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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

Lorena registra nova morte de macaco 
sagui por suspeita de febre amarela
Caso é o segundo em menos de uma semana; cidade intensifica ação de conscientização em dois bairros 

Lucas Barbosa
Lorena

A preocupação com a pos-
sível presença do vírus da 
febre amarela, o RNA, au-
mentou em Lorena, após 
ser encontrado na tarde do 
último domingo o segundo 
macaco morto em menos de 
uma semana. Assim como 
o primeiro, o animal não 

apresentava ferimentos, 
reforçando a suspeita de 
que ele tenha morrido em 
decorrência da doença.

Em nota oficial, a Prefeitu-
ra revelou que o primata, da 
espécie sagui, foi encontrado 
por moradores do Bairro do 
Campinho em uma região 
próxima ao Campus da USP 
(Universidade de São Paulo) 
na rodovia BR-459, que liga 

Lorena ao Sul de Minas Ge-
rais. Acionada, a Vigilância 
Epidemiológica encaminhou 
fragmentos do corpo para o 
Instituto Adolfo Lutz, loca-
lizado em Taubaté, que em 
até trinta dias irá revelar a 
causa do óbito.

No último dia 7, outro sa-
gui foi encontrado sem vida 
pelo caseiro de uma chácara 
no Vila Portugal. A expecta-

tiva do Executivo é que até 
o fim da primeira semana 
de junho seja revelado se o 
animal foi a primeira vítima 
fatal de febre amarela no 
município. “Estamos muito 
preocupados já que além 
das mortes suspeitas dos 
macacos, somente 35% da 
população se vacinou contra 
a febre amarela. Torcemos 
para que os moradores se 

conscientizem sobre a neces-
sidade de imunização, já que 
é baixíssima a chance do in-
fectado sobreviver”, alertou 
a gerente da Vigilância Epi-
demiológica, Helen Colino.

Ela destacou ainda que 
devido à proximidade entre 
os pontos em que foram 
localizados os corpos dos pri-
matas, serão intensificadas 
as ações de conscientização 

Trecho da rodovia BR 459, próximo a campus da USP, em Lorena, área em que segundo macaco foi encontrado na cidade, em uma única semana; na imagem acima, o primeiro primata descoberto 

no Campinho e Vila Portu-
gal. “Nesta semana nossas 
equipes irão casa a casa pe-
dindo para que os moradores 
destes bairros se vacinem. 
Estamos fazendo o possível, 
mas a população tem que se 
ajudar. É importante lem-
brar que todas as unidades 
de saúde possuem doses da 
vacina, porém a procura é 
baixa”, lamentou Helen.

Foto: ReproduçãoFoto: Lucas Barbosa

Impasse paralisa coleta de 
lixo por um dia em Guará
Paralisação por falta de pagamento compromete serviço; 
empresa e Codesg confirmaram acordo após negociação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os motoristas da coleta de 
lixo de Guaratinguetá reali-
zaram uma manifestação na 
manhã da última quinta-fei-
ra. Os condutores paralisa-
ram os serviços devido ao 
atraso no pagamento e da 
PLR (participação de lucros), 
além das más condições de 
trabalho enfrentadas pelos 
funcionários. Com a greve, 
a retirada de resíduos ficou 
comprometida no município 
e só voltou com um acordo 
com a Codesg.

A paralisação teve início 
logo pela manhã. Os fun-
cionários decidiram cruzar 
os braços diante do atraso 
salarial de maio e do paga-

mento da participação de 
lucros da empresa. Ao todo, 
12 motoristas compõe a 
frota. Como os condutores 
fizeram greve, os coletores 
de resíduos, não puderam 
trabalhar, já que não haviam 
caminhões nas ruas.

