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Palestra da Águas Piquete leva informações 
sobre ação de tratamento para rede pública
Evento que atendeu alunos da rede pública faz parte da programação em Comemoração ao Dia da Água

Da Redação
Cachoeira Paulista

A Águas Piquete realizou, 
no último dia 16 uma pa-
lestra sobre o tratamento 
de água, em trabalho para 
sensibilizar os jovens sobre a 
importância da preservação 
dos recursos hídricos. A ação, 
na escola estadual Profes-
sor Darwin Félix, integra a 
programação da empresa 
em comemoração ao Dia 
Mundial da Água, celebrado 
nesta quinta-feira.

Participaram do encontro 
cerca de trinta alunos do se-
gundo ano do ensino médio. 
Eles tiveram a oportunidade 
de aprender (entre outros 
assuntos) sobre qualidade, 
o uso de produtos químicos 
e a utilização de novas tec-
nologias para o tratamento 
da água, os valores máximos 
de parâmetros de qualidade. 

De acordo com a profes-
sora de biologia e química, 
Flávia Costa, a preservação 
e o tratamento da água já 
está sendo trabalho em sala 
de aula e a palestra veio 
para enriquecer os conhe-
cimentos. “É excelente ver o 
envolvimento e participação 
dos alunos. Percebemos que 
muitas dúvidas surgiram, 

demonstrando o interesse 
pelo tema”, contou Costa.

Para o gerente-geral da 
Águas Piquete, Sérgio Bovo, 
a interação entre a empresa 
e a população é muito impor-
tante. “A educação ambiental 
deve ser plenamente discu-
tida, afinal somente com a 
preservação dos recursos 
naturais teremos um futuro 
sustentável”, destacou Bovo.

Dia da Água – A Águas 
Piquete participará da pro-
gramação do Dia Mundial 
da Água que acontece neste 
sábado, a partir das 10h, na 
Escola Estadual Professor 
Darwin Félix, com o progra-
ma Caixa Limpa. Uma equipe 
técnica estará no local, de-
mostrando a maneira correta 
e com qual frequência deve 
ser realizada a higienização 

a leitura do consumo, a en-
trega das contas de água e a 
comercialização de serviços. 
A Águas Piquete faz parte 
do grupo Iguá Saneamento, 
companhia que atende cerca 
de 6,6 milhões de clientes e 
está presente em cinco esta-
dos brasileiros, por meio de 
18 operações.

A Iguá é uma nova com-
panhia de saneamento que 
atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de 
abastecimento de água e es-
gotamento sanitário, por in-
termédio de concessões e de 
parcerias público-privadas. 
Atualmente, está presente 
em cinco estados brasileiros: 
Alagoas, Mato Grosso, Santa 
Catarina, São Paulo e Paraná, 
por meio de 18 operações, 
que, somadas, atendem a cer-
ca de 6,6 milhões de pessoas.

O alcance da prestação de 
serviços coloca a companhia 
entre os principais opera-
dores privados do setor de 
saneamento no país. O nome 
Iguá é uma referência direta 
ao universo de atuação da 
companhia: em tupi-guarani, 
“ig” que dizer água.

Paciente é transferido da Santa Casa de Cachoeira Paulista; contrato de terceirização com Isec foi suspenso via decisão judicial 
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da caixa d'água.
A empresa – A Águas Pi-

quete é a concessionária 
dos serviços públicos de 
saneamento básico do muni-
cípio. Ela é responsável pelo 
tratamento e abastecimento 
de água e pela coleta, pelo 

afastamento e pelo tratamen-
to de esgoto local.

Além da manutenção do 
sistema de saneamento bá-
sico e do atendimento aos 
usuários, a Águas Piquete 
realiza também toda a gestão 
comercial, que compreende 

Câmara aprova fundo para 
bem-estar animal em Guará
Projeto garante condições ao município para receber 
verbas por meio de entidades privadas e doações

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Foi homologado em Gua-
ratinguetá, no último dia 6, 
o Fundo Municipal do Meio 
Ambiente e Bem-Estar Animal. 
Administrado pela secretaria 
do Meio Ambiente, a antiga 
lei municipal foi revogada 
para englobar a cláusula 
sobre o bem-estar animal. A 
captação de recursos pode vir 
de entidades privadas, ONGs 
e pessoa física.

