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Vereadores de Guará 
questionam valores 
do reajuste do lixo

Lixão no Novo Horizonte ainda é um dos principais problemas no sistema de trabalho com resíduos sólidos em Lorena; cidade criou Conselho

Soliva tem debate sobre a coleta

O reajuste de 12% da tarifa 
de resíduos de Guaratin-
guetá, anunciado na última 
semana, foi questionado 
por um grupo de seis vere-
adores da cidade. Os parla-
mentares, encabeçados por 
Marcelo Augusto ‘da Santa 
Casa’ (PSD), elaboraram 

um ofício para cobrar mais 
informações da direção da 
Saeg (Companhia de Serviço 
de Água, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá) sobre a 
alteração no valor da taxa 
de lixo. A autarquia alegou a 
defasagem dos últimos anos 
como motivo principal para 

medida. O valor da tarifa su-
biu de R$ 1,69 para R$1,93 
por metro quadrado de cada 
residência. O reajuste, pedi-
do pela Saeg, foi aprovado 
pela Arsaeg (Agência Regu-
ladora de Guaratinguetá) 
e passa a vigorar de forma 
imediata. Na última semana, 

Décio Pereira, Nei Carteiro, 
Tia Cleusa e Fabrício da Ae-
ronáutica (todos do PMDB), 
Marcos Evangelista (PSDB) e 
Marcelo da Santa Casa enca-
minharam um ofício à Saeg 
questionando o reajuste da 
coleta municipal.
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NO RITMO DA FOLIA  Mesmo com as chuvas nos três dias de evento, os foliões não desanimaram para 
participar, dançar e gritar com o 1º Festival de Marchinhas de Guaratinguetá. No domingo, a final contou 
com seis finalistas: “Começou o Carnaval”, “Marcha do Bloco do Mané”, “No Embalo da Viola...Virei!”, “Lenço 
Molhado”, “Fábula do Brejo (A Bruxa)” e “A Festa do Peru do João Motor”. “Lenço Molhado”, composição de 
Benedito Galvão Frade Jr, levou o primeiro lugar. Pág. 5
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Lorena abre 
Conselho 
para debater 
destino do lixo

Representantes da socieda-
de civil, industrial e da Prefei-
tura de Lorena se reuniram 
no último dia 11 para divul-
gar a criação do Conselho de 
Resíduos Sólidos de Lorena. 
A implantação do grupo 
segue a Lei Complementar 
nº 249, de 19 de dezembro 
de 2016, que determina que 
o Município deve cumprir 
metas ao longo de vinte anos. 
Na USP, um estudo apontou 
a necessidade de atenção 
com o lixo.  

Pinda busca 
MIT e projeta 
virar estância 
turística

Em busca de um repasse 
estadual de R$ 600 mil para o 
desenvolvimento de seu setor 
turístico, Pindamonhangaba 
é mais uma das cidades da 
região que lutam para obter 
o MIT (Municípios de Inte-
resse Turístico). O título é 
visto pelo Executivo como um 
passo crucial para conquistar 
a classificação de estância 
turística.

Civil investiga 
morte de 
criança por 
espancamento

A Polícia Civil de Lorena 
abriu inquérito na última se-
gunda-feira para investigar a 
morte de um menino de dois 
anos, com suspeita de espan-
camento, em Lorena. A mãe e o 
padrasto da criança, que sofria 
de uma má formação cerebral, 
serão intimidados esta semana 
para prestarem depoimento 
sobre o caso, que chocou o 
município. O Conselho Tutelar 
foi acionado e um boletim de 
ocorrência registrado.

Guará volta a 
ter aparição 
de filhotes 
de jacaré

Aparecida 
espera zona 
azul até início 
de março

A implantação do estaciona-
mento rotativo em Aparecida 
virou novela no último ano. 
Após a licitação ser concluída 
e a zona azul começar a operar 
em caráter experimental em 
setembro, a Justiça suspen-
deu o serviço alegando falta 
de divulgação no Portal da 
Transparência.

Lorena anuncia 
pavimentação 
para o Jardim 
Primavera

Após três meses do anúncio, 
a pavimentação do Jardim Pri-
mavera deve sair do papel nes-
te mês. Com o investimento de 
quase R$ 600 mil, a Prefeitura 
iniciará as obras nas principais 
vias do bairro. 

Aparecida 
investiga 
suspeita de 
febre amarela

A preocupação da região é 
grande devido às suspeitas 
nos casos de febre amarela no 
Estado. A secretaria de Saúde 
de Aparecida investiga um 
suposto caso de febre amare-
la de um morador de Potim, 
internado na Santa Casa de 
Aparecida. Ele teria apresenta-
do sintomas de doenças como 
hepatite, leptospirose, dengue 
e febre amarela. Pág. 3
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Bastidores da Política
Vem pra praça você...

...também!!! Quem diria que 
até a Câmara de Guara tomaria 
espaço físico no point político mais 
frequentado da cidade. O presidente 
Marcelo Cou-
tinho, o Celão, 
cumpre os acer-
tos finais com o 
Estado para o 
novo endereço 
da Casa de Leis 
na Praça Con-
selheiro Rodri-
gues Alves. A 
iniciativa do presidente, embora 
esteja pautada numa visão de gestão 
administrativa em ocupar o prédio 
em que funcionava a Delegacia de 
Ensino, foi festejado pela patuleia 
repleta de cientistas, viúvas polí-
ticas, especuladores, postulantes a 
vida pública, desocupados e outros 
gêneros que frequentam a Praça  e 
ja vislumbram no novo espaço para 
gratuidade nos cafezinhos.

E por falar em novo...
...endereço - com a centralização 

do espaço físico do XXIII Batalhão 
da da Polícia Militar com Compa-
nhia de Lorena em sua nova sede 

em fase final 
de conclusão, 
no conhecido 
Morro Pinho, 
o gabinete do 
prefeito Fabio 
Marcondes, em 
conjunto com o 
secretário Lo-
rival de Souza, 

numa força conjunta apoiada pelo 
vereador Beto Pereira, articulam a 
posse no antigo prédio. O local será 
o futuro endereço da Secretaria de 
Segurança e Defesa Civil, que atu-
almente geram despesas de aluguéis 
à Prefeitura.

Sob vigilância 
Após a vereadora Analice Vieira 

ter jogado ‘...no ventilador’, de-

latando ao Ministério Publico de 
Aparecida que um projeto do Exe-
cutivo que tramitou na Câmara teria 
retornado à administração aprovado 
por unanimidade e sem ter passado 
pelo crivo do plenário, ou seja, sem 
ser votado, os holofotes da opinião 
pública acenderam sobre o Legisla-
tivo. De acordo com a crítica, justo 
agora que a presidência de Marcelo 
Marcondes passa a se destacar dos 
presidentes anteriores e a Casa de 
Leis começa a reconquistar a cre-
dibilidade na cidade. E agora...???

Pressão
Quem passou por mais um mo-

mento de pressão na vida política, 
esta semana, foi o vereador de Gua-
rá, João Pita. Esta semana ele pre-
cisou convencer 
a liderança es-
tadual do PSB 
que não poderia 
aceitar a intima-
ção de ser mais 
um dos candi-
datos a deputado 
estadual que o 
partido pretende 
lançar nesta eleição. Mesmo ques-
tionado por ter um nome conhecido 
e com entrada fácil em todos muni-
cípios de Roseira às cidades do Vale 
Histórico, Pita justificou seu elo de 
compromisso com a indicação de 
seu grupo local, Regis Yasumura!

Probabilidades
Em ritmo de calmaria a Câmara 

de Canas também deverá ter clima 
eleitoral para presidência. Ricelly 
segue presidente a um passo de sua 
reeleição, porém tentando trabalhar 
a unanimidade com os colegas, 
que pese o vereador José Carlos 
do Prado - o De, que em nome da 
oposição isolada, poderá ser o voto 
contrário. Outra situação que não se 
descarta é a tentativa do Lucimar do 
Amaral, irmão do prefeito, em tentar 
voltar à presidência na contramão 
do governo!     

Quase oficial
É voz corrente em Guara que 

para concretização da expulsão do 
suplente de vereador Vantuir Farias, 
do PSDB, em resposta a seu voto 
favorável ao projeto de Soliva de 
terceirização do Pronto Socorro, só 
falta o comunicado oficial à Justiça 
Eleitoral. Segundo a boca pequena, 
os tucanos se reuniram oficialmente 
e por unanimidade decidiram que a 
suplência do partido ficará com José 
Geraldo Máximo, o Zezão. Pergun-
tem ao Pazzini!!!

O que muitos querem saber
Até onde vai a paciência do pre-

feito de Guaratinguetá com aquela 
meia dúzia do parlamento que 
insiste na queda de braços contra o 
governo? Rola entre os bem infor-
mados que com as três ‘cartas na 
manga’ que Soliva tem, pelo menos 
dois dispersam no primeiro round! 
Alguém duvida?