“A PLR estava atrasada, 
desde o dia 25 que eles não 
pagaram, e o pagamento 
também até hoje não haviam 
feito. Foi aquele jogo de em-
purra-empurra, a empresa 
dizendo que a Codesg não 
pagou, a Codesg respon-
dendo que a Saeg que não 
tinha pago. Nisso decidimos 
que era injusto o trabalha-
dor estar sem pagamento e 
decidimos parar”, contou o 
vice-presidente do Sindicato 
dos Condutores do Vale do 

Paraíba, Manoel Galvão.
A responsabilidade pela 

coleta de lixo é da empresa 
Construrban, mas a parali-
sação gerou uma reação em 
cadeia, já que o serviço era, 
até na gestão de Francisco 
Carlos (PSDB), da Saeg (Com-
panhia de Águas, Esgoto e 
Resíduos de Guaratinguetá), 
que repassou a demanda, 
no início do atual governo, 
para a Codesg (Companhia 
de Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá) que, por sua vez, 
retransmitiu o trabalho para 
a Construrban.

Antes da paralisação, o Sin-
dicato confirmou que entrou 
em contato com a empresa 
para verificar as condições 
de pagamento da PLR. A 
Construrban, segundo Gal-
vão, assinalou com a possibi-
lidade de adiar o pagamento 
para o último dia 7. Através 
de uma assembleia os mo-
toristas acataram o pedido, 
mas como a promessa não 
foi cumprida, eles entraram 
em greve.

O serviço ficou comprome-
tido no período da manhã. 
No início da tarde, o Sindi-
cato confirmou que as ne-
gociações haviam avançado, 
com o pagamento feito em 
dinheiro. A paralisação che-
gou ao fim por volta das 13h.

A Codesg confirmou que 
“cobrou a Construrban pela 
regularização imediata da si-
tuação junto aos condutores” 
e salientou que “o serviço foi 
regularizado em menos de 
um dia”. A Construrban não 
respondeu às solicitações da 
reportagem do Jornal Atos.

Sacos de lixo acumulado em bairros a espera por caminhão da coleta

Foto: Arquivo Atos
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Bastidores da Política
Resposta imediata

Pessoal que acompanha as redes sociais 
de Pinda ficaram surpresos com o vice 
prefeito Ricardo Piorino gravando vídeos 
com a finalidade de valorizar ações da 
Prefeitura junto à população. De acordo 
com os comentários, além de divulgar 
o trabalho da administração nos mais 
variados setores, a ideia da secretaria de 
Governo (leia-se Piorino) é criar uma apro-
ximação do Executivo com os moradores 
via Facebook, possibilitando a troca de 
informações e uma resposta mais ágil do 
poder público.

Pedido feito...
...reivindicação atendia O gabinete do 

prefeito Marcus Soliva mandou agendar 
a instalação de uma academia ao ar livre 
no Village Santana, a pedido de Marcos 
Evangelista (PSDB). Pelo que se ouviu no 
Ponto Chique, o cafezinho mais politizado 
de Guará, esta atitude da Prefeitura em 
atender de pronto o pedido do vereador 
(ainda que de oposição) demonstra a im-
parcialidade da administração. Perguntem 
ao João Pita!!!

Amarelou no sinal...
A última sessão de Câmara de Pinda 

foi marcada pela “amarelada” do vereador 
Felipe César (PV) ao adiar por sessenta 
dias o seu projeto que buscava proibir a 
presença de artistas de rua nos semáforos 
do município. O recuo do parlamentar 
ocorreu diante à presença no plenário de 
manifestantes ligados ao Conselho Mu-
nicipal de Cultura. A proposta não pegou 
bem na cidade, já que para a população 
o vereador deveria se preocupar em criar 
projetos que contribuam para o desenvol-
vimento cultural e não para tirar o sustento 
dos artistas que se apresentam no trânsito. 