Encabeçado pelo vereador 
Marcos Evangelista (PSDB), o 
projeto foi aprovado por una-
nimidade e poderá financiar 
atividades de fiscalização e 
outros projetos que melhorem 
a qualidade de vida do animal 
de rua. Evangelista classificou 
a situação atual como “epide-
mia em relação a abandono”. 
“Isso envolve questões de saú-
de, vigilância epidemiológica 
e sanitária. Envolve também o 
direito do animal que sofre, e 

o poder público não pode se 
omitir”, opinou.

Os próximos passos da 
proposta são de divulgação 
do fundo para a população 
que deseja colaborar com 
doações e entrar em contato 
com empresas que destinam 
parte da verba social à causa 
animal.

Uma das empresas par-
ticipantes é a CCR Nova 
Dutra, concessionária que 
administra a rodovia Presi-
dente Dutra. Outros modos 
de captação de verbas serão 
multas por infração à legisla-
ção ambiental e indenização 
decorrente de cobranças 
judiciais e extrajudiciais de 
áreas verdes.

Os projetos apresentados 
passam pelo crivo do Con-
selho Municipal do Meio 
Ambiente, e se aprovados, 
a verba é liberada. Por ser 
uma unidade orçamentária, 
é possível conferir onde os 
recursos são destinados. A 

administração municipal terá 
que prestar contas semestral-
mente ao Conselho Municipal 
do Meio Ambiente.

A manicure Marilene de 
Barros aprovou a criação do 
fundo. “Eu queria que tivesse 
um lugar onde pudesse pôr os 
animais de rua. Tirar da rua, 
ter uma boa ração, castrar as 
fêmeas”.

Marilene cuidou, por muitos 
anos de mais de 14 cachorros 
de rua, espalhados por locais 
públicos como o bairro Campo 
do Galvão, Rodoviária, Mer-
cado Municipal e Cemitério. 
Ela também cuidava de gatos.

O dinheiro investido em ra-
ções, que segundo a manicure 
eram de qualidade, era prove-
niente de doações de amigas. 
Marilene parou de cuidar dos 
animais por motivos de saúde, 
que a dificultam caminhar. 
Além de Guaratinguetá, Lore-
na também criou, em 2017, o 
Fundo Municipal de Proteção 
e Bem-Estar
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PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/18 PROC. Nº 136/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a abertura da licitação para a aquisição de 
pneus novos para a Frota Municipal de Lorena, a realizar-se às 09:30 horas do dia 16 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) 3185-3041, das 09h às 18h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/18 PROC. Nº 143/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de preços para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços e locação de equipamentos 
para montagem da infraestrutura de Som e Iluminação necessária para a realização dos 
eventos e festas realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo, a realizar-se às 09h30min 
do dia 13 de Abril de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 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.

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE REABERTURA: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/18 PROC. Nº 135/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital referido cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada em construção civil para a construção do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, localizada em área 
institucional do Loteamento Lorena Village, frente a Rua Pe. João Reinaldin, s/nº, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. A nova data de reabertura de 
licitação se realizara às 09h30min do dia 23 de Abril 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. O restante permanecerá 
inalterado. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018 – PROC. 83/2018.

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o registro de preços para 
fornecimento de lanches para as equipes de trabalho convocadas para as festas e eventos 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas: EMPRESA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 
LTDA EPP, CNPJ:17.136.467/00001-66, vencedora dos itens 2,3 4 e 8, no valor total de: 
3.605,00 (três mil e seiscentos e cinco reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 – PROC. 85/2018.

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustível gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel 
S10, para abastecimento dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura de Lorena, o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas: EMPRESA: AUTO POSTO CONDE LTDA, CNPJ:51.784.098/0001-
56, vencedora dos itens 1, 2 e 3, no valor total de: R$ 779.922,00 (Setecentos e setenta 
e nove mil novecentos e vinte e dois reais).