Pesquisa mostra...
...de cada três cidadãos (eu disse 

cidadão e não sidao) independentes 
de Cachoeira Paulista, dois quando 
não a totalidade acreditam que o 
atual governo municipal não se 
mantém até etapa complementar, 
para tristeza daquele ‘vereador’ 
que recebeu a promessa de apoio à 
sucessão...

Antagônicos
O ano de 2018 será atípico na 

Câmara de Lorena, com duas pre-
sidências coexistindo no mesmo 
espaço. Uma tentando fechar o biê-
nio em alta com relação à economia 
e atenção a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, leia-se Tão do Vaguinho; e a 
outra, buscando parcerias e alianças, 
além de um bom planejamento, 
para iniciar o segundo biênio com 
excelência, leia-se Maurinho Fradi-
que. Até aí, tudo bem, se não fosse 
algumas figuras internas e externas 
ao Legislativo, que por motivações 
próprias, não tem interesse na 

harmonia entre as duas lideranças 
e muito menos no bom relaciona-
mento com o Executivo. Façam suas 
apostas...

Salvo-conduto
Atual secretário de Administração 

do governo de Fa-
bio Marcondes, 
Luiz Fernando 
de Almeida co-
memorou nesta 
quarta-feira, sua 
vitória no Tribu-
nal de Justiça, em 
uma ação que so-
freu na época em 

que presidiu a Câmara de Lorena. Em 
consequência de uma denúncia da 
oposição em 2013, Luiz se defendia 
de uma decisão judicial em primeira 
instância, que lhe impunha dois anos 
de inelegibilidade, por conta da via-
gem de assessor jurídico no exterior, 
sem formular o possível desligamento 
do cargo. O resultado era aguardado 
por muitos amigos do ex-presidente e 
lamentada por uma minoria que perce-
be o risco que correm, agora que está 

com salvo-conduto inclusive para ser 
candidato, se quiser. Até a prefeito, 
porque não!?!?

Troca de comando
O prefeito Isael Domingues 

retornou ao comando de Pindamo-
nhangaba na última semana, após 

um breve perío-
do de férias, no 
propós i to  de 
superar todas 
as expectativas 
em detrimento 
do primeiro ano 
de seu governo, 
que na opinião 
de muitos, não 

foi nada fácil. De acordo com a espe-
culação política, se depender de seu 
vice, Ricardo Piorino, as coisas serão 
melhores em 2018, a julgar pelo seu 
desempenho quando assumiu o exe-
cutivo na ausência de Domingues. 

Mensagem cifrada
Aquele festival de ‘metadinha’ 

em licenças-prêmio numa Câmara 
Municipal da região. Tô sabendo...

João Pita

Celão

Fabio Marcondes

Luiz Fernando

Tendência eleitoral 
A aparição pública de Sylvinho Ballerini, literalmente entre os ‘irmãos 

Silvas’, num encontro religioso no final da última semana em Lorena, 
fortaleceu a teoria do mercado político de que Valdemilson - o Tão, tenta 
se viabilizar como seu vice nas próximas eleições municipais, enquanto 
Vagner - o conhecido Vaguinho, busca a garantia da chefia de gabinete, 
acumulada com a secretaria de Finanças. Falam ainda que existem vários 
membros da família para serem indicados em outras secretarias. 

Isael Domingues

Sylvio Ballerini entre os irmãos Silvas, durante programação religiosa em Lorena

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O reajuste de 12% da tarifa 
de resíduos de Guaratin-
guetá, anunciado na última 
semana, foi questionado 
por um grupo de seis vere-
adores da cidade. Os parla-
mentares, encabeçados por 
Marcelo Augusto ‘da Santa 
Casa’ (PSD), elaboraram 
um ofício para cobrar mais 
informações da direção da 
Saeg (Companhia de Serviço 
de Água, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá) sobre a 
alteração no valor da taxa 
de lixo.

A autarquia alegou a de-
fasagem dos últimos anos 
como motivo principal para 
medida.

O valor da tarifa subiu de 
R$ 1,69 para R$ 1,93 por 
metro quadrado de cada re-
sidência. O reajuste, pedido 
pela Saeg, foi aprovado pela 
Arsaeg (Agência Reguladora 
de Guaratinguetá) e passa a 
vigorar de forma imediata. 
O reajuste foi rebatido nas 

redes sociais e ganhou a 
atenção dos vereadores.

Na última semana, Décio 
Pereira, Nei Carteiro, Tia 
Cleusa e Fabrício da Aero-
náutica (todos do PMDB), 
Marcos Evangelista (PSDB) 
e Marcelo da Santa Casa 
encaminharam um ofício a 
Saeg, questionando o reajus-
te. “Foram pedidos 30% e a 
Arsaeg deu 12%, mas como 
chegaram a esse índice?”, 
indagou Marcelo Augusto.

Os vereadores pediram a 
revisão do reajuste com base 
na situação econômica do 
País e o momento de boa par-
te dos moradores da cidade. 
“A gente vive uma dificulda-
de em nível nacional, onde a 
inflação está abaixo de 3% e 
o salário mínimo abaixo dos 
2%. Em Guaratinguetá, três 
mil pessoas tiveram o acha-
tamento dos salário, entre os 
outros tributos que têm que 
ser pagos. Não achamos justa 
a aplicação desse reajuste”, 
concluiu.

Outro lado – O ofício che-
gou a Saeg e foi lido pelo 

diretor da Companhia, Re-
nato Valentin. “Recebemos e 
devemos devolver à Câmara 
Municipal no mais tardar até 
a próxima quinta-feira. Eles 
são os representantes do 
povo, tem todo o direito de 
questionar. Nós vamos infor-
mar toda a dinâmica desse 
valor e eles vão entender. 
Nosso pedido procede e o re-
ajuste também”, respondeu.

Valentin defendeu o reajus-
te e explicou que para chegar 
ao percentual autorizado, a 
Saeg efetuou um cálculo do 
gasto com o lixo no último 
ano e dividiu pelo número 
de metros quadrados de re-
sidências de Guaratinguetá. 
Através dessa conta, a au-
tarquia chegou até o custo 
por metro quadrado. “É um 
reajuste que já esperávamos. 
Quatro anos pedindo ao Ar-
saeg, e não havia sido auto-
rizado. Imagina a população 
sem reajuste da população 
por quatro anos. É a mesma 
coisa que sentimos aqui na 
Saeg”, destacou.

A coleta de lixo de Guara-
tinguetá é feita de maneira 
terceirizada pela Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá), 
empresa municipal, alvo de 
reclamações constantes de 
atraso em diversos bairros. 
A Saeg confirmou que, de-
vido ao reajuste da tarifa, a 
cobrança e fiscalização dos 
serviços da Codesg serão 
mais intensas.

Vereadores cobram explicações sobre 
reajuste da tarifa do lixo em Guará
Parlamentares elaboraram ofício para questionar Saeg sobre aumento anunciado 
na última semana; companhia alega defasagem como motivo principal para valor

Lixo acumulado à espera da coleta em Guará; serviço tem aumento de taxa questionado por vereadores

Foto: Leandro Oliveira
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Após avançar no MIT, Pinda projeta estância turística até 2019
Senac capacita servidores para Plano Diretor do Turismo; documentação deve ser enviada ao Estado até março

Acesso ao Village Santana, que deve receber obras de reestruturação; Yasumura assinou licitação

Templo na fazenda Nova Gokula, um dos pontos mais visitados em Pinda; cidade busca MIT em 2018

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá confirmou a abertura 
de duas licitações para me-
lhorias na infraestrutura 
urbana. O Executivo confir-
mou que será realizada uma 
obra na rotatória do Village 
Santana. Outro investimento 
confirmado foi a implantação 
de uma ciclofaixa, que ligará 
o Parque São Francisco ao 
Jardim França 1 e 2. Os in-
vestimentos são em parceria 
com o governo estadual.

No  Vi l l age  Santana , 

o investimento será de 
R$646.509,92. Já na ci-
clofaixa o valor investido 
será de R$ 711.706,09. O 
convênio entre o Município 
e o Estado faz parte do pro-
grama Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito. 
“Os recursos das multas de 
trânsito serão repassados 
para auxiliar as melhorias no 
trânsito”, explicou o secretá-
rio de Planejamento, Rodrigo 
Muassab.

O estado repassou para 
o município um total de 
R$1,098 milhão. Antes do 
repasse, foi feita uma análise 

de áreas que necessitam de 
investimento para reforçar a 
segurança no trânsito. Entre 
os pontos mais críticos estão 
a rotatória de entrada do 
Village Santana, onde foram 
registrados acidentes no ano 
passado, e a necessidade de 
implantação de uma ciclovia 
ligando o Parque São Fran-
cisco ao Jardim França, com 
1,5 quilômetro de extensão.

O convênio foi assinado em 
outubro pelo prefeito Marcus 
Soliva (PSB) e tem vigência 
de 24 meses. “Serão seis eta-
pas a começar pela rotatória 
do Village Santana”, destacou 

Muassab, durante reunião 
aberta na última sexta-feira.