História mal contada
A Prefeitura de Aparecida, digo, o 

prefeito Ernaldo Marcodes está com 
dificuldades de explicar a quantidade 
enorme de uniformes escolares estocados 
no almoxarifado da Educação, que foram 
praticamente denunciados ao Ministério 
Público. Segundo a ‘rádio peão’, na con-
tramão dos fatos, enquanto os alunos da 
rede municipal aguardam desde o início 
do ano letivo as primeiras peças de roupas, 
o portavoz do governo informa que os 
uniformes existentes são para reposição. A 
pergunta que fica: “reposição do que ainda 
nem foi entregue...”?!?!?

Capítulo I - Presente de ‘grego’
A estratégia daquele vereador de 

Lorena, Elcinho Vieira, acometido pela 
‘síndrome do eucalipto’, em ‘dar tapas’ nos 
outros pelas mãos dos colegas de Câmara, 
ao que tudo indica, anda em descrédito 
no plenário da Câmara. Na sessão desta 
segunda-feira, numa tentativa de intimi-
dar a editoria deste Atos, apenas quatro 
vereadores somaram como ‘capachos’ 
ao seu intento. Adevaldir da Funerária 
(expulso da provedoria do Lar São José 
por denúncia deste Jornal), Pedro da Vila 
Brito (excluído do hall de amigos do Atos 
por infidelidade), Samuel de Melo (pela 
frustração em ter interpelado este perió-
dico através de requerimento e não teve 
onde basear denúncia) e Fábio Longuinho 
(conivente com seu líder no período em 
que ‘ele’ – Elcinho – cassou o mandato do 
Dr. Paulo e foi beneficiado com cargo na 
época). Ah! Convidado especialmente para 
compor a plateia, o ex-vereador de Piquete, 
Claudinei do Jornal, que teve seu mandato 
cassado por improbidade administrativa, 
após denúncia deste Atos.

Capítulo II - Perdeu
E por falar nele, Elcinho Vieira, a sessão 
desta segunda-feira foi transformada 
novamente em ‘circo’. Em retaliação 
àmatéria divulgada neste Atos, onde 
seu pai, professor Élcio Vieira, que 
protagonizou a secretaria de Educação 
por um bom período do governo Paulo 
Neme, foi condenado pela contratação 
de mais de R$ 1,6 milhão com empresa 
extra curricular (imputado pela Justiça 
como irregular). Após fazer do plenário 
um picadeiro, Elcinho perdeu por 10 
votos a 5 um requerimento em que 
pedia informações ao Executivo sobre as 
condições físicas da sede do Jornal, com 
questionamento sobre a suposta mudança 
de finalidade, pelo fato de uma das titulares 
da empresa manter seu escritório no local. 

Capítulo III – Condenação
O vereador Elcio Vieira JR utilizou sob 

pano de fundo a seu caloroso discurso na 
sessão desta segunda-feira, uma conde-
nação em primeira instância (passiva de 
recurso) que o Atos, nas pessoas de seus 
representantes, recebeu em razão de uma 
denúncia em Piquete, formulada pelo en-
tão vereador cassado, Claudinei do Jornal. 
Claro que isto justifica sua presença na Câ-
mara de Lorena, para o espetáculo circense 
(com o devido respeito aos atores da área). 

Se for julgar condenação por condenações, 
Elcio Vieira e família conhecem bem o 
que significa ‘condenações’, por serem 
colecionadores de várias, sem contar as 
que estão por vir. A título de esclareci-
mento, este Atos está se defendendo no 
Tribunal de Justiça (assim como eles), e 
com grandes possibilidades de conseguir 
nulidade total do processo sofrido em Pi-
quete. Quanto ao denunciante, o vereador 
cassado da cidade vizinha, este sim teve 
condenação de improbidade transitado 
em julgado.

Protocolo
O prefeito Marcus Soliva recebeu em 

seu gabinete nesta terça-feira o ex-ministro 
Roberto Freire, líder do PPS no Estado.  
Em razão da temporada eleitoral, Freire 
foi mais um dos inúmeros políticos que 
passaram nos últimos dias por Guará para 
‘pedir a bênção’ de Soliva, que por obra 
e graça de seu vice, Regis Yasumura, ad-
ministra uma campanha doméstica, o que 
acaba afugentando algumas emendas por 
uma questão de concorrência.

