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Governador confirma cessão de prédio 
estadual para o Pronto Socorro de Guará
Trocas de prédios terminam com confirmação de mudança do PS; Câmara também tem nova sede

O prédio da delegacia de Guaratinguetá, que vai receber o novo Pronto Socorro, após anúncio do Governador Geraldo Alckmin

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Em passagem pelo Vale do 
Paraíba na última quinta-feira, 
o governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) confirmou mudanças 
e cessões importantes de 
prédios do Estado para a Pre-
feitura de Guaratinguetá. Entre 
elas está a autorização para 
mudança do Pronto Socorro, 
que será instalado ao lado da 
Santa Casa.

A troca foi solicitada no 
início de 2017 e era esperada 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSB) e sua equipe de governo, 
mas para que fosse permitida, 
foram necessárias outras 
alterações importantes. A 
principal delas é a cessão do 
prédio do antigo fórum para 
uso da Câmara Municipal. 

Os vereadores e servidores 
se mudarão da avenida João 
Pessoa, sede do Legislativo, 
para a praça Conselheiro 
Rodrigues Alves. O prédio 
funciona hoje como sede da 
Diretoria Regional de Ensino 
do Estado. A cessão foi con-
firmada pelo governador em 
entrevista coletiva.

“Queremos que o prédio (da 
delegacia) seja cedido para a 

saúde do município, mas pre-
cisamos acomodar a polícia, 
porque ela está utilizando o 
espaço ao lado da Santa Casa. 
Acertando o problema da 
acomodação das delegacias, 
cederemos sim o prédio”, con-
tou Alckmin.

Acomodar as delegacias 
é fundamental, já que essas 
(delegacias da Mulher e Geral 
e 1° Distrito Policial) ocupam o 
prédio alvo do desejo de Soliva 
para abrigar o Pronto Socorro, 
à rua Rangel Pestana, ao lado 
da Santa Casa. Alckmin confir-
mou que o efetivo policial será 
transferido para o prédio da 
Câmara Municipal. Com essa 
troca, o caminho fica livre para 
a instalação do PS.

A assinatura da cessão do 
prédio do antigo fórum será 
feita na próxima semana, 
possivelmente no dia 28, no 
Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo, segundo Alckmin.

A Diretoria Regional de 
Ensino, que vai desocupar o 
edifício da Praça Conselheiro, 
terá como sede a escola Dr. 
Flamínio Lessa, como já havia 
cogitado o diretor de Ensino, 
Tarso Araújo, em entrevista 
em dezembro do ano passado 
ao Jornal Atos.

Foto: Arquivo Atos

Parquímetro, em rua no Centro de Pindamonhangaba; veto do Executivo para isenção foi derrubado

Câmara de Pindamonhangaba derruba veto 
de Isael em isenção para idosos no Zona Azul
Rejeição é aprovada de forma unânime; para Executivo, proposta prejudica contrato de concessão

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba derrubou, por 
unanimidade, na última 
segunda-feira, o veto do pre-
feito Isael Domingues (PR) 
sobre o projeto que concede 
isenção na cobrança de zona 
azul para idosos.

Implantado há quase 17 
anos, o estacionamento 
rotativo conta com 696 
vagas distribuídas pelo Cen-
tro. Somente os portadores 
de necessidades especiais, 
que possuem 16 espaços 
reservados, são isentos da 
cobrança.

Aprovada por todos os 
parlamentares na última 
sessão de 2017, a proposta 
do vereador Rafael Goffi 
(PSDB) autoriza os moto-
ristas de mais de sessenta 

anos a não pagarem a tarifa 
do estacionamento rotativo, 
que é de R$ 1,65 por hora.

Após o aval legislativo, a 
proposta acabou vetada por 
Isael em 18 de janeiro. No 
texto, o Executivo justificou 
que o projeto apresenta 
vício de iniciativa já “que é 
de sua exclusiva competên-
cia legislar sobre o tema 
proposto, havendo afronta 
direta ao princípio da sepa-
ração dos poderes”.

O documento afirma tam-
bém que a medida impac-
taria negativamente no 
equilíbrio econômico no 
contrato de concessão do 
serviço, que atualmente é 
administrado pela empresa 
Estapar Estacionamentos.

Os apontamentos de Isael 
não convenceram os vere-
adores, que derrubaram 
o veto na última sessão. 

O autor do projeto come-
morou o resultado. “A pro-
posta atende à uma antiga 
reivindicação do Conselho 
Municipal do Idoso e da 
população de uma forma 
geral, que reconhece que 
estas pessoas que fizeram 
tanto por Pinda, deveriam 
ser beneficiadas. Foi uma 
surpresa desagradável esse 
veto do prefeito, mas conse-
guimos derrubá-lo”, explicou 
Goffi, que ainda ressaltou 
que diversas outras cidades 
paulistas concedem isenção 
aos motoristas de mais de 
sessenta anos.

Após a rejeição do veto, o 
projeto e os apontamentos 
dos vereadores serão nova-
mente analisados por Isael, 
que terá um prazo de até 
sessenta dias para decidir se 
a proposta será sancionada.

