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Lorena reajusta tarifa de taxi em 11%
Alteração no índice é marcada para junho; aumento fica abaixo do esperado pela categoria

Pontos de táxis na praça Arnolfo de Azevedo, no Centro de Lorena; categoria se prepara para alterações nos valores da tarifa municipal
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Lucas Barbosa
Lorena

O Ipem (Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de São 
Paulo) confirmou na última 
semana que em junho uma 
equipe técnica vai alterar em 
11% o valor da taxa dos taxí-
metros de Lorena. Além de um 
decreto municipal, a mudança 
atende uma antiga reivindica-
ção da categoria, que convive 
nos últimos anos com a queda 
do número de passageiros.

Em 2013, uma determinação 
do Ministério Público do Esta-
do obrigou que os taxistas que 
atuam em municípios paulistas 
com mais de cinquenta mil 
habitantes instalassem o taxí-
metro. Na época, a alteração 
gerou polêmica pelas ruas e 
pontos de táxi de Lorena.

Desde o início do uso do 
equipamento na cidade, a 
“Bandeira 1” (valor inicial da 
corrida) custa R$ 4,50.

De acordo com o ofício pu-
blicado no último dia 16 pelo 
Ipem SP, os taxistas de Lorena 
deverão comparecer de 12 a 
15 de junho na rua Bispo César 
D’Agorso, no Cidade Industrial, 
para a verificação anual do 
taxímetro e alteração da tarifa. 
“Com o reajuste, a ‘Bandeira 1’ 
passará de R$4,50 para R$ 5. 
Os taxistas solicitavam essa 
adequação, já que o preço da 

gasolina e da manutenção do 
veículo subiram muito. En-
tendo que o aumento talvez 
desagrade os clientes, mas 
ele é necessário para que o 
taxista continue levando seus 
sustento para a casa”, justifi-
cou o secretário de Trânsito e 
Transportes, Marcos Ramos, 
o Marquinhos da Colchoaria 
Ramos.

Para o taxista, José Apa-
recido Germano, 53 anos, 
o reajuste deveria ser mais 
alto. “Sem dúvida, estes 11% 
ajudarão bastante a categoria, 
mas acredito que poderia ter 
sido maior, acompanhando o 
de Taubaté. Por causa da crise 
econômica do País, o preço de 
tudo subiu e a gente passou a 
gastar muito mais para manter 
o carro. Além disso, muitos 
brasileiros deixaram de usar 
táxi, piorando ainda mais a 
nossa situação”.

Assim como seu colega, o 
taxista Luiz César Serafim, 
62 anos, também acredita 
que o reajuste está defasado. 
“Faz quase cinco anos que o 
valor da corrida é o mesmo, 
e em contrapartida o custo 
da gasolina aumentou muito. 
Esse reajuste alivia um pouco 
nossas despesas, só que ainda 
está um pouco longe do que 
esperávamos. Torço para que 
em breve tenha uma nova 
correção”.

SOS Mata Atlântica e Santuário Nacional de Aparecida 
se unem em ação de restauração do meio ambiente
Ação deve atender 248 hectares de mata entre Aparecida e Taubaté, com o plantio de 620 mil mudas

Membros do SOS Mata Atlântica e do Santuário Nacional, durante apresentação de parceria ambiental

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Fundação SOS Mata Atlân-
tica e o Santuário Nacional de 
Aparecida anunciaram uma 
parceria para promover a 
restauração florestal de 248 
hectares de Mata Atlântica 
entre as cidades de Aparecida 
e Taubaté. Mais de 620 mil 
mudas nativas serão plan-
tadas em três propriedades 
do Santuário, com recursos 
do órgão.

O acordo foi assinado por 
meio do programa Florestas 
do Futuro e empresas par-
ceiras, além de Termos de 
Compromisso de Recuperação 
Ambiental, durante evento 
realizado no último dia 25, 
no Centro de Reuniões Santo 
Afonso, no Hotel Rainha do 
Brasil.