Vice ou não vice?
Tem um grupo político em Lorena 

fazendo ‘as contas’ eleitorais para 2020, 
conjecturando a possibilidade de oferecer 
o empresário Renato Marton de vice a um 
dos prefeituráveis com chance de vitória, 
com a condição de se tornar ‘primeiro-mi-
nistro’ num eventual futuro governo. Duas 
situações: para quem conhece o perfil do 
empresário, sabe que ele anda com suas 
próprias pernas; segundo, muitos acredi-
tam que haja autorização para este grupo 
tentar agenciá-lo. Perguntem àquele vere-
ador que dias atrás ‘tomou aquele porre’ 
na lanchonete do Comercial...

Não convidem para...
...a mesma picanha Os vereadores 

Maria Divino e Paulo Vieira, principal-
mente porque a representante feminina 
no Legislativo foi a única voz contrária 
ao projeto que 'arromba a porteira' para 
contratação de empresas de titularidade 
de parentes próximos aos detentores de 
mandatos em Cruzeiro.

Perguntar não ofende
Já que o parlamentar Paulo Vieira man-

da em tudo e mais um pouco na Câmara de 
Cruzeiro, quando ele vai dar o start para o 
projeto que amplia o número de vereadores 
para a próxima legislatura?

Descerramento da faixa inaugural da escola, construída em parceria entre o Flupp e a Prefeitura de Potim

Nova escola desafoga demanda em Potim
Em atividade desde agosto, colégio já atendia 
crianças do Jardim Alvorada por meio de parceria

Jéssica Dias
Potim 

Os moradores do bairro 
Jardim Alvorada contam 
desde agosto do ano passado 
com uma ajuda a mais para 
a educação dos filhos. Uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Potim e a Flupp (Funda-
ção Lucia e Pelerson Penido) 
entregou (de forma oficial) 
a escola “Patrícia Conceição 
Calheiros de Melo”.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a obra foi entregue em 
2017, após ser feita a doação 
do terreno para Flupp, que 

ficou responsável pela cons-
trução do prédio.

Com a demanda cada vez 
maior de alunos, antes aten-
didos na creche Vista Alegre, 
passaram a ser encaminhados 
para a nova escola. “Quando 
assumimos em 2017 o prédio 
não havia sido concluído. Não 
havia mais o diálogo com a 
Flupp, doadora da obra. Em 
pouco menos de seis meses, 
nós retomamos o diálogo e 
fizemos de tudo para que esta 
conquista pudesse ser finali-
zada”, comemorou a prefeita 
de Potim, Erica Soler (PR).

A escola conta com área 
administrativa, salas da dire-
ção e de professores, salão e 
refeitório no mesmo ambien-
te, parque e horta. São 198 
alunos entre 4 e 5 anos do 1º 
e 2 º ano educação infantil.

O prédio recebeu o nome 
de Patrícia Conceição Ca-
lheiros de Melo, atuante na 
educação de Potim, onde 
trabalhou desde o início de 
sua carreira até o ano de 
2016, quando foi acometi-
da de problemas arteriais 
provenientes de hipertensão 
arterial e diabetes. Nascida 
em 8 de dezembro de 1974, 
em São Paulo, ela faleceu 
aos 42 anos, em Taubaté, no 
dia 21 de fevereiro de 2018. 
“Nomear esta escola com 
o nome da Patrícia é uma 
satisfação enorme. É poder 
lembrar sempre de tudo que 
ela fez pela educação infan-
til, e ter como exemplo todas 
as conquista que ela obteve 
na vida dela. É uma home-
nagem mais que merecida”, 
finalizou a prefeita.

Foto: Divulgação

Cruzeiro oferece curso 
gratuito para técnico 
de soldagem eclética

Museu tem exposições 
e cinema em Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
em parceria com o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas) e Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial) 
está com inscrições abertas 
para o curso gratuito de Téc-
nico de Soldagem Eclética.

