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Dnit interdita até 
outubro a BR-459   
Rodovia Lorena-Sul de Minas recebe trabalho de 
recuperação; Piquete avalia transtornos com ação

ARTE EM LORENA  A Prefeitura de Lorena, em parceria com o MIS (Museu de Imagem e Som), abriu inscrições 
para a “Oficina de Stop Motion – plástico por camadas”. No curso, os participantes irão desenvolver desenhos com 
canetas coloridas sobre plásticos, onde cada camada de plástico corresponde a uma parte do desenho: cenários e 
personagens, exatamente como eram feitas animações no passado antes do trabalho digital com os computadores, 
mas que segue como base para fazer as animações ainda nos dias de hoje. Pág. 6
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Bombeiros trabalham para conter queimada em terreno; preocupação
Pág. 5

Ignorando os pedidos de 
Piquete e de municípios da 
região Sul de Minas Gerais, 
o Dnit (Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes) interditou a 
rodovia BR-459/SP, na última 
quarta-feira, para a realização 

de obras de pavimentação 
e drenagem. O serviço, que 
tem um prazo de conclusão 
de até quatro meses, obriga 
os motoristas a utilizarem 
outras rotas para consegui-
rem trafegar pela região. No 
início do segundo semestre de 

2017, o Dnit anunciou que a 
partir de setembro interdita-
ria totalmente a BR-459/SP, 
que liga Piquete a Itajubá-MG, 
para efetuar reparos do pavi-
mento asfáltico e no sistema 
de drenagem. 

Amazona salta durante competição realizada pelo Centro Hipico de Lorena, que volta a reunir participantes

Lorena realiza 
terceira etapa 
do Ranking 
de Hipismo

O Centro Hípico Italiano de 
Lorena realiza no próximo dia 
16 a terceira etapa do Ranking 
Interno, das 8h às 17h. Serão 
modalidades de plano: 0,40 m, 
0,60 m, 0,80 m, 0,90 m, 1,0 m, 
1,1 m e 1,2 m. Todas as provas 
serão disputadas na pista de 
areia principal.

Pág. 6

Pág. 6

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

Vista Alegre protesta 
contra rua tomada 
por lama em Cruzeiro

Os moradores da rua Antô-
nio Peres Campelo, no bairro 
Vista Alegre, no Itagaçaba, 
amanheceram na última 
quinta-feira com sérios pro-
blemas para saírem de casa 
devido a quantidade de barro 
que se formou na via, depois 
da chuva que caiu sobre 
Cruzeiro ao longo da madru-
gada. A cena de uma Kombi 

parada, sem conseguir subir 
até o final da rua, é apenas 
uma, de tantas outras que o 
metalúrgico Eduardo Bar-
ros vê com frequência no 
local. Problema que teria se 
intensificado com o despejo 
de terra pela Prefeitura, 
como paliativo ao excesso 
de buracos. 

Queimadas 
clandestinas 
aumentam 
na região

Com o início do período de 
estiagem, as cidades do Vale 
do Paraíba entraram em estado 
de atenção com pontos de quei-
madas clandestinas. De acordo 
com dados do Corpo de Bom-
beiros de 2017, o maior índice 
da prática acontece de julho até 
outubro. A Polícia Ambiental 
começa neste mês a operação 
Corta Fogo, com auxílio do Inpe 
(Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais).
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Pavimentação do Jardim 
do Vale 1 tem R$ 3 milhões 
para acelerar trabalhos

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) comentou, na última 
quarta-feira, os futuros in-
vestimentos na pavimenta-
ção de bairros de Guaratin-
guetá. O bairro Jardim do 
Vale 1 deve receber R$ 3 
milhões para pavimentação 
asfáltica em 17 ruas. A pre-

visão de início das obras é a 
partir de 30 de junho. Outros 
bairros da cidade entram em 
fase de finalização, como São 
Manoel e Santa Luzia. Diver-
sas avenidas espelhadas pela 
cidade também receberão o 
investimento.