Dobradinha – Na última 
sessão de Câmara foi der-
rubado por unanimidade 
o veto do prefeito sobre o 
projeto de Goffi que suge-
ria a obrigatoriedade do 
Executivo em informar os 
vereadores, com trinta dias 
de antecedência, sobre rea-
justes nos valores da tarifa 
do transporte público.

Foto: Arquivo Atos
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Bastidores da Política
O que muitos em Piquete…

…querem saber Além de receber 
seu salário de vereadora, a despreparada 
Malu Ribeiro (eleita nas cascas, digo, 
na repescagem dos votos) fez efetiva-
mente o que pela cidade? Ou, qual o seu 
projeto, se é que tem ‘um pra chamar de 
seu’, apresentou e aprovou na Câmara?

Quem está pagando?
Para quem na legislatura passada de 

Piquete, pensou que a representativida-
de dos vereadores não poderia piorar 
(haja vista que apenas um conseguiu 
a reeleição), está de ‘queixos caídos’. 
Disseram que a iniciativa de contratar 
um ‘anarquista’ (com várias condena-
ções por difamação e calúnia), traves-
tido de moralista, para tentar fragilizar 
a prefeita na base do ‘escracho’, foi ‘a 
gota d’água. A pergunta que fica: “quem 
está pagando o cachê do condenado?” 
Estaria vindo a grana do partido político 
que controla a máfia dos caça-níqueis 
da Capital?

Memória curta
‘Sentando em cima da realidade’, os 

vereadores de Piquete articulam cassar 
o mandato da prefeita Teca Gouvêa 
pelo suposto abandono de alguns pré-
dios inacabados deixados por Otacílio 
Rodrigues. Entretanto, esqueceram que 
o pior, o endividamento da Prefeitura, 
Teca pagou e recuperou a saúde finan-
ceira do município. A prova disso foi 
que na sessão extraordinária da última 
segunda-feira, a Câmara acompanhou o 
parecer do Tribunal de Contas e provou 
as contas de sua administração. Vai 
entender…

Sangue puro
Vivendo ainda as expectativas da 

eleição para deputado, governistas de 
Lorena admitem que o prefeito Fabio 
Marcondes pode orientar sua suces-
são a partir de uma dupla doméstica 
à sua administração. Pelo que ouviu 
nos corredores da Prefeitura, Marietta 
Bartelega (MDB) poderá disputar em 
2020 ao lado de um dos tucanos ligados 
à administração. É pra matar a concor-
rência de raiva, nomes no PSDB e nos 
partidos coligados não faltam...

Com a força das empresas
O carnaval passou e o clima de 

eleição tomou conta do setor pro-
dutivo de Lorena, com a escolha da 
próxima diretoria da Associação Co-
mercial - ACIAL. Entre os nomes que 
surgiram espontaneamente, destaque 
ao empresário tradicional da região 
Jorge Malerba, que apesar de não ter 

sinalizado a possibilidade de aceitar 
o convite, já começou ganhar apoio 
entre os comerciantes, empresários e 
industriais associados. De acordo com a 
ala progressista do pedaço, Jorge tem o 
perfil necessário para as mudanças que 
a instituição precisa para acompanhar 
o desenvolvimento da cidade.

Troca de comando
Como antecipado pelos bem in-

formados, Arilson Pereira substituiu 
Alexandre Dias no comando da secre-
taria de Promoção Social de Guará. De 
acordo com os articuladores do governo 
Marcus Soliva, independente da atua-
ção e capacidade de um em detrimento 
de outro, uma substituição meramente 
política, já que os laços consanguíneos 
do substituído - leia-se Fabrício da 
Aeronáutica, não corresponderam aos 
anseios da administração.

Pelas portas do fundo
Em pouco mais de onze meses de 

gestão, e o comportamento do prefeito 
de Cachoeira visivelmente começa 
mudar, inclusive os mais simples, como 
sua chegada para o expediente no gabi-
nete. O que só faltava ‘banda de música’ 
e foguetório no hall de acesso à Prefei-
tura, disseram que agora anda faltando 
respostas e sobrando desculpas. Ele 
chega pelas portas do fundo é somente 
os ‘puxa-sacos’ mais renomados tomam 
conhecimento. Perguntem ao Max...

Credibilidade
Um dos projetos bases do governo 

de Marcus Soliva em Guaratinguetá, a 
proposta de usar o prédio da delegacia 
da cidade como sede do novo Pronto 
Socorro, ganhou o aval final na manhã 
da última quinta-feira quando o go-
vernador Geraldo Alckmin aprovou a 
mudança. Depois da desconfiança das 
viúvas, será que alguém ainda vai du-
vidar ou tem ideia melhor para a cidade 
ficar livre do Frei Galvão? 

Ciranda
A presença dos deputados Hélio 

Nishimoto (PSDB), Estevam Galvão 
(DEM) e Padre Afonso Lobato (PV) 
deu um tom aglutinador ao evento de 
entrega dos apartamentos do Residen-
cial Colinas da Mantiqueira 1 e 2, em 
Cruzeiro, pelo governador Geraldo 
Alckmin. Isso, somado à presença de 
parlamentares do PR em Pinda, pela 
manhã, mostra a necessidade de se 
movimentar para quem quer ser lem-
brado. Aliás, falando em ser lembrado, 
outro nome do PR da cidade, o vereador 
Paulo Vieira, nem sequer foi citado. 

