
esse reajuste vem minimizar
o equilíbrio tarifário”.
Já o oposicionista Nei

Carteiro (PMDB), ainda em
novembro, chegou a cobrar
o Ministério Público um posicionamento sobre o caso.
“Só poderia acontecer caso já
houvesse parecer favorável
desse órgão (CAEx). Vamos ao
Ministério Público. Se houve

o parecer e a planilha tiver de
conformidade, é um decreto
que cabe ao Executivo”.
Os ônibus do TUG circulam
por 32 linhas, entre as áreas
urbanas e rurais. Através de
nota encaminhada à imprensa,
o prefeito informou que desde

ENQUETE:

Você está contente com o serviço prestado
pelo transporte público de Guaratinguetá?
O aumento do valor na passagem do transporte urbano gerou reclamações na cidade. Entre
os passageiros não são poucas as reclamações, como atrasos, qualidade do atendimento, condições dos ônibus e a falta de um sistema de integração. Para saber a opinião de quem sentiu
no bolso a alteração implantada na última quarta-feira, a reportagem do Jornal Atos foi às
ruas de Guaratinguetá em enquete que mostrou o descontentamento dos usuários do TUG.
Fotos: Jéssica Dias

Daniele de Souza,
34 anos, dona de casa,
Colônia do Piagui

Lurdes Rangel Toledo,
39 anos, doméstica,
Engenheiro Neiva

Patrícia Santos Araújo,
48 anos, manicure,
Village Santana

“A c h o m a i s d o q u e
justo eles aumentarem
a passagem, porque os
cobradores também precisam, porque tudo está
aumentando. Eles vão trabalhar por aquele valor?
Não compensa. Pra mim
tá bom, os outros lugares
tudo aumentou, por que
Guara não? Eles também
precisam, tem conta pra
pagar, então pra mim ok”.

“Uma porcaria, está péssimo, ônibus quebra, hora
atrasado, pra gente pegar
outro ônibus tem que sair
mais cedo de casa pra
poder ficar meia hora
esperando. Se aumentasse
e melhorasse pra gente
o horário, condição, não
quebrasse tanto, eu acho
que seria justo, mas do
jeito que tá eu acho que
é sacanagem”.

“Eu acho um absurdo
esse preço novo, porque
as vezes gasta dez, vinte
minutos, não dá pra vir a
pé, porque tem pessoas que
não conseguem andar, pra
pagar R$ 3,50 e não tem
integração. Se tivesse um
bilhete que a gente fosse e
voltasse pelo mesmo preço,
mas é um absurdo. Por
isso que sou contra esse
aumento”.

Agnes Roberto,
22 anos, operadora de caixa,
Santa Luiza

Júlio César,
35 anos, músico,
Vila Alves

Everton Willan,
32 anos, pintor,
Santa Luzia

“Não concordo porque
os ônibus são muito ruins,
precários, estraga direto e
também esses dias tinha
até goteira no ônibus. Eles
aumentam, mas não melhoram o serviço. Só que não
tem melhoria, não sei pra
onde vai o dinheiro. “Eu
pego o ônibus todo dia
para ir trabalhar, para vir
pro Centro, pra fazer curso,
todo dia”.

“Eu acho que tudo tem
uma manutenção, um aumento. Tudo tem um gasto,
mas pelo preço que eles
estão cobrando aqui em
Guaratinguetá, eu acho
que os serviços poderiam
ser melhores para a gente.
Acho que deveria ter uma
assistência, o suporte que
eles dão podia ser melhor
pelo preço que estão cobrando na cidade”.

“O preço é muito alto
se a gente comparar com
as condições dos ônibus
que usamos aqui. Direto
quebra, e fora que ainda
todo estragado por dentro.
Isso quando não estraga no
meio do caminho e larga a
gente na mão, chega atrasado no serviço e só quer
saber de aumento, melhora
nada. Aí pagar esse preço é
complicado”.

Grupo reúne 700 assinaturas contra
aumento da tarifa de ônibus em Guara
Moradores pedem revogação de novo preço da passagem;
Celão garante que Câmara está aberta para atender o povo
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um grupo de moradores
de Guaratinguetá se reuniu
para criar um abaixo-assinado contra o decreto que
determinou o reajuste da tarifa do transporte. No último
sábado, o Revelia realizou
uma manifestação na praça
Conselheiro Rodrigues Alves
para debater o aumento.
Mais de setecentos assinaturas foram colhidas.
O grupo protocolou o abai-

o início do ano tem sido procurado pelas concessionárias São
José e Oceano para aprovar o
reajuste.
O consórcio que opera as
duas empresas chegou a pedir
reajuste da tarifa para R$ 3,84.
No documento, Soliva comparou o preço da tarifa da cidade
com a de outros municípios,
como São José dos Campos
(R$ 4,10), Pindamonhangaba
(R$ 3,90) e Lorena (R$ 3,50).
“Iremos intensificar as vistorias nos ônibus para analisar
as reclamações dos cidadãos. O
próximo passo será a realização da licitação do transporte
coletivo, que esperamos que
aconteça nestes próximos
dois meses, sendo que já sinalizamos o valor que deverá
ser o aceitável para a próxima
concessionária”.