Serão 88 horas de curso 
nos períodos da manhã, das 
8h às 17h. As inscrições co-

A Semana de Museus 
teve início na última terça-
-feira em Cruzeiro, e segue 
até o próximo domingo. O 
evento batizado de “Mu-
seus Hiperconectados, 
novas abordagens, novos 
públicos” promete atrair 
muita gente para o Museu 
Major Novaes.

As exposições começa-
ram na última terça-feira 
e seguem até o próximo 
dia 29, das 10h às 17h. 
“Arte que está na Rua” é 

meçaram na última segunda-
-feira e segue até esta quarta-
-feira para quem possui CNPJ. 
Já nos dias 17 e 18 as inscri-
ções são para preenchimento 
de vagas remanescentes para 
pessoa física. Os interessados 
deverão procurar o Sebrae 
Aqui, no CID (Centro Integrado 
de Desenvolvimento), das 8h às 
16h30, à rua Dr. Celestino, nº 
1.620, no Centro.

Para outras informações, o 
interessado pode ligar para 
3143-1613.

uma exposição temporária 
organizada pelo Museu 
Major Novaes, e apresenta 
o artista Luiz Alberto com 
o conceito da arte e moda.

“Outros Olhares” reú-
nem fotografias de Mário 
Cypriano e seu olhar sobre 
o cotidiano. Na próxima 
sexta-feira, das 19h30 às 
22h, haverá a apresentação 
de “Música no Museu”. A pri-
meira Mostra de Curta-Me-
tragem será apresentada 
no próximo sábado, às 16h.

O Museu Major Novaes 
fica à rua Doná Titã, nº 180, 
no Vila Canevari.
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Lorena terceiriza retirada 
de carros abandonados
Câmara aprova projeto que altera lei municipal de 2014, e dá prazo 
de cinco dias para recolhimento dos veículos das ruas do município

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou um projeto do Executivo 
que proíbe o abandono de 
veículos e o estacionamento 
em situação que caracterize 
o abandono em via pública. 
A lei terceiriza o trabalho 
de guincho, retirada e leilão 
dos carros, antes realizada 
pelo Executivo.

Este projeto de lei com-
plementar que altera uma 
lei de 2014 relacionada 
aos abandonos de veículos 
em Lorena foi aprovado 
em segunda discussão na 
última sessão, por 15 votos 
a 1, sendo o vereador Elcio 
Vieira Junior, o Elcinho (PV) 
o parlamentar contrário.

O vereador questionou 
os dias citados na proposta 
para que o veículo seja ca-
racterizado como abandono, 
e protocolou uma emenda 
supressiva solicitando a 
padronização deste período. 
“A gente quer colaborar com 
a administração pública. 
Estamos tentando diante de 
uma falha da lei, que tem 
hora que ela fala 72 horas, 
e depois vinte dias, então 
vamos padronizar em uma 
data só”, frisou.  A emenda 
foi rejeitada por 9 votos a 7.

Segundo o secretário de 
Trânsito e Transportes, Mar-
cos Ramos, o Marquinhos 
da Colchoaria Ramos, este 
pedido não procede pois são 
duas condições distintas. 
“Os vinte dias para receber 
a notificação é facilmente 
caracterizados pois cresce 
o mato, fica deteriorado e 

os agentes colhem informa-
ções com os vizinhos. Já o 
caso das 72h é emergencial, 
quando uma pessoa rouba e 
abandona o carro, quando o 
veículo está oferecendo ris-
cos de acidentes de trânsito 
ou quando o carro quebra e 
o condutor o deixa na rua”. 

Em todos os casos, a noti-
ficação é feita com o prazo 
de cinco dias para o reco-
lhimento. Se o proprietário 
não estiver no local, os 
agentes deixam a notifica-
ção no veículo, tentam en-
trar em contato via postal, 
redes sociais do governo e 
por último, através de pu-
blicação de edital. 

