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A Santa Casa de Guaratinguetá e o prédio da delegacia (ao fundo), que será utilizado pelo novo PS; TCE breca processo de terceirização

Foto: Juliana Aguilera

Aparecida marca reuniões sobre a feira com ambulantes
Após entidades, programação para apresentar proposta de modernização começa em março

Da Redação
Aparecida

A Prefeitura de Apareci-
da iniciou as reuniões para 
apresentação da proposta de 
modernização da feira livre. O 
governo do prefeito Sargento 
Ernaldo Marcondes (PMDB) 
informou que não haverá vo-
tação, somente esclarecimento 
sobre o assunto. Os encontros 
contam com a participação de 
entidades do município.

A primeira reunião teve 
representantes de órgãos 
como Contur, Crea, Sinhores, 
Rotary e Lions. O objetivo da 
Prefeitura é dialogar com os 
ambulantes para que o setor 
se adeque às necessidades 
apontadas pela Justiça, e que 
ofereça uma estrutura melhor 
tanto para os ambulantes 
quanto para os turistas.

Antes disso, no último dia 
19, o prefeito se reuniu com 
os vereadores para apresentar 
a proposta de modernização 
da feira. Uma matéria pu-
blicada pelo Jornal Atos no 

ultimo dia 20 revelou que a 
modernização contará com a 
construção de três blocos de 
dois andares que abrigarão 
lojas no piso térreo e serviços 
como praça de alimentação, 
banheiros, caixas eletrônicos 

e casa lotérica no primeiro 
andar. A estimativa é de 50 
mil m² de infraestrutura nos 
dois andares.

Segundo o prefeito, a obra 
deve começar pelo lado da 
rodoviária, com duração entre 

18 e 24 meses. Os ambulantes 
poderão trabalhar neste perí-
odo, sendo apenas deslocados 
para ruas paralelas ou locais 
ainda a serem estudados pela 
Prefeitura, como o pátio da 
Basílica.

Marcondes revelou que o 
preço estimado da obra é de 
R$ 70 milhões, e que a Feira 
de Ambulantes não será nego-
ciada com nenhuma empresa. 
“Ela é patrimônio público da 
cidade. A empresa que ganhar 

a licitação vai construir o pré-
dio e não terá poder sobre as 
bancas ou de contrato. Será 
a mesma relação que se tem 
hoje do comerciante com a 
prefeitura”, reforçou.

As reuniões serão realizadas 
no Ceja (Centro Educacional 
do Jovem Aprendiz), o antigo 
Mercadão, na rua Simplício 
Soares, S/N, no bairro Santa 
Rita. A primeira reunião com 
ambulantes será no próximo 
dia 14, às 10h, para os ambu-
lantes das alas G; H; I; CE; JAD; 
JAE; MR; CP; PA. Ainda no dia 
14, será realizada a reunião 
com as alas B e E, às 14h. Já 
no dia 15, às 10h, a reunião 
será com as alas A e F, ainda 
no mesmo dia, às 14h será a 
vez dos ambulantes das alas 
C e D. O dia 19 fica por conta 
das alas M1 e M2, às 10h. Às 
14h será a reunião com os 
rotativos da avenida Monu-
mental. Finalizando a semana 
de reuniões, no dia 20, às 10h 
com os montadores e vigias.

Caso o proprietário (permis-
sionário) da licença não possa 
comparecer, poderá enviar 
um representante que deverá 
apresentar o RG e o carnê da 
licença do ano de 2017.

A feira de Aparecida, que é foco de projeto para modernização; Prefeitura reúne orgãos e ambulantes para debater mudanças no local

Foto: Arquivo Atos

Menor é apreendido 
com grande quantidade 
de maconha, em Lorena

A Polícia Militar apreendeu 
na noite da última quinta-feira 
um adolescente de 17 anos 
com cerca de nove quilos de 
maconha em Lorena.

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava a rua Capi-
tão Oscar dos Santos Bitten-
court, no Vila Brito, quando 
desconfiou da atitude de um 
motociclista que carregava 

um saco vermelho. Durante 
a abordagem, os policiais des-
cobriram que o jovem carre-
gava seis quilos de maconha.  
Na casa do menor infrator, 
foram localizados mais três 
quilos do entorpecente.