Até 2021, mais de R$ 9 
milhões serão investidos no 
projeto. Os plantios já come-
çaram com 174 mil mudas, ou 
28% do total previsto no pro-
jeto. “As áreas escolhidas para 
a restauração fazem parte de 

importantes regiões de Mata 
Atlântica, mas que possuem 
poucos remanescentes, hoje 
são apenas 4% em Aparecida 
e 6% em Taubaté”, contou o 
gerente de Restauração Flo-
restal da SOS Mata Atlântica, 
Rafael Bitante Fernandes, que 
completou. “As propriedades 
também estão localizadas em 
mananciais de abastecimento 
do Santuário e possuem alta 
vulnerabilidade de aquíferos”.

Fernandes destacou ain-
da que a região do Vale do 
Paraíba possuía no passado 
uma grande quantidade de 
florestas nativas, mas que 
foram desmatadas ao longo 
do tempo. “É uma área que 
já foi toda de Mata Atlântica 
e foi muito degradada ao 
longo da história. O nosso 
projeto vem na contramão 
disso, queremos reverter e 
resgatar a mata atlântica 
resgatando florestas que são 
muito importantes para o 
meio ambiente”.

Em ação há cinco anos, o 
projeto é realizado com várias 
etapas, desde a escolha e o 

estudo das áreas às espécies 
que serão plantadas. Cerca de 
28% do projeto está concluí-
do. “Podemos ver várias árvo-
res que estão bem grandes e 
se desenvolvendo muito bem”, 
comemorou o SOS da ONG.

Além do reflorestamento, 
o projeto conta com ações 
de educação ambiental com 
jovens, sensibilização e en-
gajamento da sociedade pela 
conservação da Mata Atlânti-
ca, como uma campanha com 
devotos durante a comemora-
ção do Dia do Meio Ambiente, 
no dia 5 de junho.

De acordo o padre Daniel 
Antônio, ecônomo do Santu-
ário, a Igreja se comprometeu 
com uma responsabilidade 
social, planetária e com devo-
tos que passam pela Basílica 
de Aparecida. “O Santuário 
já se preocupava com o meio 
ambiente junto aos próprios 
órgãos públicos, tanto que 
temos o departamento de 
Áreas Verdes. Agora, tivemos 
a oportunidade de firmar essa 
parceria junto a fundação SOS 
Mata Atlântica”.

Foto: Divulgação
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Servidores definem reajuste de Aparecida em 3%
Após críticas de falta de negociação, sindicato 
aceita contraproposta da Prefeitura, mas ainda 
cobra resposta para outras reivindicações

Foto: Leandro Oliveira

O prefeito de Aparecida, Ernaldo César Marcondes, que conseguiu aceitação dos 3% entre servidores

Rafael Rodrigues
Aparecida

O reajuste dos servidores 
de Aparecida será de 3%, 
de acordo com a sindicato 
que representa a categoria. 
O valor foi oferecido como 
contraproposta da Prefei-
tura aos 6% que a entidade 
havia solicitado no início 
de abril. Apesar das críticas 
quanto à falta de diálogo 
do poder público ao longo 
do mês, as duas partes che-
garam ao consenso quanto 
ao aumento salarial, mas há 
pedidos que continuam em 
aberto e sem previsão de 
serem concedidos.

O presidente do Sindicato 
dos Servidores de Aparecida, 
Fábio Sérgio Oliveira, come-
morou algumas conquistas, 
além do reajuste de 3%. “En-
tre o aumento e outras coi-
sas que foram reivindicadas, 
tivemos algumas melhorias 

e conquistas. Eu destacaria 
a promessa de regulamen-
tação da insalubridade dos 
agentes comunitários de 
saúde”.

Apesar de analisar posi-
tivamente a reunião com o 
prefeito Ernaldo Cesar Mar-
condes (MDB), o órgão ainda 
não tem resposta quanto a 
outros benefícios solicitados, 
como o adicional feriado, 
que segundo Oliveira, será 
analisado com o departa-
mento jurídico da entidade.

O plano de saúde também 
não saiu do papel, e segundo 
as informações repassadas 
pela entidade, Marcondes 
teria dito que o projeto “está 
em estudo de impacto finan-
ceiro na Prefeitura”. 

Outro benefício que não 
deverá sair em 2018 é o 
vale alimentação. Em con-
trapartida, houve sinalização 
positiva quando à Comissão 
de Assédio Moral, que será 

criada em breve na Prefei-
tura.