Se o dono não for ao pátio 
com a documentação e mul-
tas regularizadas e pagar as 
taxas para retirar o veículo, 

após sessenta dias, o mesmo 
irá para leilão. “A grande 
parte recolhe o carro, mas 
também tem as sucatas, aí 
o agente deixa a notificação 
e procura pelos vizinhos. 
A intenção é que cada um 
tire da rua e dê o destino 
correto para que a gente 
não precise tomar a ação. 
Não recolhemos para gerar 
multas”, destacou Ramos.

Após o recolhimento, os 
agentes de trânsito farão 
uma pasta de cada veículo 
mencionando em docu-
mento e fotos de todos os 
problemas encontrados. 

Ramos também explicou 
que o principal problema 
com os carros abandonados 
na cidade, além da utiliza-
ção para o armazenamento 
de drogas, é a facilidade 

da proliferação do Ae-
des aegypti, o mosquito 
transmissor da dengue, 
chikungunya, entre outras 
doenças.

Antes da atualização des-
ta lei, de acordo com o Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
os veículos eram retirados 
das ruas pela Prefeitura. 
E segundo o secretário, o 
pátio municipal está su-
perlotado com cerca de 16 
veículos recolhidos desde 
2014, mais o maquinário 
público e a frota municipal. 

Quem souber de casos 
de abandono de veículos e 
queira denunciar, os canais 
disponíveis são através do 
telefone (12) 3153-1250, 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h e pelo e-mail 
transito@lorena.sp.gov.br.

Foto: Francisco Assis

Um dos vários carros abandonados pela cidade; proposta do Executivo tenta impedir novos abandonos 

Criminoso assalta mulher 
em banco de Lorena

Mulher sofre tentativa 
de homicídio em Guará

Homem é assassinado com 
tiros na cabeça, em Lorena

Jovem é flagrada com maconha 
e crack, em Pindamonhangaba

Beneficiado pelo indulto 
do Dia das Mães, um deten-
to foi preso após assaltar 
uma mulher dentro de uma 
agência bancária, na noite 
do último domingo, no 
Centro de Lorena.

De acordo com a Polícia 
Militar, por volta das 20h a 
vítima realizava uma opera-
ção em um caixa eletrônico 
quando foi abordada pelo 
criminoso.

Uma motorista de 46 
anos sofreu uma tentativa 
de homicídio na manhã da 
última terça-feira, no Santa 
Luzia, em Guaratinguetá. 

De acordo com populares, 
a mulher trafegava pela rua 
Ary Leite Ribeiro quando 
foi fechada por outro ve-
ículo. Na sequência, dois 

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar o 
assassinato de um homem 
de 39 anos, ocorrido na tar-
de da última segunda-feira, 
em Lorena.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima foi alve-
jada na cabeça por diversos 

O patrulhamento de 
rotina da Polícia Militar 
em Pindamonhangaba 
resultou na prisão de uma 
traficante de drogas, de 
21 anos, na madrugada 
da última segunda-feira.

Segundo a PM, uma 
equipe da Rocam (Ronda 
Ostensiva Com Apoio de 
Motocicletas) realizava 

Após ameaçar a mulher, o 
beneficiado pela “saidinha” 
fugiu levando uma quantia 
de quase R$ 400, cartões de 
crédito e documentos.

Acionada, a PM conseguiu 
localizar o presidiário em 
outro ponto do município.

O assaltante foi encaminha-
do à Cadeia Pública de Lore-
na, aguardando transferência 
para o presidio estadual em 
que cumpria pena por roubo.

criminosos efetuaram oitos 
disparos em direção à vítima, 
que foi baleada somente no 
braço.

A ferida foi encaminhada 
ao Pronto Socorro Municipal, 
e não corre risco de morte. A 
Polícia Civil investiga o caso, 
mas até o momento os crimi-
nosos não foram localizados.

disparos de arma de fogo 
em um terreno na avenida 
Brasil, que separa os bairros 
do Cecap e Cidade Industrial. 