O adolescente foi encami-
nhado ao Distrito Policial, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Pág. 2

Piquete abre inscrições 
para estágio remunerado

Prefeitura de Piquete está 
com inscrições abertas para 
estágio remunerado para ní-
vel superior, técnico e ensino 
médio. O processo se destina 
ao preenchimento de vagas de 

estágio e formação de quadro 
de reserva. Para participar os 
interessados devem se cadas-
trar gratuitamente no site do 
Ciee e ter idade mínima de 
16 anos.
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Atos e Fatos

“Todo poder
excessivo dura pouco”

Márcio Meirelles Sêneca

INTERVENÇÃO COM 
PRAZO DE VALIDADE!

A intervenção das Forças 
Armadas no Estado do Rio 
de Janeiro é a prova cabal da 
falência do sistema político 
brasileiro e derrocada do 
Estado brasileiro.

Intervenção com prazo de 
validade para o consumidor 
numa sociedade de consumo.

Após a promulgação da 
Constituição cidadã de 88 
todos os governos elabora-
ram planos de Segurança 
Nacional.

Aos Estados a execução 
dos planos de segurança 
com recursos oriundos do 
governo Federal. Um ranço 
do período autoritário trazer 
os governadores presos aos 
recursos do Planalto.

Todos os presidentes da 
República elaboraram Pla-
nos, de âmbito nacional, para 
a Segurança Pública, com 
uma predominância equivo-
cada que segurança pública 
trata do crime com poder de 
polícia.

Em 1991, o presidente 
Collor elaborou o Plano Na-
cional de Segurança Pública 
a necessidade de reestruturar 
a polícia sem informações 
confiáveis. Plano desconhe-
cido pelos especialistas.

No governo FHC, em 
2000, o Plano Nacional de 
Segurança Pública, “O Brasil 
diz não à violência”, com 
uma proposta interessante 
da integração de política de 
segurança, política social e 
ações comunitárias e a cria-
ção do Fundo Nacional de 
Segurança Pública.

O governo Lula produziu 
dois planos, uma prova que o 
objetivo era populista.

O Projeto de Segurança 
Pública para o Brasil, em 
2003, elaborado por pesqui-
sadores da área, abordava 
circunstâncias históricas, 
condições institucionais e 
relações sociais violentas; 
o incentivo ao policiamento 
comunitário e a integração 
da inteligência das polícias. 
Estruturou a Força Nacional.

Em 2007 cria o Programa 
Nacional de Segurança com 
Cidadania, o Pronasci, com o 
objetivo de articular ações de 
prevenção e repressão ao cri-
me em regiões metropolita-
nas, estabelecendo políticas 
sociais e ações de proteção às 
vítimas, com foco nos jovens 
e egressos de prisões.

O governo Dilma elabo-
rou o projeto” Brasil Mais 

Seguro” com o objetivo de 
reduzir a criminalidade vio-
lenta, com melhoria das 
investigações; o controle de 
armas e combate a grupos de 
extermínio centrado no Nor-
deste, Maceió e João Pessoa.

Criou, ainda, programas 
temáticos como: o “Crack”, 
“É possível vencer” (?) e a 
Estratégia Nacional de Segu-
rança Pública nas fronteiras, 
entre outros. Abandonou o 
Pronasci.

Em seu segundo governo, 
Dilma ensaiou lançar o Plano 
Nacional de Redução de Ho-
micídios interrompido pela 
crise política e o seu afas-
tamento pelo impeachment.

O efêmero governo Temer 
anunciou o Plano Nacional 
de Segurança Pública com 

foco em homicídios e violên-
cia contra a mulher, melhoria 
nas prisões e combate ao 
crime transnacional (crimes 
cibernéticos).

 Tantos planos de se-
gurança para um resultado 
sofrível.

O Estado ficou incompe-
tente, pois o problema não 
se resolve com projetos e 
planos e priorizar medidas 
para resolver a questão, a 
existência da incompetên-
cia, instrumento marcante 
na administração pública 
brasileira.

Não é possível a existên-
cia de duas polícias: a militar 
e a civil. 

O fracasso da polícia civil 
em elucidar crimes; o código 
de execução penal precisa 
ser revisto em função da 
progressão da pena; a política 
penitenciária ser repensada 
e aproveitar as experiências 
exitosas de penitenciárias 
privadas; instituir o instru-
mento da inteligência para 
prevenir o crime; a impu-
nidade e um Judiciário que 
se preocupe com a situação 
penal do país e deixe de lado 
a discussão acirrada sobre a 
ajuda-moradia.

Do lado econômico e 
social não é possível uma 
nação viver com a chaga 
da distribuição de renda 
excluindo milhões de brasi-
leiros do sonho do bem-estar 
social; o deserto causado 
pelo Estado no abandono da 
instrução escolar e da falta e 
oportunidade para as classes 
de baixa renda.