Em baixa?

Socorro
Ainda durante a cerimônia da entre-

ga das chaves do Residencial Colinas 
da Mantiqueira 1 e 2, o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca já cavou uma reunião 
com Alckmin em São Paulo para de-
bater a recuperação definitiva da Santa 
Casa de Cruzeiro. Depois de sinalizar o 
fim da intervenção, voltar atrás e anun-
ciar a sequência do sistema, o prefeito 
parece que entendeu que a saída terá 
mesmo que sair das mãos do Executivo 
Municipal. Bendito 2018 e sua corrida 
eleitoral...

Bola nas costas
Os acertos de legendas do PMDB 

para eleição de deputado estadual para 
este ano, parece que alimentou a boa-
taria no eixo Cachoeira Paulista-Gua-
ratinguetá. Disseram que na definição 
dos nomes, a vaga disponível na região 
foi negada ao vereador Décio Pereira 
(Guará) e franqueada a Ângela Orosco 
(Cachoeira), a nova afiliada de Argus 
Ranieri no partido. Ah! Falaram ainda 
que além de acabar com a alegria de 
Decio, sem perder tempo, Ranieri já 
promoveu uma visita da pré-candidata 
ao presidente da Fiesp, Paulo Skaf…

Sob nova liderança
O gabinete do prefeito Fábio Mar-

condes confirmou esta semana o vere-
ador Beto Pereira (DEM) como novo 
líder do Executivo no Legislativo. Se-
guindo o princípio da rotatividade, Beto 
estreou como sucessor do colega Luiz 
Francisco de Lima, o Luizão que por 
sua vez, sucedeu Vandinho no primeiro 
momento da Legislatura, período em 
que o ‘cão chupava manga’ na Câmara 
de Lorena.

Queda de braços
Quem acompanhou ou tomou co-

nhecimento da última sessão de Câmara 
de Pinda (com destaque ao protesto 
espirituoso líder comunitário Dito 
Bala, que desta vez levou um ‘galo’ 
para deixar uma mensagem cifrada aos 
parlamentares), verificou a realidade de 
uma ‘queda de braços’ do Legislativo 
com  o Executivo. Além de derrubarem 
os vetos do prefeito Isael Domingues a 
dois projetos com indícios de inconsti-
tucionalidade, o palanque eleitoral tor-
nou-se nítido através dos discursos que 
quem na realidade ainda não conseguiu 
demonstrar aos eleitores ‘por que veio’. 
Perguntem ao Adriane Carmo, do Pinda 
Cidade em Ação‼!

Não convidem para...
...a mesma picanha os dentistas da 

rede municipal de saúde de Guará e o 
prefeito Marcus Soliva, principalmente 
se o churrasqueiro for o vereador Fabrí-
cio da Aeronáutica e o garçom o Marcos 
Evangelista!!!

Lucas Barbosa
Lorena

Há seis anos oferecendo 
gratuitamente cursos prepa-
ratórios de pré-vestibular para 
jovens carentes da região, os 
voluntários da Macvest (Marie 
Curie Vestibulares) contribuí-
ram para que 12 alunos con-
seguissem ingressar no curso 
superior em 2018. O projeto, 
desenvolvido por estudantes 
da USP-Lorena (Universidade 
de São Paulo), pretende aten-
der 160 adolescentes até o fim 
do ano em Lorena.

Criado em fevereiro de 2012 
por um grupo de alunos da 
EEL-USP (Escola de Engenharia 
de Lorena), o Macvest, que 
atualmente conta com 55 
voluntários, busca oferecer as 
ferramentas necessárias para 
que jovens de baixa renda 
tenham melhores condições 
de concorrerem às vagas nas 
principais universidades e 
faculdades brasileiras.

Almejando transformar a 
vida dos adolescentes através 
da educação, o projeto conta 
com nove monitores e 26 
professores que ministram 
aulas de preparatório a nível 
médio e fundamental para 
alunos que buscam aprovação 
em vestibulares e cursos técni-
cos. A iniciativa oferece ainda 
apoio psicológico, oficinas e 
rodas de debates sobre temas 
históricos e contemporâneos. 
Assim como as aulas, estas 
atividades são realizadas na 
Escola Municipal Profissiona-
lizante Milton Ballerini, no Vila 
Buck, região central de Lorena. 

Após oferecer o curso pre-
paratório ao longo de 2017, o 
projeto conseguiu aprovar 12 
alunos em instituições como 
USP, UFRJ (Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro), Unicamp 
(Universidade Estadual de 
Campinas), Unifei (Universida-
de Federal de Itajubá), Ufscar 
(Universidade Federal de São 
Carlos),Unesp (Universidade 
Estadual Paulista), Unisal (Cen-
tro Universitário Salesiano de 
São Paulo) e Unifatea (Centro 
Universitário Teresa D’Ávila). 

