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Seis meses após acesso, Manthiqueira 
tem campanha desastrosa na série A-3
Time conquistou apenas 20% dos pontos disputados e pode ser rebaixado se não vencer o Barretos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Campeão em 2017, o Man-
thiqueira não é nem sombra 
do time que conquistou o 
acesso à Série A-3 há pouco 
mais de seis meses. O título 
coroou um ano mágico e 
reforçou o desejo e ambição 
pelo crescimento nas divi-
sões do Paulistão, mas sem 
investimento, com poucos 
reforços e sem comando 
técnico, a Laranja Mecânica 
agoniza próximo do primeiro 
rebaixamento da sua história.

Matematicamente o clube 
de Guaratinguetá tem chan-
ces de se manter na A-3, mas 
dentro de campo a maré 
negativa evidencia que a 
temporada que começou com 
a esperança de continuidade 
de crescimento, pende para 
uma guinada para baixo. Dos 
vinte clubes na disputa, seis 
serão rebaixados.

O Manthiqueira é o penúlti-
mo colocado. Dos 45 pontos 
disputados, o time conquis-
tou apenas nove. São duas 
vitórias, três empates e dez 
derrotas. Na classificação, a 
Laranja está oito pontos atrás 
do Olímpia, primeiro time 
fora da zona de rebaixamen-
to. Restam quatro rodadas e 
apenas 12 pontos em disputa, 
o que dificulta a permanência 
do clube na Série A-3.

Dos jogadores que tiveram 
destaque em 2017, Felipe, 
Leonardo Costa, Vitor Ono, 
Guilherme Cururu e Lucas 
Batata foram negociados e 

não defenderam o clube nes-
te ano. No mercado, a equipe 
preferiu repatriar antigos 
jogadores que já passaram 
pelo clube. Escolhas sem 

sucesso. Enquanto isso, os 
rivais se preparavam para 
disputar uma competição em 
que seis clubes caem para a 
última divisão.

Mas a grande novidade 
foi uma troca inusitada no 
banco de reservas. Campeão 
com o time no ano passado, o 
técnico Luís Felipe Domingos 

foi substituído por Nilmara 
Alves, que comandou o time 
entre 2012 e 2016.

A mudança não agradou os 
torcedores que foram aos jo-
gos e mostraram indignação 
com a substituição. O fator 
arquibancada também pesou 
neste ano. Com ingressos a 
R$ 20, sem a popular pro-
moção da Federação Paulista 
de troca de ingressos por 
garrafas pet e com futebol 
fraco tecnicamente, o públi-
co que esteve presente na 
campanha vitoriosa em 2017 
abandonou o clube em 2018.

Se no ano passado o inves-
timento financeiro através 
de patrocínios já era curto, 
agora ficou escasso. O prin-
cipal motivo apontado pela 
diretoria do clube pela péssi-
ma campanha na Série A-3 é 
a falta de recursos. Sem ver-
ba, não houve planejamento 
eficiente. 

Decisão – No próximo do-
mingo o Manthiqueira entra 
em campo contra o Barretos, 
às 10h, fora de casa. Para não 
cair para a última divisão 
a Laranja precisa vencer 
e torcer para derrota da 
Matonense, do Rio Branco, 
Marília, União Barbarense 
e Olímpia. Se não vencer e o 
Olímpia bater o Velo Clube, 
o Manthiqueira será rebai-
xado com três rodadas de 
antecedência.

Os jogadores do Manthiqueira, perfilados para o hino nacional, antes de partida pelo Campeonato Paulista da Série A3; campanha desaponta
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IPTU COM 900% DE AUMENTO...  Diversos moradores de Canas tomaram um susto na última semana 
ao abrirem o carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2018. Inconformados com o valor do reajuste 
da tarifa, que em alguns casos ultrapassou 900%, um grupo organizou um abaixo-assinado e promete levar o 
caso ao Ministério Público. Pág. 2

Após chuvas, Prefeitura 
de Bananal decreta 
estado de emergência

Jéssica Dias
Bananal

A Prefeitura de Bananal de-
cretou estado de emergência 
no município devido ao gran-
de número de ocorrência de 
deslizamentos, desbarran-
camentos e deterioração de 
estradas rurais da cidade. 
A administração municipal 
enviou relatório com fotos e 
o decreto para comunicar à 
Defesa Civil do Estado sobre 
os danos causados na cidade.