No final do ano na mão 
da sociedade a embalagem 
de um produto vencido sem 
ser consumido!

“No final do ano na mão
da  sociedade a embalagem

de um  produto vencido 
sem ser consumido!”

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS

Av. Cap. Messias Ribeiro, 625 - CEP 12.607-020
LORENA – SP - Tel: (12) 3185-3010 - 31853011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO
E POSSE DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE 

LORENA – SÃO PAULO

O PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando a homologação do resultado 
do CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA Nº. 1/2016, de 22 
de janeiro de 2016, CONVOCA os candidatos habilitados relacionados no 
Anexo Único deste Edital com vistas à nomeação e posse para os cargos 
efetivos, observada s as seguintes condições:

1 - Os candidatos relacionados no Anexo Único do presente Edital, deverão 
comparecer, pessoalmente, ou por intermédio de procurador, mediante 
procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura 
de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, 
Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH), 
para apresentação e entrega dos seguintes documentos originais e cópia 
simples:
a) Documento de Identidade;
b) CPF;
c) Título de eleitor e declaração de quitação junto a Justiça Eleitoral;
d) Certificado de Reservista, quando for o caso;
e) Comprovante de Residência atualizado;
f) 1 Foto 3x4;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) Certidão de Nascimento dos filhos dependentes;
i) Documento do Pis/Pasep;
j) Carteira de Trabalho (CTPS) e registro no órgão/entidade competente 
para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, quando for o caso;
k) Declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função 
pública ou privada que cause incompatibilidade com o cargo a que foi 
nomeado (art. 44, §3º, da LC 59/08 e art. 37, incisos XVI e XVII da 
Constituição Federal de 1988);
l) Declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, 
a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente (art. 44, §4º, 
da LC 59/08 e art.
13, da Lei nº 8.429/92); e
m) Aprovação em exame médico-pericial (art. 43 da LC 59/08);
n) Comprovante de Escolaridade e as Exigências referente a formação 
exigida para o cargo para o qual foi aprovado conforme edital 001/2016.

2 - Os candidatos deverão comparecer, no prazo de 10 (dez) dias no Setor 
de Recursos Humanos, a fim de agendar a realização dos exames médicos 
pré-admissionais a serem realizados na Secretaria de Saúde, localizada 
Rua Benedito Marcondes Sobrinho, nº. 38, Centro.
2.1 – A data da realização dos exames poderá ser redesignada, mediante 
a apresentação de requerimento com justificativa a ser apreciada pela 
Administração Pública.

3 - O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita 
do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, podendo o Município de 
Lorena convocar o candidato imediatamente posterior, obedecendo à 
ordem de classificação.

Relação dos Candidatos:

Lorena, 05 de MARÇO de 2018.

FÁBIO MARCONDES
Prefeito Municipal de Lorena

 
 
 
 
 

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 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles:  LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826 
 