xo-assinado na secretaria
de Serviços Urbanos, com
cópia para a Prefeitura, e no
Ministério Público. Na última
quinta-feira, três membros do
Revelia levaram o documento
à Câmara com a intenção de
protocolá-lo na Comissão de
Transportes, mas apenas um
dos membros estava presente.
Sem o vereador João Pita
(PSB), presidente da comissão,
e Luizão da Casa de Ração (PR),
que está de licença, o grupo
teria buscado Márcio Almeida
(PPS), terceiro membro. “Mas

ele se desviou e transferiu a
responsabilidade para o presidente da Câmara”, contou
Rogério Barros, organizador
do abaixo-assinado.
O grupo abordou o presidente Marcelo Coutinho, o Celão
(PSD). “Ele alegou falta de tempo e não nos atendeu. Foi uma
atitude, tanto de um quanto de
outro, que já esperávamos”.
Celão respondeu ao Jornal
Atos que tinha uma reunião
e não podia atender o grupo,
mas que deixou a possibilidade
aberta para a última sexta-

-feira. “Não sabia qual era o
tema ou a intenção e deixei
muito claro para eles que os
atenderia no dia seguinte. Mas
na sexta estive na Câmara durante toda a tarde e ninguém
apareceu para fazer protocolo
ou recebimento de qualquer
documento”.
O presidente respondeu
ainda que as terças e quintas-feiras quaisquer moradores
podem ir até à Câmara durante
toda a tarde para serem atendidos pelos vereadores, sem
agendamento prévio.
Rogério Barros contou que
os vereadores Nei Carteiro
e Décio Pereira, ambos do
PMDB, se colocaram à disposição para ajudar o grupo,
através de uma carta oficial à
Câmara. Ele não voltou a procurar o presidente da Câmara
na última sexta.
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Vereadores preparam votação para decidir
terceirização do Pronto Socorro em Guará
Discussão por divisão de votos toma Câmara; esperada para quinta, votação pode ser decidida por Celão
Foto: Divulgação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, durante assinatura de convênio em São Paulo; apoio de Alckmin é vital para projeto do novo PS

O projeto de terceirização
dos atendimentos do Pronto
Socorro de Guaratinguetá
por meio da implantação de
uma OS (Organização Social)
será votado nesta semana na
Câmara Municipal. O prefeito
Marcus Soliva (PSB) se reuniu
com os vereadores na última
quarta-feira para apresentar
a proposta. Na Casa, o clima é
de divisão. Para aprovação é
necessária maioria simples de
votos, ou seja, seis vereadores.
Antes mesmo de chegar ao
Legislativo, a proposta causou
um racha entre os vereadores.
Dois projetos semelhantes foram apresentados e retirados
pelo vereador Pedro Sannini
(PTB). Dessa vez o documento
chegará à Câmara com a assinatura do prefeito. Mesmo
assim, parte dos vereadores

se mostrou reticente quanto
à proposta.
Maior bancada da Casa,
com cinco parlamentares, o
PMDB se reuniu para discutir
o projeto na última semana.
Líder do partido na Câmara,
o vereador Nei Carteiro antecipou seu posicionamento
contrário e salientou que é
necessário descentralizar os
atendimentos. “Tem que haver uma gestão plena dentro
do Pronto Socorro com uma
efetiva fiscalização e auditoria
nos procedimentos em parceria com o hospital para checar
tudo”, iniciou. “É necessário
uma pessoa do Poder Executivo dentro do PS para fazer
a gestão de maneira eficaz.
Então não concordamos com
essa decisão de terceirização”,
concluiu.
Presidente da Comissão
de Saúde, Marcelo Augusto
‘da Santa Casa’ (PSD) revelou
que pediu que à secretária
Maristela Macedo que esclarecesse aos vereadores sobre
os custos com o serviço. “Por
qual motivo a saúde pode ser
administrada por uma OS?
Solicitamos que a secretaria
de Saúde apresentasse uma
planilha de custos financeiros que viabilizassem essa
questão”.
Líder do Executivo na Câmara, o vereador João Pita (PSB)
listou os pontos positivos da
proposta. “A OS é isenta do
pagamento de imposto e sai
mais barata para o Município.
Cabe à Câmara o processo
de autorizar o projeto. Esperamos que não tenhamos
a necessidade do presidente
votar. Estamos buscando
junto a base e aos parceiros
do PMDB”, respondeu.
Troca – De volta à Câmara,
o vereador Vantuir Faria,
primeiro suplente do PSDB,
tomou posse para a vaga
de Luizão da Casa de Ração
(PR) e ficará até o dia 20 no
Legislativo. Na próxima segunda-feira o partido vai se
reunir para discutir a votação
da OS. Além de Faria, Marcos
Evangelista (PSDB) também
votará.
Com a possibilidade de
placar igual no plenário, o
presidente da Câmara, Marcelo Coutinho, o Celão (PSD), foi
questionado se poderá votar
a favor ou contra. “Eu sou a
favor da OS. Analisei muito
nos últimos vinte dias várias
cidades da nossa região. Temos cidades onde deu muito
certo e onde não deu certo,
mas isso varia de acordo com
a Organização contratada”.
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Vereador acusa Prefeitura de plagiar texto
da internet em resposta a requerimento