Na última segunda-feira, o 
prefeito Jorge da Silva Rodri-
gues Filho (PSDB) reuniu os 
secretários para a elaboração 
do decreto. Entre os partici-
pantes estava o secretario 
Paulo Dayvison responsável 
pela Condec (Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil).

O volume de chuva atin-
giu setenta milímetros em 
apenas três horas, deixando 
danos em vários pontos do 
perímetro urbano e em estra-

das rurais. Segundo o secretario 
de Governo, Ricardo Nogueira, 
a cidade teve mais de sessenta 
desbarrancamentos em vários 
pontos. “Algumas estradas 
rurais ficaram totalmente obs-
truídas, e isso fez com que a 
gente emitisse esse decreto, 
porque o poder público não 
tem condições no curto espaço 
de tempo, de suprir esses tra-
balhos. A gente precisa de mais 
maquinário, talvez precisamos 
de contratação de pessoal”, 
contou o secretário.

As estradas rurais afetadas 
foram em localidades como 
“Rodriguinho”, “Mangueira”, 
“Turvo”, “57”, “Quadro”, “Bela 
Vista”, “Bom Retiro” e “Santa 
Vitória”.

De acordo com o secretário, 
foram duas casas interditadas e 
duas famílias desalojadas. Com 
a decretação de emergência, a 
Prefeitura dará maior agilidade 
aos trabalhos, com aquisição de 
materiais, locação de máquinas, 
veículos, entre outros.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Cruzeiro investe em doação de 
terreno para gerar empregos
Cidade tenta reverter índices do Caged; primeiro repasse 
de área recebeu aprovação unânime dos vereadores

Miguel de Sá
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou a doação definitiva 
de uma área para Eisenmann 
do Brasil, indústria metalúrgi-
ca, através de uma proposta 
de projeto de lei enviada à 
Câmara, que recebeu aprova-
ção unânime. Com a medida, 
a administração municipal 
tenta reverter a baixa apre-
sentada nos últimos meses 
na geração de empregos na 
cidade.

A empresa metalúrgica está 
instalada em Cruzeiro há 18 
anos e atualmente gera mais 
de noventa empregos no mu-
nicípio. “Além da Eisenmann 

do Brasil, outras empresas 
receberam concessões da 
Prefeitura ao longo desses 
vinte anos, porém, nenhuma 
estava regularizada, o que im-
pedia as empresas de buscar 
novos investimentos”, contou 
o secretário de Desenvolvi-
mento Sustentável e Turismo, 
Emerson Goulart Caetano de 
Souza.

Apesar da nova estratégia 
para empregar moradores 
da cidade, Cruzeiro teve uma 
queda nos últimos meses em 
relação a efetivação. Segundo 
dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados), no setor de 
Industria da Transformação 
foram 591 contratações e 

886 demissões de janeiro 
a dezembro de 2017, só no 
último mês do ano passado 
foram 19 admissões e 175 
pessoas perderam seus em-
pregos. No setor comercial, 
foram empregados 1.105 e 
1.127 foram demitidos no 
mesmo período.

Outras seis empresas, além 
da Eisenmann do Brasil, serão 
regulamentadas em 2018 
para doação de terreno como 
a Carron, empresa automoti-
va e a GR, indústria química. 
“Estamos constantemente 
visitando investidores e em-
presas para mostrar que Cru-
zeiro tem uma política séria 
na atuação de investimentos”, 
comentou o secretário.

Thales Gabriel Fonseca, que doou área para empresa com foco na geração de empregos para o município

Foto: Arquivo Atos

Moradores de Canas prometem denunciar 
reajuste do IPTU ao Ministério Público
Cidade tem imóveis com registro de aumento superior a 900%; casal faz abaixo-assinado contra medida

Lucas Barbosa
Canas

Diversos moradores de 
Canas tomaram um susto na 
última semana ao abrirem 
o carnê do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no) 2018. Inconformados 
com o valor do reajuste da 
tarifa, que em alguns casos 
ultrapassou 900%, um grupo 
organizou um abaixo-assina-
do e promete levar o caso ao 
Ministério Público. 