Oliveira deu a entender 
que o reajuste será aprova-
do em assembleia, já que o 
valor corresponde à reali-
dade de outros municípios 
da região. “Eu acredito que 
seja aceita, porque pelo 
que acompanhamos outras 
prefeituras, o valor que vai 
ser dado para os servidores 
é que está sendo oferecido 
em outras cidades”.

Nas redes sociais, o se-
cretário de Administração, 
Domingos Leo Monteiro, 
respondeu as críticas. Ele 
justificou o reajuste, que 
muitos internautas classifi-
caram como irrisório, ale-
gando que houve aumento 
real dentro da proposta da 
Prefeitura. “Em uma reali-
dade de receita foi corrigida 
em 2,8%, e a inflação foi de 
2,6%, uma recomposição de 
3% equivale a um aumento 

real de quase 6% ao longo do 
ano. Isso é o rendimento de 
uma caderneta de poupan-
ça”, argumentou.

Monteiro disse ainda que 
a administração atual tem 
enfrentado situações difí-
ceis, citando principalmente 

a diminuição da arrecadação 
do IPTU e a sonegação fiscal, 
que segundo ele, a Prefeitu-
ra tem combatido.

Região tem trimestre positivo na geração de empregos
Saldo favorável ultrapassa 1,5 mil vagas; Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Cruzeiro são destaques positivos

Lucas Barbosa
Regional

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
registrou saldo positivo na 
geração de empregos, em 
março, durante levantamento 
divulgado na última semana 
pelo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados), com 959 vagas.

Os dados revelaram ainda 
que no primeiro trimestre do 
ano, também favorável, o pó-
dio do “ranking do emprego” 
foi formado por Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá e 
Cruzeiro. 

De acordo com as estatísti-
cas do Ministério do Trabalho, 
o saldo favorável em março 
ocorreu após a região con-
tabilizar 14.551 admissões e 
13.592 demissões. 

O resultado demonstra uma 
considerável recuperação do 
índice, já que no mesmo mês 
do ano passado, a região obte-
ve um saldo negativo de 2.087 
postos de trabalho.

Em relação ao acumulado 
de janeiro a março, o Caged 
revelou que a   RMVale teve 

um saldo positivo de 1.545 
postos de trabalho.  

Liderando o ranking, Pin-
damonhangaba contabilizou 
no primeiro trimestre do ano 
3.020 contratações e 2.198 
dispensas, resultando num 
saldo favorável de 822 vagas, 
sendo 183 obtidas somente 
em março.

O principal responsável 
pela geração de empregos em 
Pinda, representando 78%, 
foi mais uma vez o setor de 
indústria de transformação, 
com um saldo positivo de 
618 oportunidades. Em con-
trapartida, o comércio foi 
o destaque negativo, com o 
saldo desfavorável de -111.

Além de revelar que acre-
dita que devido ao “DNA 
Industrial” de Pinda, o setor 
de indústria de transforma-
ção ao longo do ano segui-
rá liderando a geração de 
empregos, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Marcelo Martuscelli, projeta 
que ele contribuirá para o 
aquecimento de outras áreas. 
“Devido a presença de gran-
des indústrias, toda vez que 
a economia nacional reage, 

ocorre um bom número de 
admissões. Em breve, elas 
crescerão já que serão insta-
ladas duas empresas chinesas. 
Empregados, estes moradores 
terão condições de consumi-
rem mais, contribuindo para 
a recuperação do comércio, 
que historicamente registra 
baixas no início do ano”.

O presidente da Acip (As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba), 
Thiago Derrico, também co-
mentou o resultado positivo 
do município. “Acreditamos 
que isso faz parte de um tra-
balho conjunto de todas as 
instituições para a retomada 
do crescimento. Temos que 
fomentar o círculo virtuoso, 
promovendo ações constantes 
para que o dinheiro circule, 
o comércio venda, o setor 
de prestação de serviços se 
desenvolva e a indústria con-
tinue crescendo”.

Campeã de contratações 
em março, com 402 vagas, 
Guaratinguetá é a segunda ci-
dade da região com o melhor 
saldo trimestral. O município 
registrou 2.644 contratações 
contra 2.111 demissões, ori-

ginando um saldo favorável 
de 533.   