Lorena, 25 de maio de 2017. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02
Pregão Presencial nº 10/2017 Contrato nº 24/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: AUTO POSTO CONDE LTDA
CNPJ: 51.784.098/0001-56
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo tem por objeto o 
acréscimo de valor do Contrato, nos limites permitidos por lei, em função do 
reajuste de preço dos valores do item 01. Gasolina Comum, a fim de manter o 
equilíbrio econômicofinanceiro do contrato.
Cláusula Segunda – A alteração contratual de que trata o presente instrumento é
baseada no art. 65, alínea “d” do inciso II da Lei nº 8.666/93 e na Lei 9.069/95.
Cláusula Terceira – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições
anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 04 – Pregão Presencial nº 59/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: SECURE ALARMES MONITORAMENTO 24 H LTDA - ME
CNPJ: 14.868.420/0001-07
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo no art. 65,I,”b”, da Lei 8666/93, fica
acrescido 2.99% (dois vírgula noventa e nove por cento), equivalente a R$ 13.992,00 
treze mil novecentos e noventa e dois reais) por 12 meses, ao valor anual do contrato, 
destinados ao acréscimo de duas unidades: Secretaria Municiapal de Trãnsito e 
Transporte e CMEI Paulo Pereira dos Reis, que somado com acréscimo realizado 
dos termos aditivos anteriores totaliza 8,96% (oito vírgula noventa e seis por cento) 
ao valor anual contratado.
Cláusula Segunda – A cláusula 4.1 do contrato nº196/16 passa a vigorar com a 
seguinte redação: “ 4.1 – o valor a ser pago pela CONTRATANTE, era de R$
510.708,00 (quinhentos e dez mil setecentos e oito reais), e corresponderá valor total 
de R$ 510.708,00 (quinhentos e dez mil setecentos e oito reais), e corresponderá 
valor total da proposta apresentada pela CONTRATADA”.
PÁRAGRAFO ÚNICO_ O valor a ser pago, mensalmente, pela CONTRATANTE 
passa a ser de R$ 42.559,00 (quarenta e dois mil quinhentos e cinqüenta e nove reais).
Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 PROC. Nº 32/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames de 
ecocardiografia com Doppler colorido adulto, ecocardiografia cm Doppler colorido 
infantil, ecocardiografia com stress farmacológico, holter e teste ergométrico, que 
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
CONTRATADA: BELLINI & BELLINI LTDA
CNPJ: 07.320.715/0001-70  |  VENCEDORA DOS LOTES: 1,2.
VALOR TOTAL: R$ 304.840,00 (trezentos e quatro mil, oitocentos e quarenta 
reais)  |  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 PROC. Nº 32/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 PROC. Nº 32/2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames de 
ecocardiografia com Doppler colorido adulto, ecocardiografia cm Doppler colorido 
infantil, ecocardiografia com stress farmacológico, holter e teste ergométrico, que 
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
CONTRATADA: CARDIOLIFE – CLINICA CARDIOLÓGICA DO VALE PARAÍBA
LTDA  |   CNPJ: 19.595.476/0001-40
VENCEDORA DOS LOTES: 3,4.  |  VALOR TOTAL: R$ 124.299,00 (cento e vinte 
e quatro mil duzentos e noventa e nove reais)   |   VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017
PROC. Nº 313/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos (referente ao 
Processo da SEADS nº1243/2013) para atender 
as demandas da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
EPP  |   CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DO ITEM: 1.   |  VALOR TOTAL: R$ 
2.619,00 (dois mil seiscentos e dezenove reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2018.

Da Redação
Piquete

A Prefeitura de Piquete 
está com inscrições abertas 
para estágio remunerado 
para nível superior, técnico 
e ensino médio. O proces-
so seletivo se destina ao 
preenchimento de vagas 
de estágio e formação de 
quadro de reserva. 

Para participar do pro-
cesso, os interessados de-
vem se cadastrar gratui-
tamente no site do Ciee 
(Centro de Integração Em-
presa-Escola) e ter idade 

mínima de 16 anos. Quem 
já tiver o cadastro e atender 
aos pré-requisitos da opor-
tunidade serão contatados 
via telefone. Para a inscri-
ção, o candidato deverá ter 
em mãos RG e CPF. O aluno 
cadastrado como deficiente 
deverá especificar o tipo de 
necessidade especial.

A cada vaga aberta, o Ciee 
fará uma triagem no sistema 
e convocará os candidatos 
para realização de prova 
escrita na sede do Centro 
de Integração, em Lorena. 
Após a realização da prova 
escrita serão encaminhados 

Prefeitura de Piquete abre inscrições para 
estágio remunerado em diversos níveis

dois candidatos por vaga, 
para entrevista junto ao setor 
solicitante.

Para nível superior, as 
vagas disponíveis são para 
cursos em administração, 
arquitetura, serviço social, 
direito, enfermagem, en-
genharia civil, pedagogia, 
psicologia e tecnólogo em 
recursos humanos. Para 
ensino médio, os estudantes 
devem estar regularmente 
matriculados no nível médio. 
Já as vagas para o nível téc-
nico, serão para técnico em 
administração, meio ambien-
te, enfermagem, radiologia e 

serviços jurídicos.
Os aprovados e convoca-

dos atuarão em regime de 
trabalho de quatro a seis 
horas, com salários que 
variam entre R$ 250 até R$ 
360. O processo seletivo terá 
duração de um ano, podendo 
ser prorrogado por mais um 
de acordo com o interesse da 
Prefeitura de Piquete.

