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Enquete

Magrão questionado após 
devolver R$ 8,8 milhões

Francisco Carlos não
explica abandono
de tablets em Guará

A Prefeitura de Guaratin-
guetá vai abrir uma sindicân-
cia para apurar quais são os 
responsáveis pelo abandono 
de mais de mil equipamentos 
eletrônicos sem utilização 
(sendo 620 tablets), que de-
veriam ser entregues aos 
alunos da rede municipal de 
ensino em 2013, no primeiro 
ano do governo de Francisco 
Carlos (PSDB). Os aparelhos 
foram descobertos lacrados 
em escolas da cidade.

Comprados por meio de 
um convênio com o Planeta 
Educação, em 2013, os tablets 
foram mantidos guardados 
sem utilização desde então. 

A empresa confirmou ao 
Jornal Atos que o convênio 
foi assinado há cinco anos e 
que os equipamentos foram 
entregues para a Prefeitura 
em junho daquele ano. Nesta 
semana, a secretária de Educa-
ção de Guaratinguetá, Elisabe-
th Sampaio, deu continuidade 
à denúncia e reiterou que 
será aberta uma sindicância. 
“Quem sabia desses tablets, 
acredito que sejam funcioná-
rios e diretores antigos que 
ocuparam o cargo nos quatro 
anos. Por isso será averiguado 
e vamos comunicar o Ministé-
rio Público”.
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Os ex-prefeitos Junior Filippo e Francisco Carlos; um comprou e o outro não entregou os tablets que reforçariam as aulas nas escolas de Guará

Marcondes, que fará concurso

Depois de devolver mais de 50% do duodécimo, Câmara de Pinda tem orçamento 
de R$ 17,4 milhões em 2018; valor é 3% maior que montante trabalhado em 2017

O presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, Carlos 
Moura, o Magrão (PR), de-
volveu no último dia 22 ao 
prefeito Isael Domingues (PR) 
um cheque de pouco mais de 
R$ 8,875 milhões, referente 
à economia de recursos do 
duodécimo. O valor, que re-

presenta mais da metade do 
orçamento do Legislativo de 
2017, surpreendeu e gerou 
questionamentos pelo mu-
nicípio. Além dos chefes do 
Legislativo e Executivo, a ce-
rimônia de devolução contou 
com a presença do vice-pre-
sidente da Câmara, Osvaldo 

Macedo, o Professor Osvaldo 
(PR) e o vereador Ronaldo 
Pinto, o Ronaldo Pipas (PR).  
O montante entregue por Ma-
grão representa cerca de 53% 
do orçamento que ele contava 
para arcar com as despesas 
do exercício de 2017, que 
contou com um duodécimo de 

R$ 16,8 milhões. No site ofi-
cial da Câmara, o presidente 
explicou como funcionou as 
medidas de economicidade. 
“Temos feito um trabalho 
com responsabilidade e zelo. 
O resultado positivo desta 
economia de recursos deve 
ser creditado a todos os ve-

readores e servidores. Os 
recursos economizados serão 
fundamentais para o Execu-
tivo realizar ações nas áreas 
de Saúde, Educação, Esportes, 
Promoção Social, pavimenta-
ção de ruas e manutenção de 
asfalto”.
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ELES QUEREM SEU ESPAÇO Idosos que utilizam o transporte público de Lorena organizaram no fim 
de 2017 um abaixo-assinado para cobrarem melhorias no serviço prestado pela empresa ABC Transportes de 
Caçapava. Além da ampliação de linhas que passem pelo Centro, o documento solicita que seja liberada a passagem 
de pessoas com mais de sessenta anos pela catraca, evitando aglomerações e tumultos. Pág. 8
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Câmara quer 
reduzir cargos 
de confiança 
em Aparecida

O ano deve começar com 
mudanças na Câmara de Apa-
recida. A nova mesa diretora 
pretende extinguir cargos de 
comissão (confiança) e preen-
cher o quadro de funcionários 
com a realização de concurso 
público. Pelo menos essa é a 
promessa do presidente da 
Casa, Marcelo Marcondes (PV), 
que anunciou essa e outras 
mudanças. 
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Saúde é alvo 
de cobrança 
em Cachoeira

O prefeito Edson Mota (PR) 
assumiu Cachoeira em 2017 
com a promessa de recuperar 
a saúde, mas um ano depois os 
moradores continuam aguar-
dando uma ação rápida no 
setor. A saúde foi o foco de 
reclamações na enquete re-
alizada pela reportagem do 
Jornal Atos. Pág. 7

Lorena tem 
impasse no trevo 
entre Via Dutra 
e shopping

Moradores de Lorena co-
bram melhorias no sistema 
de tráfego na região do trevo 
e das rotatórias próximas ao 
Eco Valle.

Fim de ano 
tem queda 
de acidentes

Um balanço divulgado pela 
Polícia Rodoviária Federal 
apontou uma queda de 37% 
no número de acidentes nas 
rodovias da região durante 
os feriados de fim de ano, 
comparado ao mesmo período 
de 2016.

Famílias sofrem 
golpe no baile 
de formatura 
em Guará
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Depois de devolver mais de 50% do duodécimo, 
Câmara de Pinda tem orçamento 3% maior
Presidente do Legislativo trabalha com R$ 17,4 milhões em 2018, 
após entregar cheque de quase R$ 9 milhões ao Executivo
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Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, Carlos 
Moura, o Magrão (PR), devol-
veu no último dia 22 ao pre-
feito Isael Domingues (PR) 
um cheque de pouco mais de 
R$ 8,875 milhões, referente 
à economia de recursos do 
duodécimo. O valor, que 
representa mais da metade 
do orçamento do Legislati-
vo de 2017, surpreendeu e 
gerou questionamentos pelo 
município.

Além dos chefes do Legisla-
tivo e Executivo, a cerimônia 
de devolução contou com a 
presença do vice-presidente 
da Câmara, Osvaldo Macedo, 
o Professor Osvaldo (PR) e o 
vereador Ronaldo Pinto, o 

Ronaldo Pipas (PR). 
O montante entregue por 

Magrão representa cerca 
de 53% do orçamento   que 
ele contava para arcar com 
as despesas do exercício 
de 2017, que contou com 
um duodécimo de R$ 16,8 
milhões.

No site oficial da Câmara, 
o presidente explicou como 
funcionou as medidas de 
economicidade. “Temos feito 
um trabalho com responsa-
bilidade e zelo. O resultado 
positivo desta economia de 
recursos deve ser credita-
do a todos os vereadores 
e servidores. Os recursos 
economizados serão funda-
mentais para o Executivo 
realizar ações nas áreas de 
Saúde, Educação, Esportes, 
Promoção Social, pavimen-

tação de ruas e manutenção 
de asfalto”.

O valor substancial da 
devolução causou questiona-
mentos na cidade. As dúvidas 
acercam a possibilidade do 
Legislativo não necessitar 
do duodécimo definido para 
2018, que é de R$ 17,4 
milhões. O montante repre-
senta um aumento de 3% 
comparado ao orçamento 
de 2017.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou por e-mail e 
telefone um posicionamento 
do presidente da Câmara, 
mas nenhuma resposta foi 
enviada até o fechamento 
desta edição.

Região – Enquanto o Le-
gislativo de Pinda econo-
mizou quase R$ 9 milhões, 
outras Câmaras da região 

realizaram devoluções mais 
“modestas”. 

Em Guaratinguetá, o pre-
sidente Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD), devolveu no 
último dia 21 R$ 441 mil aos 
cofres municipais. O chefe 
do Legislativo já havia, no 
início do segundo semestre, 
devolvido a quantia de R$ 96 
mil aos cofres da Prefeitura.

Já em Cruzeiro, o prefeito 
Thales Gabriel (SD) recebeu 
das mãos do presidente da 
Câmara, Charles Fernandes 
(PR), a devolução de quase 
R$ 342 mil.

Em Lorena, o montante 
devolvido pelo Legislativo foi 
de R$ 318 mil. Enquanto em 
Aparecida, a devolução do 
duodécimo foi de pouco mais 
de R$ 130 mil, em Potim ela 
foi de R$ 50 mil. O presidente da Câmara de Pinda, Carlos, que devolver R$ 8,8 milhões
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Bastidores da Política

Isael Domingues e Ricardo Piorino

O trabalho de parceria entre 
sociedade civil e Prefeitura de Lo-
rena, que tem recuperado um dos 
principais centros de atendimento 
da saúde pública na região. Refe-
rência para quem é da cidade e para 
pacientes de municípios vizinhos, a 
Santa Casa de Lorena é hoje moti-
vo de exemplo para quem planeja 
colocar em prática um sistema de 
atendimento no Vale do Paraíba. 
Tudo, sem tirar os olhos das dificul-
dades que ainda acercam o hospital, 
reforçadas pela desatenção cada vez 
mais do Estado e da União, além de 
prefeitos que aproveitam do deses-
pero de quem precisa de ajuda para 
exportar pacientes para Lorena.