Com um saldo positivo de 
370, o setor de administração 
pública liderou a geração de 
empregos. Assim como Pin-
damonhangaba, o comércio 
decepcionou nos primeiros 
três meses de 2018, com um 
saldo negativo de -113.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) apontou os diferen-
ciais que contribuíram para 
que o município acumulasse 
resultados expressivos nos 
primeiros três meses do ano. 
“Ao verificar a gestão séria 
que desenvolvemos, os em-
presários sentem confiança ao 
investir em Guará. Além disso, 
existe uma grande mão de 
obra qualificada, que cresceu 
devido aos cursos profissiona-
lizantes do ‘Qualifica Guará’. 
Acredito que a geração de em-
pregos continuará crescendo, 
principalmente na construção 
civil, já que serão construídos 
mais oito loteamentos até o 
fim do ano”.   

Fechando o pódio trimestral 
do ranking do emprego, Cru-
zeiro aparece com um saldo 
positivo de 527 vagas, resul-

tado de 1.407 contratações e 
880 dispensas.

O carro-chefe foi o setor da 
indústria de transformação, 
com um saldo de 591 opor-
tunidades. Já o comércio, 
amargou o saldo negativo 
de -98. 

Região – Além de Pinda-
monhangaba, Guaratinguetá 
e Cruzeiro, também tiveram 
saldos favoráveis na geração 

de empregos no primeiro 
trimestre de 2018: Lorena 
(362), Taubaté (353), Jacareí 
(318), Potim (72), Aparecida 
(63), Cachoeira Paulista (42), 
Silveiras (7), Piquete (6) e São 
José do Barreiro (5). 

Em contrapartida, registra-
ram saldos negativos São José 
dos Campos (-237), Bananal 
(-25), Roseira (-22), Lavrinhas 
(-18), Queluz (-9) e Canas (-7).

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial Registrador 
do Registro Civil das Pessoas Naturais e de interdições e 
Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ SABER que 
pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber de 
algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