Outra licitação aberta foi 
a de registros de preços de 
materiais de construção e 
pavimentação que serão 
usados para pavimentar vinte 
quilômetros de vias. O cer-
tame é de mais de R$ 4,957 
milhões. “Teremos materiais 

para asfaltar bairros como 
Jardim do Vale e Pingo de 
Ouro”, salientou o vice-pre-
feito Régis Yasumura (PSB).

O Executivo anunciou tam-
bém a abertura de uma 
licitação para contratação 
de uma agência de publicida-
de, com teto de R$ 810 mil, 
para o período de 12 meses. 

Além do certame, também 
foi aberta a contratação de 
pessoa jurídica para prestar 
serviço de operacionalização 
e execução de serviços de 
atendimento de urgência e 
emergência no Pronto Socor-
ro, com valor total de mais 
de R$ 16,344 milhões, pelo 
período de 12 meses.

Yasumura assina licitações 
para novos investimentos 
na infraestrutura urbana

Aparecida investiga suspeita de febre amarela

Village Santana, Parque São Francisco e Jardim França 
estão no mapa de investimentos de Guaratinguetá

Morador de Potim está internado na cidade vizinha; resultados de exames é esperado para dez dias

Pronto Atendimento da Santa Casa de Aparecida; hospital aguarda resultado de exames para confirmar descarte de febre amarela em paciente

Foto: Arquivo Atos

Jéssica Dias
Da Região

A preocupação na região 
é grande devido às suspeitas 
nos casos de febre amarela no 
Estado. A secretaria de Saúde 
de Aparecida investiga um 
suposto caso de febre amarela 
de um morador de Potim, que 
está internado na Santa Casa 
de Aparecida. Apesar do temor 
com a divulgação do caso, o 
diretor do hospital, Bruno Dias 
descartou de forma não oficial 
que o paciente tenha a febre 
amarela. Ele teria apresenta-
do sintomas característicos 
de doenças como hepatite, 
leptospirose, dengue e febre 
amarela, mas, segundo Dias, 
o potinense está clinicamente 
bem.

O caso não foi descartado 
oficialmente. De acordo com a 
secretaria, essas doenças estão 
em fase investigativa.

Em Potim, a diretoria de 
Saúde negou a informação, 
dizendo não haver nenhuma 
notificação oficial quanto ao 
caso suspeito de febre amarela 
na cidade. A diretoria infor-
mou que o paciente também 
está fazendo testes para outras 
doenças como leptospirose, 
dengue e púrpura.

Na manhã da última quarta-
-feira, a Vigilância Epidemio-
lógica de Potim realizou uma 
visita à residência do paciente, 
onde foi feito o bloqueio e 

busca ativa a criadouros de 
mosquito Aedes aegypti, sendo 
que várias casas apresentaram 
criadouros.  

Segundo a Vigilância, exa-
mes foram colhidos para 
descartar doenças como den-
gue, febre amarela, hepatite e 
leptospirose. De acordo com 
a esposa do paciente é quase 
certo que o tratamento seja 

feito para púrpura. A Vigi-
lância procurou a Santa Casa 
de Aparecida, que não pode 
fechar um diagnóstico.

O homem tem 35 anos e 
trabalha como pedreiro em 
cidades como Guararema e 
Mogi das Cruzes, onde esteve 
por 15 dias. Os sintomas apre-
sentados foram dor de cabeça, 
dor no corpo, febre e mal-estar, 

que se iniciaram no dia 23 de 
dezembro. Na época, ele não 
procurou nenhuma ajuda 
médica, mas no último dia 
20, o rapaz começou a sentir 
dores nas pernas e decidiu 
procurar o Pronto Socorro de 
Aparecida. 

Devido aos sintomas, o médi-
co de plantão pediu os exames 
para descartar as doenças, 

aplicou oito bolsas de plaque-
tas e pediu exames hepáticos, 
que se apresentaram como 
normais. A única observação 
feita foi a de plaquetopenia 
(plaquetas baixas). Os exames 
de dengue, febre amarela 
e leptospirose devem ficar 
prontos em dez dias.

Outro descarte – Outro 
homem, também de Potim, 

também está sob cuidados na 
Santa Casa de Aparecida. O 
caso também foi descartado 
pelo hospital. De acordo com 
a Santa Casa, ele apresentou 
os sintomas após chegar de 
viagem de Roraima, e foi inter-
nado. Os exames revelaram que 
se trata de um caso de malária.

Atendimento estadual – A 
Campanha de vacinação con-
tra a febre amarela começa 
hoje em todo o Estado. Em 
Potim, a Campanha será na 
UBS (Unidade Básica de Saúde) 
das 8h às 21h, de segunda 
a sexta-feira. Aos sábados a 
vacina estará disponível das 
8h às 17h.

Somente no domingo, dia 28 
a campanha ocorre das 8h às 
13h. Já nos próximos dias 27 e 
3  de fevereiro, a vacina estará 
disponível na Unidade de ESF 
(Estratégia Saúde da Família) 
no bairro Jardim Cidade Nova, 
das 8h às 17h. 

Já em Aparecida, a Campa-
nha será nas ESFs (Estraté-
gias Saúde da Família) e no 
Centro de Saúde. O estoque 
de vacinas é suficiente para 
toda população da cidade.

Em Canas, os moradores 
devem procurar a UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) a partir 
das 8h. As prefeituras de 
Cachoeira Paulista, Lorena, 
Guaratinguetá e Pindamo-
nhangaba divulgaram os 
horários e locais da vacinação 
nos sites oficiais.

Foto: Leandro Oliveira

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Em busca de um repasse 
estadual de R$ 600 mil para o 
desenvolvimento de seu setor 
turístico, Pindamonhangaba 
é mais uma das cidades da 
região que lutam para obter o 
MIT (Municípios de Interesse 
Turístico). O título é visto pelo 
Executivo como um passo 
crucial para conquistar a clas-
sificação de estância turística.

De acordo com a diretora 
de Turismo, Ana Lúcia Gomes, 
desde 2016 o departamen-
to trabalha para atender as 
exigências do Governo do 
Estado para a habilitação do 
Município para a concorrên-
cia pelo MIT. Mas o processo 
não evoluiu durante a antiga 
gestão municipal, comandada 
pelo ex-prefeito Vito Ardito 
(PSDB), pois não foram dis-
ponibilizados recursos para a 
contratação de uma empresa 
responsável pela elaboração 
do Plano Diretor do Turismo.

Após aval do atual prefeito, 
Isael Domingues (PSDB), o 
Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) 
foi contratado no segundo 
semestre do ano passado, por 
cerca de R$ 60 mil, para capa-
citar servidores municipais e 

membros do Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo) para 
a produção do Plano Diretor. 
“Ao invés de contratar uma 
empresa para a elaboração do 
plano, que teria um custo de 
cerca de R$ 200 mil, decidi-
mos dar ferramentas para que 

nossos servidores aprendam a 
realizar este serviço. Ou seja, 
além de economizarmos muito, 
os funcionários estarão aptos 
a realizarem este trabalho e 
outros semelhantes toda vez 
que for necessário”, explicou 
a diretora de Turismo.

Desde 18 de dezembro, 
técnicos do Senac ministram 
um curso de capacitação para 
31 servidores municipais. A 
equipe tem até 15 de fevereiro 
para concluir o Plano Diretor. 
Este é o último passo para que 
Pinda esteja apta a pleitear o 
MIT, já que de acordo com a 
Prefeitura, está concluído o 
relatório que comprova que 
a cidade dispõem de outras 
exigências como o poten-
cial turístico, serviço médico 
emergencial, infraestrutura 
básica capaz de atender às 
populações fixas e flutuantes, 
e contar com expressivos 
atrativos turísticos. 

Depois da conclusão do 
processo, a documentação será 
enviada ao deputado estadual 
André do Prado (PR), res-
ponsável por encaminhá-la à 
secretaria Estadual do Turismo 
até março. Após a avaliação do 
projeto, a pasta informará ao 
Legislativo se ele estará apto 
a ser aprovado. 

Os dois últimos passos são o 

aval da Assembleia Legislativa 
e a sanção do governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB).

De acordo com Ana Lúcia, a 
obtenção do MIT será essen-
cial na busca por mais verbas 
para o fortalecimento do setor. 
“Caso tenhamos êxito, podere-
mos, a partir do ano que vem, 
pleitear o título de estância 
turística, que garantiria uma 
verba estadual de até R$ 2 
milhões. Faremos o possível 
para alcançar esta meta, que 
seria um marco para nossa 
área turística”. 

Região – Além de Pindamo-
nhangaba, também estão na 
lista de interessados pelo MIT, 
as cidades de Lorena, Potim e 
Cachoeira Paulista. 

Já Cruzeiro, que passou a 
contar com o benefício 2017, 
recebe anualmente R$ 600 
mil para investir no setor. De 
acordo a Prefeitura, a expec-
tativa é que parte do recurso 
seja utilizada neste ano em 
obras de melhoria no Teatro 
Capitólio. 