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO TERMO 

ADITIVO Nº 02
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015 

CONTRATO Nº 39/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Lorena. CONTRATADA: LABORATÓRIO 
MÉDICO VITAL BRASIL LTDA CNPJ: 
47.555.164/0001-49 OBJETO: Cláusula 
Primeira – Fica prorrogado o prazo de 
vigência contratual em 12 (doze) meses, a 
contar de 18 de fevereiro de 2017, conforme 
estabelece a cláusula 2.3 do contrato original 
nº39/2016 e o artigo 57, §1º, I da Lei 8666/93. 
Cláusula Segunda – A CONTRATADA 
renuncia neste ato o reajuste previsto na 
cláusula 2.4 do contrato original. DATA DA 
ASSINATURA: 16/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

INEXIGILBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROC: 1701/2018 GPRO:101/18

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena OBJETO: A aquisição de 
material semafórico para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes. CONTRATADA: 
CONTRANSIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA CNPJ: 00.390.052/0001-11 
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2 VALOR 
TOTAL: R$ 7.925,00 (sete mil novecentos 
e vinte e cinco reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses a partir de sua assinatura. DATA DA 
ASSINATURA: 14/03/2018.

Após devolução, Prefeitura prepara 
doação de área para Aldeias de Vida
Terreno de 360 mil m² é devolvido pela IPT após pedido dos poderes Executivo e Legislativo

Lucas Barbosa
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
recebeu do IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas), na 
última quinta-feira, a doação 
de uma área de 360 mil m², 
localizada às margens da 
rodovia BR-459, que liga o 
município a Piquete.  A ex-
pectativa do Executivo é que 
parte do terreno seja doada 
a entidade assistencial e reli-
giosa Aldeias de Vida, que há 
cerca de 15 anos desenvolve 
ações no local.

Há quase três décadas, o 
IPT, vinculado à secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado, foi con-
templado por Lorena com a 
doação da área na BR-459. Já 
que grande parte do local não 
foi utilizada pelo órgão esta-
dual, um determinado pedaço 
acabou se transformando em 
depósito de resíduos sólidos 
urbanos, popularmente co-
nhecido como “Lixão”.   

Durante seu segundo man-
dato, que ocorreu entre 2001 
e 2004, o ex-prefeito Aloísio 
Vieira (PDT), mesmo sem o 
Município ser o dono da área, 
autorizou a entidade católica 
Aldeias de Vida utilizar um 
galpão no terreno para a reali-
zação de encontros religiosos. 
Desde então a instituição 
realiza eventos aos fins de 
semana no local, atendendo 
mais de 17 mil pessoas ao 
longo dos últimos anos. 

Com o objetivo de conseguir 
a doação do espaço para as 
Aldeias de Vida, o integrante 
da entidade e presidente da 
Câmara, Waldemilson da 
Silva, o Tão (PR), há oito anos 
vem reunindo esforços para 
viabilizar a ação. Contando 
com o apoio da atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB), o chefe do Legislativo 
recebeu uma boa notícia na 
última quinta-feira, quando 
foi assinada a escritura que 
garante o IPT devolver a área 
para o Município, abrindo 

caminho para que entidade  
receba um pedaço do terreno 
de quase 10 mil m². “Essa 

conquista é motivo de muita 
alegria, já que nossa cidade 
está perto de retribuir às Al-
deias o enorme bem que ela 
faz na vida de tantas famílias. 
Essa luta de quase uma déca-
da teve sucesso graças a esta 
parceira entre o Legislativo e 
o Executivo”, comemorou Tão.  

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Adriano Aurélio 
dos Santos, explicou que o 
próximo passo do processo 
será o registro da escritura 
junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis, oficializando a 
propriedade da Prefeitura 

sobre a área. Na sequência, 
o Executivo ingressará com 
o processo de desdobro do 
local, sendo aberta uma nova 
matricula da área que poderá 
ser doada às Aldeias de Vida. 
“Depois deste processo en-
caminharemos um projeto à 
Câmara pedindo autorização 
para a doação de parte do ter-
reno para as Aldeias de Vida. 
O único entrave que existe no 
momento é que ainda temos 
um passivo ambiental relativo 
à época do lixão, mas acre-
dito que em breve isto será 
resolvido”. 

Projetos – O presidente 
das Aldeias de Vida, Pedro 
Alckmin, revelou quais ações 
pretende realizar no terreno 
próximo à rodovia BR-459, 
caso a doação seja concre-
tizada. “Estamos há muitos 
anos neste local, mas já que 
ele não é de propriedade da 
entidade, não investimos em 
obras. A doação nos dará segu-
rança para que avancemos em 
melhorias de infraestrutura, 
futuramente viabilizando até 
mesmo a construção de uma 
capela e um espaço destinado 
para crianças”.