O Ciee de Lorena fica na 
rua Dom Bosco, nº 284, no 
Centro. O site para se cadas-
trar é ciee.org.br. Mais infor-
mações no site da Prefeitura, 
o piquete.sp.gov.br, onde foi 
publicado o edital completo.
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Tribunal de Contas suspende licitação 
do Pronto Socorro e Guaratinguetá
Após apontamentos, Executivo deve corrigir certame licitatório para dar continuidade ao processo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Tribunal de Contas do 
Estado suspendeu a lici-
tação da terceirização do 
Pronto Socorro de Guara-
tinguetá nesta semana. A 
decisão pegou de surpresa 
os moradores da cidade, que 
aguardam pelo desfecho do 
assunto desde o ano passado. 
A licitação havia sido aberta 
no início de fevereiro e oito 
empresas participam da 

disputa.
Os apontamentos feitos 

pelo TCE são de ordem téc-
nica e se assemelham aos 
questionamentos feitos por 
uma empresa que concorre 
à licitação. Os questionamen-
tos também foram entregues 
junto ao Executivo.

“O despacho do TCE foi, 
tendo em vista esses argu-
mentos, para que se sus-
pendesse o processo até que 
eles fossem respondidos, 
tanto para a empresa quanto 

para o Tribunal”, salientou o 
chefe de gabinete da Saúde 
Municipal, Alexandre Rocha.

De acordo com o chefe do 
setor, a suspensão pode ser 
tratada como algo normal e 
não há motivos para temer 
uma suspensão por tempo 
indeterminado do certame. 
“Não foram várias coisas, 
uma mesma empresa que 
tomou esse caminho duplo”, 
explicou.

Outro argumento citado 
por Rocha foi de que, possi-

velmente, uma determinada 
empresa pode pedir a sus-
pensão da licitação como 
mecanismo para ganhar 
tempo dentro do processo li-
citatório. “Se tem um item no 
edital que ele não se adeque, 
ele pede a suspensão para 
gerar uma discussão, ele 
ganhar tempo e se adequar”.

A resposta à suspensão foi 
entregue para o setor de lici-
tação na última quarta-feira. 
A previsão é de que o Exe-
cutivo tenha um parecer do 

TCE já na próxima semana, 
possivelmente, com o edital 
novamente aberto.

Processo polêmico – O 
projeto gerou polêmica no 
início do segundo ano de 
mandato de Marcus Soliva 
(PSB). Em dezembro, por 6 
a 4, os vereadores de Guara-
tinguetá rejeitaram o projeto 
do Executivo de terceirizar 
os atendimentos do Pronto 
Socorro por meio de uma OS 
(Organização Social).

Com a proposta barrada, 

o prefeito partiu para a se-
gunda opção, a terceirização 
por meio de Pessoa Jurídica. 
Em dezembro, em entrevista 
ao Jornal Atos, Soliva con-
firmou que o investimento 
para terceirizar o Pronto So-
corro através de PJ (Pessoa 
Juridica) seria entre R$ 1,7 
milhão e R$2,1 milhões, mas 
em janeiro deste ano, o vi-
ce-prefeito Regis Yasumura 
revelou que o teto permitido 
na licitação é de R$ 1,362 
milhão.

Deputado entrega equipamentos e investimento 
de R$ 3,2 milhões para Santa Casa de Guará
Repasse direto atende ainda hospitais de Lorena com R$ 1,4 milhão e Aparecida R$ 1,6 milhão

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O deputado federal Flavinho 
(PSB) compareceu à Santa 
Casa de Misericórdia de Gua-
ratinguetá na última sexta-fei-
ra para oficializar o repasse 
de novos equipamentos para 
o tratamento de pacientes do 
SUS. O investimento de R$3,2 
milhões financiou a compra 
de um raio X móvel, um ul-
trassom cardiológico e um 
arco cirúrgico, um dos únicos 
existentes no Vale do Paraíba.

Estavam juntos do deputado 
e equipe o vice-prefeito de 
Guaratinguetá Régis Yasumu-
ra (PSB), a secretária de Saúde 
Maristela Siqueira, o provedor 
da Santa Casa Carlos Henrique 
Pereira, o administrador João 
Marcos Romain e o vereador 
Marcelo da Santa Casa (PSD). 
Além de Guaratinguetá, o de-
putado entregou verbas para 
as Santas Casas de Aparecida 
e Lorena em R$ 1,6 milhão e 
R$1,4 milhão, respectivamente.

Segundo Flavinho, a sua 
prioridade para a região é a 

saúde e, logo em seguida, a as-
sistência social. O Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) de Guaratinguetá tam-
bém foi contemplado pela 

emenda. O projeto de reforma 
e novos equipamentos já foi 
aprovado. Outros 24 Cras da 
região também receberam 
investimento. O deputado 

também investe em segurança 
pública, principalmente em 
São José dos Campos.