O ‘novo’ presidente da Câmara 
de Cachoeira, que mal assumiu o 
cargo, já demonstrou despreparo em 
entrevista a uma emissora de rádio 
da região. Num primeiro momento, 
Nenê do São João ‘chutou na trave’ 
ao defender a posição do prefeito no 
calote de R$ 20 milhões em direi-
tos trabalhistas dos exonerados da 
saúde. Ele também enfatizou que a 
saúde da cidade vai melhorar com a 
compra de mais 4 ambulâncias. Ou 
seja, melhora em Cachoeira e piora 
nos municípios onde vão destinar 
os pacientes. Em resumo, ele quis 
dizer: “as cidades vizinhas que se 
virem e deem um jeito em cuidar 
dos cachoeirenses”!

A Câmara Municipal de Pinda-
monhangaba, que mesmo sabendo 
que não vai conseguir consumir 
mais que 50% do repasse do duo-
décimo - aproximadamente R$17,2 
milhões - não propôs nenhum proje-
to de resolução reduzindo os valores 
a receber da Prefeitura...

1.000 dias!!!
Estamos no ano eleitoral. Ape-

nas 38 semanas, precisamente 275 
dias nos separam das eleições para 
deputados e afins... Mas já tem gente 
contando os dias para que os políti-
cos da esfera municipal desocupem 
o cargo, exatamente 1.000 dias!

Armando o ‘bote’
Parece que os vereadores de 

Aparecida (pelo menos os da opo-
sição) esperam o melhor momento 
para propor uma CEI para investigar 
a real situação da saúde municipal, 
principalmente no que se refere 
ao caos do Pronto Socorro. Este 
melhor momento, segundo a espe-
culação política,  seria um descuido 
do prefeito Ernaldo Marcondes 
ou um ‘vacilo’ dos governistas no 
‘bloqueio’ do plenário…

Sem crise
Ao contrário dos prognósticos 

da especulação maldosa de Lorena, 
não foi apenas as finanças da Prefei-
tura que fecha-
ram em alta nas 
mãos do Fábio 
Marcondes, a 
administração 
da Santa Casa, 
indiretamente 
também. Pelo 
menos essa é 
opinião do pes-
soal da saúde municipal, que há 
muito não tinham seus vencimentos 
de dezembro, acrescidos do décimo 
terceiro e demais extraordinários, 
pagos pontualmente como ocorrido 
no final de ano.

Disco furado
Na falta do que falar e sem cre-

dibilidade o vereador que manchou 
a história política de Lorena num 
período próximo passado voltou a 
atacar o prefeito Fábio Marcondes, 
através dos microfones de uma 
emissora à beira da falência, da ci-
dade ao lado. Como ‘disco furado’, 
o assunto não passou de críticas 
pessoais ao prefeito, com assuntos 
de irregularidades potencializadas 
apenas em sua mente psicótica. 
Lembrando que, das denúncias va-
lorizadas pela oposição, extraídas 
sem os devidos contextos do relató-
rio do Tribunal de Contas (e que não 
foi a causa de rejeição das contas 
de Marcondes), os vereadores em 
sua maioria aprovaram em sessão 
ordinária da Câmara. O mercado 
político acredita que já é hora do 
parlamentar procurar fato novo, 
porque esse não empolga mais…

O que muitos querem saber
Quem é o inimigo oculto do 

vice-prefeito de Pinda, com trânsito 

livre pelas imediações do gabinete 
principal e que tem se empenhado 
em criar uma crise de confiabilidade 
entre a parceria Isael Domingues e 
Ricardo Piorino? Seria um dos indi-
cados na administração daquele con-
sanguíneo de um ex-governador???

Força-tarefa
E por falar na dupla Isael Do-

mingues e Ricardo Piorino, o que 
muitos desconhecem é que, enquan-
to o prefeito cuida do atendimento 

à população é demais atribuições 
de praxe do cargo, o vice, além de 
promover os assuntos de praxe da 
secretaria de Governo, faz a ponte 
com a maioria dos vereadores para 
garantir a aprovação dos projetos 
e garantir a governabilidade da 
administração pública. Talvez seja 
esta sincronia que o inimigo oculto 
do vice trabalha para desmontar...

Novela dos tablets
Ainda permanece em incógnita 

no mercado político de Guará a 
história dos mais de 600 tablets que 
passaram despercebidos durante qua-
tro anos nos labirintos da educação 
municipal. Enquanto a secretária 
Beth Sampaio aguarda relatórios 
para apurar responsabilidades, as 
‘viúvas’ da administração francis-
cana atribuem a culpa ao Coronel-
zinho. De acordo com a patuleia, o 
ex-prefeito Junior Filippo comprou 
os equipamentos; seu sucessor Chico 
Hair – apesar de ter encenado uma 
solenidade de entrega do material às 

Fábio Marcondes

Nem o clima de esperança que 
acomete a humanidade na pas-
sagem de ano é suficientemente 
forte para aplacar o recalque e os 
ataques políticos. 

Enquanto o mundo se con-
fraterniza, a oposição pequena 
faz alarde nos problemas, na 
insistência constante do ataque 
pessoal.

O mundo normal deseja feliz 
ano novo, enquanto outros per-
manecem nos velhos hábitos, já 
que a língua continua velha e a 
mente mordaz.

Talvez a falta de paz justifique 
as razões de alguns  permanece-
rem nas redes sociais com suas 
críticas.  Uns desejam feliz Natal 
e outros respondem com críticas 
pessoais a terceiros. Uns buscam 
uma ceia e momentos de paz, 
outros reiteram sua insanidade.

Mas contra fatos não há argu-
mentos, ainda que as coisas não 
estejam todas no estado desejado, 
os avanços existem.

A exemplo disso temos a saú-
de de Lorena, não  obstante todas 
as críticas que o atendimento no 
hospital possa ter em razão de 

falta de profissionais e outros 
fatores, o fantasma da crise finan-
ceira tem sido expurgado.

A administração conjunta 
do prefeito com a Santa Casa, 
com muito trabalho, saneou os 
problemas financeiros que tra-
dicionalmente traziam grandes 
transtornos aos funcionários.  

Pela primeira vez em anos, os 
funcionários  tiveram seus paga-
mentos realizados em dia, sem o 
desespero da diretoria de buscar 
empréstimos e verbas extras para 
cobrir os encargos trabalhistas.

É elementar que o caminho 
para um objetivo maior e melhor 
tem fases, necessita de novos 
olhares e uma atuação técnica;  
enfim passo a passo se reforma 
uma estrutura, e nada acontece 
num instante em passe de mági-
ca. A crise tem que ser superada 
gradativamente.  

Quem acompanha a história 
da saúde de Lorena e não tem em 
si a necessidade de guerra, con-
firma o avanço. Mas quem tem 
em si o recalque e o pessimismo, 
nem o ano novo funciona para 
aliviar a tensão e as palavras.

editorialeditorial
Ano novo, língua velha

crianças – mandou escondê-los, e por 
fim, caberá ao atual prefeito Marcus 
Soliva fazer chegar ao destino certo, 
ou seja, aos estudantes da rede mu-
nicipal de ensino.

Prazo de validade vencido
Circula entre os bem informa-

dos do eixo Câmara-Prefeitura de 
Guará que aquele secretário que por 
vezes vem destratando sua equipe 
de trabalho está com seu nome no 
topo da ‘lista’, seguido de mais sete 
em vias de ‘cartão vermelho’. Pelo 
que se ouviu no 3º andar do Palácio 
de Vidro, o prefeito fez questão de 
levar a tal relação para servir de 
conteúdo de leitura durante seus 
dias de férias. 

Torrou a grana toda
Entre as habilidades do vereador 

Breno Arraya demonstradas em um 
ano de presidência de Câmara de 
Cachoeira, a que mais se destacou, 
além da subserviência ao governo 
de Edson Mota, foi a de gastar o di-
nheiro público. Dos mais de R$ 2,8 
milhões do duodécimo que entrou 
no caixa do Legislativo, restaram 
apenas mil reais da devolução aos 
cofres público. Já imaginaram oo 
menino administrando a ‘Casa da 
Moeda’?!?!