Secretária de Negócios Jurídicos nega ilegalidade do conteúdo e Câmara cobra posição do prefeito
Foto: Arquivo Atos

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

A harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo
em Cachoeira Paulista não
parece estar nos melhores
momentos. Apesar da Prefeitura ter respondido o
requerimento do vereador
Thales Satim (PSC) sobre o
termo aditivo que aumenta o
repasse ao Auto Posto Ludina, a forma como a resposta
chegou até a Câmara causou
insatisfação. A Prefeitura
foi acusada de copiar da
internet um texto utilizado
na resposta.
O requerimento foi encaminhado em outubro.
De acordo com o autor do
documento, neste ano, com
o reequilíbrio de janeiro e
setembro, o aumento resultou em 12,80% no preço
da gasolina pago pela Prefeitura. Um dos pontos é o
questionamento do motivo
de pagar mais por esse contrato, sendo que o município
possui outros postos com
preços inferiores.
A resposta de que o aumento realizado é legal e
respaldado juridicamente

Foto: Rafaela Lourenço

O prefeito Edson Mota e o vereador Professor Danilo; requerimento cobra medida sobre respostas

chegou a Câmara na última
semana, e virou polêmica
entre os vereadores. Danilo

Luiz da Silva, o professor
Danilo (PROS) afirmou que o
texto utilizado pela Prefeitu-

ra seria, na íntegra, a cópia
de um artigo da internet,
o que, segundo ele, é um

desrespeito com todos os
vereadores. “A resposta veio
copiada. Foi um ‘Ctrl C Ctrl
V’, como a gente usa na linguagem de computadores. É
uma questão grave, porque
uma vez que ele é aprovado
de forma unânime, este requerimento não é apenas de
um vereador e sim de toda
a Casa”, frisou.
Segundo a secretária de
Negócios Jurídicos, Gisele
Fernandes, a Prefeitura não
recebeu nenhuma reclamação formal. Ela garantiu
que a resposta foi enviada
em prazo oportuno, citando
cópias de jurisprudências e
doutrinas citando as fontes.
A secretária ressaltou ainda
que nenhum promotor ou
advogado teria autoridade
para mudar uma posição
jurisprudencial. Para Gisele,
a situação foi uma confusão
na interpretação do conteúdo.
Apesar da argumentação
da secretária, um novo requerimento foi aprovado
na Câmara, cobrando um
posicionamento do prefeito Edson Mota (PR) sobre
a resposta enviada pelo
Jurídico. O novo pedido

foi aprovado por dez votos
(Max Barros-DEM e Nenê do
São João-PSB não participaram da votação).
Carros – Outro requerimento, também de autoria de Professor Danilo e
aprovado com dez votos,
questiona o chefe do Executivo pela contratação de 11
carros por um valor mensal
de R$ 27 mil de aluguel
para o uso da secretaria de
Saúde. Entre as informações
solicitadas, o ano, modelo
e quilometragem. A ideia,
segundo o autor, é fiscalizar
e fazer uma comparação
através da tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas) para saber
se não seria mais viável a
compra do que o aluguel.
“Queremos saber se a Prefeitura fez algum estudo
pra entender que era mais
viável a locação do que a
compra. O mesmo vereador,
que tem a postura de elogiar
o prefeito quando as coisas
estão certas, tem que criticar quando as coisas estão
erradas”, destacou Danilo.
O Executivo tem trinta dias
a partir da votação para
responder o requerimento.