Entidades de Pinda recebem 
recursos de R$ 1 milhão 
doados por empresas

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, por unanimida-
de na última sessão, o projeto 
do Executivo que autoriza a 
transferência de mais de R$1,3 
milhão para dez entidades 
assistenciais do município. Os 

recursos doados são destina-
dos para que as instituições 
realizem melhorias e projetos 
sociais. Anualmente, Pinda 
repassa cerca de R$ 3 milhões 
para as entidades

Isael ordena intervenção 
administrativa no PS

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba decretou na última 
quarta-feira intervenção admi-
nistrativa no Pronto Socorro 
Municipal. O Executivo alega 
que a medida foi tomada para 
evitar problemas no atendi-
mento, devido as supostas 
falhas de gestão da ABBC (Asso-

ciação Brasileira de Beneficên-
cia Comunitária). A Prefeitura 
explicou que a decisão foi mo-
tivada porque a ABBC “vinha 
perdendo contratos regionais 
de fornecedores, indícios de 
que a entidade enfrenta pro-
blemas financeiros”. 

Santa Terezinha 
aguarda novo 
Parque Ecológico 
para Aparecida
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Bastidores da Política

Osvaldo Negrão

Aparecida... A Prefeitura, que 
conseguiu ter um respiro na série de 
notícias preocupantes que atormen-
tam Ernaldo Marcondes em 2018, 
com duas boas notícias. Enquanto 
a Prefeitura retoma a cobrança do 
IPTU, após reavaliação dos índices 
que levaram a paralisação judicial, 
a cidade está prestes a receber um 
novo parque ecológico no bairro 
Santa Terezinha. O Parque “Mirante 
dos Ipês” será entregue no próximo 
dia 25. Com aporte de R$ 317,7 mil 
do Fehidro, o espaço é um sinal 
de que o município já começa a se 
estruturar para criar alternativas 
para moradores e turistas além dos 
portões do Santuário Nacional.

Cachoeira Paulista... A Câmara, 
que mais uma vez deu um cheque em 
branco para o prefeito na proposta de 
Edson Nota em autorizar a alienação 
de três terrenos públicos e garantir a 
negociação das áreas do município 
a valores abaixo do estipulado pelo 
mercado, em detrimento de possíveis 
acordos em contratos com futuros 
interesses do setor privado, tudo isso 
em tempos de cofres vazios. O que a 
população questiona nas ruas é se os 
parlamentares, que aprovaram a ordem 
do Executivo (apenas Danilo, Dadá 
Diogo foram contrários) têm noção do 
quanto a Casa tem sido nada cidade ao 
mostrar a subserviência ao homem de 
Lavrinhas.

Faltam 121 dias
...para as eleições, porém os pos-

tulantes seguem até 16 agosto como 
pré-candidatos. Lembrando que de 20 
de julho a 5 de agosto, a Justiça abre o 

Fechando questão
O diretor especial da Fiesp para o 

Vale, Argus Ranieri, cumpriu jorna-
da dupla na última segunda-feira em 

Lorena. Compartilhou do momento 
político no Malerba Café com os 
vereadores Fabio Longuinho e Mau-
rinho Fradique, onde falou sobre a 
campanha de Paulo Skaf ao governo 
de São Paulo e os rumos eleitorais 
de Guaratinguetá para 2020.

Novos rumos
Os últimos acontecimentos no 

Legislativo de Lorena e os avanços 
e conquistas para população extra 
Câmara parece que foram decisivos 
para os vereadores Fabio Longuinho 
e Maurinho Fradique projetarem 
novos rumos para potencializar seus 
mandatos. A instalação da Univesp 
na cidade e algumas empresas que 
estão chegando para investir na eco-
nomia local levou a dupla a refazer 
seus ‘planos’ futuros, aproveitando o 
momento administrativo do governo 
de Fábio Marcondes.

Plano diretor
Com o bom princípio de política 

e parcerias, o prefeito Marcus Soliva 
deliberou nesta quinta-feira uma 
visita técnica do ex-secretário de 
Administração Luiz de Carvalho - 
hoje no Planejamento Estratégico, 
para apresentar aos vereadores a 
introdução do novo plano diretor 
de Guaratinguetá. O pensamento 
de Soliva é buscar no Legislativo 
contribuição para a temporada de 
audiências para formatar o projeto 
de forma eficaz para nortear o cres-
cimento da cidade.