Foto: Reprodução
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Jardim Primavera aguarda R$ 600 mil para
pavimentação de principais acessos do bairro

Polícia Civil investiga suspeita de morte 
de criança por espancamento em Lorena

Prefeitura espera que as obras sejam iniciadas 
ainda neste mês; com prazo eleitoral, restante 
das emendas devem ser liberadas até abril

Polícia aguarda resultado de necropsia; moradoras do Cecap tentam linchar a mãe da criança

Avenida Osiro Dias, no Jardim Primavera, que receberá pavimentação esperada para o início do ano

Rafaela Lourenço
Lorena

Após três meses do anún-
cio, a obra de pavimentação 
do Jardim Primavera deve 
sair do papel neste mês. Com 
o investimento de aproxima-
damente R$ 600 mil a Pre-
feitura iniciará os trabalhos 
com as principais entradas 
do bairro. Os moradores 
desacreditam do ação.

O prefeito Fábio Marcon-
des (PSDB) confirmou que 
as emendas já estão libera-
das e na ordem de serviço 
para iniciar a pavimentação. 
Inicialmente, com o investi-
mento de R$ 581 mil serão 
contempladas as principais 
entradas do bairro, a rua José 
Moreira Miguel e a avenida 
Osiro Dias. As outras vias 
serão pavimentadas com 
emendas que estão em an-
damento com o Ministério 

das Cidades.
De acordo com o secretário 

de Obras e Planejamento Ur-
bano, Marcos Anjos, os dois 
trechos do Jardim Primavera 
já foram licitados, homolo-
gados e o contrato assinado 
com a empresa vencedora do 
certame, a Eskelsen Artefa-
tos e Cimentos. “Só estamos 
aguardando a Caixa autorizar 
a empresa já começar as 
obras. Nossas expectativas 
estão todas nessa tramitação, 
para que neste mês possamos 
melhorar o acesso ao bairro e 
tirar aquelas áreas de barro 
escoadas das chuvas, de po-
eira no período de estiagem e 
ter a infraestrutura toda ins-
talada no município”, frisou.

O jovem Alexander de Oli-
veira, 24 anos, atualmente 
está desempregado, contou 
que não é a primeira vez 
que as obras são prometidas 
no bairro e explicou a difi-

culdade em acreditar neste 
anúncio. “Não acredito que 
vá acontecer porque já não 
é a primeira vez que eles 
falam isso, que eles vêm 
aqui e tiram medida da rua. 
Fica difícil de acreditar, mas 
vamos esperar pra ver”.

Oliveira contou ainda que 
a máquina da Prefeitura pas-
sou pelo bairro em dezembro. 
As ruas mais esburacadas 
foram arrumadas, mas com 
o período de chuvas o trans-
torno retornou.

Em setembro, a Prefeitura 
anunciou a vinda de cinco 
emendas parlamentares, 
aproximadamente R$ 1,5 
milhão, para pavimentar o 
Jardim Primavera. Inicial-
mente, o Ministério das Cida-
des havia empenhado apenas 
um primeiro lote de R$ 250 
mil para investir na avenida 
José Moreira Miguel até a 
avenida Osiro Dias, principal 

acesso ao bairro.
As obras tinham início 

previsto para outubro e, 
conforme os recursos fossem 
empenhados, o restante das 
ruas seriam pavimentadas. 
Apenas neste mês o recurso 
inicial, maior do que o pre-
visto, foi liberado.

Marcondes acredita que 
com o restante das cinco 
emendas, que devem ser 
liberadas até abril, quase 
a metade do bairro será 
contemplada. “Todas serão 
liberadas até abril, por cau-
sa do ano eleitoral. Acho 
que atingiremos a faixa dos 

40% de calçamento hoje do 
bairro”, comentou.

Anjos complementou que 
a expectativa é que todas 
as emendas inscritas para o 
bairro sejam liberadas pela 
Caixa, para concluir os tre-
chos de pavimentação até o 
final do anos.

Da Redação
Lorena

A Polícia Civil abriu inqué-
rito na última segunda-feira 
para investigar a morte de 
um menino de dois anos 
por suspeita de espanca-
mento em Lorena. A mãe e 
o padrasto da criança, que 
sofria de uma má formação 
cerebral, serão intimidados 
esta semana para prestarem 
depoimento sobre o caso.

O menino deu entrada no 
Pronto Socorro por volta das 
20h do último domingo após 
a mãe, uma adolescente de 
17 anos, acionar o resgate. 
A jovem informou aos mé-
dicos que a criança havia se 
machucado após escorregar 

na sua casa, localizada no 
Cecap Alta, região popu-
larmente conhecida como 
Boréu.  

Enquanto atendiam o pa-
ciente, a equipe médica 
desconfiou que ele houvesse 
sido vítima de agressões 
devido à presença de hema-
tomas. Além da tomografia, 
que identificou que a crian-
ça tinha uma má formação 
cerebral grave, outro exame 
apontou a existência de fra-
turas no corpo. 

O Conselho Tutelar foi 
acionado e um boletim de 
ocorrência registrado. Já na 
manhã da última segunda-
-feira, o estado de saúde do 
garoto teve complicações e 
ele acabou morrendo.   

A Polícia Civil aguarda o 
resultado da necropsia, que 
deve ser revelado em até 
trinta dias, para avançar no 
inquérito, registrado como 
morte suspeita e averigua-
ção de maus tratos.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato 
com o Conselho Tutelar, 
que informou que não se 
pronunciará, pois o caso 
está sob sigilo.   

Revolta – De acordo com 
um morador do Cecap, que 
pediu para não ser identifi-
cado, um grupo de morado-
ras tentou linchar a mãe da 
criança na madrugada da úl-
tima terça-feira, a acusando 
de não ter tentado impedir 
seu companheiro de agredir 
a criança. Na ação, o grupo 
teria tentado invadir a casa 
da família.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Polícia Civil para averiguar 
as afirmações, mas até o 
fechamento desta edição 
nenhuma autoridade foi 
localizada para comentar 
o caso.

A delegacia da Polícia Civil de Lorena, que investiga acusação de espancamento na morte de menino

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Policiais Rodoviários ficam feridos após viatura 
capotar durante perseguição em estrada de Lorena

Filhotes de jacaré são capturados em igreja de Guará

Polícia prende trio com cinco 
quilos de maconha em Pinda

Menor morre durante troca 
de tiros com a PM em Guará

Menores são flagrados traficando 
crack e cocaína no bairro Ponte Alta

Dois policiais rodoviários 
ficaram feridos após a viatura 
capotar durante uma per-
seguição na noite da última 
terça-feira, em Lorena.

De acordo com a PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal), a du-

Menos de uma semana após 
a captura de um filhote de ja-
caré no Parque São Francisco, 
em Guaratinguetá, outros dois 
animais foram encontrados no 
mesmo bairro na última se-
gunda-feira. Os répteis foram 
localizados nas dependências 
de uma igreja católica.

Dois jovens e uma mulher 
foram presos em flagrante 
com cinco quilos de maconha 
na noite da última segunda-
-feira, em Pindamonhangaba. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, policiais militares 
patrulhavam o Araretama 
quando suspeitaram do trio 
que conversava em frente 
a uma casa. Ao perceberem 
que seriam abordados, os 

Um jovem de 15 anos mor-
reu após uma troca de tiros 
com policiais militares, na 
noite da última segunda-feira, 
em Guaratinguetá. O jovem 
e um comparsa, de 20 anos, 
foram abordados enquanto 
tentavam assaltar um casal.

Segundo a PM, uma equipe 
rondava o Centro, quando 
flagrou dois criminosos rou-
bando um casal num trecho A Polícia Militar flagrou 

na manhã da última ter-
ça-feira dois adolescentes, 
com idade de 14 e 15 anos, 
traficando drogas em Apa-
recida.

Segundo a PM, uma equi-
pe realizava uma ronda 
pelo Ponte Alta quando 

num riacho.
A dupla teve ferimentos 

leves e foi encaminhada ao 
Pronto Socorro Municipal. O 
criminoso conseguiu fugir e 
não havia sido identificado até 
o fechamento desta edição.

menos de uma semana. Na 
última sexta-feira, um filho-
te foi capturado há poucos 
metros da entrada de uma 
creche no Parque São Fran-
cisco. A principal suspeita 
é que o filhote tenha saído 
de um córrego que corta o 
bairro.

pla patrulhava a rodovia, que 
liga Cunha a Guaratinguetá, 
quando deram ordem de pa-
rada para o motorista de um 
carro com placa de Minas Ge-
rais. O condutor não obedeceu 
à determinação, acessando a 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, por volta das 16h, 
representantes da paróquia 
São Francisco de Assis encon-
traram um dos filhotes no inte-
rior do templo. Na sequência, 
outro animal foi encontrado 
na área externa da igreja.

Os animais, que mediam 

indivíduos tentaram jogar uma 
sacola no telhado e entrar no 
imóvel.