Cruzeiro e Silveras esperam liberação para o “Internet para Todos”
Projeto federal que facilita acesso para regiões “off-line” deve ser disponibilizado a partir do ano que vem
Jéssica Dias
Região

A passagem do ministro
de Ciência, Tecnologia e Comunicações Gilberto Kassab
pela Região Metropolitana
do Vale do Paraíba trouxe
frutos para duas cidades.
Silveiras e Cruzeiro estão
elaborando o projeto para
integrar o “Internet para
Todos”, do Governo Federal.
O projeto, que consiste
em distribuição do sinal de
3G para escolas públicas e
zonas rurais, deve ser disponibilizado a partir de 2018.
Kassab explicou que o Governo Federal arcará com as
despesas da instalação. Já o
Município é responsável pelo
terreno que possa receber a
torre, as antenas e por tomar
as devidas providências de
segurança no local.
No último dia 2, o ministro
participou de uma reunião
do Codivap (Consórcio de
Desenvolvimento Integrado
do Vale do Paraíba), onde
apresentou o projeto “Internet para Todos”. O encontro
aconteceu em Cruzeiro, no
auditório da Fatec (Faculdade de Tecnologia) “Waldomiro May”. A cidade é uma
das que buscam apoio para
receber o projeto.
Já o prefeito de Silveiras,
Guilherme Carvalho (PSDB),
se encontrou na cidade de
Pindamonhangaba com Kassab. Juntos firmaram parceria para o programa “Inter-

net Para Todos”, que fará a
instalação de uma antena 3G
para atender aos moradores
do bairro do Bom Jesus, que
sofre com as dificuldades
para obter acesso à internet.
“O Município já pleiteou a
questão do bairro do Bom Je-

sus, tem uma antena lá que é
o ‘quebra galho’, que estraga
sempre, então o município já
solicitou e já tem o terreno
próprio, e está na fase de
formalização para poder
conseguir essa antena para
o bairro”, explicou o chefe de

Gabinete, Zé Ritinha.
De acordo com a Prefeitura,
outras localidades também
receberão o sinal de 3G como
bairro do Sertão dos Marianos e bairro dos Macacos.
Cidade Inteligente - Outras cidades da região bus-

cam apoio do ministério de
Ciência, Tecnologia e Comunicações para poder receber
projetos para ampliação
do sinal de internet para
os moradores. No “Cidade
Inteligente”, além da disponibilização de sinal de inter-

net gratuito à população, o
projeto busca contribuir com
os setores de segurança e de
serviços.
Guaratinguetá e Pindamonhangaba aguardam liberação para a implantação do
projeto.
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PREFEITURA DE LORENA
Nota de correção: Pregão Presencial Nº 117/17
PROC. Nº 569/17.
O Município de Lorena-SP torna público a correção da
data de abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço
por item, cujo objeto é a aquisição de tiras reagentes
para detecção de glicose no sangue, sendo: Onde lê-se
“19 de Novembro”, leia-se “19 de Dezembro”. O restante
permanecerá o mesmo. Informações (12) 3185-3000,
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TOMADA DE PREÇOS Nº 10/15
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da
publicação de TERMO ADITIVO Nº 5 do processo licitatório
acima referido, onde lê-se “DATA DE ASSINATURA: 04 de
janeiro de 2017”, leia-se “DATA DE ASSINATURA: 04 de
janeiro de 2018”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO Nº 05
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: ESKELSEN – ARTEFATOS DE CIMENTO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.694.946/0001-88
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica alterada a cláusula 8.1
do contrato nº 225/15 sendo prorrogado o prazo de vigência
co contrato por mais 08 (oito) meses, a contar da presente
data, conforme estabelece o artigo 57,§ 1º, I da lei 8666/93
Cláusula segunda: Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do contrato original. DATA DA ASSINATURA:
04/01/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROC: 523/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: O curso de capacitação com o objetivo de
sensibilizar para a medição de conflitos no contexto da
convenção das relações interpessoais para 40 profissionais
– Introdução a Medição de Conflitos.
C O N T R ATA D A : S E R V I Ç O N A C I O N A L D E
APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CNPJ: 03.709.814/0037-07
VALOR TOTAL: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 30 (dias) dias a partir de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 05/12/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº
87/2017 PROC. Nº 453/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para aquisição de
medicamentos e demais objetos de ação judicial e de
Cadastro na Assistência Farmacêutica.
CONTRATADA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME
CNPJ: 45.651.775/0002-46
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,7,8,11,12,23,24,31,32,37
,38,39,40,55,56,65, 66, 73, 74, 79, 80, 118.
VALOR TOTAL: R$ 53.356,48 (cinqüenta e três mil
trezentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e oito
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/12/2017.

(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.