De acordo com o casal de 
comerciantes e moradores 
do Alto do Cruzeiro, Carlos 
Henrique Nobre, 52 anos, e 
Cristiane Paula da Silva, 45 
anos, em 2017 eles pagaram 
R$ 672,64 de IPTU. Já na 
tarifa deste ano, a cobrança 
é de R$ 6.093,59, resultando 
num aumento de mais de 
900%. 

Nobre reclamou ainda que 
a Prefeitura instituiu a taxa 
de coleta de lixo no IPTU, 
que em seu carnê veio no 
valor de R$ 2.113.80. “Isso é 
uma irregularidade absurda, 
já que eles estão cobrando 
lixo por metro quadrado, só 
que não é a construção que 
gera lixo, mas sim as pessoas. 
A cobrança de Canas está 
maior do que a de São José 
dos Campos. Temos informa-
ções que tem propriedades 
de vereadores, com o mesmo 
tamanho da nossa, que o va-
lor do IPTU veio baixíssimo”. 

Em protesto, o casal orga-
nizou um abaixo-assinado, 
que já conta com mais de 
vinte assinaturas, e decidiu 
denunciar o reajuste ao Mi-
nistério Público. “Nós vamos 
lutar até o fim contra essa 
injustiça. É um absurdo a Pre-
feitura instituir esta taxa tão 
alta e a Câmara aceitar tudo 
passivamente. A população 
está revoltada e se sentindo 
lesada com esse absurdo”, 
desabafou Cristiane Paula.

A balconista e moradora 
do São João, Lilian Helena 
Moreira, 40 anos, também 
teve uma desagradável sur-
presa ao receber o carnê do 
imposto. A cobrança, que no 
ano passado foi de R$ 46.75, 
subiu para R$ 437.19, con-
tabilizando um aumento de 
850%. A taxa de remoção do 
lixo custará R$ 193.49 para a 
moradora, que afirmou ainda 
que vizinhos não tiveram o 
valor da tarifa reajustado. 
“A maioria do povo é pobre 
e não tem como pagar um 
valor tão alto. A taxa do lixo 
cobrada por metro quadrado 
não é justa, já que nos mes-
mos duzentos metros pode 
ter uma família com dez 
pessoas e outra com duas”. 

Além dos moradores, o 
reajuste do IPTU desagradou 
também os empresários do 
município. É o caso de Mar-
cos Shimazu, 43 anos, pro-
prietário de diversas empre-
sas instaladas em Canas. Em 

uma delas, o valor da tarifa 
saltou de R$ 4 mil para quase 
R$ 8 mil. “A informação na 
página da Prefeitura de que 
não houve aumento não é 
verdadeira, pois regularizei 
a área há um bom tempo e 
neste ano o valor sofreu au-
mento. Além disso, criaram a 
taxa do lixo que tenho ciência 
de que todos devam pagar se 
ela for proveniente de um 

custo justificado”. 
Resposta – O Jornal Atos 

solicitou um posicionamento 
do prefeito Lucemir do Ama-
ral (PSDB) sobre o caso, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição. 

Na página oficial da Prefei-
tura, na rede social Facebook, 
o Executivo emitiu uma nota 
de esclarecimento afirmando 

que as notícias veiculadas 
nas redes sociais sobre o 
IPTU são falsas, já que o rea-
juste da alíquota do imposto 
foi na proporção de apenas 
2,8%, conforme a reposição 
inflacionária de 2017. A nota 
explica ainda que o reajuste 
ocorreu, pois o Munícipio 
realizou um recadastramen-
to imobiliário, passando a 
lançar a metragem correta 

das áreas edificadas de cada 
imóvel, impactando no valor 
final da tarifa.

Sobre a instituição da taxa 
do lixo, o texto afirma que o 
imposto é   constitucional e 
segue a proporção de 0,04 
UFESP (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo), que 
representa R$ 1,028, por 
metro quadrado de área 
construída.