O homem possuía ante-
cedentes criminais. Até o 
fechamento desta edição, 
o atirador não havia sido 
identificado.

uma ronda pelo Arareta-
ma, quando desconfiou da 
atitude suspeita de uma jo-
vem. Na abordagem foram 
localizadas vinte pedras 
de crack e 28 porções de 
maconha.

A mulher foi presa em 
flagrante por tráfico de 
drogas, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Pinda registra duas 
mortes no fim de semana

O último final de semana 
foi marcado pela violência 
em Pindamonhangaba.  Em 
menos de nove horas, dois 
moradores foram assassi-
nados.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o primeiro 
caso ocorreu por volta 
das 17h do último sábado. 
Um homem de 39 anos foi 
baleado enquanto assistia 
uma partida de futebol no 
campo do Bairro Ramos, 
no distrito de Moreira 

César. 
A vítima chegou a ser le-

vada ao Pronto Socorro, mas 
não resistiu aos ferimentos.

Já o segundo homicídio 
foi registrado por volta das 
2h do último domingo, no 
Araretama. Um jovem de 
23 anos caminhava por uma 
via, quando foi alvejado por 
outro homem.

Os casos foram registra-
dos pela Polícia Civil, que 
busca identificar os autores 
dos crimes.

Guará reforça acesso ao Village Santana
Administração de Soliva tira do papel projeto para melhorar 
segurança no trânsito, em trecho marcado por acidentes

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Alvo de reclamações de 
motoristas e moradores, a 
entrada do Village Santana 
deve contar em breve com 
uma rotatória. O acesso ao 
bairro sempre foi criticado 
devido ao grande número de 
acidentes registrados envol-
vendo veículos que entravam 
ou saíam da região. O inves-
timento terá custo superior 
a R$ 500 mil.

A assinatura para abertura 
de licitações para melhorias 
na infraestrutura foi feita 
no início do ano. Na época, 

Régis Yasumura (PSB) es-
tava à frente do Executivo, 
durante período de licença 
do prefeito Marcus Soliva 
(PSB). Yasumura confirmou 
que o ponto de partida das 
obras seria o Village Santana.

O valor previsto para in-
vestimento tinha teto de R$ 
646 mil, oriundos de um 
convênio entre o Município 
e o Estado, através do pro-
grama Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito, 
que repassa recursos das 
multas de trânsito para au-
xiliar os municípios quanto 
a melhoria na sinalização e 
infraestrutura do trânsito.

Na última terça-feira foi 
assinada a ordem de ser-
viço para início das obras 
na região. A construção da 
rotatória terá um custo total 
de R$ 546.497,62, e será 
feito pela empresa Minerais 
São José. O tempo previsto 
para conclusão do trabalho 
é 180 dias. Através dessa 
obra, o Executivo entende 
que é uma solução eficiente 
para melhorar o trânsito na 
região.

Para o motorista Geraldo 
Campelo, que trabalha com 
transporte de alimentos e 
passa sempre pela estrada 
Césare Zangrandi, a rotatória 

é fundamental, mas a cons-
cientização dos condutores 
é ainda mais importante. 
“Devia ter (construído) faz 
tempo, porque sempre tem 
acidente por aqui. Só que de 
nada adianta, se motorista, 
motoqueiro, continuar cor-
rendo”.

Investimentos – Além da 
rotatória do Village Santana, 
o Executivo também assinou, 
no início do ano, abertura de 
licitações para implantação 
de uma ciclofaixa que vai 
ligar o Parque São Francis-
co ao Jardim França 1 e 2. 
Pouco mais de R$ 1 milhão 
foi repassado do Estado ao 
Município para elaboração 
de projetos e realização de 
serviços ligados à sinalização 
e melhorias no trânsito.
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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