De acordo com o vice-presi-

dente do Macvest e aluno do 
4° ano de engenharia química 
da USP-Lorena, Vinicius Mar-
condes, 19 anos, o número de 
ingressantes deve subir até o 
fim de março. “Ainda estamos   
aguardando mais aprovações, 
apurando os resultados das 
listas de espera que ‘rodam’ até 
mês que vem. Em relação aos 
nossos objetivos para 2018, 
queremos reduzir o índice de 
evasão de alunos para menos 
que 25% e subir as aprovações 
para 50%. Além disso, forne-
cer uma infraestrutura mais 
confortável para os alunos, 
buscando subsidiá-los com 
lanches durante o período de 
aulas e transporte coletivo 
para a escola”.

O voluntário revelou ainda 
o sentimento de fazer parte 
do projeto. “É uma mistura de 
sentimentos que transborda 
tanto que chega a ser inexpli-
cável. Não existe dinheiro no 
mundo que preencha tanto 
do que a vida de uma   pessoa 
transformada, em ver o sonho 
de se conquistar uma vaga 
numa faculdade realizado. E 
todos os membros do Macvest 
compartilham dessa sensação”.

Um dos jovens que foi bene-
ficiado pela ação voluntária foi 
o morador de Cachoeira Pau-
lista, Luís Vinicius Cunha, 18 
anos, que após participar do 
curso preparatório, conseguiu 
ser aprovado na USP, Unicamp, 
Unesp e ESA (Escola de Sargen-
tos das Armas). “Assim que sai 
do ensino médio e pensei em 
fazer um cursinho, na mesma 
hora me veio em mente todas 
as despesas que teria e que não 
conseguiria arcar com elas. A 
solução estava nesse projeto, 
que apesar de não ter toda a 
estrutura de um particular, 
eles se dedicam para que tudo 
dê certo, conseguindo impac-
tar positivamente na trajetória 
de vida dos alunos”. 

Os interessados em conhe-
cerem o Macvest ou buscarem 
informações sobre a formação 
das próximas turmas devem 
entrar em contato com os 
voluntários através da pági-
na do projeto na rede social 
Facebook.

Projeto de alunos auxilia 
jovens carentes em 
busca do ensino superior
Macvest planeja atender 160 alunos 
em Lorena; projeto é realizado por 
alunos universitários da USP

Participantes do Macvest durante aulas de cursos preparatórios

Foto: Divulgação
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Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

O Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin e o prefeito Thales Gabriel fazem entrega das chaves do Residencial Colinas da Mantiqueira 1 e 2

Geraldo Alckmin e Thales Gabriel 
entregam residencial em Cruzeiro
Parceria com Estado de SP e União garantiu apartamentos, mesmo após atraso

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Após três meses de atraso, 
os contemplados do Residen-
cial Colinas da Mantiqueira 
1 e 2 enfim começaram a 
receber as chaves dos novos 
apartamentos. Em parceria 
com os governos estadual e 
federal, a Prefeitura entregou 
a chave simbólica do em-
preendimento de seiscentos 
apartamentos, que ultrapas-
sou os R$ 50 milhões, na úl-
tima quinta-feira. A liberação 
para mudança será realizada 
nesta terça-feira.

A cerimônia de entrega do 
condomínio, cofinanciado 
pelo Ministério das Cidades 
e a secretaria de Estado da 
Habitação, dos programas 
“Casa Paulista” e “Minha Casa, 
Minha Vida”, juntamente com 
o Banco do Brasil, contou com 
a presença do governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), o 
ministro das Cidades, Ale-
xandre Baldy, e os deputados 
estaduais Estevam Galvão 
(DEM), Padre Afonso (PV) e 
Hélio Nishimoto (PSDB). “Uma 
tarde de muita alegria. São 
seiscentas famílias realizando 
o sonho de ter a casa própria. 
Podemos sentir a atmosfera 
positiva das pessoas. E a 
presença do governador Ge-
raldo Alckmin abrilhantou o 
evento trazendo a parceria do 

governo do Estado e Federal 
com a cidade de Cruzeiro”, 
comentou o prefeito Thales 
Gabriel (SD).

De acordo com Alckmin, as 
moradias chamadas de “Ha-
bitação de Interesse Social” 
vão de um a três salários 
mínimos. Já pelo CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano), a 

renda pode chegar a cinco 
salários mínimos. “Nesses 
seiscentos apartamentos co-
locamos R$18,2 mil a fundo 
perdido, ninguém precisa 
pagar por apartamento, para 
viabilizar o empreendimento. 
Construímos pelo CDHU, o 
projeto continua e apoiamos 
o Minha Casa Minhas Vida, 
que é o chamado Casa Pau-

lista”, salientou.
Mesmo com as obras fina-

lizadas, o empreendimento, 
anunciado para outubro não 
pode ser entregue devido a 

problemas burocráticos en-
tre a construtora e o banco. 
“Toda a parte que diz respeito 
à Prefeitura estava conclu-
ída, porém, houve algumas 

formalizações entre banco e 
construtora e tivemos o atra-
so. Fizemos uma reunião com 
a superintendência do Banco 
do Brasil e a construtora para 
que a gente pudesse fazer os 
contratos para a assinatura 
e entrega da casa própria”.