Moradores mostram carnê com valores elevados após reajuste do IPTU em Canas; cidade registra casos de até 900% de aumento no imposto

Foto: Lucas Barbosa
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Membros de delegação de Moçambique participam de reunião com equipe de combate a DST's; país busca apoio para reduzir impacto de doenças

Foto: Lucas Barbosa

Referência no combate à DST’s, Lorena 
debate ações com governo de Moçambique
Trabalho leva cooperação para que país africano barre avanço de doenças como Aids e hepatite

Lucas Barbosa
Lorena

Considerada pelo Governo 
do Estado como referência 
nos trabalhos de combate e 
prevenção às doenças infec-
tocontagiosas, como Aids 
e hepatite, Lorena recebeu 
na última terça-feira, pelo 
segundo ano consecutivo, a 
visita de representantes do 
governo de Moçambique, na 
África. O encontro, realiza-
do na Casa de Cultura, teve 
como objetivo transmitir 
ensinamentos técnicos que 
contribuam para que o país 
africano adote novas políti-
cas em busca de avanços na 
área da saúde.

Além da vice-prefeita 
Marietta Bartelega (MDB) 
e da secretária de Saúde, 
Imaculada Conceição, a 
reunião contou com a pre-
sença de uma comitiva com 
dez membros do governo 
moçambicano, membros 
da secretaria de Saúde do 
Estado e da Jica (sigla em 
inglês para Agência de Co-
operação Internacional do 
Japão), patrocinadora do 
intercâmbio técnico.

Durante uma palestra 

de capacitação, os mo-
çambicanos conheceram 
detalhadamente a metodo-
logia de trabalho e ações 
desenvolvidas por Lorena 

na prevenção a DST's (Do-
enças Sexualmente Trans-
missíveis).

A representante da comi-
tiva de Moçambique, Ema 

Chuva, 48 anos, revelou da-
dos estatísticos do país em 
relação às doenças infecto-
contagiosas. “Infelizmente, 
nossa nação é uma das que 

possui o maior número de 
casos de Aids no mundo, 
registrando a preocupante 
marca de infecção em mais 
de 10% da população adul-

ta. Outra preocupação é a 
hepatite B, que nas últimas 
décadas também está asso-
lando o nosso povo”.

Além de elogiar os traba-
lhos de prevenção executa-
dos em Lorena, a moçambi-
cana enalteceu a realização 
do encontro. “Esta troca 
de experiência foi muito 
interessante. Saímos daqui 
com novos conhecimentos 
e diretrizes que nos ajuda-
rão no desenvolvimento 
de políticas públicas que 
possam impedir o avanço 
de diversas doenças em 
nosso país”.

Após participar do encon-
tro na Casa de Cultura, a 
comitiva internacional vi-
sitou a secretaria de Saúde 
de Lorena, onde conheceu 
na prática as ações desen-
volvidas pelo Município. 
“É uma grande honra o 
trabalho da cidade ser 
considerado referência pelo 
Estado, servindo de espe-
lho até para outra nação. 
Este intercâmbio foi muito 
proveitoso, e estaremos 
sempre à disposição para 
ajudar Moçambique no 
que for possível”, explicou 
Imaculada Conceição.

Da Redação 
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba recebe 
a partir desta quarta-feira, 
às 16h, um novo projeto na 
cidade, o Pinda Inteligente. A 
iniciativa, lançada em evento 
no auditório da Prefeitura, 
será realizada por meio do 
Pinda Inteligente, o COI (Cen-
tro de Operações Integradas).

As câmeras do COI poderão 
receber e armazenar ima-
gens cedidas por empresas e 
pessoas físicas que tenham 
câmeras de vigilância. Os 
arquivos devem possibilitar 
maior abrangência do siste-
ma de vídeo monitoramento 
do município. “Hoje, temos as 
16 câmeras instaladas pela 
Prefeitura, mas com o Pinda 
Inteligente poderemos rece-
ber imagens de empresas que 
possuam câmeras de vigilân-
cia em seus prédios e vamos 
expandir nosso raio de atu-
ação”, destacou o secretário 
de Proteção e Bem Estar ao 