Missão cumprida e...
...comprida O vereador Walde-

milson da Silva teve sua missão 
cumprida na presidência da Câ-
mara de Lorena em 2017, tanto em 
plenário como administrativamente, 
finalizado com a devolução escalo-
nada totalizando no último fecha-
mento R$ 350 mil. Porém, conti-
nuar centralizando o Legislativo 
‘na linha do equilíbrio’ e do respeito 
com finalidade de contribuir com 
a governabilidade da cidade será 
uma missão comprida, longa e vai 
exigir ‘tanga apertada’...
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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá vai abrir uma sindicân-
cia para apurar quais são os 
responsáveis pelo abandono 
de mais de mil equipamentos 
eletrônicos sem utilização 
(sendo 620 tablets), que 
deveriam ser entregues aos 
alunos da rede municipal de 
ensino em 2013, no primeiro 
ano do governo de Francisco 
Carlos (PSDB). Os aparelhos 
foram descobertos lacrados 
em escolas da cidade.

Comprados por meio de 
um convênio com o Pla-
neta Educação, em 2013, 
os tablets foram mantidos 
guardados sem utilização 
desde então. A empresa 
confirmou ao Jornal Atos 
que o convênio foi assinado 

há cinco anos e que os equi-
pamentos foram entregues 
para a Prefeitura em junho 
daquele ano.

A reportagem encaminhou 
uma série de perguntas ao 
Planeta Educação via e-mail 
e telefone, como número 
total de tablets adquiridos e 
valor do convênio assinado 
na época entre a empresa e 
a Prefeitura.

A única resposta encami-
nhada foi confirmando a 
data do convênio em 2013. 
A empresa se negou a infor-
mar o custo e a quantidade 
de equipamentos, alegando 
não ter mais contrato com a 
Prefeitura.

Nesta semana a secretária 
de Educação de Guaratingue-
tá, Elisabeth Sampaio, deu 
continuidade a denúncia e 
reiterou que será aberta uma 

sindicância. “Quem sabia 
desses tablets, acredito que 
sejam funcionários e direto-
res antigos que ocuparam o 
cargo nos quatro anos. Por 
isso será averiguado e va-
mos comunicar o Ministério 
Público”.

O ex-prefeito Francisco 
Carlos Moreira, que esteve 
à frente do Executivo entre 
2013 e 2016, atendeu a 
reportagem por telefone. 
Alegando não ter as informa-
ções necessárias em mãos, 
ele preferiu não se aprofun-

dar no assunto. “Não posso 
falar muito, apenas que tem 
que apurar o que aconteceu. 
Ela (Elisabeth) está certa”.

Inicialmente o ex-prefeito 
respondeu que os tablets 
não chegaram a Prefeitura 
sob sua gestão. Questionado 
sobre um vídeo feito pelo 
Planeta Educação, em 18 
de junho de 2013, onde ele 
próprio aparece recebendo 
os equipamentos, os mesmos 
encontrados neste ano e 
fotografados nesta semana, 
Francisco Carlos confirmou 

que os eletrônicos, com-
prados no governo Junior 
Filippo (PSD), foram entre-
gues para a secretaria de 
Educação e, posteriormente, 
às escolas da rede municipal 
de ensino. Mas quando per-
guntado sobre o motivo dos 
equipamentos nunca terem 
sido entregues aos alunos, 
o ex-prefeito preferiu não 
responder. Ele também não 
se pronunciou sobre o valor 
investido no convênio com 
a empresa. “Esse assunto é 
responsabilidade da Neuza 

Bedaque (secretária de Edu-
cação na gestão de Francisco 
Carlos)”.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou localizar a ex-se-
cretária durante os últimos 
dias, mas ela não foi encon-
trada. A atual responsável 
pela pasta, Elisabeth Sam-
paio, garantiu que a investi-
gação será minuciosa e que 
o prejuízo para o ensino mu-
nicipal e o desenvolvimento 
educacional e tecnológico 
dos alunos nos últimos anos 
foi grande.

Francisco Carlos atribui responsabilidade 
sobre tablets abandonados à ex-secretária

Presidente da Câmara planeja reduzir 
cargos de confiança em Aparecida

Pinda investe mais de R$ 10 milhões em modernização de escolas

Empresa Planeta Educação confirma convênio de 2013, mas valor investido pela Prefeitura na época 
ainda é desconhecido; governo Marcus Soliva deve acionar o Ministério Público e abrir sindicância

Mudanças inclui definição de quadro de funcionários por meio de concurso

Reformas de 19 unidades de ensino devem ser concluídas até o fim de janeiro; colégios recebem lousas digitais

O prefeito Francisco Carlos durante evento de apresentação de tablets, em 2013; aparelhos não foram repassados aos alunos da cidade

Tablets encontrados em escolas; denúncia aponta para descaso

O presidente da Câmara de Aparecida, que deve realizar concurso

Recuperação em escola de Pinda

Foto: Reprodução
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Rafael Rodrigues
Aparecida

O ano deve começar com 
mudanças na Câmara de Apa-
recida. A nova mesa diretora 
pretende extinguir cargos de 
comissão (confiança) e preen-
cher o quadro de funcionários 
com a realização de concurso 
público. Pelo menos essa é a 
promessa do presidente da 
Casa, Marcelo Marcondes (PV), 
que anunciou essa e outras 
mudanças. 

Atualmente, várias funções 
administrativas da Câmara 
são ocupadas por cargos co-
missionados e outras estão 
preenchidas com servidores 
cedidos pela Prefeitura. Mar-
condes disse que a intenção 
é realizar concurso para que 
essas vagas sejam ocupadas 
exclusivamente por funcio-
nários concursados. “Eu vou 
extinguir dois cargos comis-

sionados e vou devolver para 
Prefeitura mais quatro fun-
cionários, e todas essas vagas 
serão preenchidas mediante a 
concurso público”.

O vereador disse que a ex-
pectativa é de que no mês 
de março sejam abertas as 
inscrições para o concurso da 
Câmara, oferecendo de 8 a 10 
vagas em diversas áreas em 
nível médio e superior. Serão 
preenchidas as vagas de moto-
rista, técnico em informática, 
assessoria de imprensa, asses-
soria de secretaria, contador, 
recepcionista e tradutor de 
libras.

Marcelo Marcondes explicou 
ainda que a última função se-
ria necessária para que possa 
implantar a política de inclu-
são participativa. “Teremos 
um profissional em todas as 
sessões, para que as pessoas 
que tenham deficiência audi-
tiva possam acompanhar os 

trabalhos, presencialmente, ou 
até mesmo pela internet, com 
a transmissão na página oficial 
no Facebook e no site da Casa”.

Apesar de eliminar alguns 
cargos de confiança da parte 
administrativa, os vereadores 
continuarão com o mesmo nú-
mero de assessores. Marcon-
des garantiu que o concurso 
será o mais transparente pos-
sível para não restar dúvidas. 
Ele disse que irá convidar 
órgãos de fiscalização para 
acompanharem a elaboração 
e aplicação do edital. “Faremos 
tudo da maneira mais trans-
parente possível, convidando 
o Tribunal de Contas e o Mi-
nistério Público para acompa-
nhar todos os procedimentos, 
prezando principalmente pela 
transparência e a legalidade 
do certame”.

Projetos – O novo presiden-
te da Câmara acredita que 
em 2018 o lema será levar 

a população a participar das 
atividades da Casa. Para isso 
promete implantar diversos 
projetos como o “Escola de 
Parlamento”, com a realiza-
ção de oficinas, palestras e 
encontros com a entrega de 
certificados de participação. 
“Automaticamente a escola de 
parlamento abre mais opor-
tunidade para que as pessoas 
participem mais”.

Outra medida, segundo o 
vereador, será a implantação 
da “Câmara Cultural’, abrindo 
a Casa para que as pessoas 
possam realizar apresenta-
ções artísticas e ensaios, a 
custo zero para população. 
“Dessa maneira vamos abrir 
espaço para grupo de teatros 
e apresentações artísticas, 
para mostrar ao público, sem 
custo, em dias que não houver 
trabalhos e sessões, para que 
eles utilizem o espaço que é 
do povo”.

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após um investimento 
municipal superior a R$ 8 
milhões, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba anunciou na 
última semana que até o fim 
de janeiro serão concluídas 
as obras de melhorias de 19 
escolas municipais. Além da 
reforma, os prédios contarão 
com lousas digitais e sinal de 
internet gratuito. 

De acordo com a secreta-
ria de Educação e Cultura, 
na última quinta-feira uma 

equipe vistoriou o andamen-
to das melhorias, iniciadas 
em setembro, nos prédios 
que abrigam as escolas de 
ensino fundamental e os 
CMEI’s (Centros Municipais 
de Ensino Infantil). 