A assinatura dos contratos 
teve início na última segunda-
-feira e seguirá até que todos 
os contemplados estejam de 
acordo com os contratos. 
Após a cerimônia, a entrega 
das chaves começou a ser 
realizada por quadras, já que 
são quatro quadras com sete 
blocos cada, e nem todos os 
contemplados foram até a 
prefeitura para assinar os 
contratos. Segundo a secre-
tária de Assistência e Desen-
volvimento Social, Hevelyn 
Sigolo, todos os moradores 
farão uma vistoria com um 
profissional da Prefeitura 
ou da construtora para ana-
lisar o apartamento antes da 
mudança.

A eleição do sindico do 
condomínio e a entrega dos 
extintores e a chave do salão 
social serão realizados nesta 
segunda-feira. Já a data de 
liberação para as mudanças 
é para esta terça-feira, apenas 
aos contemplados que já assi-
naram o contrato e pegaram 
as chaves após a vistoria.

Os moradores que estão 
com problemas no contrato 
devem procurar pelo Banco 
do Brasil para a regularização 
dos documentos. A secretaria 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social está auxiliando 
nas atualizações.

Foto: Rafaela Lourenço

Prefeitura disponibiliza 
bolsas para cursos para 
faculdades em Pinda
Sistema ofertado garante 16 bolsas para cursos de 
tecnologia, licenciatura e bacharelado disponíveis 
para todas as Instituições de ensino superior do Vale

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba concederá 16 bol-
sas de estudo para cursos de 
ensino superior presenciais e 
não presenciais reconhecidos 
pelo MEC (Ministério da Edu-
cação e Cultura). O benefício 
será ofertado para cursos da 
modalidade de tecnologia, li-
cenciatura e bacharelado nas 
áreas de biológicas, exatas e 
humanas.

O financiamento é inte-
gral no valor do curso, e as 
mensalidades serão pagas 
diretamente à instituição de 
ensino em que o aluno esti-
ver matriculado, durante 12 
meses, e com possibilidade 
de renovação. Qualquer fa-
culdade do Vale do Paraíba 
aceitará as bolsas, desde que 
o estudante resida em Pinda-
monhangaba há pelo menos 

48 meses. Ele deve ir para 
a faculdade e voltar para a 
cidade diariamente. Já foram 
concedidas bolsas para Unip, 
Unisal, Faro e Unitau.

Os alunos interessados 
devem seguir os critérios e 
apresentar os documentos 
solicitados para a inscrição 
no processo de avaliação e 
seleção de concessão das 
bolsas que estão disponíveis 
em edital publicado no site da 
Prefeitura. Entre os requisitos 
obrigatórios, o participante 
não pode ter cursado ou estar 
cursando o ensino superior; 
ter sido aprovado no vesti-
bular; ter estudado o ensino 
médio em escola pública ou 
ter sido bolsista integral na 
rede particular; ter um núcleo 
familiar com renda per capita 
de até R$795,39.

Após análise dos documen-
tos entregues, os candidatos 
selecionados serão subme-

tidos a uma triagem social, 
através de visita domiciliar 
realizada pela equipe técnica 
do Departamento de Assistên-
cia Social da Prefeitura. “Essa 
é uma forma do município 
conceder uma oportunidade 
a estudantes que não têm 
condições de pagar uma fa-
culdade, ou seja, que não têm 
uma renda suficientemente 
razoável para poder estudar 
o ensino superior e ter uma 
qualificação profissional”, 
comentou assistente social 
Eliana Almeida.

As inscrições estarão aber-
tas entre os dias 22 e 23, 
das 8h às 16h, no setor de 
Protocolo da Prefeitura que 
fica à avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, nº 1.400, 
no bairro Alto do Cardoso. O 
resultado final será divulgado 
no site da Prefeitura,  pinda-
monhangaba.sp.gov.br, no dia 
27 de março.
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Sondador de Rotativa Hidropoços 
- Admite com experiência em poços artesianos/piezômetros. 

CNH C ou D. 0800.703.6877 ou (31) 21221839 Edson

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS 

E DE MATERIAL ELÉTRICO  DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E 
REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto 
e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores 
da Base Territorial, a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no próximo dia 14 de 
março de 2018, às 16h00, em primeira convocação 
e não havendo número legal, às 18h00, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes, na 
sede social do Sindicato, situada na Rua Odila Rodrigues, 
nº137, no bairro Vila São Roque, na cidade de Lorena/SP, 
para tratar de assunto referente Contribuição Sindical/Art. 
605. Lorena/SP, 23 de fevereiro de 2018.  