 Editais Proclamas — Aparecida

1796 – Armando Jose de Castro Motta e Elizabeth Rosilene Cozza. Ele, nacionalidade 
brasileira, borracheiro, solteiro, nascido no dia 23 de dezembro de 1976, residente e domiciliado 
na Rua Genésio Benedito Barbosa, 412, Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filho de João Rodrigues da 
Motta e Maria Aparecida de Castro Motta. Ela, nacionalidade brasileira, assistente administrativo, 
solteiro, nascida no dia 06 de setembro de 1980, residente nesta cidade, na Rua Genésio 
Benedito Barbosa, 412, Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filha de Percival Cozza e Fátima Donizeti 
Sampaio Cozza. 
1797 – Aldo Luciano de Oliveira e Gláucia Diniz Pinheiro. Ele, nacionalidade brasileira, 
hoteleiro, divorciado, nascido no dia 03 de outubro de 1976, residente e domiciliado na Rua 
Plínio Barbosa de Lima, 292, Capivari, Campos de Jordão/SP, filho de Benedito de Oliveira e 
Rosa Antonia de Oliveira. Ela, nacionalidade brasileira, turismóloga, solteira, nascida no dia 26 
de agosto de 1984, residente nesta cidade, na Trav. Carlos Wendling, 72, Sta. Rita, Aparecida/
SP, filha de Jose Pinheiro da Silva e Marilia Diniz da Silva.
1798 – Thalis Augusto Pereira Siqueira e Hellen Carolina Mendes Roma. Ele, nacionalidade 
brasileira, vendedor, solteiro, nascido no dia 25 de dezembro de 1993, residente e domiciliado 
na Rua Dr. Oliveira Braga, 250, Apto. 14, centro, Aparecida/SP, filho de Amós Alves de Siqueira 
e Virgilia Maria da Silva Pereira. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 19 
de setembro de 1997, residente nesta cidade, na Rua Dr. Oliveira Braga, 250, Apto. 14, Centro, 
Aparecida/SP, filha de Heden Marcus Mendes Roma e Mônica de Fátima Roma..
1799 – Flavio Henrique Gama da Silva e Valdinéia Luiza Nogueira. Ele, nacionalidade 
brasileira, vigilante, solteira, nascido no dia 23 de junho de 1979, residente e domiciliado na 
Rua Maria do Carmo França Barreto, 249, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de João Bosco Gama 
da Silva e Edna Gomes dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira, caixa, solteira, nascida no dia 
14 de dezembro de 1975, residente nesta cidade, na Rua Maria do Carmo França Barreto, 249, 
Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de João Luiz Nogueira e Ana Carolina Nogueira
1800 – Fabio Claro e Patrícia Regina Garcia Statuti. Ele, nacionalidade brasileira, segurança, 
solteira, nascido no dia 19 de outubro de 1972, residente e domiciliado na Rua Celestino Policarpo 
de Oliveira, 423, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, filho de José Claro e Benedita das Graças Claro. 
Ela, nacionalidade brasileira, vendedora, divorciada, nascida no dia 10 de setembro de 1976, 
residente nesta cidade, na Rua Celestino Policarpo de Oliveira, 423, Jd. Paraiba, Aparecida/
SP, filha de Luiz Carlos Statuti e Regina Inês Garcia Statuti.
1801 – Luiz Antonio Zocoler Junior e Ornela Francisco Barbosa. Ele, nacionalidade 
brasileira, agente de segurança penitenciaria, divorciado, nascido no dia 16 de outubro de 1979, 
residente e domiciliado na Rua Jorge Salomão Kopaz, 180, Manto Azu, Aparecida/SP, filho de 
Luiz Antonio Zocoler e Amélia Rodrigues Zocoler. Ela, nacionalidade brasileira, farmacêutica, 
solteira, nascida no dia 05 de dezembro de 1981, residente nesta cidade, na Rua Santo Afonso, 
70, centro, Aparecida/SP, filha de Eloim Barbosa Pereira e Lourdes Domingos Francisco Pereira.
1802 – Anderson Jose Vieira e Rosana Cristina da Fonseca. Ele, nacionalidade brasileira, 
montador de moveis, solteira, nascido no dia 08 de maio de 1985, residente e domiciliado na 
Rua Maria Aparecida Garcia dos Reis, 193, Sta. Rita, Aparecida/SP, filho de Benedito Geraldo 
Vieira e Wilma Aparecida Oliveira da Silva Vieira. Ela, nacionalidade brasileira, cozinheira, 
solteira, nascida no dia 24 de outubro de 1982, residente nesta cidade, na Rua Maria Aparecida 
Garcia dos Reis, 193, casa 01, Sta. Rita, Aparecida/SP, filha de Jose Ramos da Fonseca  e 
Maria Luzia dos Santos.
1803 – Fernando Fabio dos Santos e Martha Suélen de Carvalho Gervasio. Ele, nacionalidade 
brasileira, cozinheiro, divorciado, nascido no dia 23 de julho de 1986, residente e domiciliado na 
Rua Vicente de Almeida, 125, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Carlos Roberto dos Santos 
e Joaquina Marques. Ela, nacionalidade brasileira, designer gráfico, divorciada, nascida no dia 
22 de abril de 1987, residente nesta cidade, na Rua Vicente de Almeida, 125, Vila Mariana, 
Aparecida/SP, filha de Daniel Gervasio e Roseli de Carvalho Gervasio
1804 – Herbert Luis Reis e Valeria Cristina Campos. Ele, nacionalidade brasileira, pintor, 
solteira, nascido no dia 06 de novembro de 1985, residente e domiciliado na Estrada do Jacaré, 
Km 09, Bairro dos Correias, Potim/SP, filho de Mary Geralda dos Reis. Ela, nacionalidade 
brasileira, Aux. de saúde bucal, solteira, nascida no dia 22 de outubro de 1990, residente nesta 
cidade, na Rua Expedicionário Monego, 92, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filha de Carlos Roberto 
Campos e Maria de Lourdes da Luz Campos.
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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

Grupo cobra emancipação
de Moreira César na Câmara
Manifestantes são representados por ex-presidente do Comus; 
proposta divide opiniões dos moradores do distrito de Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Com a presença de um 
pequeno grupo de manifes-
tantes, a Câmara de Pindamo-
nhangaba recebeu na última 
semana uma discussão sobre 
o pedido de emancipação do 
distrito de Moreira César, 
durante sessão ordinária. 
Utilizando a tribuna livre, a 
representante do movimento 
“Emancipa Moreira César”, 
Irene Ribeiro, cobrou apoio 
dos vereadores para que o 
local seja desincorporado o 
mais breve possível de sua 
cidade-mãe.