Cidadão, José Sodário Viana.
Segundo a administração, 

qualquer pessoa poderá ce-
der imagens ao município, 
possibilitando mais segu-
rança para a região de sua 
empresa ou residência. “O 
único requisito para a cessão 
de imagens será a existência 
de um sistema de ‘nuvens’ 
(sistema de serviço de arqui-
vo online para servidores 
como armazenamento, ban-
cos de dados, rede, software e 
análise). Todos poderão com-
partilhar desde que o sistema 
esteja vinculado à nuvem. As 
imagens liberadas terão o 
mesmo sigilo que existe hoje 
com as câmaras da Prefeitura 
e serão monitoradas pelos 
agentes de segurança e pela 
Polícia Militar”, completou o 
secretário.

Os estabelecimentos e resi-
dências que tiverem câmeras 
voltadas para a rua poderão 
ajudar no projeto onde tudo 
será monitorado pelo Centro 
de Operações Integradas.

Pinda aposta em parceria com empresas e 
moradores para reforçar videomonitoramento
Projeto "Pinda Inteligente" implanta sistema de troca de imagens para ampliar atendimento do COI

Sala de videomonitoramento de Pindamonhangaba; Prefeitura aposta em nova parceria para ampliar número de câmeras disponíveis

Foto: Divulgação

Polícia Civil apreende 
crack e armas em Guará

Uma operação da Dise (De-
legacia de Investigações So-
bre Entorpecentes) prendeu 
dois traficantes de drogas na 
tarde da última quarta-feira 
em Guaratinguetá.

Segundo a Polícia Civil, em 
cumprimento a mandados 
de busca e apreensão, equi-
pes vistoriaram sete casas 
nos bairros do Pedregulho, 
Nova Guará e Parque do Sol.

Além da prisão de dois 

homens, de 21 e 28 anos, a 
operação resultou na apre-
ensão de dois revólveres, 
22 munições, 169 gramas 
de crack e cerca de meio 
quilo de maconha.

A dupla foi presa em 
flagrante por tráfico de 
drogas e porte ilegal de 
munições e armas de fogo 
e aguarda transferência 
para algum presídio da 
região.
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EXTRAVIO DE DOCUMENTO

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

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

LANCHES
Super Lanches - DISK ENTREGA
F: 3636-4824/99683-5394/99616-
9691 - Rua José Teberga 269 -
Karina - Moreira César - Pinda
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César  - Pinda

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.
3 6 3 7 - 3 0 7 4/9 7 4 0 3 - 6 5 2 4
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
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 ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

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

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 - Cidade Nova

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-
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII F:
3522-5034 /watss 99215-5270/

(12) 99104-0182
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 - Moreira 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 Drogaria - Pinda - Aten-
dendo vários convênios. Re-
gião privilegiada, prox. de
comercios,  loteamentos recém
inaugurados - Rod. Ver. Abel
Fabício Dias 1473,V.S. Benedi-
to. Tr.F: 12 99771-1089(whats)
- Pinda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 
PROCESSO Nº 011/2018. 

CONVITE Nº 03/2018 - REPETIÇÃO 
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade Convite n° 03/2018 
(Repetição), para a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da 
rede de Iluminação Pública no perímetro Urbano e Rural do município de Silveiras, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser 
protocolada até às 13h do dia 16/03/2018 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na 
mesma data às 14h na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. Edital 
disponível no site www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, menu Licitações. 
Informações: (12) 3106-1197, das 14h às 17h. 
Silveiras, 08 de março de 2018. 

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 
PROCESSO Nº 014/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 - REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: Menor Preço por Item 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material hospitalar para a Unidade Mista de 
Saúde e postos de saúde do município, conforme descrição constante do Termo de Referência-
Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS 
ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA 
DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 19/03/2018, às 
14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em 
Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O 
EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço 
www.silveiras.sp.gov.br. 
Silveiras, 06 de março de 2018. 

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal 

A Empresa VANDILSON DA SILVA ASSIS - ME, 
situada à Rua Safira, nº 130 – Jardim Aeroporto – 
Cidade de Guaratinguetá/SP – Inscrição Estadual: 
332.090.141.110 e CNPJ: 14.953.110/0001- 82, 
comunica extravio das Notas Fiscais de Venda ao 
Consumidor nº 001 - 750 – Série D-1.