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

EDITAL DE RECOLHIMENTO 
DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO DE 2018

O SINDICATO DOS PROFESSORES DE GUARATINGUETÁ - 
SINPRO GUARA, com sede à Rua Mons enhor Aníbal de Melo nº 
314, Pedregulho, na cidade de Guaratinguetá – SP, CEP: 12.511-
050, CNPJ: 06.343.424/0001-35, pelo presente Edital, faz saber 
aos senhores empregadores dos Estabelecimentos Particulares 
de Ensino e Educação do Município de Guaratinguetá/SP, que 
conforme dispõe os arts. 578, 580 e 582, da NCLT, deverão 
descontar dos salários de seus empregados a CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL correspondente a um dia de trabalho dos salários 
do mês de Março de 2018, e recolher nas Agências da CEF, 
Banco do Brasil, ou quaisquer estabelecimentos bancários 
nacionais conveniados, até o dia 30 de Abril de 2018 (Art. 
586 da NCLT). Ficam os interessados, cientificados, desde 
já que o não recolhimento da Contribuição Sindical de seus 
empregados até o dia 30 de Abril de 2018, importará na multa 
de 10% (dez por cento) nos primeiros trinta dias, com adicional 
de 2% (dois por cento) ao mês subsequente, juros de 1% (hum 
por cento) e atualização monetária conforme estabelece o art. 
600 na NCLT. Os estabelecimentos de ensino e educação que 
não receberem as referidas guias poderão solicitar através do 
telefone (12) 3126.4200, ou do e-mail: sinpro.guara@terra.com.
br. Guaratinguetá, 23 de fevereiro de 2018. 

Professor Reginaldo Costa 
Presidente do SINPRO GUARÁ.

COMUNICADO 
A Águas Piquete informa que a partir de abril de 2018, a tarifa de água e 
esgoto de Piquete será reajustada em 12,41%. Esse índice de reajuste é 
calculado com base nas regras estabelecidas no Contrato de Concessão, 
constitui um direito e um princípio fundamental do contrato, tendo como 
objetivo preservar seu equilíbrio econômico-financeiro, garantindo a plena 
prestação dos serviços públicos de água e esgoto no município. 

A Empresa MÁXINMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA, situada à Rua Castro 
Alves,  n°. 205 – Bairro da Cruz – Cidade de Lorena/SP, IE: 420.139.294.113 e CNPJ: 
07.298.275/0002-83, comunica o EXTRAVIO da impressora fiscal marca EPSON modelo 
TM-H6000 FBII cor creme, numero EP05920000000001487

EXTRATO DE CONTRATO

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de 
Lorena, Piquete e Região, inscrito no CNPJ 51.784.6760001-54, CODIGO 
SINDfCAL 000.556.139.88905-9 com sede à Rua Cel. José Vicente, 
516 - centro - Lorena/sP - EDTTAL - CONTR|BU|çÃO S|ND|CAL ANO 
2Oí8 - peto presente Edital, cientificamos às Empresas enquadradas no 
10o Grupo Profissionat, representado petas categorias de trabathadores 
nas indústrias Químicas e Farmacêuticas de Lorena e Piquete Região 
SP, produtos químicos para fins industriais, produtos farmacêuticos, 
preparação de óteos vegetais e animais,(não consumíveis pelo ser 
humano); Perfumarias eArtigos de Toucador; Resinas Sinteticas; Sabão 
e Vetas; Fabricação de Etanot, Bioetanot e Átcoot (não Consumíveis peto 
ser humano);Explosivos; Tintas e Vernizes; Fosforos; Adubos e Corretivos 
Agrícotas; Defensivos Agrícotas; Materiat Plástico e Reciclagem 
Ptásticas; Matérias-Primas para Inseticidas e Fertilizantes; Abrasivos; 
Átcatis; Lápis, Canetas e Materiais de Escritório; Defensivos Animais; 
Re-Refino de óteos Minerais Lubrificantes usados ou contaminados 
(não consumível peto ser humano) Fabricação de Biocombustível (não 
consumível peto ser humano), - Art. 570, parágrafo único da CLT, a 
que se refere a art. 577 da CLT, sediadas nos municípios de Canas, 
Cachoeira Pautista, Cruzeiro, Lavrinhas, Lorena e Queluz, que no mês 
de março de 2018, deverá ser descontado de todos os empregados 
01(um) dia de trabatho, desde que autorizado pelo trabalhador, a títuto 
de CONTRIBUIçÃO SINDICAL, erecothido a quatquer agência da Caixa 
Econômica Federal, casas lotéricas ou bancos conveniados, em guias 
deste Sindicato com vencimento da contribuição Sindical para o Setor 
Químico, Plásticos e Farmacêutico (grupo 10), em 14 de abril de 2018, 
conforme cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho. Após esta data, 
o recothimento sofrerá um acréscimo de mutta de 10% mais 2% por mês 
subsequente, além de juros de 1% e outras cominações legais, quando 
cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância do 
pagamento da referida Contribuição sujeitará as Empresas a cobrança 
executiva., em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT. Para os 
mensatistas o desconto será na base de 1/30 avos do salário integral 
e para os diaristas e horistas na base de uma diária de 8 horas, e 
para os tarefeiros, empreiteiros, comissionados, o desconto se fará de 
dias de trabatho. O Sindicato fornecerá as guias para o recolhimento, 
gratuitamente, podendo ser soticitadas no endereço da entidade acima 
mencionado, via emait:tesouraria.stqtorena@gmait.com, ou pelo tetefone: 
(12) 3157-4585 no horário comerciat, caso não as recebam até o dia 31 
103/2018. Lorena, 04 de fevereiro de 2017.