Urnas – A expectativa apara 
o processo eleitoral neste ano 

deve mexer com o cenário. 
Para Flavinho, a represen-
tatividade dos deputados 
no Vale no Congresso e na 
Assembleia Legislativa deve 

crescer nas eleições deste ano. 
“Acho muito pequena. A gente 
tinha que ter, ao menos, uns 
cinco deputados federais e 
uns cinco estaduais na região. 
Infelizmente só temos dois: eu 
e o Eduardo Cury”.

Transparência – Segundo 
a administração da Santa 
Casa, o valor do arco cirúr-
gico foi de R$ 490 mil e o 
do raio X em R$ 83 mil. Os 
valores investidos podem ser 
vistos nos documentos de 
prestação de contas, licitação 
e notas fiscais presentes no 
hospital.

Em 2017, a Santa Casa 
passou por modernização, 
com novos leitos hospitala-
res, luminárias para o centro 
cirúrgico e aparelhos de ven-
tiladores pulmonares. Hoje, 
a administração do hospital 
pediu a ajuda de Flavinho 
para receber as contas públi-
cas de 2016 do Governo do 
Estado. O deputado afirmou 
que passará os documentos 
em mãos assim que acontecer 
a transição do governador, 
em abril.

Comitiva que contou com o vice-prefeito Regis Yasumura, o vereador Marcelinho da Santa Casa e o deputado Flavinho, na entrega de verbas

Foto: Juliana Aguilera

Com prédio liberado por Alckmin, Câmara 
de Guará prepara mudança ainda em 2018
Vereadores se mudam para Centro da cidade; Soliva garante novo PS para o primeiro semestre de 2019

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A passagem do governa-
dor Geraldo Alckmin (PSDB) 
por Guaratinguetá marcou a 
cessão de prédios para uso 
da Prefeitura e da Câmara da 
cidade. Enquanto o Executivo 
trabalha o projeto para o novo 
Pronto Socorro, que ocupará 
o prédio da atual delegacia, 
o Legislativo já projeta a mu-
dança de sede para o Centro 
da cidade. 

Alckmin assinou um decreto 
que permite que os prédios 
sejam usados por tempo in-
determinado, de acordo com 
o documento, por até 99 anos, 

sem pagar aluguel.
Os vereadores serão reloca-

dos para o prédio da Diretoria 
Regional de Ensino, na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves. 
A DRE será transferida para 
a escola Flamínio Lessa, e o 
prédio das delegacias será a 
sede do novo Pronto Socorro 
Municipal.

A mudança da sede da Câ-
mara Municipal deve ser mais 
rápida. Como a DRE já confir-
mou no fim do ano passado 
que seria realocada na escola 
Flamínio Lessa, os vereadores 
devem se mudar ainda nesse 
ano. O presidente, Marcelo 
Coutinho, ‘Celão’ (PSD), confir-
mou o prazo e negou possíveis 

alterações na nova Casa. “Sa-
bemos que existem questões 
burocráticas. Vamos dar con-
tinuidade a restauração do 
prédio. Tenho certeza que esse 
será o melhor caminho. Para 
se ter uma ideia, a constru-
ção de um novo prédio devia 
custar quase R$ 15 milhões, 
enquanto o prédio da DRE 
está praticamente pronto para 
adentrarmos, afinal de contas 
estava em pleno funcionamen-
to”, assegurou Celão.

Serão feitas adequações 
na nova Câmara. Um profis-
sional de arquitetura será 
contratado para elaborar 
um projeto arquitetônico da 
Casa. Posteriormente, serão O presidente da Câmara Celão, que já projeta mudança de endereço

Foto: Rafaela Lourenço

abertos processos licitatórios 
para contratação de empresas 
que vão executar serviços 
da parte civil, tecnologia da 
informação e parte elétrica. 
O prazo para conclusão dos 
serviços, segundo Celão, é de 
seis meses.

Após a assinatura dos de-
cretos, o Município passa a 
trabalhar nas reformas e me-
lhorias dos edifícios. “Acredito 
que até o final desse ano já 
mudamos todas as delegacias 
e começamos a assumir o 
prédio ao lado da Santa Casa 
para que a gente, no primeiro 
semestre, coloque o Pronto 
Socorro Municipal”, detalhou 
o prefeito Marcus Soliva (PSB).
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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 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

VENDO Drogaria - Pinda - Atendendo vários convêni-
os. Região privilegiada, prox. de comercios,  loteamentos
recém inaugurados - Rod. Ver. Abel Fabício Dias
1473,V.S. Benedito. Tr.F: 12 99771-1089(whats) - Pinda