Durante vistoria na residên-
cia, os PM's localizaram cinco 
quilos de maconha e uma ba-
lança de precisão que estavam 
escondidos nos fundos de um 
dos cômodos. Os criminosos 
foram encaminhados ao 1° 
Distrito Policial, e permanecem 
à disposição da Justiça.

da linha férrea. Ao receberem 
voz de prisão, os adolescentes 
atiraram na direção dos poli-
ciais, que revidaram.  

Na troca de tiros, o menor 
acabou atingindo na região do 
tórax. Ele foi encaminhado ao 
Pronto Socorro Municipal, mas 
não resistiu aos ferimentos. Já 
o comparsa foi preso em fla-
grante por tentativa de assalto 
e porte ilegal de arma de fogo.desconfiou da atitude de 

dois jovens que estavam em 
local conhecido como ponto 
de tráfico de entorpecentes. 
Ao perceberem a aproxima-
ção da viatura, os suspeitos 
tentaram fugir.

Após serem alcançados, os 
menores infratores revela-

rodovia Presidente Dutra.
Na sequência, o criminoso 

entrou numa estrada vicinal 
de Lorena. Enquanto tentava 
interceptar o veículo, um dos 
policiais perdeu o controle da 
viatura, que capotou e caiu 

cerca de trinta centímetros, 
foram capturados pelo Corpo 
de Bombeiros e encaminhados 
ao Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis).  

Este foi o segundo caso en-
volvendo o aparecimento de 
jacarés em área urbana em 

ram o local onde estavam 
escondidas 14 cápsulas 
de cocaína e oito pedras 
de crack.

A dupla, que já era co-
nhecida nos meios poli-
ciais, foi apreendida, e 
permanece à disposição 
da Justiça.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Queluz tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 22/01/2018 das 11h14 às 12h07. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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Avenidas em torno do Santuário 
de Aparecida passam por obras

Lorena debate destino e cuidados com resíduos sólidos

Chuva deixa moradores do Bonfim 
sem acesso a bairro de Aparecida

Investimento do DNIT é de cerca de R$ 10 milhões; Prefeitura fala em R$ 15 milhões

Município cria conselho com 
abertura de participação popular 
na preservação do meio ambiente

Problema se torna continuo em dias de temporais; Defesa Civil 
do Estado de São Paulo deve auxiliar na recuperação da estrada

Área ao redor do Santuário Nacional, formado por avenidas, compreendem menor rodovia federal do Brasil; novas obras de recuperação 

Buraco aberto pela chuva no acesso ao bairro expõe sistema de esgoto

Estudantes participam de atividades para conscientização no cuidado com meio ambiente em Lorena

Rafael Rodrigues
Aparecida

Quem chega a Aparecida 
nota um verdadeiro cantei-
ros de obras logo na entrada 
da cidade pela rodovia Pre-
sidente Dutra, na avenida 
Getúlio Vargas. Desde o 
início da semana o DNIT (De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes) 
realiza obras de recuperação 
da avenida, que juntamente 
com as avenidas Itaguaçu 
e Júlio Prestes, formam a 
BR488, rodovia federal que 
circula o Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida.

Federalizada desde 2006, 
as avenidas, que hoje for-
mam a menor rodovia fe-
deral do País, com apenas 
cinco quilômetros, era alvo 
de reclamações de morado-
res e turistas que visitam a 
cidade. A principal queixa 
era com relação a falta de 

sinalização e buracos.
De acordo com a Prefei-

tura, as obras foram pedido 
da atual administração. Em 
nota oficial, o prefeito Er-
naldo Marcondes (PMDB) 
destacou que recebeu no 
último dia 17 representan-
tes do DNIT para discutir o 
projeto de revitalização da 
BR 488.

Ao contrário do que a 
Prefeitura divulgou, o valor 
das obras de restauração do 
pavimento para a Rodovia 
BR-488 não é de R$ 15 mi-
lhões, mas sim de R$ 10,93 
milhões.

De acordo com as infor-
mações repassadas pelo 
DNIT, as obras contemplam 
restauração do pavimento 
da BR-488/SP, com adequa-
ção das obras de drenagem 
pluvial e restauração capa 
asfáltica. Já a Prefeitura 
informou que, além desse 
serviço, as calçadas também 
serão reformadas ao longo 
dos próximos meses.

As obras devem serem 
concluídas no mês de junho 
de 2018, com duração de 
seis meses. Por se tratar de 
uma rodovia federal, cabe 
ao DNIT a responsabilidade 
direta pela manutenção da 
Rodovia BR-488 (avenida 
Getúlio Vargas e avenida 
Itaguaçu).

Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Aparecida

A semana foi de muito 
transtorno para os morado-
res do Bonfim, na Zona Rural 
de Aparecida, depois que a 
ponte de acesso ao bairro 
cedeu por conta das chuvas. 
O problema não é novidade, 
principalmente nessa época 
do ano em que as chuvas são 
mais constantes.

O presidente da Associação 
dos Amigos do Bairro do Bon-
fim, Cássio Alves, afirmou que 
o principal acesso ao bairro 
estava cedendo ao longo dos 
últimos dias e que nessa se-
mana não suportou o tempo-
ral. “A parte do caminho que 
rompeu já estava cedendo, 
e com a chuva forte acabou 
caindo de vez, inclusive a 

cratera engoliu um carro”. 
De acordo com os mora-

dores, o acesso alternativo 
ao bairro é mais precário, e 
que fica ainda pior quando 
chove forte, por isso pediram 
providência definitivas para 
que o principal acesso seja 
recuperado e que não venha 
mais sofrer com as chuvas.

Alves afirmou que já há 
dois anos os moradores so-
frem com a falta de infra-
estrutura para chegar ou 
sair do Bonfim. “O que eles 
têm feito é colocar entulho, 
um pouco de terra, mas o 
problema continua, quando 
chove roda tudo. Hoje em dia 
ninguém passa lá, nem carro 
nem pedestre”.

O coordenador da Defesa 
Civil de Aparecida, tenente 
Benedito Campos Oliveira 

confirmou que o problema 
é de longa data e explicou 
que há dois anos houve um 
problema na galeria debai-
xo da ponte e que até hoje 
nenhuma solução definitiva 
foi encontrada. “Há dois anos 
atrás tivemos um colapso 
dessa galeria, que sofreu um 
processo erosivo. Na época, 
tivemos o apoio do Exército 
para que pudéssemos fazer 
um trabalho provisório”.

Mas Oliveira disse que a 
atual administração firmou 
convênio com o Estado para 
acabar definitivamente com o 
sofrimento dos moradores do 
bairro. “Nessa gestão fizemos 
um convênio com a Casa Mi-
litar, para que solicitássemos 
um projeto definitivo e já 
foi aprovado. Uma equipe já 
esteve no local para avaliar 

os danos para liberar mais 
rápido os recursos”. 

No site da Prefeitura, o 
secretário de Obras José 
Benedito Angelieri disse que 
já foi feitA a vistoria e que 
houve sinalização positiva 
do Estado para realização 
das obras necessárias.

Em nota, a Prefeitura de 
Aparecida informou ainda 
que a Defesa Civil Estadual 
enviou, na última quinta-fei-
ra, representantes à Apareci-
da para vistoriar a ponte que 
caiu na estrada do Bonfim. 

Segundo a nota, na oportu-
nidade, os representantes do 
Estado fizeram um relatório 
fotográfico e receberam uma 
planilha de custo atualizada 
do projeto para a construção 
da nova ponte, que já foi 
encaminhada a Casa Militar.

Jessica Prata
Lorena

Representantes da socie-
dade civil, industrial e da 
Prefeitura de Lorena se reu-
niram no último dia 11 para 
divulgar a criação e dar início 
ao Conselho Municipal de 
Resíduos Sólidos de Lorena. A 
implantação do grupo segue a 
Lei Complementar nº 249, de 
19 de dezembro de 2016, que 
determina que o Munícipio de-
verá cumprir metas ao longo 
de vinte anos.

A primeira reunião discutiu 
diretrizes para o próximo en-
contro, que será realizado no 
dia 22 de fevereiro, quando 
será decidida quais entidades 
irão compor o conselho e 
trabalhar com o Município na 
gestão dos lixos.

Também foram anunciadas 
fichas de inscrições para os 
moradores que quiserem 
participar dos encontros, 
podendo ser preenchidas 
presencialmente na secretaria 
de Meio Ambiente ou pelo site 

da prefeitura lorena.sp.gov.br. 
O secretário de Meio Am-

biente de Lorena, Willinilson 
Portugal, afirmou que o des-
tino correto dos resíduos não 
é responsabilidade exclusiva 
do poder público. “Agora as 
entidades (sociedade civil, 
indústrias e Prefeitura) têm 
a responsabilidade de cuidar 
de seus resíduos, desde sua 
geração até o seu destino 
ambientalmente correto”.

Portugal ressaltou que o 
trabalho do conselho deve im-
pulsionar a responsabilidade 
sobre os cuidados com o meio 
ambiente em um processo 
de educação ambiental na 
população.