Além de considerar a inicia-
tiva como um investimento 
inédito na estrutura educa-
cional municipal, o secretário 
de Educação e Cultura, Júlio 
Valle, explicou que os prédios 
receberão melhorias nos 
telhados, pintura, sistema 
elétrico e hidráulico. “Nosso 
projeto de educação para o 

município defende que tudo 
na escola é pedagógico, in-
clusive sua infraestrutura, 
de modo que tudo pode con-
tribuir para a aprendizagem. 
As obras emergenciais, que 
mais nos preocupavam, já 
estão sendo finalizadas, e as 
crianças voltarão às aulas 
em 2018 com escolas novas 
e mais seguras”. 

O chefe da pasta revelou 
que a ideia em promover as 
melhorias nas unidades de 
ensino surgiu no início do 
ano após a queda do telha-
do da escola Padre Zezinho, 

no Vila São Benedito. Ele 
explicou que este incidente 
demonstrou a urgência da 
elaboração de um projeto 
que pudesse recuperar os 
prédios, garantindo a se-
gurança de estudantes e 
funcionários. 

Modernização – A partir 
desse ano letivo, os profes-
sores de Pinda contarão 
com lousas digitais para 
ministrarem as aulas. Se-
gundo o Executivo, está em 
fase final a instalação dos 55 
equipamentos digitais.  Para 
viabilizar a apresentação 

de conteúdos diferenciados 
às crianças e adolescentes, 
também estão sendo ins-
talados pontos de sinal de 
internet wi-fi. Ao todo, foram 
investidos R$ 2,5 milhões. “A 
tecnologia em sala de aula 
amplia as possibilidades do 
professor de utilizar desse 
instrumento para motivar 
e mobilizar as crianças em 
novas situações de ensino-
-aprendizagem. Esse passo 
sublinha a importância de 
construirmos cada vez mais 
uma cidade humanizada e 
inteligente”.

Foto: Divulgação
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Famílias sofrem golpe no baile 
de formatura em Guaratinguetá
Pais questionam organização da festa e exigem ressarcimento do prejuízo

Região registra queda em acidentes nas 
estradas durante feriados de fim de ano

Caso mais grave ocorreu no 
trecho de Aparecida na Via 
Dutra; dez motoristas são 
flagrados dirigindo bêbados

Movimento na rodovia Presidente Dutra; Polícia Rodoviária Federal aponta feriado de fim de ano com números reduzidos de acidentes

Lucas Barbosa
Regional

Um balanço divulgado 
pela Polícia Rodoviária Fe-
deral na última quarta-feira 
apontou uma queda de 37% 
no número de acidentes nas 
rodovias da região durante 
os feriados de fim de ano, 
comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2016. O incidente 
mais grave ocorreu no tre-
cho de Aparecida da rodovia 
Presidente Dutra, deixando 
um motorista gravemente 
ferido.

De acordo com o chefe 
da 8° Delegacia da Polícia 
Rodoviária Federal, Marcílio 
Marinho, de 29 de dezembro 
a 1 de janeiro foram regis-
trados 17 acidentes nas 
estradas da região, ferindo 
16 pessoas. Na mesma épo-
ca de 2016, ocorreram 27 

incidentes que machucaram 
23 ocupantes de veículos e 
deixaram um morto.

Marinho explicou ainda 
que a ocorrência de maior 
gravidade foi registrada 
na pista do sentido Rio de 
Janeiro-São Paulo no trecho 
de Aparecida da Via Dutra. 
“No fim da manhã do último 
dia 30, o condutor capotou 
o carro e teve graves lesões 
no braço esquerdo, corren-
do risco de amputação do 
membro”.

Multas – O levantamento 
também revelou que dez 
motoristas foram autuados 
por dirigirem embriagados. 
Outros 1.017 automóveis 
foram flagrados por radares 
eletrônicos em velocidade 
acima do permitido. Já 49 
condutores acabaram mul-
tados por ultrapassagem em 
local proibido.

Foto: Lucas Barbosa

Rafaela Lourenço
Guaratinguetá

A noite que deveria ser 
marcada por realizações se 
tornou um pesadelo para 
dezenas de pais e alunos de 
Guaratinguetá. Mães afirmam 
ter sido furtadas e enganadas 
pelos organizadores do baile 
de formatura. As reclamações 
sobre espaço, quantidade de 
mesas e alteração de cardápio 
seguem para Justiça.

A formatura dos alunos dos 
ensinos fundamental e médio 
da escola estadual Rogério 
Lacaz, realizada no último dia 
22, não saiu conforme o con-
trato. Mães afirmaram que 
durante a festa o cardápio foi 
alterado, faltou refeição, não 
haviam garçons o suficiente e 
as mesas pagas e por direito 
dos familiares também não 
existiram.

O contrato assinado por 
cerca de 96 alunos, no valor 

de R$ 990 ou R$ 1.150 indivi-
dualmente, com as empresas 
Zap Produções e o Buffet 
Della’s Festas, continha no 
cardápio desde a entrada 
de frios, jantar de massas e 
mini hambúrguer à cascata 
de chocolate, mas segundo 
o relato dos pais, o mais pró-
ximo servido na noite foram 
bolinhas de queijo fritas.

Sobre as mesas e cadeiras, 
eles receberam a informação 
de que havia a possibilidade 
de comprar conjuntos de 
10 ou 6 lugares até esgotar 
espaço para colocá-las e de 
que cadeiras extras também 
seriam vendidas, no valor 
unitário a R$ 100. Em uma 
mensagem de áudio enviado 
para umas das mães, Ana Ca-
rolina dos Santos, responsável 
pelo Della’s Buffet garantiu 
que “até o início de dezembro 
ainda haverá mesas e cadeiras 
para comprar. É claro que 
depois de um certo tempo 

vou fechar, mas ninguém vai 
ficar sem sentar. Pode ficar 
tranquila”.

A promessa, de acordo 
com testemunhas, nunca foi 
cumprida, e famílias inteiras 
ficaram em pé, como contou 
Mariney Stenkofp, uma das 
mães que se sentiu lesada. 
“Teve gente que veio do Ce-
ará, não sentaram e foram 
embora. Espero sinceramen-
te que ela nunca mais faça 
festa em Guaratinguetá. Que 
mais ninguém seja enganado, 
porque ela simplesmente des-
truiu o sonho da minha filha. 
Ela agiu de má fé, isso não se 
faz nem com a minha nem 
com a família de ninguém”, 
frisou.

Segundo um portal de notí-
cias local, Ana Carolina, tam-
bém citada como advogada, 
teria desaparecido na noite 
do dia 20, após sair de seu 
escritório, e foi encontrada 
internada num hospital de 

Irajá-RJ no dia seguinte. A 
informação, segundo os pais 
dos alunos, teria sido usada 
como justificativa para os 
impasses no dia do baile.

A diretoria do colégio rea-
lizou uma reunião extraordi-
nária com os pais na última 
semana e se prontificaram 
a ajudá-los a contatar as em-
presas para viabilizar uma 
proposta de ressarcimento 
pelo serviço prestado.

Cerca de sessenta famílias 
procuraram um advogado 
para recorrer aos direitos. 
De acordo com Mariney, o 
retorno das atividades do 
Fórum será na próxima se-
gunda-feira, mesma data em 
que entrarão com uma ação 
coletiva contra as empresas 
responsáveis.

A reportagem do Jornal 
Atos procurou as empresas 
responsáveis, mas não foram 
encontradas até o fechamento 
desta edição.

Em Cachoira, mãe 
e filhas são presas 
pela PM com cocaína

Homem é esfaqueado em 
oficina de Guaratinguetá

Passageiro de Cruzeiro é 
preso com arma em Minas

Polícia procura autor 
de disparo em atentado 
contra jovem de Lorena

PM prende criminoso 
acusado de tentar matar 
jornalista de Lorena

Adolescente é flagrado 
traficando drogas em Pinda

Após uma denúncia anôni-
ma, a Polícia Militar prendeu 
em flagrante por tráfico de 
drogas uma mãe e sua filha, 
na última quarta-feira em 
Cachoeira. Paulista. 

De acordo com a PM, as 
criminosas foram surpreen-
didas com 112 cápsulas de 

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para investigar a tentativa 
de homicídio contra um 
homem de 46 anos, na tarde 
da última quinta-feira, em 
uma oficina mecânica no 
Engenheiro Neiva.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima estava 
no interior do estabeleci-
mento comercial jogando 
damas com um grupo de 
amigos, quando um homem 
invadiu o local armado com 

Um morador de Cruzeiro 
foi preso tentando transpor-
tar uma arma e munições 
em um ônibus com destino a 
Passa Quatro-MG, na última 
quinta-feira.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma denúncia 
anônima avisou os policiais 
de que um passageiro, que 
embarcou em um ônibus em 
Cruzeiro, estaria chegando à 
cidade mineira com objetos 

Um jovem de 18 anos 
foi baleado na madrugada 
da última quinta-feira no 
Cecap, em Lorena.