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

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 -

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº
87/2017 PROC. Nº 453/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para aquisição de
medicamentos e demais objetos de ação judicial e de
Cadastro na Assistência Farmacêutica.
CONTRATADA: LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO
EPP CNPJ: 15.395.501/0001-91
VENCEDORA DOS ITENS: 19,20,25,26,29,30,36,43,44,
47,48,57,58,63,64,81,82,95,96,133,134,149,150,157,15
8, 159,160,165,166,169,170,173,174,177,178,191,192,1
95,196,197,198,201,202,208,211,212.
VALOR TOTAL: R$ 352.255,16 (trezentos e cinquenta e
dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA
ASSINATURA: 08/12/2017.

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

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 115/17 PROC. Nº 565/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro
de preços para a prestação de serviços de confecção de adesivos, lonas e placas de
inauguração para atender as necessidades de diversas secretarias municipais, pelo período
de 12 (doze) meses, a realizar-se ás 09h30min do dia 11 de Janeiro de 2017, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações,
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12)
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2017 – PROC. 512/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o Registro de Preços para
aquisição de papel sulfite A4, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP, CNPJ:
22.929.478/0001-33 vencedora do item: 2 no valor total de R$ 37.125,00 ( trinta e sete mil
e cento e vinte e cinco reais )
EMPRESA: POCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ:
51.920.700/0001-35 vencedora do item: 1 no valor total de R$ 106.500,00 ( cento e seis mil e
quinhentos reais )

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 107/17 PROC. Nº 522/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, Ata de registro de Preços do tipo menor preço global, cujo objeto é o Registro
de preços para contratação de empresa especializada em manutenção de ruas com
bloquetes e paralelepípedos em diversas vias da municipalidade, com fornecimento de
materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Projeto e Planilha Orçamentária,
Memorial descritivo e Demonstrativos de BDI, a realizar-se ás 9h30min do dia 10 de
janeiro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625,
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h,
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017 – PROC. 553/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a aquisição de materiais de
iluminação e enfeites natalinos para o natal, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: PROSALEN COMERCIAL LTDA ME, CNPJ: 05.023.842/0001-82 vencedora
dos itens: 1,2,3 no valor total de R$ 10.614,40 (dez mil, seiscentos e quatorze reais e
quarenta centavos)
EMPRESA: NATHALIA LOBATO DE ANDRADE ME, CNPJ: 27.426.863/0001-81 vencedora
dos itens: 7 no valor total de R$ 300,00 (trezentos reais)

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO
DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores
das empresas Alukroma SA - Indústria e Comércio, Casamob Indústria
e Comércio Ltda, Tekno SA Indústria e Comércio e Wolverine/Tekno
Laminates And Composites Ltda, a participarem da Assembleia Geral
Extraordinária, que se realizará no próximo dia 12 de dezembro de 2017,
nos seguintes horários: às 07h00 e às 16h00, em convocação única,
respeitando quorum legal, na sede da empresa, situada na Rodovia
Prefeito Aristeu Vieira Vilela, nº 2.905 – complemento km 181,2, Vila São
José, na cidade de Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos referente
a Campanha Salarial. Lorena/SP, 08 de dezembro de 2017.
José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