Ele lembrou ainda da cria-
ção dos ecopontos em Lorena, 
que recolhem e dão o destino 
correto para pilhas alcalinas, 
baterias de celulares, pneus 
e lâmpadas fluorescentes. De 
acordo com o secretário, em 
até quarenta dias será inau-
gurado mais um ecoponto 
em parceria com a USP (Uni-
versidade de São Paulo), que 

recolherá eletroeletrônicos. 
Os resíduos de Lorena pos-

suem três destinos. Os urbanos 
são recolhidos pela empresa 
Eppo Saneamento Ambiental 
e Obras e encaminhados para 
a instituição credenciada a 
receber resíduos domésticos, 
a Vale Soluções Ambientais, 
em Cachoeira Paulista. Já os 
materiais recicláveis são des-
tinados à Coocal (Cooperativa 
de Catadores de Lorena), com 

sede localizada no bairro 
Santo Antônio, e os entulhos 
vão para o Aterro de Resíduos 
Sólidos e Inertes, localizado no 
bairro Novo Horizonte. 

Em fevereiro de 2017, o 
Jornal Atos ouviu morado-
res do Bairro Industrial que 
estavam indignados com o 
descarte inadequado de lixo, 
e afirmavam que além da 
falta de consciência entre os 
moradores, a Prefeitura não 

disponibilizava caçambas 
para que os entulhos fossem 
descartados corretamente. 
Na época, a administração 
municipal declarou que fazia 
constantes limpezas na cidade, 
mas que precisava do apoio da 
população.

Análise – Aluno da EEL-USP 
(Escola de Engenharia de 
Lorena), Rodolfo Cursino de-
senvolveu uma pesquisa para 
apontar o grau de conscien-

tização e informação sobre 
os cuidados com o lixo entre 
alunos de ensino fundamental 
2 em Lorena.

O levantamento, realizado 
em uma escola municipal da 
cidade, faz parte de um tra-
balho de conclusão de curso, 
orientado pela professora 
Danúbia Caporusso.

A pesquisa, que abordou 
adolescentes entre 14 a 17 
anos, detectou que os alunos 
apresentam algum conheci-
mento sobre o assunto, mas 
não têm motivação para discu-
ti-lo ou acreditam que a atual 
situação do lixo na cidade é 
irreversível.

Cursino elaborou uma pro-
posta de gerenciamento dos 
resíduos sólidos da escola, 
com medidas de curto, médio 
e longo prazo, na intenção de 
contribuir com um melhor 
gerenciamento do lixo da 
escola e possivelmente de 
todo o bairro. O estudo suge-
re a elaboração de um plano 
gerenciamento de resíduos 
sólidos, com “ações pontuais, 
projetos e a introdução de 
conteúdo nas disciplinas, que 
apresentem relação com o 
tema, de forma lúdica e par-
ticipativa (trecho do estudo 
apresentado)”.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LORENA - 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. Em 

atendimento ao disposto no art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, o 

Sindicato dos Empregados do Comércio de Lorena, entidade sindical de primeiro 

grau, inscrita no CNPJ sob o nº 60.130.044/0001-68, Código Sindical nº 

005.133.90232-4, com endereço na Rua Major Rodrigo Luiz n.º 46, Bairro Centro, 

Cidade de Lorena, representativa dos empregados nas empresas do comércio 

varejista e atacadista que compõem o 1º e 2º Grupos do Plano da CNC, no quadro 

a que se refere o artigo 577 da CLT, dos municípios de Piquete, Canas e 

Cunha/SP, notifica as empresas do setor de que deverão descontar a contribuição 

sindical de seus empregados no mês de março (art. 582/CLT) e efetuar o 

respectivo recolhimento até o dia 30/04/2018 (art. 583/CLT) na Caixa Econômica 

Federal ou nos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de 

Arrecadação dos Tributos Federais (art. 586/CLT). Referido recolhimento deverá 

ser efetuado em guias próprias ou boletos bancários, os quais serão enviados às 

empresas sujeitas ao desconto/recolhimento. As empresas que não receberem 

aludidas guias ou boletos em tempo hábil poderão solicitá-las através do telefone 

(12) 3153.4023, e também por e-mail: seclorena@uol.com.br  ou ainda através de 

correspondência remetida à Rua Major Rodrigo Luiz nº 46, Bairro Centro, no 

Município de Lorena/SP, CEP nº 12.607-030. Estão sujeitas ao recolhimento 

diretamente à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo – 

FECOMERCIARIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas em 

Sindicato no Estado de São Paulo, bem como naquelas em que os sindicatos 

representantes da categoria ainda não tenham obtido o código sindical apropriado 

junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes ficarão sujeitas à 

multa, juros e correção estabelecidos no art. 600 da CLT, além de outras 

penalidades impostas pela Fiscalização do Trabalho.  

Lorena 20 de Janeiro de 2018.  

 

Luiz Alfredo Gervazio Pereira  

Diretor Presidente. 

 

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 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

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade
Nova - F: 99705-9041/99754-
9439 - Pinda

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

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
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-

(12) 99104-0182
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
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 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

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
Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR,  natural  de  Pindamonhangaba  SP,
nascido a 1 de setembro de 1981, profissão autônomo, residente  Rua das   Dálias
nº   201,   Vale   das   Acácias,   Moreira   Cesar, Pindamonhangaba SP, filho de
CARLOS ALBERTO RODRIGUES e  de  DORACI GARCIA DE ANDRADE.
VANESSA DOS SANTOS, natural de Pindamonhangaba SP, nascido a 10  de  novem-
bro  de  1992,  profissão  manicure,  residente  Rua  Benjamin Bittencourt nº 350,
Araretama, Pindamonhangaba SP,  filha  DE  JOSÉ MOISÉS DOS SANTOS e de
DOLCA MOREIRA DOS  SANTOS.  Apresentaram  os documentos  I,  III,  IV  e  V
do  Art.  1.525,  do  Código  Civil Brasileiro. Se alguém souber  de  algum  impedimen-
to,  oponha-o  na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÉVERTON SANTANA FERNANDES DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profis-
são folguista,estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba
- SP, no dia 3 de setembro de 1998, residente e domiciliado Rua Subtenente Joaquim
Marcelino Pinto no 160, Jardim Mariana, em Pindamonhangaba SP, filho de JAIRO
FERNANDES DE FREITAS e MARCIA CRISTINA SANTANA FREITAS.
BRUNA DAMARES DE MELO DUGA, de nacionalidade brasileira, profissão folguista,
estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia 26 de
novembro de 1997, residente e domiciliada Rua Joel Teixeira de Souza no 19, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDIO BATISTA DUGA e ELAINE CRISTINA
DE MELO. 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, 24 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor de piso
júnior, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Alagoa - MG, no dia 17
de dezembro de 1994, residente e domiciliado Avenida Benedito Homem de Mello
Junior no 117, Maricá, em Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO LUIZ DA SILVA e
MARISTELA DE CARVALHO SILVA.
STEPHANIA GISELE FREITAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no
dia 16 de junho de 1988, residente e domiciliada Avenida Benedito Homem de Mello
Junior no 117, Maricá, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS DA SILVA e
MARIA ODETE DE FREITAS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVID DOS SANTOS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão jardineiro,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 15 de
março de 1992, residente e domiciliado Rua dos Rouxinóis no 329, Beta, em
Pindamonhangaba SP, filho de PAULO ROBERTO MARQUES e MARLI DOS SAN-
TOS MARQUES.
TAMIRES PALOMA DOS SANTOS MOREIRA FRANÇA, de nacionalidade brasileira,
profissão babá, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba
- SP, no dia 15 de dezembro de 1992, residente e domiciliada Rua dos Rouxinóis no
329, Beta, em Pindamonhangaba SP, filha de EDSON APARECIDO FRANÇA e
ROGERIA DOS SANTOS MOREIRA FRANÇA. 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, 24 de janeiro de 2018.