Segundo a Polícia Militar, 
a vítima caminhava pela 
rua Rômulo de Almeida 
Lima , quando o ocupante 
de um carro, que conta-
va ainda com mais três 
pessoas, efetuou diversos 

A Polícia Militar pren-
deu na manhã da última 
quinta-feira um homem 
acusado de tentar assas-
sinar o jornalista, Páride 
Zanini, 69 anos, no início 
de dezembro, em Lorena.  

Segundo o boletim de 
ocorrência, por volta das 
10h, o indivíduo, que era 
procurado pela Justiça, foi 
capturado na rua Domin-
gos Antônio Florenzano,  
no Cabelinha. 

A Polícia Militar flagrou na 
noite da última quinta-feira 
um adolescente de 16 anos 
traficando maconha e crack 
em Pindamonhangaba.

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava o Arare-
tama, quando desconfiou 
da atitude de um jovem que 

cocaína e cerca de R$ 2 mil 
escondidos no quarto de 
uma casa no Vila Carmem.

As mulheres foram con-
duzidas para a Delegacia 
Geral de Cachoeira Paulista, 
onde aguardam transferên-
cia para algum presidio 
feminino do Estado.

uma faca. Após uma breve 
discussão, o criminoso 
desferiu uma facada na 
barriga do rapaz.

O homem ferido foi so-
corrido pelo Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) e encaminhado 
ao Pronto Socorro, onde foi 
submetido a uma cirurgia. 
O estado de saúde da víti-
ma é considerado estável.

O agressor não havia 
sido localizado até o fecha-
mento desta edição.

ilegais na mochila.
A Polícia Militar de Mi-

nas Gerais interceptou o 
ônibus e acabou abordan-
do o acusado. Durante a 
vistoria foi localizada uma 
garrucha calibre 22 e dez 
munições intactas.

O criminoso foi preso 
em flagrante por porte 
ilegal de arma de fogo, e 
encaminhado à Delegacia 
de São Lourenço-MG.

disparos de arma de fogo.  
O jovem acabou atingido 

no braço e encaminhado ao 
Pronto Socorro Municipal. 
Ele foi liberado após ser 
atendido.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para apurar o 
caso, mas até o fechamento 
desta edição o atirador não 
havia sido identificado. 

O homem foi recolhido à 
Cadeia Pública de Lorena, 
e responderá pelo crime de 
tentativa de homicídio.

Em 7 de dezembro, Zanini 
estava na varanda de sua 
casa, localizada no Centro,  
quando um atirador chegou  
e afirmou que estava ali 
para matá-lo. Após efetuar 
três tiros, sendo que so-
mente um atingiu de raspão 
o jornalista, o criminoso 
fugiu.

estava em local conhecido 
como ponto de tráfico de 
drogas. Na abordagem, fo-
ram apreendidas cerca de 
trinta gramas de maconha 
e sete pedras de crack.

O menor infrator foi apre-
endido e aguarda transferên-
cia para a Fundação Casa.
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Futuro marco urbanístico, Colinas de Lorena 
é o primeiro loteamento fechado da cidade

Apresentando um novo con-
ceito de qualidade de vida 
e segurança, o residencial 
“Colinas de Lorena” será o 
primeiro loteamento fechado 
da história do município. A 
construção do empreendimen-
to imobiliário, que conta com 
uma área total de mais de 78 
mil m², será concluída até o 
segundo semestre de 2019. 

Com 107 lotes, todos com 
frente mínima de 12 metros 
e área mínima de 360 m², o 
residencial está em fase de 
construção, localizado numa 
área próxima à entrada da 
cidade, acessada pela avenida 
Doutor Peixoto de Castro e 
rua General Goes Monteiro. 
Devido sua localização privi-
legiada, o empreendimento 
permite que os moradores 
tenham acesso fácil ao Eco 
Valle Shopping, rodovia Pre-
sidente Dutra e área central 
do município. 

Responsável pela implanta-
ção do “Colinas de Lorena”, 
a empresa Remac Empreen-
dimentos Imobiliários LTDA, 
sediada em Taubaté, é sinôni-
mo de qualidade e tradição no 
ramo, já que há mais de vinte 
anos atua na construção de 
loteamentos. Outra empresa 
que participa do projeto é a 
Licarião Rocha Incorporações 
LTDA, proprietária da área. 

Da Redação
Lorena

A empresa é de uma família 
tradicional da cidade, encar-
regada da escolha e compra 
do terreno que abrigará o 
novo marco urbanístico do 
município. 

O representante do “Colinas 
de Lorena”, Marcos Cezário, 
revelou o motivo da escolha 
de Lorena para abrigar o em-
preendimento. “Essa é uma 
cidade em crescimento e com 
localização privilegiada. Iden-
tificamos um grande potencial 
para implantação de novos 
empreendimentos, especial-
mente um loteamento fecha-
do, devido à carência deste 
tipo de loteamento na cidade”. 

Cezário revelou ainda como 
está o movimento de inte-
ressados em adquirirem os 
terrenos. “A procura está 
excelente, apesar da situação 
econômica do País. Acredito 
que o sucesso é devido aos 
diferenciais do loteamento, 
por ser o primeiro fechado da 
cidade e pela localização pri-
vilegiada, além da qualidade 
do projeto”. 

Além de segurança, garanti-
da pelos muros de três metros 
e pela portaria com controle 
de acesso 24 horas, os futu-
ros moradores do “Colinas de 
Lorena” contarão com uma 
área verde e de lazer de apro-
ximadamente 12 mil m². No 
espaço, os moradores poderão 
desfrutar de momentos agra-
dáveis no clube exclusivo, que 

contará com salão de eventos, 
sala de jogos, sala de ginástica, 
piscina adulto, piscina infantil, 
sauna, espaço para alonga-
mento e playground. 

Além de explicar que os clien-
tes contarão com um prazo 
de até sessenta meses para 
pagamento dos lotes, Cezário 
enfatizou que a expectativa 
é de que os terrenos sofram 
uma considerável valorização 
nos próximos anos. “Para o 
lançamento foi estabelecido 
uma condição especial, os 
valores dos nossos lotes estão 
iguais aos de lotes no bairro. 
Entretanto, as propriedades 
do residencial agregam mui-
to mais valor já que estão 
em um loteamento fechado. 
Acreditamos em uma grande 
valorização dos lotes, se tor-
nando uma excelente opção 
para investimento”. 

Contato – Os interessados 
em conhecerem detalhada-
mente o projeto arquitetônico, 
paisagístico e de segurança do 
loteamento residencial “Colinas 
de Lorena” podem acessar a 
página oficial do empreendi-
mento no endereço eletrônico: 
colinasdelorena.com.br. 

As informações necessárias 
também estão disponíveis nas 
imobiliárias UP! 360 Soluções 
Imobiliárias, 2M Imóveis, Me-
trum Imobiliária, Imóveis Bela 
Casa, Imobiliária Três Imóveis, 
Barbosa Imóveis e A Principal 
Imóveis.

Residencial será concluído no segundo semestre de 2019; projeto zela por segurança e lazer
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PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº116/17 

PROCESSO Nº 566/17

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da 
publicação de EXTRATO DE CONTRATO do processo licitatório 
acima referido, onde lê-se “PREGÃO PRESENCIAL Nº111/2017 
PROC. Nº 553/2017”, leia-se “PREGÃO PRESENCIAL Nº 
116/2017 PROC. Nº566/2017” e onde lê-se “CONTRATADA: 
JHP”, leia-se” CONTRATADA: JPH”. O restantepermanece 
inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROC: 7919/2017
C O N T R ATA N T E :  P r e f e i t u r a 
Municipal de Lorena
OBJETO: A contratação de empresa 
especializada na prestação de 
se rv i ços  de  t re inamen to  de 
servidores, para viabilizar a aplicação 
da Avaliação de Desempenho.
C O N T R ATA D A :  F R E I R E  & 
CAMARGO TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO LTDA - ME
CNPJ: 19.289.391/0001-34
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais)
VIGÊNCIA: 3 (três) meses a partir 
de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2018.

ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,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: 98116-
4858 - 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)3637-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , 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 127-
Moreira Cesar

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 -
Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 -
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –

Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova - Pinda

AUTO FUNILARIA E PINTURA
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 -
fdos - F: 99168-5617/99189-3222
- Moreira César - Pinda

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av.
Fco Lessa Junior (via expressa)
ao lado Padaria Paned’oro -F:
99187-4904 - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José
Augusto Mesquita 390 - F:
3637-3845 - Moreira César

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R.