Joferson Pinto Ferreira
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 02/18 – PROC. Nº 84/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços e fornecimento de materiais para Instalação de Sistema Segurança 
de Combate à Incêndio em imóveis próprios da Prefeitura Municipal de Lorena, com 
fornecimento de material e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 19 de março 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.

Uniodonto – Cooperativa Odontológico

Convocação de Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

A presidente da UNIODONTO VALE HISTORICO – Cooperativa 
Odontológico, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, I, dos estatutos 
sociais, convoca os cooperados para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINARIA, que se realizara na sede da Cooperativa, na Praça 
Dr. Gama Rodrigues, n° 365 – Bairro da Cruz, Lorena/SP, às 18 horas, 
do dia 27 de março de 2018 em primeira convocação, com a presença 
de 2/3 (dois terço) de seus cooperados. Caso este numero não seja 
atingido, reunir-se-ão, no mesmo dia e local, em segunda convocação 
às 19:00 horas com a presença de metade mais um de seus cooperados, 
ou em terceira convocação, as 20:00 horas, com no mínimo de 10 (dez) 
cooperados presentes, para deliberar a seguinte ordem do dia:
I – Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de 
parecer do conselho fiscal, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço levantado em 31de dezembro do ano anterior;
c) demonstrativo das sobras ou perdas.
II – Destinação das sobras ou rateio das pedras;
III – Planos de trabalho e orçamento-programa formulados pelo Conselho 
de Administração;
IV – Fixação do pró-labore para a Diretoria Executiva e da cédula de 
presença para ops membros do Conselho de Administração, Técnico 
e Fiscal;
V – Eleição do Conselho Fiscal;
VI – Fixação do valor de contribuição ao Fundo de Maeketing;
VII – Eleição de um delegado e dois suplentes para representar a 
sociedade junto a Uniodonto Paulista – Federação das Cooperativas 
Odontológicas do Estado de São Paulo e à Uniodonto Brasil – Central 
Nacional das Cooperativas Odontológicas.
Para efeito de “quorum” de instalação, o numero de cooperados existentes 
com direito a voto é de 105 (cento e cinco).
Lorena, 27 de fevereiro de 2018

Dra. Wanda Maria Ricota de Mello

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 – PROC. 313/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a aquisição de equipamentos
(referente ao processo da SEADS nº1243/2013), o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP, CNPJ: 05.743.514/0001-50, 
vencedora do item: 1 no valor total de R$ 2.619,00 (Dois mil seiscentos e dezenove reais)

 

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE LORENA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA  

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
Pelo presente edital, o  Presidente do Sindicato dos Comerciários de Lorena, inscrito no CNPJ nº 60.130.044/0001-
68 e Registro Sindical  - Processo nº,24440.011134/90  entidade sindical de primeiro grau, com endereço na Rua -
Major Rodrigo Luiz, nº 46, na cidade de Lorena, CEP 12.607-030, de acordo com o estatuto social da entidade e 
disposições legais que regem a matéria, deixa público e convoca todos os membros e trabalhadores integrantes da 
categoria profissional dos empregados no comércio,  conforme segue: Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo – FECOMERCIO/SP, representando também todos os sindicatos filiados. 
Sindicato do Comércio Varejista de Lorena; Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de  Veículos no Estado 
de São Paulo - SINCODIV e conjuntamente com este a Federação Nacional dos Concessionários e Distribuidores 
de Veículos – FENACODIV; Sindicato do Comércio Varejista dos Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo – 
SINCOVAGA; Sindicato  do Comércio Atacadista, Importador, Exportador, Distribuidor de Peças, Rolamentos, 
Acessórios e Componentes para Indústria  e  para Veículos no Estado de São Paulo – SICAP conjuntamente com 
Sindicato Varejista de Peças e Acessórios para Veículos no Estado de São Paulo – SINCOPEÇAS e conjuntamente 
com Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Pneumáticos do Estado de São Paulo – SICOP; Sindicato 
Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos – SINDISIDER; Sindicato do Comércio Varejista de 
Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos no Estado de São Paulo – SINCOELÉTRICO; Sindicato do Comércio 
Atacadista de Drogas, Medicamentos, Correlatos, Perfumarias, Cosméticos e Artigos de Toucador no Estado de 
São Paulo – SINCAMESP; Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas do Estado de São Paulo – SCVCF; 
Sindicato do Comércio Varejista de Flores e Plantas Ornamentais do Estado de São Paulo – SINDIFLORES; 
Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográfico e Cinematográfico no Estado de São Paulo – 
SINDÓPTICA; Sindicato dos Comerciantes de Jóias e Objetos de Ourives de São Paulo – SINCOJÓIAS e Sindicato 
das Empresas de Artes Fotográficas do Estado de São Paulo – SEAFESP, na base territorial do município de 
Lorena, representados pelo Sindicato dos Comerciários de Lorena, a comparecerem na Assembleia Extraordinária, 
que terá início no dia 8 de Março de 2018, às 8:00 horas, no Local Clube Comercial de Lorena no Engenho na Praça 
General Prudente Aquino, nº 1, Centro, Lorena/SP, CEP: 12.600-201, para deliberar através de votação com urnas 
fixas e itinerantes para coletas de votos, sobre: a) Leitura do Edital convocatório; b) Discussão e aprovação das 
formalidades legais para a cobrança e desconto da contribuição sindical obrigatória (artigo 8º e artigo 149 da 
Constituição Federal), prevista nos artigos 545 a 610 da CLT, com as alterações promovidas pela Lei nº 
13.467/2017 (autorização prévia e expressa da categoria); c) Deliberação acerca dos procedimentos a serem 
adotados, inclusive quanto à notificação de autorização prévia e expressa aos respectivos empregadores e, ainda, 
para os casos previstos no artigo 602 da CLT. No dia 8 de março de 2018, às 10:00 horas, no local Clube Comercial 
de Lorena no Engenho, na Praça General Prudente Aquino n.º 1, Centro, Lorena, que será encerrada a votação  e 
dado início à contagem de votos, com a consequente apuração do resultado, em sessão plenária aberta, com a 
presença dos comerciários interessados, na forma prevista no Estatuto Social.  