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do 
Concurso Público Edital 001/2013, vem por meio deste convocar os candidatos abaixo relacionados para 
comparecerem nesta Prefeitura, sito à Rua Cap. Messias Ribeiro, 625 – Centro, no horário das 09:30 às 
16h no setor de RH, no prazo de 30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente que o seu não 
comparecimento importará em renúncia ao cargo concursado, são eles: MAURICÉIA DOS SANTOS 
SORIANO RG: 41412624-5; GABRIELA RODRIGUES DE SOUSA RG: 45.766.064-8; EDNA 
MOREIRA MEDEIROS RG: 222250197: FLORA MOLTER VIANA RG: 324814604; 
MARTA ALINE ESPINDOLA RG: 46267464-2; MARGARETE APARECIDA ALDEIA DE 
SOUZA RG: 539957367; KELLY JOSELANE AQUINO DE OLIVEIRA RG: 467044; 
ANDREIA CRISTINA DA SILVA RG: 25631905-4; CAROLINA DARGE SANTOS DE 
CARVALHO PASSOS RG: 403662047; JANE PEREIRA PINTO RG: 280127819; MARIA 
CONCEIÇÃO VIEIRA DE CASTRO RG: 54494047; GISLAINE CARMO ANTONELLI RG: 
26678776-9; RITA MARIA MARTINELLI RG: 10219895; RAQUEL DE FÁTIMA FELIPE 
RG: 421974849; LUCAS PEREIRA CARVALHO DA SILVA RG: 367989384; OSMARINA 
APARECIDA SIQUEIRA CAMPOS FERRAZ RG: 10519324/0; MIRIAM HELENA DE 
JESUS RG: 20608413; ROSILENE MARIA SILVINO RG: 23807132-7; REGINA CÉLIA 
LIMA DA SILVA RG: 12861292; JOÃO PAULO REIS NEVES RG: 265339650; ROSELENA 
APARECIDA SALLES SILVA RG: 430281559; MARCIA RODRIGUES MAXIMIANO DA 
SILVA RG: 223040939; CLAUDINEIA JESUS DE ANDRADE SIMÕES RG: 358743217; 
ODAISA RIBEIRO DA SILVA RG: 418700588; MARIA IRACI DE OLIVEIRA GALHARDO 
RG: 25165994-X; ARACELLI APARECIDA SILVA ALMEIDA RG: 320909529; MICHELLE 
CRISTINA ALVES VENDITTI RG: 468852839; PALOMA OLIVEIRA CASSIANO RG: 
477176161. 

Lorena, 24 de JANEIRO de 2018. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2017 
PROC. Nº 511/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para serviços de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos – líquido, semisólidos e 
sólidos químicos (medicamentos vencidos) – Grupo B 
se serviços de saúde, para atender a necessidade da 
Secretaria Municipal da Saúde.
CONTRATADA: ATHO ASSISTÊNCIA TRANSPORTES 
E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 72.011.844/0001-49
VENCEDORA DO ITEM: 1.
VALOR TOTAL: R$ 11.100,00 (Onze mil e cem reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/01/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017 
PROC. Nº 521/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para aquisição equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) para os funcionários da 
Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: JCB MATERIAIS LTDA - ME
CNPJ: 07.364.386/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 39, 40, 41,42,51,52,55,56,5
9,63,64,67,68,73,74,84,85,86,87,93,94,101,102,103,10
4, 111, 122, 123.
VALOR TOTAL: R$ 26.303,04 (vinte e seis mil trezentos 
e três reais e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 101/2017 – PROC. 513/2017

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando 
os trabalhos realizados para o atendimento do Pregão 
Presencial acima referido, cujo objeto é o Registro de 
Preços para a aquisição de botijão de gás P13 e P45 
para atender as necessidades de diversas secretarias 
municipais, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto 
as empresas:
EMPRESA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, CNPJ: 
18.816.721/0001-30, vencedora dos itens: 03,04 no valor 
total de R$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seiscentos reais)
EMPRESA: SKINÃO DO GÁS FONSECA LTDA EPP, 
CNPJ: 96.184.429/0001-55, vencedora dos itens: 1,2 no 
valor total de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2017 
– PROC. 593/2017

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando 
os trabalhos realizados para o atendimento do Pregão 
Presencial acima referido, cujo objeto é o Registro de 
Preços para a aquisição de materiais para garantir o 
funcionamento dos projetos de assistente de cabelereiro e
manicure, oferecidos gratuitamente á população em 
situação de vulnerabilidade, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA:  UNHA & COR LTDA ME,  CNPJ: 
17.513.233/0002-71, vencedora dos itens: 1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29 no valor total de R$ 3.611,29 ( três mil seiscentos 
e onze reais e vinte e nove centavos)
EMPRESA: BRLINETECH LTDA - EPP, CNPJ: 
44.521.052/0001-89, vencedora do item: 30 no valor total 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial Nº 01/18 PROC. Nº 16/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo objeto é a 
contratação de serviços de transporte de atletas e comissões técnicas da Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer de Lorena nas competições esportivas, pelo período de 
12 (doze) meses, a realizar-se ás 9h30min do dia 05 de fevereiro de 2018, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
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Leandro Oliveira
Aparecida

A implantação do estaciona-
mento rotativo em Aparecida 
virou novela no último ano. 
Após a licitação ser concluída 
e a zona azul começar a ope-
rar em caráter experimental 
em setembro, a Justiça sus-
pendeu o serviço alegando 
falta de divulgação no Portal 
da Transparência. Em 2018, o 
secretário de Administração, 
Domingos Léo Monteiro, asse-
gurou que o estacionamento 
rotativo começa a funcionar 
em março.

A suspensão do Zona Azul, 
em 2017, foi motivada pela 
queixa apresentada por uma 
das empresas que participou 
da licitação, que cobrou a falta 
de informações que deviam 
ser publicadas no Portal da 
Transparência, no site da 
Prefeitura. 

Como a empresa não teve 
conhecimento das informa-
ções, não pôde apresentar 
as argumentações de defesa 

e entrou com mandado de 
segurança, conseguindo a 
suspensão do estacionamento 
rotativo.

Após a decisão, o Executivo 
reabriu o prazo de defesa e 
publicou a medida no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo 
e no site da Prefeitura. Neste 
ano, o secretário de Admi-
nistração garantiu que os 
recursos já foram julgados e 
que aguarda o parecer jurídi-
co para o início do serviço de 
estacionamento rotativo nas 
ruas do centro de Aparecida. 
“Isso já foi sanado. A Justiça 
mandou inclusive arquivar o 
processo. Efetuamos o julga-
mento final e estamos aguar-
dando o parecer jurídico para 
ratificar por parte do prefeito. 
Acredito que até o mês de 
março a zona azul já esteja em 
pleno funcionamento”.

O projeto determina que 
sejam cobrados valores en-
tre R$ 0,50 e R$ 2,00 dos 
motoristas na região central 
da cidade, na praça Benedito 
Meirelles e em outros 12 
pontos. Monteiro confirmou 
que o Executivo ainda tem a 
intenção de levar as vagas 
rotativas aos bairros Santa 
Rita e Ponte Alta, caso o fun-
cionamento nas vias iniciais 
seja feito a contento.

No certame licitatório, a 
empresa que fez a melhor 
oferta receberá um total de 
R$ 9 mil por mês. O contrato 
é de 12 meses.

Secretário de Administração garante 
zona azul em Aparecida até março
Após imbróglio judicial desde setembro, sistema pode ser implantado no centro

Carros estacionados no Centro de Aparecida; Prefeitura tenta avançar e, implantação de sistema de cobrança no trânsito por uso de vagas 

Foto: Arquivo Atos

Charreteiros pedem nova lei para profissão 
e cuidados a animais nas ruas de Aparecida
Grupo se reúne com secretário para solicitar criação de norma; ativistas cobram maior fiscalização

Juliana Aguilera
Aparecida

A discussão sobre maus 
tratos de cavalos em charre-
tes e carroças em Aparecida 
é destaque recorrente em 
noticiários. Recentemente, 
uma denúncia foi feita sobre 
charreteiros que usavam 
drogas em um dos pontos 
do passeio turístico. Entre 
problemas com ativistas e 
trabalhadores irregulares, os 
charreteiros tentam manter 
a tradição na cidade.

Na última segunda-feira, 
eles se reuniram com o se-
cretário de Trânsito, Marcelo 
Monteiro, para debater a 
implantação de um nova lei 
para a profissão.

O objetivo das novas re-
gras é regularizar os charre-
teiros que estão trabalhando 
com cavalos maltratados, 
aceitando transportar um 
número alto de passagei-
ros e também para os que 
terceirizam o trabalho para 
menores de idade.

Monteiro afirmou que a 
lei antiga não fala muito da 
questão animal, e agora ela 
será aprimorada, adicionan-
do leis do Estado, para que 
o trabalho de tração animal 
seja realmente regularizado.

O secretário afirmou que 
a lei já está sendo esboçada 
e que não deve demorar 
para ser votada, mas que 
na próxima semana novas 

providências de fiscalização 
já devem ser tomadas. “Vai 
ter um funcionário do depar-
tamento de Trânsito junto à 
Guarda Municipal no local. 
Se verificarmos irregulari-
dades, vai-se receber uma 
advertência. Se permanecer, 
nós vamos fazer a cassação 
do ponto”, garantiu.

O secretário destacou que 
haverá a criação de um gru-
po entre os charreteiros para 
liderar os 37 profissionais. 
“Não é bem uma associação. 

Vai ter alguns líderes no 
ponto, onde eles vão ser o 
porta-voz da administração”, 
contou. Ele reforçou a con-
versa e punição para quem 
desobedecer a lei. “Talvez 
nesse final de semana, ou 
no outro, vamos começar 
a orientar eles para irem 
se adequando. Se eles não 
respeitarem a lei, não vão 
trabalhar lá”.