Reunião que definiu futuro de área do Instituto de Pesquisas Tecnológicas; entidade aguardou 15 anos para obter regularização de espaço

Foto: Divulgação
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 José Eduardo Ayres de Oliveira, Presidente do Sindicato 
dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, no uso de suas 
atribuições, em cumprimento ao artigo 41 alínea “d” e “h” do 
Estatuto Social, CONVOCA todos (as) trabalhadores (as) da 
Prefeitura Municipal de Guaratinguetá para a Assembleia Geral 
Extraordinária que acontecerá no dia 27 Março de 2018, no Salão 
Social do SISEMUG, LOCALIZADO A RUA ALBERTO TORRES, 
111 – VILA PARAIBA; em primeira convocação às 19 horas e em 
segunda convocação às 19h30min horas conforme determina o 
artigo 38 do estatuto social; e que terá como ponto de pauta:

 1 – Apresentação da contraproposta da Prefeitura para o 
Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019.

	 2	–	Deflagração	de	greve

Jose Eduardo Ayres de Oliveira
Presidente do SISEMUG

Guaratinguetá, 21 de Março de 2018.

Decisão judicial  suspende contrato 
na Santa Casa de Cachoeira Paulista
Irregularidades apontadas em contratação de instituto é base para denúncia que barrou acordo

Da Redação
Cachoeira Paulista

O polêmico contrato entre a 
Prefeitura de Cachoeira Pau-
lista, a Santa Casa e o Isec (Ins-
tituto de Saúde, Educação e 
Comércio) foi bloqueado, após 
decisão do juiz da 1ª Vara da 
cidade, Carlos Eduardo D’Elia 
Salvatore, que acatou pedido 
da Promotoria de Justiça. A 
liminar suspendeu a eficácia 
de contratos firmados, com 
apontamentos de irregularida-
des. A contratação do instituto 
já havia sido questionada no 
último ano, após dificuldades 
com informações e a dispen-
sa de funcionários da rede 
pública.

A ação teve início após so-
licitação da vereadora Maria 
das Graças, a Dadá Diogo 
(PODE), que denunciou o 
contrato para a gestão da 
saúde pública. O processo 
destaca que a Santa Casa 
firmou, em 13 de janeiro de 
2017, contrato de gestão de 
serviços de saúde com a OS 
Organização Assistencial à 
Saúde e Educação, com prazo 
até 13 de janeiro de 2018. 
Após esse período, o Ministé-
rio Público encaminhou ofício 
ao hospital, após a verificação 
de que o serviço continuou a 
ser realizado mesmo após o 
fim do contrato.

Como resposta, a Santa Casa 
encaminhou ao MP outro 
contrato, desta vez em nome 
do Isec, firmado em 13 de 
janeiro de 2017 com vigência 
até 14 de janeiro de 2019. A 
Promotoria acredita que há 
“evidências de que o segun-
do contrato foi subscrito de 
forma fraudulenta”.  

O promotor de Justiça Ra-
phael Barbosa Braga consi-
derou ainda que o mesmo 
contrato seria irregular, já que 
atenderia função similar ao 
definido por decreto de 1997, 
para a intervenção municipal 
que estipulou a terceirização 

do serviço de Pronto Socorro 
da cidade, que já deveria ser 
prestado diretamente pela 
secretaria Municipal de Saúde

Outro problema detectado 
lembrou que o Tribunal de 
Contas apontou que 56% dos 
recursos do tesouro e 84,23% 
dos recursos federais são re-
passados à Santa Casa. Assim, 
65,03% dos recursos desti-
nados à saúde cachoeirense 
seriam geridos pela entidade.

Além do pedido pela anu-
lação dos contratos, o Minis-
tério Público solicitou a con-
denação do Município e da 
Santa Casa, que ficariam im-
pedidas em novas licitações, 
celebrações de convênios ou 
contratos administrativos 

com pessoas jurídicas de 
direito privado (com ou sem 
fins lucrativos) para atuação 
no Sistema Único de Saúde, e 
ainda teriam que assumir o 
atendimento na rede pública, 
atualmente geridos pelo Isec.

A decisão, publicada no 
último dia 5, estipulou um 
prazo de 45 dias (contados 
a partir da publicação) para 
o cumprimento das medidas. 
Em caso de descumprimento, 
o juiz fixou multa diária de R$ 
50 mil, até o limite de R$ 30 
milhões.