José S. Cardoso, 84 (Atrás
Bradesco) Moreira César

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 -
Av. Dr. Fontes Junior 692 -
M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-
1643/99199-2065 fax: 3642-
9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637-
3582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-
1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.

Dr. Fontes Junior nº 880 -
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 -
F: 98248-0334 - Ipê II - Moreira
Cesar - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César

MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

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

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
santacecilia. com.br  F: 3643-
1749/3522-3490/99220-6247
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-

(12) 99104-0182
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante Mantiqueira -
DISK marmitex - 3637-4233/
98137-4383/99791-7008 - Rua
José Milton Monteiro 293 (trevo
Mantiqueira) Moreira César
Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -
Moreira Cesar

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles
Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 -
F: 3641-1216 - V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./aeroportos/excurções
em geral - F: 3641-1297/7817-
4501/99739-1570/99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
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 -
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

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

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
DOUGLAS BELCHIOR OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 6 de janeiro de 1981,
residente e domiciliado Rua Doutor Elzo Soares Nogueira no 248, Jardim Imperial, em Pindamonhangaba
SP, filho de DIVANILDO JOSÉ DA SILVA e JANICE APARECIDA DE OLIVEIRA.
DHULIANE ASSARISSE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de serviços
gerais, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Santa Bárbara D ?Oeste - SP, no dia 25 de janeiro
de 1985, residente e domiciliada Rua Doutor Elzo Soares Nogueira no 248, Jardim Imperial, em
Pindamonhangaba SP, filha de JORGE TAVARES DOS SANTOS e MARCIA  APARECIDA  ASSARISSE
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, 29 de dezembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
RANIELLI FELIX LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão frentista, estado civil solteiro, de 24 anos de
idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 21 de junho de 1993, residente e domiciliado Rua José da Silva
Andrade no 356, São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filho de SILVIO ROGERIO LEITE e CLAUDIA
RENATA FELIX LEITE.
GRAZIELLE DOS SANTOS LUZ, de nacionalidade brasileira, profissão atendente de loja, estado civil
solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 26 de julho de 1990, residente e
domiciliada Rua José da Silva Andrade no 356, São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM
CARLOS PEREIRA LUZ e MARIA SOCORRO DOS SANTOS LUZ. 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, 29 de dezembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
IVAN LUÍS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público, estado civil divorciado,
de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 29 de novembro de 1974, residente e
domiciliado Rua Professor Paulo Cesar Pestana no 130, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de
JAIR DE OLIVEIRA e MARLENE TOLEDO DE OLIVEIRA.
ANA PAULA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciada, de 36
anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 29 de novembro de 1981, residente e domiciliada Rua Professor
Paulo Cesar Pestana no 130, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de NELSI RODRIGUES e
SUELI DE JESUS RIBEIRO RODRIGUES. 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, 29 de dezembro de 2017.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro:
ERNANDO DE MEIRELES RODRIGUES,  brasileiro,  natural  de  Queimados RJ, nascido  a  26  de  abril
de  1971,  técnico  em  edificações, divorciado, residente Rua Eduardo da  Silva  Neto  nº  310,  Jardim Mariana,
Pindamonhangaba SP, filho de ARNALDO FERREIRA RODRIGUES e de NILZA DE MEIRELES
RODRIGUES.
SIMONE MARTA MOREIRA, brasileira, natural de Roseira SP, nascida  a 27 de janeiro de 1979, babá,
solteira, residente na Avenida  Brasil  nº 118, Barretinho, Roseira SP, filha  de  BENEDITO  MOREIRA  e  de
DEJANIRA ROSA MOREIRA. Apresentaram os documentos I, III,  IV  e  V do Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro.  Se  alguém  souber  de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 de dezembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
LUÍS FERNANDO NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil solteiro, de
32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 15 de setembro de 1985, residente e domiciliado
na Rua Eloy Pinheiro no 174, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de LETICIA VALERIA NOGUEIRA.
LIDIANE DE OLIVEIRA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira,
de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 31 de maio de 1990, residente e domiciliada
na Rua Dr. Fontes Junior no 160, Maria Aurea, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LUIZ MOREIRA e
MARIA HELENI DE OLIVEIRA MOREIRA. 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 janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
WILLIANS MACIEL DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil solteiro, de 32
anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 7 de fevereiro de 1985, residente e domiciliado Rua
Suíça no 1375, apto. 206, bloco 1, Santana, em Pindamonhangaba SP, filho de JAIR MACIEL DE LIMA e
MARIA FRANCISCA MACIEL DE LIMA.
NATHALIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente adminis-
trativo, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 7 de fevereiro de
1988, residente e domiciliada Rua Suíça no 1375, apto. 206, bloco 1, Santana, em Pindamonhangaba SP, filha
de PAULO SERGIO DE OLIVEIRA e ZILDA DO ROSARIO RIBEIRO 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, 3 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDIO RENATO CAMPOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público fede-
ral, estado civil divorciado, de 38 anos de idade, nascido em Cruzeiro do Sul - AC, no dia 19 de janeiro de 1979,
residente e domiciliado Rua Irmã Maria Dionyzia Seidl, no 95, Andrade, em Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ APOCALIPSE BENITES MARTINS e MARIA APARECIDA CAMPOS MARTINS.
PATRICIA CARLA ABUD GARCEZ, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira,
de 43 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 26 de novembro de 1974, residente e domiciliada Rua
Irmã Maria Dionyzia Seidl, no 95, Andrade, em Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS MONTEIRO GARCEZ
e MARLENE ABUD GARCEZ. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 3 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
FERNANDO DIAS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão educador físico, estado civil solteiro, de
30 anos de idade, nascido em Campos do Jordão - SP, no dia 21 de setembro de 1987, residente e domiciliado
Rua Tremembé no 107, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filho de FERNANDO DIAS e LILIAN MARIA
DA SILVA DIAS.
BRUNA CAROLINE MOREIRA CALDERARO, de nacionalidade brasileira, profissão educador físico,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 27 de novembro de 1991,
residente e domiciliada Rua Pitangueira no 18, Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
CARLOS CALDERARO e MARIA LEONOR MOREIRA CALDERARO. 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, 3 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
LUIZ GONZAGA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão contador aposentado, estado civil
divorciado, de 70 anos de idade, nascido em São Bernardo - MA, no dia 12 de agosto de 1947, residente e
domiciliado Rua Oscar Pimentel de Carvalho no 45, Jardim Mariana, em Pindamonhangaba SP, filho de
MALAQUIAS PEREIRA DE ARAUJO e MARIA PORTELA DE ARAUJO.
ENY DE ALMEIDA SIMÕES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil viúva, de
72 anos de idade, nascida em Distrito de Angaturama - Recreio - MG, no dia 30 de março de 1945, residente
e domiciliada Rua Martin Cabral no 310, apto. 34, Centro, em Pindamonhangaba SP, filha de HENRIQUE
RODRIGUES SIMÕES e DORCELINA DE ALMEIDA SIMÕES. 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 janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO BREGALDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de produção,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 15 de julho de 1992,
residente e domiciliado Avenida Abel Correa Guimarães no 253, loteamento Eduardo da Silva Neto, em
Pindamonhangaba SP, filho de SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA e SANDRA MÁRA DE MATOS BREGALDA
DE OLIVEIRA.
LARISSA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em enfermagem, estado civil
solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 9 de junho de 1997, residente e
domiciliada Avenida Abel Correa Guimarães no 253, loteamento Eduardo da Silva Neto, em Pindamonhangaba
SP, filha de DIMAS ANTONIO DE SOUZA e REGINA CELIA ALVES DE SOUZA. Apresentaram os documen-
tos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
GUSTAVO HANDS DA SILVA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil
solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 10 de março de 1987, residente e
domiciliado na Rua Kassato Maru, no 265, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de ALMIR DOS
SANTOS MOREIRA e ARLETE DA SILVA.
JOSIANE RENATA DA SILVA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil divor-
ciada, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 9 de janeiro de 1987, residente e
domiciliada na Rua Professor Homero Melo de Oliveira, no 46, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha
de JOSÉ RAMOS e MARISA HENRIQUE DA SILVA RAMOS. 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, 3 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
JOÃO DIEGO CANDIDO, de nacionalidade brasileira, profissão leiturista, estado civil solteiro, de 31 anos
de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 30 de junho de 1986, residente e domiciliado Rua José
de Assis Goulart, no 35, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO FRANCISCO CANDIDO e
APARECIDA SUELI VIEIRA CANDIDO.
TAMIRIS ALVES LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão caixa, estado civil solteira, de 30 anos de
idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 22 de agosto de 1987, residente e domiciliada Rua José de Assis
Goulart, no 35, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ADILSON ANTONIO LOPES e ANAY APARECIDA
ALVES LOPES. 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, 3 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
RAFAEL DE FARIA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado civil solteiro, de 24
anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 10 de maio de 1993, residente e domiciliado na Rua
Ministro José Geraldo Rodrigues Alckmin, no 88, Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filho de IVAN SOARES
PEREIRA e ANA CAROLINA DE FARIA.
MARA CRISTINA IWASAKI, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 32 anos
de idade, nascida em Agudos - SP, no dia 17 de abril de 1985, residente e domiciliada na Rua Ministro José
Geraldo Rodrigues Alckmin, no 88, Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filha de IKIRO IWASAKI e VERA
LIGIA RODRIGUES BUENO IWASAKI. 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, 3 de janeiro de 2018.
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Saúde é alvo de cobrança em Cachoeira
Enquete apontou para descrédito da Câmara junto ao público; desemprego também causa preocupação

Qual deve ser a prioridade para 
Cachoeira Paulista em 2018?