Irregularidades – Muitos 
charreteiros acabam trans-
portando dez pessoas na 

charrete, não revezam cava-
los em datas de movimento 
e ainda utilizam os animais 
na semana para carregar 
lavagem para criadouros 
de porcos clandestinos. O 
charreteiro Fábio Henrique 
trabalha no ponto de passeio 
há nove anos, mas afirmou 
que a profissão vem de fa-
mília, e se preocupa com 
a reputação da categoria. 
“Para manter um cavalo 
bem tratado é caro. Aí, vem 
um cara de fora, só judia do 

animal, vem com o cavalo 
‘desferrado’, judiado (sic). 
Quem acaba andando certo, 
acaba levando a mesma”, 
criticou o charreteiro, que 
tem quatro cavalos.

Ele comentou ainda que 
a água disponível para os 
animais vem de uma proprie-
dade particular. “A Prefeitura 
não dá a água. Antigamen-
te tinha as torneiras, mas 
andarilhos começaram a 
quebrá-las, roubar registro, 
e eles acabaram desligando”.

Atualmente Prefeitura 
de Aparecida não tem uma 
secretaria que cuide dire-
tamente das situações de 
animais maltratados e ex-
plorados. Na cidade, a ONG 
Associação Responsável 
pela Proteção Animal de 
Aparecida é conhecida na 
cidade por resgatar animais 
de rua, mas ainda priorizam 
animais de porte pequeno, 
como cachorros.

Segundo o funcionário da 
secretaria do Meio Ambien-
te, Roberto Dutra, a ONG está 
aguardando o título de Oscip 
(Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público), 
que trará força financeira 
e política. Dutra, que tem 
contato direto com a ONG, 
afirmou que o título já está 
em Brasília e deve ser rece-
bido ainda em 2018. 

A ativista Rosangela Coe-
lho, criadora do Santuário 
Filhos de Shanti, considera 
a prática uma exploração. 
“Eu fui lá e observei. Vi eles 
saindo nas charretes com 
4, 5, 6 pessoas, retornando 
exaustos. Ficavam lá atre-
lados a charretes, o que é 
proibido por lei. Existe uma 
lei estadual em que o animal 
não pode descansar atrelado 
a uma charrete”.

Rosangela também se pre-
ocupa com o destino dos 
animais. Seu santuário já 
resgatou muitos cavalos de-
bilitados e machucados, que 
foram abandonados aos 15, 
16 anos. Devido aos esforços, 
eles tiveram seu tempo de 
vida encurtado. Ela afirmou 
que não é contra o passeio 
turístico, mas gostaria que 
não fossem vinculados ao 
sofrimento do animal. “Exis-
tem outras formas, como 
carrinhos. A despesa até 
seria menor”, concluiu.

Charretes esperam por movimento em área central de Aparecida; grupo cobra implantação de lei e rigor para atuação de profissionais

Foto: Juliana Aguilera
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Lenço Molhado vence Festival de 
Marchinhas de Guaratinguetá
Composição de São Luiz leva outros dois prêmios; carnavalescos comemoram retomada

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Mesmo com as chuvas nos 
três dias de evento, os foliões 
não desanimaram para parti-
cipar, dançar e gritar com o 
1º Festival de Marchinhas de 
Guaratinguetá. No domingo, 
a final contou com seis fina-
listas: “Começou o Carnaval”, 
“Marcha do Bloco do Mané”, 
“No Embalo da Viola...Virei!”, 
“Lenço Molhado”, “Fábula do 
Brejo (A Bruxa)” e “A Festa do 
Peru do João Motor”. “Lenço 
Molhado”, composição de Be-
nedito Galvão Frade Jr, levou 
o primeiro lugar.

Interpretada por Ester Fietz 
e Patrícia Guimarães, a marchi-
nha levou para casa R$ 2 mil, 
além de R$ 500 pelos prêmios 
de melhor intérprete e melhor 
figurino. Para Ester, educadora 
e carnavalesca, é um momento 
marcante. “Fiquei muito feliz 
de sermos o primeiro lugar 
no Festival de Marchinhas 
de Guará. Eu tenho a cidade 

guardada no coração, porque 
eu sou educadora do Projeto 
Guri aqui”.

Ela contou que canta marchi-
nhas desde de que começou a 
trabalhar em São Luiz. “A cida-
de respira Carnaval o ano in-
teiro e eu me identifiquei com 
ela. Desde então, marchinha 
faz totalmente parte da minha 
vida”, afirmou a carnavalesca.

Além da premiação, os 
vencedores participarão dos 
eventos do Carnaval de Gua-
ratinguetá, em fevereiro. Ester 
reforçou a felicidade de ser 
convidada para cantar junto ao 
tradicional Bloco da Carroça, 
e disse que espera conseguir 
conciliar as agendas, já que 
ela também se apresenta no 
Bloco da Maricota, de Benedito 
Galvão, em São Luiz do Parai-
tinga. Os outros vencedores 
também foram chamados 
para se apresentar junto ao 
Bloco da Carroça, no dia 12 
de fevereiro.

O segundo lugar ficou para 
o cantor, compositor e poeta 

autônomo Wagner Leandro 
Ribeiro e seu parceiro Luiz 
Fernando, de Pindamonhan-
gaba, com a marchinha “No 
Embalo da Viola...Virei!”.  Já 
o terceiro lugar ficou com 
Manoel Martins, o Mané, com 
a “Marcha do Bloco do Mané”. 
O prêmio de melhor torcida 
foi para a marchinha “Fábula 
do Brejo (A Bruxa)”, de Maria 
Sônia Barbosa, de Paraibuna.

O 1º Festival de Marchinhas 
de Guaratinguetá também 
contou com a apresentação 
da Banda Furiosa em diversos 
momentos.

Retomada – A palavra “tradi-
ção” não saiu da boca de quem 
foi conferir o evento. Muitos 
se animaram com a volta das 
festividades carnavalescas da 
cidade e comentaram sobre a 
cultura do samba e das mar-
chinhas de Guaratinguetá. 
“Acho muito importante para 
a renovação do Carnaval de 
Guará. Ele estava muito caído, 
devido aos outros prefeitos 
que deixaram o Carnaval mor-
rer, acabaram com os desfiles”, 
lembrou a foliã Milena Lima, 
que acompanhou a marchinha 
Festa do Peru.

Débora Massen foi outra 
foliã que aproveitou o evento 
com a família e amigos. Ela 
está animada com os próximos 
eventos culturais e afirmou 
que mesmo com mal tempo 
não vai parar de curtir a festa. 
“Carnaval pode ser com chuva”, 
brincou.Marchinha vencedora recebe prêmio das mãos do prefeito Marcus Soliva; foliões comemoram retomada 

Oficina de teatro gratuita tem 
inscrições abertas em Lorena

Pinda recebe exposição de 
quatro artistas plásticos

Da Redação 
LorenaDa Redação 

Pindamonhangaba

Promovida pelo grupo 
Sábia Indecisão, Lorena 
abriu inscrições para ofi-
cina de teatro gratuita. As 
aulas têm início no dia 28 
de fevereiro.

Para participar, o interes-
sado deve ter 15 anos ou 
mais e se inscrever na Casa 

Pindamonhangaba fechou 
uma parceria com a Estação 
Casa Amarela, de Caçapava, 
para os meses de janeiro e 
fevereiro. Com base nessa 
parceria, o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina recebe 
uma exposição com quatro 
artistas.

Um dos nomes que está ex-
pondo suas telas, com temas 
florais, é Sonia Vasconcelos. 
Ela iniciou sua carreira há 

da Cultura, das 9h às 17h 
(menores de 18 anos devem 
comparecer ao local de ins-
crição acompanhados do pai 
ou responsável). A oficina terá 
atividades todas as quartas-
-feiras, das 19h às 21h30, na 
Casa da Cultura, com término 
previsto para junho.

Grupo – Criado no dia 10 de 
julho de 2014, o grupo Sábia 
Indecisão tem como objetivo 

33 anos e segue a Escola 
Impressionista, utilizando 
também técnica espatulada.

Outra artista presente na 
exposição é Nice Saint, que 
trabalha com técnicas como 
desenhos, pintura a óleo, 
acrílico, nanquim, aquarela, 
carvão e porcelana. Ela pos-
sui um estilo entre impres-
sionista e expressionista, 
com tendências à abstração.

Sandro Miller é um ar-
tista plástico nascido na 
França e atualmente reside 
em São José dos Campos. 
Sua exposição “Raízes da 

fazer um teatro participante, 
propondo discussões polí-
ticas, sociais, existenciais, e 
reflexão sobre o papel da 
arte na sociedade, além de 
promover eventos culturais e 
oficinas de teatro. Atualmen-
te, o grupo conta com cinco 
integrantes fixos.

A Casa da Cultura fica à rua 
Viscondessa de Castro Lina, 
nº10, no Centro.

Fé” retrata as religiões 
de matrizes africanas em 
personificações dos orixás 
e também no cotidiano do 
povo negro. 

O último artista é Paulo 
Medina, que apresenta 
esculturas em ferro e ma-
deira.  

A exposição é gratuita. 
O Museu fica à rua Mare-
chal Deodoro da Fonseca, 
no Centro. Funciona de 
segunda-feira à sábado, 
das 9h às 17h. O local não 
abre aos domingos nem 
aos feriados.

Foto: Juliana Aguilera