EDITAL 
Procedimento de Retificação Administrativa 

Imóvel de Matrícula N.º 18.562
 JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN, Oficial do Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente as conferidas pelo parágrafo 4.º do artigo 26 da Lei 9514/97. 
 FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele 
conhecimentos tiverem, que por este Cartório de Registro de Imóveis se está 
processando o Procedimento de Retificação Administrativa, em cumprimento 
do disposto no art. 213, § 3º, da Lei n. 6.015/73, vem NOTIFICAR FÁBIO 
RAINHO DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da CI/RG nº 25.009.841-6-SSP/SP 
e inscrita no CPF/MF nº. 159.257.838-16, proprietário do imóvel da matrícula 
21.895 de Lorena/SP, não encontrado no imóvel de sua propriedade, para 
se manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o requerimento feito por LUCIANO 
RODRIGUES LAURINDO, inscrito no CPF/MF nº 741.740.888-53, proprietário 
do imóvel e o responsável técnico LUCIANO DE OLIVEIRA, inscrito no CREA 
nº 5.062.899.600, residente à Rua Capitão João Inácio, n. 05, Centro – Lorena/
SP, solicitando levantamento georreferenciado de área do imóvel “Fazenda do 
Aterrado”, confinante com o imóvel que lhe pertence podendo Vossa inteirar-se da 
documentação processada nesta serventia. A falta de impugnação no prazo acima 
significará sua anuência, podendo V. Sª inteirar-se da documentação processada 
no horário regulamentar, na sede registral. Assim, fica Vossa Senhoria intimado a 
comparecer na Sede deste Registro de Imóveis, localizado na Av. Bernardino de 
Campos, n.º 68, nesta cidade de Lorena/SP, das 09h00min às 16h00min horas, 
de segunda a sexta feira. O presente instrumento é fundamentado na Lei de 
Registros Públicos 6015/73, artigo 213, §3º

JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN
OFICIAL 

Sondador 
de Rotativa 
Hidropoços 
- Admite com 
experiência 
em poços 
artesianos/

piezômetros. 
CNH C ou D. 

0800.703.6877 
ou (31) 

21221839 
Edson

Pinda Inteligente implanta 
sistema de troca de imagens 
cedidas por empresas e pessoas

Da Redação 
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba re-
cebe a partir desta quar-
ta-feira, às 16h, um novo 
projeto na cidade, o Pinda 
Inteligente. A iniciativa, 
lançada em evento no 
auditório da Prefeitura, 
será realizada por meio 
do Pinda Inteligente, o 
COI (Centro de Operações 
Integradas).

As câmeras do COI po-
derão receber e armaze-
nar imagens cedidas por 
empresas e pessoas físicas 
que tenham câmeras de 
vigilância. Os arquivos 
devem possibilitar maior 
abrangência do sistema 
de vídeo monitoramento 
do município. “Hoje, temos 
as 16 câmeras instaladas 
pela Prefeitura, mas com 
o Pinda Inteligente pode-
remos receber imagens 
de empresas que possu-
am câmeras de vigilância 
em seus prédios e vamos 
expandir nosso raio de 

atuação”, destacou o se-
cretário de Proteção e 
Bem Estar ao Cidadão, 
José Sodário Viana.

Segundo a adminis-
tração, qualquer pessoa 
poderá ceder imagens ao 
município, possibilitando 
mais segurança para a 
região de sua empresa 
ou residência. “O único 
requisito para a cessão 
de imagens será a exis-
tência de um sistema de 
‘nuvens’. Todos poderão 
compartilhar desde que 
o sistema esteja vincula-
do à nuvem. As imagens 
liberadas terão o mesmo 
sigilo que existe hoje com 
as câmaras da Prefeitura 
e serão monitoradas pe-
los agentes de segurança 
e pela Polícia Militar”, 
completou o secretário.

Os estabelecimentos e 
residências que tiverem 
câmeras voltadas para 
a rua poderão ajudar no 
projeto onde tudo será 
monitorado pelo Centro 
de Operações Integradas.