ENQUETE:

Tem que melhorar a estra-
da rural que está precisando 
de manutenção, e também a 
geração de empregos, não 
tem pra ninguém. Já o resto 
está caminhando. Moro na 
roça e dependo das estradas 
por causa do comércio de 
leite, legumes e verduras. 
Os vereadores tinham que 
trabalhar mais, chamar 
atenção do povo. Depois que 
se elege, acabou.

Rosimari Fernandes de Oliveira, 
44 anos, Bocaina,
pecuarista

Tem que melhorar a pre-
servação das praças. Tem 
muito lugar sujo, com gra-
ma alta. Esse parquinho que 
fizeram aqui é excelente 
para a criançada brincar, 
poderia até colocar mais. 
Sou pai e prezo mais por 
isso. Quanto a Câmara, não 
acompanho muito porque 
trabalho fora e sinceramen-
te não tenho opinião sobre 
eles ou como agem.

A cidade melhorou uns 
80%. O prefeito valorizou 
mais os servidores, mas 
ainda falta emprego pra 
gente. Sempre tem gente 
procurando pra fora, pes-
soal que se forma não tem 
atividade aqui pra eles. Os 
vereadores estão fazendo 
um bom trabalho, mas 
tem que dar atenção no Pé 
Preto, o bairro mais pobre 
daqui de Cachoeira Paulista.

Rômulo Marcondes Ferreira,
28 anos, CDHU,
marceneiro

Daniel André da Silva Filho,
50 anos, Parque Primavera,
pintor

Estou aprovando a gestão 
do prefeito, mas falta investi-
mento na Saúde e Educação. 
Os postos estão abandona-
dos, não temos especialida-
des. Precisa investir mais 
rápido principalmente para 
a população mais pobre. Os 
vereadores deveriam deixar 
de pensar um pouco nas 
festas e se preocupar com o 
povo mais carente. Eles estão 
deixando a desejar.

Marlene Pereira,
53 anos, Embaú,
dona de casa

Precisamos mesmo é da 
Saúde, que está péssima. 
Melhorar o atendimento, 
porque demora muito e 
quando chega na última 
hora o médico não avisa e 
não vem, aí temos que cor-
rer a outras cidades pra ter o 
recurso. Já tive muita decep-
ção com esses vereadores. 
Tinha que ser tudo gente 
nova pra mostrar serviço, 
agora eu não vejo nada.

Às vezes eu tenho que 
ir pra Guará, Taubaté e se 
aqui tivesse os recursos 
na Saúde eu não precisa-
ria disso, né. No mais ele 
é um ótimo prefeito. Eu 
morava em São Paulo e 
aqui estou mais contente. 
Conheço vários vereado-
res e eles nos atendem 
bem. Em vista do que aqui 
já esteve, está ótimo, bom 
demais.

Darci Alves da Silva,
54 anos, Margem Esquerda, 
aposentado

Angelina Pires Duarte,
86 anos, Margem Esquerda,
aposentada

Estou gostando muito do 
prefeito, mas a Saúde pra 
mim chega a ser péssima. 
Ficamos na esperança de 
melhorar e nada. Dizem que 
é falta de médico, as crianças 
não estão nascendo ainda 
aqui. Nunca precisei usar 
a Saúde daqui, mas a gente 
ouve as pessoas falar. Fui em 
duas sessões só, mas parece 
que estão fazendo alguma 
coisa, acho que estão bem.

Ana Estela de Andrade,
62 anos, Margem Esquerda, 
aposentada

O que está faltando aqui 
em Cachoeira Paulista é em-
prego. Faltam novas empre-
sas também. Sou pedreiro e 
faz tempo que estou parado, 
não tem serviço pra gente, 
aqui é muito fraquinho. Os 
vereadores da cidade estão 
mais ou menos. Eles não 
tem passado pelos bairros, 
não tem falado com a gente. 
Até o prefeito está difícil 
de ver.

Luiz Henrique Monteiro
dos Santos, 50 anos,
Margem Esquerda, pedreiro

Fotos: Leandro Oliveira

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

O prefeito Edson Mota (PR) 
assumiu Cachoeira Paulista 
em 2017 com a promessa 
de recuperar a saúde, mas 
um ano depois os moradores 
continuam aguardando uma 
ação rápida no setor. A saúde 
pública foi o foco de recla-
mações na enquete realizada 
pela reportagem do Jornal 
Atos, na última quinta-feira.

O Executivo terceirizou 
a Saúde de Cachoeira com 
objetivo de reter gastos, re-
gularizar os cargos alocados 
na Santa Casa e qualificar os 
atendimentos, mas não é esse 
o relato da população. Apesar 
da maioria dos entrevistados 
aprovar a atual gestão, o foco 
das reclamações é a saúde. Os 
apontamentos são referentes 
à falta de especialidades nas 
ESF’s (Estratégia Saúde da 
Família), falta de médicos, 
demora no agendamento 
de consultas e exames e o 
fechamento da maternidade. 
Além da reclamação dos aten-
dimentos, o assunto recorda 
os funcionários que seguem 
sem receber os direitos tra-
balhistas por terem sido 
exonerados pelo Instituto de 
Saúde Educação e Comércio, 

de Suzano, que assumiu os 
serviços.

Entre os questionamentos, 
o desemprego segue como o 
segundo destaque negativo 
no município. Moradores 
contaram que familiares e 
amigos precisaram procurar 
emprego em cidades vizinhas 

como Cruzeiro, Lorena e Gua-
ratinguetá.

Em relação à infraestru-
tura, produtores rurais e 
moradores de bairros mais 
afastados solicitam investi-
mento nas estradas rurais, 
que em época de chuvas tor-
nam-se intransitáveis devido 

ao lamaçal. 
A população também ava-

liou o desempenho dos 
vereadores. A maior par-
te dos entrevistados não 
acompanha os trabalhos 
do Legislativo, enquanto 
outros se dizem descrentes 
da política local.

A Santa Casa de Cachoeira Paulista, centro de várias reclamações entre moradores 

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Lorena

Após atropelamentos e coli-
sões entre veículos, moradores 
de Lorena cobram melhorias 
no sistema de tráfego na região 
do trevo e das rotatórias que 
dão acesso ao município pela 
avenida Doutor Peixoto de 
Castro. No fim do ano passa-
do, a Prefeitura recorreu ao 
Ministério Público para que a 
CCR Nova Dutra, responsável 
pelos trechos, autorizasse a 
realização de obras de adequa-
ção no local.

Há mais de 15 anos cuidan-
do de uma chácara no Santa 
Lucrécia, o caseiro João Carlos 
de Souza, 54 anos, diariamente 
se arrisca ao atravessar a pé o 
trevo para realizar compras 
em um supermercado no Vila 
Zélia. Além deste bairro e da 
rodovia Presidente Dutra, o 
trecho também dá acesso ao 
Novo Horizonte e Eco Valle 
Shopping.

Como o ponto não conta com 
uma passarela ou calçada, João 
Carlos é obrigado a caminhar 

pela lateral da pista, correndo 
o risco de ser atingido pelos 
veículos que trafegam pela re-
gião. “Os caminhões passam a 
poucos centímetros do pessoal 
que precisa passar a pé ou de 
bicicleta por aqui. A gente tem 
que ficar esperto e rezar para 
não ser atropelado. Já vi uma 
senhora de bicicleta ser atin-
gida aqui, mas por milagre ela 
não teve nenhum machucado 
sério”, relatou o caseiro.