Elevado a distrito em 1958, 
e instalado oficialmente qua-
tro anos depois, Moreira César 
conta atualmente com mais 
de quarenta mil habitantes, 
distribuídos por 35 bairros.

Com uma área de 234km², 
o distrito, um dos maiores do 
Estado, corresponde a mais 
de 30% do território de Pin-
damonhangaba.

A partir do início da década 
de 1970, Moreira César co-
meçou a receber a chegada 
de grandes indústrias, como 
a Gerdau, Confab e Novelis.

Já no fim da década de 
1980, articulações de gru-
pos de moradores pediam 
a elevação do distrito para 
município, mas o movimento 
não conseguiu que a proposta 
avançasse.

O principal argumento dos 
contrários à mudança é que 
se caso “perdesse seu distrito”, 
Pindamonhangaba consequen-
temente deixaria de arreca-
dar expressivos impostos das 
empresas instaladas no polo 
industrial de Moreira César, 
causando um desequilíbrio 
econômico, já que a maior fatia 
de arrecadação de impostos 
atenderia somente uma pe-
quena parcela da população.

O assunto voltou aos ho-
lofotes na última semana. 
Representando o “Emancipa 
Moreira César”, a ex-presi-
dente do Comus (Conselho 
Municipal de Saúde), que no 
ano passado travou embates 
com a atual gestão municipal, 
Irene Ribeiro, ressaltou que 
há décadas diversas famílias 
do distrito cobram sua inde-
pendência junto a Pinda. Ela 
lembrou ainda que a subordi-
nação prejudica até mesmo a 
atuação da subprefeitura de 
Moreira César, que susposta-
mente sofre interferências de 
outras secretarias municipais.  

A representante cobrou ain-
da um maior apoio parlamen-
tar à causa. “Espero que os 
senhores vereadores possam 
se atentar aos problemas que 
Moreira César está passando. 
Seria interessante o apoio de 
vocês nesta luta, já que o Se-
nado Federal está analisando 
o pedido de emancipação de 
diversos distritos brasileiros”.

Nenhum vereador se mani-
festou sobre o assunto.

A reportagem do Jornal 
Atos consultou o sistema 
eletrônico de projetos que 
tramitam na Câmara de Pinda-
monhangaba, onde não foram 
encontradas propostas sobre 
uma possível emancipação 
do distrito de Moreira César.

População – Mesmo com 
a manifestação na sede do 
Legislativo, o pedido de desin-
corporação de Moreira César 
não é unanimidade pelas ruas 
do distrito.

Para o universitário e me-
talúrgico Phillipe Oliveira, 
27 anos, existem outros cami-

nhos que podem ser adotados 
para elevar a qualidade de 
vidas das famílias do distrito. 
“Não defendo a emancipa-
ção, mas sim uma distribui-
ção mais justa dos recursos. 
Acredito que não é correto 
emancipar ao custo de que-
brar economicamente Pinda. 

Infelizmente a classe política 
que diz lutar pelos interesses 
de Moreira não é das melho-
res”, afirmou o morador, que 
acredita que o distrito conta 
com uma boa infraestrutura, 
necessitando apenas de uma 
melhor qualidade no trans-
porte público.

Foto: Reprodução

Participantes do Movimento Emancipa Moreira César, que pedem a desvinculação do distrito de Pinda

PREFEITURA DE LORENA 

Nota de Julgamento de Habilitação Concorrência Publica nº 02/18  Proc. Nº155/18 
O Município de Lorena-SP torna publico o julgamento de Habilitação da Concorrência 02/2018 
cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução de serviços públicos de 
limpeza urbana de resíduos sólidos, consistindo em coleta, transporte e destino final dos 
resíduos sólidos domésticos e comercial; locação; manutenção e higienização de conteiners de 
pead; varrição manual de vias e logradouros; limpeza de feiras livres; capinação manual e 
mecânica de vias e logradouros, roçada mecânica e coleta seletiva. 
A comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após analise dos documentos 
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital 
decide que as empresas:  FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, 
SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S.A.; NOVA OPÇAO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 
EIRELI; CONSITA TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A; ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA; 
FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI foram HABILITADAS e as 
empresas EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA; AMX AMBIENTAL IND COM REC 
LTDA – EPP; UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA – EPP; COLORADO SERVIÇOS AMBIENTAIS 
EIRELI; CENTER LESTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – EPP; TRANSVIAS CONSTRUCOES E 
TERRAPLENAGEM  LTDA; DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA – ME; DPARK SERVIÇOS DE 
ESTACIONAMENTO LTDA e CGC CONCESSOES LTDA foram INABILITADAS. 
Fica aberto o prazo de recurso. O Processo encontra-se á disposição para vistas dos 
interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada a Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria – Lorena – SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min. 