9 DE DEZEMBRO DE 2017

Editais Proclamas — Aparecida
AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil
Brasileiro: E se alguém souber de algum impedimento
oponha-o na forma da lei.
1726 – Alencar Marcos Guimarães e Damiana Gonçalves de Araujo. Ele, nacionalidade
brasileira, garçom, solteiro, nascido no dia 21 de novembro de 1985, residente e domiciliado
na Rua Jose Crispim Filho, 55, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Jose Raimundo Guimarães
e Maria Lazara de Campos Guimarães. Ela, nacionalidade brasileira, balconista, solteiro,
nascida no dia 21 de julho de 1980, residente nesta cidade, na Rua Jose Crispim Filho, 55,
Aroeira, Aparecida/SP, filha de Paulo Gonçalves de Araújo e Maria Aparecida de Araujo.
1727 – Marcos Roberto Leme Assumpção Júnior e Helis Fernanda dos Santos. Ele,
nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido no dia 18 de dezembro de 1991,
residente e domiciliado na Rua Jose Francisco da Silva, 160, Sta. Terezinha, Aparecida/
SP, filho de Marcos Roberto Leme Assumpção e Nilcilene de Oliveira Assumpção. Ela,
nacionalidade brasileira, fisioterapeuta, solteira, nascida no dia 01 de março de 1992,
residente nesta cidade, na Rua Cardeal Dom Leme, 51, Sta Terezinha, Aparecida/SP, filha
de Paulo Benedito dos Santos e Silvana Cristina dos Santos.
1728 – Marcelo Gomes Faria e Fernanda Gleici9ane Motta Bortolassi. Ele, nacionalidade
brasileira, comerciante, solteiro, nascido no dia 06 de outubro de 1980, residente e
domiciliado na Rua Joaquim Azevedo Figueira, 129, Vila Zelia, Lorena/SP, filho de Gilberto
Brasil Faria e Lucia Mara Gomes Faria. Ela, nacionalidade brasileira, comerciante, solteira,
nascida no dia 27 setembro de 1990, residente nesta cidade, na Rua Cap. Emidio Moreira,
30, Apto. 01, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Wanderley Bortolassi e Lilia Oliveira Motta
Bortolassi.
1729 – Jose Geraldo Aguirre Pinto e Claudemira Rodrigues. Ele, nacionalidade brasileira,
motorista, divorciado, nascido no dia 09 de agosto de 1962, residente e domiciliado na
Rua Itapemirim, 521, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Antonio Aguirre Pinto e Maria de
Lourdes Corrêa Pinto. Ela, nacionalidade brasileira, governanta, solteira, nascida no dia
09 de setembro de 1982, residente nesta cidade, na Rua Benedito Macedo, 588, Ponte
Alta, Aparecida/SP, filha de Marilza Rodrigues.
1730 – Nathan Wilson dos Santos Hilário Glicério e Ana Cláudia Goulart. Ele,
nacionalidade brasileira, aux. de produção, solteiro, nascido no dia 17 de janeiro de
1990, residente e domiciliado na Rua Felippo, 254, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de
Wilson Pinto Hiário Glicério e Silvia Maria dos Santos Hilário Glicério. Ela, nacionalidade
brasileira, aux. administrativo, solteira, nascida no dia 30 de dezembro de 1987, residente
nesta cidade, na Rua Itapemirim, 190, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Jose Pedo Goulart
e Nilza Marques Pereira Goulart.
1731 – Fernando Augusto Rodrigues e Maria Ivone Pereira. Ele, nacionalidade brasileira,
frentista, solteiro, nascido no dia 11 de fevereiro de 1986, residente e domiciliado na
Rua Clementina de Castro, 02, Perpetuo Socorro, Aparecida/SP, filho de Jose Francisco
Rodrigues Filho e Matildes da Cruz Neto Rodrigues. Ela, nacionalidade brasileira, balconista,
solteira, nascida no dia 27 de junho de 1985, residente nesta cidade, na Rua Clementina de
Castro, 02, Perpetuo Socorro, Aparecida/SP, filha de Jose Pereira Neto e Maria Aparecida
da Silva Pereira.
1732 – Charles da Silva Andrade Batista e Fabíola Bruna Espifanio. Ele, nacionalidade
brasileira, aux. de custos, solteiro, nascido no dia 05 de junho de 1990, residente e
domiciliado na Rua Itabaiana, 534, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho Valdir Andrade Batista
e Irene Maria da Silva Andrade Batista. Ela, nacionalidade brasileira, repositora, solteira,
nascida no dia 21 de julho de 1993, residente nesta cidade, na Rua Itabaiana, 534, Itaguaçu,
Aparecida/SP, filha de João Roberto Epifanio e Rosangela Maria de Lira Epifanio.
1733 – Rogério Felicíssimo da Silva e Giselda Rodrigues Pires Neves. Ele, nacionalidade
brasileira, caseiro, solteiro, nascido no dia 29 de dezembro de 1981, residente e domiciliado
na Estrada Municipal, 80, Bairro Fogos, Aparecida/SP, filho de Pedro Ferreira da Silva e
Adma Maria Felicíssimo da Silva. Ela, nacionalidade brasileira, cozinheira, divorciada,
nascida no dia 04 de setembro de 1980, residente nesta cidade, na Estrada Municipal, 80,
Bairro Fogos, Aparecida/SP, filha de Wilson Neves e Ana Rodrigues Pires Neves.
1734 – Marcos Paulo de Souza e Vanessa Cristina de Moura. Ele, nacionalidade
brasileira, ambulante, solteiro, nascido no dia 01 de março de 1982, residente e domiciliado
na Rua Maria Antonieta Felix, 100, São Roque, Aparecida/SP, filho de Vicente Ferreira de
Souza e Maria Aparecida da Silva de Souza. Ela, nacionalidade brasileira, aux. de salão,
solteira, nascida no dia 21 de dezembro de 1978, residente nesta cidade, na Rua André
Tozeto, 151, Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filha de Antonio Carlos de Moura e Maria
Madalena Faria de Moura.
1735 – André Aparecido dos Santos Reis e Sabrina Costa Soares. Ele, nacionalidade
brasileira, estudante, solteiro, nascido no dia 07 de outubro de 1991, residente e domiciliado
na Av. Itaguaçu, 1860-A, São Geraldo, Aparecida/SP, filho de Francisco Cineu de Oliveira
Reis e Maria Aparecida dos Santos Reis. Ela, nacionalidade brasileira, estudante, solteira,
nascida no dia 24 de setembro de 1999, residente nesta cidade, na Av. Itaguaçu, 1860-A,
São Geraldo, Aparecida/SP, filha de Sidney Pinto Soares e Rosana de Carvalho Costa.
1736 – Marcelo Henrique Pereira de Carvalho e Tamela Luizi Reis de Oliveira. Ele,
nacionalidade brasileira, operador de supermercado, solteiro, nascido no dia 21 de setembro
de 1989, residente e domiciliado na Rua Jose Murad, 97, Bloco B, Apto. 01, Vila Mariana,
Aparecida/SP, filho de Marcilio Ribeiro de Carvalho Filho e Maria Auxiliadora Lucio Pereira de
Carvalho. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 08 de junho de 1993,
residente nesta cidade, na Rua Jose Mura, 97, Bloco B, Apto 01, Vila Mariana, Aparecida/
SP, filha de Pedro Luis de Oliveira e Maria Aparecida Reis de Oliveira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 242/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de preços para aquisição de condicionador de ar para a
Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro dos Macacos neste município, 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: 21/12/2017, às 14:00 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, 07 de dezembro de 2017.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2017 – PROC. 517/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o Registro de preços
para aquisição de pó de café, açúcar e filtro de papel 103, para diversas secretarias , o
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do
objeto as empresas:
EMPRESA: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP,
CNPJ: 22.929.478/0001-33 vencedora dos itens: 3,4 no valor total de R$ 23.752,56 ( vinte
e três mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos )
EMPRESA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP, CNPJ:
17.136.467/0001-66 vencedora dos itens: 1,2 no valor total de R$ 71.757,00 ( setenta e
um mil setecentos e cinquenta e sete reais )
EMPRESA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA - EPP, CNPJ: 15.725.489/0001-36
vencedora dos itens: 5,6 no valor total de R$ 1.682,60 ( setenta e um mil setecentos e
cinquenta e sete reais )
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2017 PROC. Nº 501/2017.
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.
CONTRATADA: SYDNEI MARIA DA SILVA CONTREIRAS CNPJ: 24.313.128/0001-73
VENCEDORA DOS ITENS: 7,8.
VALOR TOTAL: R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 07/12/2017..
PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2017 PROC. Nº 330/2017
A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 05/2017, que
tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de revitalização do
sistema de iluminação publica do município em especifico de vias nos Bairros Cecap Baixa;
Cidade Industrial; Vila dos Comerciarios I; Nova Lorena; Cabelinha; Santa Edwirges; Novo
Horizonte; Vila Geny e Vila Nunes, com fornecimento de material, equipamentos e mão de
obra. O recurso apresentado pela empresa ALFI SERVIÇOS EIRELI - EPP, foi indeferido
conforme parecer técnico. Comunico também que conforme sessão pública agendada para
abertura dos envelopes de proposta resultou com a empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS
LTDA vencedora com o de R$ 154.450,00 (centro e cinqüenta e quatro mil quatrocentos
e cinqüenta reais). O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados
no Prédio da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.
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Prefeitura espera liberação
de R$ 380 mil para Capitólio
Recursos devem ser usados para novas instalações de
poltronas, ar-condicionado e iluminação no prédio do teatro