O torneiro mecânico Pau-
lo Roberto Albino, 48 anos, 
disse que não são apenas os 
ciclistas e pedestres que cor-
rem risco de morte no local. 
“Aqui é complicadíssimo para 
atravessar, já que no trevo de 
entrada os veículos vem de 
quatro direções diferentes e 
ficam brigando para verem 
quem vai conseguir atravessar 
primeiro. Não existe a mínima 
organização, e já passou da 
hora de tomarem alguma 
medida para acabar com essa 
bagunça”.

Entrave – De acordo com o 
secretário de Trânsito e Trans-
portes, Marcos Ramos, o Mar-

quinhos da Colchoaria Ramos, 
no segundo semestre de 2017 a 
Prefeitura acionou o Ministério 
Público após a CCR Nova Dutra, 
concessionaria que administra 
a rodovia Presidente Dutra, não 
permitir a realização de obras 
de adequação no local. “Tanto 
nós como a gerência do Eco 

Valle Shopping apresentamos 
projetos que iriam melhorar 
muito a segurança e fluidez 
do tráfego nesta região, mas 
não houve a permissão da CCR. 
Sinceramente não entendemos 
o motivo deste impedimento e 
acabamos obrigados a levar o 
caso à Promotoria”.

O chefe da pasta revelou 
ainda que está previsto que 
o Ministério Público reúna as 
partes ainda no primeiro se-
mestre do ano, com o objetivo 
de solucionar o impasse. 

Outro lado – Em nota oficial, 
a CCR explicou que para todo 
novo empreendimento insta-

lado às margens da Via Dutra, 
que possa impactar direta-
mente no tráfego da rodovia, 
é necessária a apresentação de 
projetos e estudos de tráfego. 
Posteriormente, eles devem 
ser analisados e aprovados 
pela concessionária e pela 
ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres)”.

A empresa afirmou ainda 
que recebeu do Eco Valle 
Shopping um projeto para 
melhorias no trevo, que solici-
tou algumas alterações e que 
aguarda a apresentação das 
alterações.

A nota, que não se posi-
cionou sobre o caso ter sido 
levado ao Ministério Público, 
ressaltou que no caso da ins-
talação do shopping, a respon-
sabilidade pela adequação do 
trevo é do centro comercial e 
da Prefeitura, que aprovou a 
instalação do empreendimento 
sem conhecimento da CCR 
NovaDutra e sem a aprovação 
da ANTT.

A concessionária não reve-
lou se pretende realizar algu-
ma mudança no local.

Impasse barra obras de adequação de tráfego em 
trevo entre Dutra, shopping e Peixoto de Castro
Lorena aciona MP após CCR Nova Dutra não autorizar mudanças; motoristas cobram mais segurança em trecho

Trecho de acesso ao shopping e aos bairros Novo Horizonte e Santa Lucrécia; dor de cabeça diária

Foto: Lucas Barbosa
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Lucas Barbosa
Regional

O Governo do Estado anun-
ciou na última semana que o 
Vale do Paraíba contará com 
a implantação de mais três 
Escolas de Tempo Integral 
em 2018. Além de São José 
dos Campos, Guaratinguetá 

e Pindamonhangaba serão 
contempladas pelas novas 
unidades de ensino.

Criada em 2012 pela secre-
taria de Educação do Estado, 
o programa “Escola de Tem-
po Integral” conta com 537 
unidades e atende mais de 
48 mil estudantes, que ficam 
nos colégios até nove horas e 
trinta minutos por dia.

Além de orientações de es-
tudo, os centros educacionais 
buscam preparar os alunos 
para o mercado de trabalho 
e para os desafios da vida 
adulta. Na “Escola de Tempo 

Pinda e Guará ganham unidades do 
“Escola de Tempo Integral” em 2018

Idosa organiza abaixo-assinado para cobrar 
melhorias no transporte público de Lorena
Proibição de passagem para 
assentos comuns é foco de 
protestos; documento conta com 
mais de sessenta assinaturas

Lucas Barbosa
Lorena

Idosos que utilizam o trans-
porte público de Lorena or-
ganizaram no fim de 2017 
um abaixo-assinado para co-
brarem melhorias no serviço 
prestado pela empresa ABC 
Transportes de Caçapava. 
Além da ampliação de linhas 
que passem pelo Centro, o 
documento solicita que seja 
liberada a passagem de pes-
soas com mais de sessenta 
anos pela catraca, evitando 
aglomerações e tumultos.

Moradora do Bairro da Cruz, 
a aposentada Rita de Souza, 73 
anos, quase que diariamente 
usa o ônibus circular para se 
dirigir à região central do mu-
nicípio. Cansada de conviver 
com transtornos durante o 
percurso, a passageira organi-

zou um abaixo-assinado, que 
conta com mais de sessenta 
assinaturas, exigindo provi-
dências da empresa que tor-
nem menos desconfortáveis 
e arriscadas as viagens para 
os idosos. “Já que o motorista 
não abre a porta de trás para 
entrarmos, somos obrigados 
a ficar nos espremendo em 
frente à catraca. Tem só cinco 
assentos para idosos na frente 
e o restante tem que ficar de 
pé. Isso é um absurdo e esta-
mos cansados desta situação”.

Além de revelar que encami-
nhou o abaixo-assinado para 
o vereador Pedro Nogueira, 
o Pedro da Vila Brito (PTB), 
Rita fez outra crítica ao ser-
viço da ABC Transportes. “A 
maioria das linhas só passam 
pelo Centro no começo da 
manhã, depois deste horário 
os passageiros não consegui-

mos outros ônibus. Já que a 
mesmo depois de reclamar-
mos diversas vezes sobre 
estes problemas e a empresa 
simplesmente nos ignorar, 
decidimos buscar o apoio do 
poder público”.

Para a também aposentada, 

Maria Benedita da Conceição, 
68 anos, falta bom senso por 
parte da empresa. “É muita 
falta de educação deixar a 
gente nessa situação. Alguém 
tem que explicar para os mo-
toristas que é perigoso ficar-
mos de pé na parte da frente, 

quando o ônibus e com todos 
os acentos de idosos ocupados. 
Será que eles não percebem 
que não tem como continuar 
fazendo isso?”

Outro lado – A reportagem 
do Jornal Atos tentou entrar 
em contato com a gerência da 

ABC Transportes de Caçapava, 
mas nenhum responsável foi 
localizado para comentar o 
caso.

No fim de outubro de 2017, 
o Atos publicou uma matéria 
em que idosos reclamavam 
de seguirem o trajeto em pé 
devido à proibição de passa-
rem gratuitamente para os 
assentos traseiros dos ônibus. 
Na ocasião, o assessor da 
diretoria da ABC Transportes 
de Caçapava, Fernando Cesar, 
explicou que a orientação 
passada pela empresa para os 
motoristas é de que quando 
o coletivo estiver lotado, são 
autorizados novos embarques 
pela porta traseira.

O assessor ressaltou ainda 
que já no caso dos idosos que 
estiverem em pé, quando ocor-
re a superlotação do veículo, 
eles não podem passar pela 
catraca devido o registro do 
sistema eletrônico. Entretanto, 
a ação do motorista deve ser 
a de parar no próximo ponto 
para os passageiros de mais 
de sessenta anos descerem e 
embarcarem novamente, mas 
desta vez pela porta traseira.

Integral”, os jovens, além de 
cursarem as disciplinas esco-
lares obrigatórias, podem es-
colher alguma área de estudo 
específica para acompanhar 
um maior número de aulas.

De acordo com a secretaria 
de Educação do Estado, em 
2018 serão criadas 56 escolas 
de Tempo Integral em São 
Paulo. Uma das cidades que 
contará com a melhoria a 
partir de fevereiro é Pindamo-
nhangaba. A escola estadual 
Doutor João Pedro Cardoso, 
no Jardim Rosely, foi escolhi-
da para incorporar o modelo, 

que até então era aplicado 
somente no colégio estadual 
Ryoiti Yassuda, também loca-
lizado no Jardim Rosely.

Já Guaratinguetá passará 
a contar com a sua primeira 
Escola de Tempo Integral. A 
unidade educacional escolhi-
da foi a professor José Pereira 
Eboli, no Beira Rio.

Segundo o Governo do Esta-
do, a ampliação do programa 
no Vale do Paraíba busca esti-
mular o protagonismo juvenil 
e impactar positivamente no 
âmbito educacional e social 
da região.

Passageiros embarcam em ônibus do transporte público de Lorena; espaço para idosos é criticado

Sala de aula cheia em Pinda; região ganha unidades do programa

Foto: Lucas Barbosa
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