Mesmo com queda de 
assassinatos, RMVale 
segue como mais violenta
Guará fica somente atrás de São 
José em números de homicídios; na 
contramão, Pinda tem redução de 
quase 86% no primeiro trimestre

Lucas Barbosa
Regional

Dados divulgados pela 
secretaria de Segurança 
Pública do Estado na última 
semana revelaram que a 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) foi a região 
mais violenta do interior 
de São Paulo no primeiro 
trimestre do ano. Com um 
aumento de 150% de vítimas 
de homicídio doloso (quando 
existe a intenção de matar), 
comparado ao mesmo perí-
odo de 2017, Guaratinguetá 
foi o destaque negativo do 
levantamento.

Segundo o balanço, de ja-
neiro a março deste ano, 79 
moradores da RMVale foram 
assassinados, e outros quatro 
vítimas de latrocínio (roubo 
seguido de morte). Apesar 
da liderança do “ranking da 
morte”, a região contabilizou 
uma queda de 1,25% no nú-
mero de execuções, que no 
ano passado foi de oitenta.

A situação mais preocu-
pante na sub-região 3, que 
conta com nove municípios, 
é a de Guaratinguetá, que 
passou de 4 para 10 pessoas 
assassinadas.

O caso de maior repercus-
são, ocorreu na manhã de 29 
de março, no Santa Luzia. Um 
motociclista efetuou diversos 
disparos de arma de fogo 
contra dois irmãos, de 29 e 
27 anos, que caminhavam 
pela estrada Rafael Américo 
Ranieri. O irmão mais velho 
morreu no local e o outro foi 
atingido no braço e abdômen 
e conseguiu sobreviver. A 
dupla possuía antecedentes 
criminais.

Apontada por um estudo 
do Instituto Sou da Paz como 
a cidade mais violenta do 
Estado, no ano passado, com 
uma taxa de 31,8 mortes por 
cem mil habitantes, Lorena 
obteve também um cresci-
mento considerável de homi-

cídios no comparativo entre 
os primeiros três meses de 
2017 e 2018, dobrando de 
3 para 6 casos.

Outro município em si-
tuação preocupante é Apa-
recida, que teve quatro 
homicídios neste primeiro 
trimestre. O número é o do-
bro do total de ocorrências 
dos 12 meses de 2017. 

As cidades do Vale do 
Paraíba que também tive-
ram vítimas de homicídios 
dolosos de janeiro a março 
foram São José dos Campos 
(13), Taubaté (7), Cruzeiro 
(5), Jacareí (4), Caçapava 
(3), Potim (2), Canas (2), 
Tremembé (2), Pindamo-
nhangaba (1) e Queluz (1). 

Na trave – Pindamonhan-
gaba foi o munícipio da re-
gião com a maior queda no 
número de assassinatos no 
comparativo entre o primei-
ro trimestre de 2018 com o 
do ano passado, passando 
de 7 para apenas 1 caso, 
uma redução de quase 86%.

Por pouco o resultado não 
foi ainda melhor, já que a 
única morte registrada não 
ocorreu dentro da cidade, 
mas sim no trecho do muni-
cípio da rodovia Presidente 
Dutra.

Em 5 de janeiro, um jo-
vem de 21 anos morreu 
após ser baleado por um 
policial rodoviário federal 
durante uma perseguição.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, o moto-
rista desobedeceu à ordem 
de parada de uma equipe 
no pedágio da Via Dutra, no 
trecho do distrito de Morei-
ra César. Após quase quatro 
quilômetros de perseguição, 
o jovem abandonou o carro 
e correu para um matagal. 
Ao perceber a aproximação 
dos policiais, o individuo 
teria sacado um simulacro 
de arma de fogo. Em respos-
ta, um policial efetuou um 
disparo contra o homem, 
que era foragido da Justiça.
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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