Lorena, 8 de Março de 2018.  

Luiz Alfredo Gervázio Pereira 

Presidente do Sindicato 

EDITAL
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocadas, por este Edital, 
todos os membros do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB, neste mu¬nicípio, para julgamento de processo 
disciplinar, que será realizado no dia 12 de março de 2.018, com início 
às 19:30 horas, à Av. Rui Barbosa, nº 11, bairro Santa Rita, nesta cidade, 
com a seguinte 
ORDEM DO DIA
a) Julgamento de processo disciplinar, por voto direito do Diretório 
Municipal em desfavor do representado, Sr. Vantuir Faria de Carvalho; 
Guaratinguetá, 27 de fevereiro de 2.018. 

= José Geraldo Máximo Rosa =
- Presidente -

Comissão Executiva Municipal

PM apreende drogas e 
moto roubada em Pinda

Polícia investiga morte 
de mulher em Guará

Empresário flagrado traficando 
cocaína em Cachoeira Paulista

Coletor de materiais recicláveis 
encontra granada em Aparecida

A Polícia Militar apreen-
deu um adolescente de 17 
anos por roubo e tráfico de 
drogas na noite da última 
quinta-feira, em Pindamo-
nhangaba.

De acordo com a PM, 
uma denúncia anônima 
informou que um individuo   
estava com uma motoci-
cleta roubada no interior 
de sua casa, localizada no 
Araretama.

Uma mulher de 38 anos foi 
assassinada na madrugada 
da última sexta-feira, no 
Pedreira, em Guaratinguetá.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima caminhava 
pela rua Coronel Tamarin-
do, por volta da meia noite, 
quando foi surpreendida por 

Uma operação da Polí-
cia Civil prendeu na tarde 
da última quinta-feira um 
comerciante que utilizava 
uma loja de roupas para 
vender drogas no Centro de 
Cachoeira Paulista.  

De acordo com a Civil, 
uma investigação levou a 
equipe a realizar uma vis-
toria no estabelecimento 
comercial, localizado à rua 

O Gate (Grupo de Ações 
Táticas Especiais) detonou 
uma granada na última quin-
ta-feira, em Aparecida. O 
artefato foi encontrado por 
um coletor de materiais re-
cicláveis, em Potim. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o homem foi contra-
tado para limpar um imóvel 
que estava desocupado na 
região central de Potim. 

Ao vistoriarem o imóvel, 
além de constatarem que o 
veículo havia sido roubado 
recentemente em Taubaté, 
os policiais localizaram mais 
de dois quilos de maconha.

O adolescente identifica-
do como responsável pelos 
delitos foi apreendido e en-
caminhado ao 1° Distrito Po-
licial de Pindamonhangaba, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

um atirador que efetuou diver-
sos disparos de arma de fogo. 
Ferida nas regiões da cabeça 
e lombar, a mulher morreu no 
local. A Polícia Civil abriu um 
inquérito para apurar o caso, 
mas o assassino não havia sido 
identificado até o fechamento 
desta edição.

Bernadino de Campos. 
No local foram encontradas 

46 cápsulas de cocaína e 
mais 46 gramas do entorpe-
cente a granel. Já na casa do 
proprietário da loja foram 
apreendidas duas balanças de 
precisão e material utilizado 
para o embalo da droga.

O criminoso foi preso em 
flagrante e recolhido à Cadeia 
Pública de Lorena.

Autorizado a ficar com obje-
tos que fossem encontrados 
no local, o trabalhador levou 
algumas sacolas embora.

Ao chegar em sua casa em 
Aparecida, ele descobriu que 
havia uma granada entre os 
materiais coletados.

Na sequência, os Bombeiros 
foi acionado. Levada para uma 
área desabitada, a granada foi 
detonada pela equipe do Gate.