Foto: Divulgação

Jéssica Dias
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro
aguarda aprovação definitiva
do Estado para liberação de
verba de R$ 380 mil para a
aquisição de equipamentos
para o Teatro Capitólio. O valor solicitado será usado para
novas instalações e parte de
infraestrutura.
O Teatro tem a capacidade
de 259 lugares sentados no
térreo, contando o mezanino
com mais 52 lugares, que
hoje não está liberado para
acesso devido à falta de guarda corpo (área de segurança
que não permite a pessoa se
debruçar no mezanino).
Desde o início do ano, Cruzeiro preparou a documentação para se tornar MIT (Município de Interesse Turístico).
O projeto estadual classifica
140 municípios com menos
de duzentos mil habitantes
com potencial em desenvolver o turismo. “Os municípios
prontos tem a categoria especifica que é Estância Turística
e recebem um apoio muito
grande do Estado. Com essa
dificuldade dos que ainda
não se tornaram estância
em começar a desenvolver
o seu turismo, criou-se uma
lei na Assembleia Legislativa
autorizando o Estado a repassar R$ 600 mil para cada
município, de acordo com as
regras estabelecidas na lei”,
explicou o diretor de Turismo
Diego Miranda.
A partir da aprovação,

O teatro Capitólio, que espera pela liberação de verba de R$ 380 mil; cidade quer dinheiro para novas obras