Contratação polêmica – O 
anúncio da contratação da 
empresa para gestão da saúde 
de Cachoeira Paulista gerou 
revolta na cidade. Atendentes 

e médicos da rede pública 
que estavam registrados pela 
Santa Casa (a prática teria sido 
implantada há mais de uma 
década na cidade) foram pe-
gos de surpresa com a notícia 
de que teriam que se demitir, 
com a promessa de que parte 
do grupo seria recontratado 
pelo Isec.

Cinco meses depois a situ-
ação ainda não foi definida. 
“Eles mandaram a gente em-
bora e eu entrei com o advoga-
do. Hoje (última quinta-feira) 
eu tive audiência, o juiz só leu 
e a minha advogada mandou 
ir atrás dela daqui a vinte dias 
para ver o que resolveram”, 
contou uma das demitidas.

Em outubro, a reportagem 

do Jornal Atos tentou contato 
com o Isec, mas não obteve 
informações. Na época, a 
apuração chegou ao endereço 
rua Vinte e Sete de Outubro, 
nº 357, sala 4, no Centro de 
Suzano-SP, e a um possível 
contrato com a Prefeitura 
de Embu das Artes, que não 
soube informar sobre o Ins-
tituto. Em Cachoeira, um 
escritório próximo à praça 
Prado Filho é mantido pela 
empresa, mas a reportagem 
nunca conseguiu ser atendida 
pelos responsáveis.

Prefeitura – Em nota assi-
nada pela secretária Muni-
cipal de Negócios Jurídicos, 
Gisely Fernandes Rodrigues 
das Chagas, a administração 

lamentou a situação e enfa-
tizou que a vereadora Dadá 
Diogo “não pensou em cerca 
de duzentos trabalhadores 
que correm o risco de demis-
são, e fez a denúncia de forma 
a transformar um contrato 
em um ilícito”. A secretária 
destacou que o Jurídico da 
Prefeitura já reuniu todos os 
documentos necessários para 
reverter a situação no Tribu-
nal, como o processo licitató-
rio e as prestações de contas 
que serão apresentados no 
recurso contra a liminar, e 
frisou que “está confiante, pois 
tem fundamentos e provas 
suficientes para reverter a 
situação”.

“É importante ressaltar que 
o contrato firmado represen-
tou uma considerável econo-
mia para os cofres públicos, 
que não teria condições de 
contratar tantos profissionais 
e arcar com os altos custos 
dos encargos trabalhistas, 
pois tais valores chegam a 
mais de R$ 300 mil”.

Dadá – Citada pela secretá-
rio de Negócios Jurídicos, a ve-
readora questionou os dados 
apresentados pela Prefeitura. 
Segundo Dadá Diogo, não são 
duzentos funcionários na rede 
pública, e sua denúncia foi 
essencial para o andamento 
das investigações. “Se minha 
denúncia não tivesse sido aca-
tada, se não tivessem as várias 
irregularidades, o Ministério 
Público não teria entrado com 
a ação e a Justiça não teria 
dado a liminar”.

A parlamentar destacou 
ainda que não acredita que 
haverá desemprego, já que 
foi dado um prazo de 45 dias 
para a Santa Casa e a Prefei-
tura recontratarem todos os 
funcionários. “Inclusive para 
não haver interrupção dos 
serviços prestados à popula-
ção, então não há que se falar 
em desemprego. Eles voltarão 
ao quadro de funcionários da 
Santa Casa e Prefeitura”.

Paciente é transferido da Santa Casa de Cachoeira Paulista; contrato de terceirização com Isec foi suspenso via decisão judicial 

Foto: Jéssica Dias
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

José Eduardo Ayres de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, no uso de 
suas atribuições, em cumprimento ao artigo 41 alínea “d” e “h” do Estatuto Social, CONVOCA todos (as) 
trabalhadores (as) da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá para a Assembleia Geral Extraordinária que 
acontecerá no dia 27 Março de 2018, no Salão Social do SISEMUG, LOCALIZADO A RUA ALBERTO TORRES, 111 – 
VILA PARAIBA; em primeira convocação às 19 horas e em segunda convocação às 19h30min horas conforme 
determina o artigo 38 do estatuto social; e que terá como ponto de pauta: 

1 – Apresentação da contraproposta da Prefeitura para o Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019. 

2 – Deflagração de greve 

                                      Jose Eduardo Ayres de Oliveira 

Presidente do SISEMUG 

Guaratinguetá, 21 de Março de 2018. 
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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


