
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

VALE DO PARAÍBA, QUARTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2018 N.º 2.934R$ 1,50ANO 24

Abaixo-assinado cobra melhorias para 
idosos 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 
cobrarem melhorias no ser-
viço 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 diariamen-
te usa o ônibus circular para 
se dirigir à região central do 
município. Cansada de convi-
ver com transtornos durante 
o percurso, a passageira orga-
nizou 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 
motoristas que é perigoso 
ficarmos 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, quan-
do ocorre a superlotação 

do veículo, eles não podem 
passar pela catraca devido o 
registro do sistema eletrônico. 
Entretanto, a ação do moto-
rista deve ser a de parar no 
próximo ponto para os pas-
sageiros de mais de sessenta 
anos descerem e embarcarem 
novamente, mas desta vez 
pela porta traseira.

Passageiros embarcam em ônibus do transporte público de Lorena; espaço para idosos é uma das críticas feitas por usuários do serviço

Foto: Lucas Barbosa

Pinda investe mais de R$ 10 milhões em modernização de escolas
Reformas de 19 unidades de ensino devem ser concluídas até o fim de janeiro; colégios recebem lousas digitais

Recuperação em escola de Pinda

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

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.
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Câmara quer 
reduzir cargos 
de confiança 
em Aparecida

Pelo menos essa é a pro-
messa do presidente da Casa, 
Marcelo Marcondes (PV), 
que anunciou essa e outras 
mudanças. 
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JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN, Oficial do Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas 
pelo parágrafo 4.º do artigo 26 da Lei 9514/97.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele 
conhecimentos tiverem, que por este Cartório de Registro de 
Imóveis se está processando o Procedimento de Retificação 
Administrativa, em cumprimento do disposto no art. 213, § 3º, 
da Lei n. 6.015/73, vem NOTIFICAR SILVANA LEITE DA SILVA, 
brasileira, portadora da CI/RG nº 07.014.351-6-IFP/RJ e inscrita 
no CPF/MF nº. 840.604.767-49, residente na Rua Antonio Leite 
Sobrinho, nº 177 na Vila São Roque – Lorena/SP, proprietária 
do imóvel sob matrícula nº 7.284, lote 07, loteamento Vila São 
Roque, não encontrada no imóvel de sua propriedade, para se 
manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o requerimento feito por 
LUCIANO RODRIGUES LAURINDO, inscrito no CPF/MF nº 
741.740.888-53, proprietário do imóvel e o responsável técnico 
LUCIANO DE OLIVEIRA, inscrito no CREA nº 5.062.899.600, 
residente à Rua Capitão João Inácio, n. 05, Centro – Lorena/
SP, solicitando levantamento georreferenciado de área do imóvel 
“Fazenda do Aterrado”, confinante com o imóvel que lhe pertence 
podendo Vossa inteirar-se da documentação processada nesta 
serventia. A falta de impugnação no prazo acima significará sua 
anuência, podendo V. Sª inteirar-se da documentação processa-
da no horário regulamentar, na sede registral. Assim, fica Vossa 
Senhoria intimado a comparecer na Sede deste Registro de 
Imóveis, localizado na Av. Bernardino de Campos, n.º 68, nesta 
cidade de Lorena/SP, das 09h00min às 16h00min horas, de 
segunda a sexta feira. O presente instrumento é fundamentado 
na Lei de Registros Públicos 6015/73, artigo 213, §3º.

JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN, Oficial do Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas 
pelo parágrafo 4.º do artigo 26 da Lei 9514/97.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele 
conhecimentos tiverem, que por este Cartório de Registro de 
Imóveis se está processando o Procedimento de Retificação 
Administrativa, em cumprimento do disposto no art. 213, § 3º, da 
Lei n. 6.015/73, vem NOTIFICAR OTÁVIO MOREIRA JÚNIOR, 
brasileiro, portador da CI/RG nº 28.761.343-4-SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF nº. 260.364.898-54, residente na Rua Paulo Rober-
to Tavares, nº 52 na Vila São Roque – Lorena/SP, proprietário 
do imóvel sob matrícula nº 7.285, lote 08, loteamento Vila São 
Roque, não encontrado no imóvel de sua propriedade, para se 
manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o requerimento feito por 
LUCIANO RODRIGUES LAURINDO, inscrito no CPF/MF nº 
741.740.888-53, proprietário do imóvel e o responsável técnico 
LUCIANO DE OLIVEIRA, inscrito no CREA nº 5.062.899.600, 
residente à Rua Capitão João Inácio, n. 05, Centro – Lorena/
SP, solicitando levantamento georreferenciado de área do imóvel 
“Fazenda do Aterrado”, confinante com o imóvel que lhe pertence 
podendo Vossa inteirar-se da documentação processada nesta 
serventia. A falta de impugnação no prazo acima significará sua 
anuência, podendo V. Sª inteirar-se da documentação processa-
da no horário regulamentar, na sede registral. Assim, fica Vossa 
Senhoria intimado a comparecer na Sede deste Registro de 
Imóveis, localizado na Av. Bernardino de Campos, n.º 68, nesta 
cidade de Lorena/SP, das 09h00min às 16h00min horas, de 
segunda a sexta feira. O presente instrumento é fundamentado 
na Lei de Registros Públicos 6015/73, artigo 213, §3º.

JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN, Oficial do Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas 
pelo parágrafo 4.º do artigo 26 da Lei 9514/97.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele 
conhecimentos tiverem, que por este Cartório de Registro de 
Imóveis se está processando o Procedimento de Retificação 
Administrativa, em cumprimento do disposto no art. 213, § 3º, da 
Lei n. 6.015/73, vem NOTIFICAR WILSON SILVA DOS SANTOS, 
brasileiro, portador da CI/RG nº 13.232.605-SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF nº. 019.109.958-94, residente na Rua Paulo Roberto 
Tavares, nº 22 na Vila São Roque – Lorena/SP, proprietário do 
imóvel sob matrícula nº 20.712, lote 09, loteamento Vila São 
Roque, não encontrado no imóvel de sua propriedade, para se 
manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o requerimento feito por 
LUCIANO RODRIGUES LAURINDO, inscrito no CPF/MF nº 
741.740.888-53, proprietário do imóvel e o responsável técnico 
LUCIANO DE OLIVEIRA, inscrito no CREA nº 5.062.899.600, 
residente à Rua Capitão João Inácio, n. 05, Centro – Lorena/
SP, solicitando levantamento georreferenciado de área do imóvel 
“Fazenda do Aterrado”, confinante com o imóvel que lhe pertence 
podendo Vossa inteirar-se da documentação processada nesta 
serventia. A falta de impugnação no prazo acima significará sua 
anuência, podendo V. Sª inteirar-se da documentação processa-
da no horário regulamentar, na sede registral. Assim, fica Vossa 
Senhoria intimado a comparecer na Sede deste Registro de 
Imóveis, localizado na Av. Bernardino de Campos, n.º 68, nesta 
cidade de Lorena/SP, das 09h00min às 16h00min horas, de 
segunda a sexta feira. O presente instrumento é fundamentado 
na Lei de Registros Públicos 6015/73, artigo 213, §3º.

Presidente da Câmara planeja reduzir 
cargos de confiança em Aparecida
Mudanças inclui definição de quadro de funcionários por meio de concurso

O presidente da Câmara de Aparecida, que deve realizar concurso

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



10 DE JANEIRO DE 2018 3

Moradores de Cachoeira 
cobram melhorias na saúde
Enquete do Jornal Atos apontou para descrédito da Câmara 
junto ao público; desemprego também causa preocupação

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 feitas por moradores da cidade

Foto: Arquivo Atos

Qual deve ser a prioridade para 
Cachoeira Paulista em 2018?

ENQUETE:

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.

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

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.

Angelina Pires Duarte,
86 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

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.

Rômulo Marcondes Ferreira,
28 anos, CDHU,
marceneiro

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.

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

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

Após 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 Municipal

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

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 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 mi-
lhões.

No site oficial da Câmara, 
o presidente explicou como 
funcionou as medidas de eco-
nomicidade. “Temos feito um 
trabalho com responsabilida-
de e zelo. O resultado positivo 
desta economia de recursos 

deve ser creditado a todos 
os vereadores e servidores. 
Os recursos economizados 
serão fundamentais para o 
Executivo realizar ações nas 
áreas de Saúde, Educação, 
Esportes, Promoção Social, 
pavimentação de ruas e ma-
nutenção de asfalto”.

O valor substancial da de-
volução 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 mi-
lhões. O montante representa 
um aumento de 3% compa-
rado 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 economi-

zou 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 quan-
tia 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.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 241/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de 
banheiros químicos, tendas, grades de contenção e fechamento 
para o Carnaval 2018 e a Tropeireta (Festival de Marchinhas), 
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: 23/01/2018, 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, menu Portal da Transparência, 
item Licitações.

Silveiras, 09 de janeiro de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal



10 DE JANEIRO DE 20184

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