Cruzeiro conseguiu a qualificação no MIT no dia 1º de
novembro, com prazo até o
dia 20 de novembro para que
apresentassem um projeto
de melhoria na cidade. “Em
reunião com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo
de Cruzeiro), a gente definiu
que a primeira prioridade é
o Teatro Capitólio, devido a
utilização de todos os finais
de semana e a necessidade de
algumas adequações”.
A dotação disponível para
o município foi de R$ 380
mil. De acordo com a Prefeitura, o projeto vai liberar
para Cruzeiro R$ 320 mil.
“O projeto vai para o Estado
com uma economia de R$ 60
mil”, contou Miranda. Com a
liberação da verba, o Teatro

vai receber instalação de ar-condicionado, troca das poltronas, compra de iluminação
e equipamentos de som. Na
parte de infraestrutura será
feita a instalação de guarda
corpo.
“Ele (projeto) teve a primeira autorização. O COC (Comitê Organizador das Cidades)
se reuniu e mandou o técnico
para Cruzeiro. O engenheiro
da secretaria de Estado deu
o parecer favorável à nossa
demanda, ao que a gente
está pleiteando. O COC autorizou a Prefeitura a juntar
os documentos, para fechar
e assinar o convênio. Agora,
estamos esperando só a parte
burocrática”.
A expectativa é de que o
convênio seja assinado no

próximo dia 31, quando se
encerra o ano contábil.
Histórico – A recuperação
do Capitólio faz parte da
programação de obras da
Prefeitura desde 2001, quando o local passou por uma
breve restauração. Reaberto
em setembro do mesmo ano,
o teatro recebeu uma série de
apresentações culturais.
As atividades pararam em
2009 para uma nova reforma
orçada em R$ 152 mil no ano
seguinte, mas a obra acabou
não tendo sequência. Após
sete anos entre paralisações
e retomadas, o prédio foi
reaberto em dezembro do
ano passado. Desde de então
o teatro funciona todos os
dias, aberto ao público para
visitação, das 9h às 17h.

Apresentação de dança neste sábado no Capitólio
Foto: Divulgação

Da Redação
Cruzeiro

Cena de ““Bruta Flor”, espetáculo que debate relacionamentos tem apresentação neste sábado, no Capitólio

O Teatro Capitólio de Cruzeiro recebe o espetáculo
de dança “Bruta Flor”. A
apresentação teve início na
última sexta-feira e segue
neste sábado, com início às
19h30.
Os ingressos estão à venda, na secretaria da Vitalité
Escola de Dança, à rua José
Florindo Coelho, n°
14, 2º
Retiro da Mantiqueira. Mais
informações pelo telefone
3144-8499 e na loja “Casinha de Brinquedos”, na
avenida Jorge Tibiriçá, n°
479, no Centro.

Centro Hípico recebe
4ª etapa do Ranking
interno, em Lorena
Evento aberto ao público espera atrair
cavaleiros e amazonas de toda região
Da Redação
Lorena

O Centro Hípico Italiano
de Lorena convida hípicas da
região a participarem da IV
Etapa do ranking interno, realizado neste sábado das 8h às
17h. As categorias são Plano,
0,40m, 0,60m, 0,80m, 0,90m
e 1,0m, 1,1m.
O reconhecimento de pista
da série escola será aberto
as 8h30 e encerrado após
trinta minutos, para o início
da apresentação da categoria
plano, às 9h. Será reaberto o
reconhecimento após apresentação do último conjunto
da série 0,60m, e novamente
após apresentação do último
conjunto da série 0,90m. As

séries se apresentarão na
sequência crescente da altura
dos obstáculos.
Para inscrições de última
hora poderão ser realizadas até
trinta minutos antes do início
da prova em questão, e será
cobrado o dobro da inscrição
normal devido ao atraso. Categorias série escola de plano
até 0,90m a taxa é de R$ 50,
Categorias acima de 0,90m
R$ 75 e Hors Concours R$ 30.
Todos inscritos serão premiados com uma medalha de
participação. A premiação será
feita logo após a apresentação
do último conjunto da categoria. Séries 0,40m 0,60m 0,80m
e 0,90m serão premiados do
1°ao 3°lugar com medalhas,
escarapelas e outros prêmios. A

premiação será feita logo após
o término da apresentação do
último conjunto da série de
0,40m, e posteriormente da
série 0,90m.
Categoria acima da séria escola serão premiados do 1°ao
3°com medalhas, escarapelas

e outros prêmios. A premiação
será no encerramento do
evento.
O evento é aberto ao público
com entrada gratuita, o Centro
Hípico fica na rua Scylas Tomé
de Souza, n°409, no Parque
das Rodovias.
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