Prova de fogo
A falta de alinhamento entre 

Prefeitura e Câmara está levando 
os vereadores a uma dupla tentativa 
para cassar o mandato da prefeita 
Teca Gouvêa, que enfrentou o de-
safio e conseguiu recuperar a estabi-
lidade econômica do poder público 
de Piquete, trazendo dignidade à 
população. Na próxima terça-feira, 
eles decidirão sobre a questão das 
construções inacabadas do governo 
passado de Otacílio Rodrigues – 
iniciada provavelmente na época 
para movimentar o ‘mercado' de 
empreiteiras na cidade. Pelo menos 
essa é a justificativa que se escuta 
pelas esquinas.

Segundo tiro
Ainda sobre a tentativa de cassar 

o mandato da prefeita Teca Gou-
vêa, comenta-se que os vereadores 
já adiantam a segunda CEI com 
indícios de processante. Esta, pelo 
fato da Prefeitura ter arrematado 
o prédio da antiga J Armando num 
leilão onde arriscava a cidade perder 
uma fortuna em impostos e tributos 
atrasados, caso a propriedade caísse 
em mãos estranhas. Ah! A Câmara 
alega que não foi consultada sobre a 
eventual aquisição do espaço...

Saldo positivo
Quem está passando a limpo, com 

vários prefeitos da região, os recursos 
recebidos do governo do Estado pro-
venientes das emendas parlamentares 
do deputado Estevam Galvão (DEM), 
é o vereador de Lorena, Beto Pereira. 
A ideia é aproveitar a pré-campanha 
eleitoral para garantir dividendos a 
Estevam, já que a soma de verbas às 
prefeituras são significativas.

Atos e Fatos
“Quando há erros dos governos, 
a conta é paga por quem não 
tem nada a ver com eles.”

Márcio Meirelles Delfim Neto

DE VOLTA PARA O FUTURO
A revolta dos caminhoneiros 

está oferecendo ao país uma série 
de reflexões sobre o futuro e erros 
do passado.

O ex-ministro Delfim Neto em 
sua afirmação sabe o que está dizen-
do, pois muitas vezes transferiu os 
erros do governo, ao qual serviu – o 
dos militares –, para a sociedade, 
apesar dos seus sólidos conhecimen-
tos em economia. 

Os militares muitas vezes engo-
liram os erros por simplesmente não 
terem embasamento teórico para 
contrapor aos “pacotes” econômicos 
embrulhados pelo czar da economia, 
o próprio.

Para uma classe política pre-
ocupada pelo destino do país, o 
período militar e pós, o de Sarney, 
o país se transformou num grande 
laboratório de experiências econô-
micas exitosas- reforma bancária, 
por exemplo- e desastrosas (Plano 
Cruzado, fiscais do Sarney) e não 
captadas pelos futuros mandatários 
do poder.

Estamos vivendo este velho 
tempo!

Tabelamento de preço, inter-
venção do governo nas empresas 
públicas, subsídio, instrumentos de 
uma economia que não é liberal.

Todos os atos do governo são 
típicos de uma economia centrali-
zada, planificada, intervencionista 
e socialista.

Numa visão bem simplista da 
sociedade a percepção de que a Pe-
trobras é uma empresa pública, de 
capital aberto, com o governo seu 
maior acionista, e não é propriedade 
do presidente da república.

A sua função é social e não 
política. Diga-se, social, por gerar 
emprego, impostos, dividendos e 
lucros, novas tecnologias e se trans-
formar numa empresa multinacional 
e global. 

O petróleo pode ser nosso, mas 
a Petrobras é uma empresa global.

Para tanto, fundamental que seja 
uma empresa rentável para usufruir 
das vantagens financeiras que o 
mundo oferece. Uma empresa cujos 

os preços são controlados pelo go-
verno limitam o seu lucro, aumenta 
o seu risco (uma empresa com uma 
dívida monstruosa), aumenta os 
custos financeiros de captação de 
recursos (alto risco), o que torna o 
seu produto mais caro.

O país ter os serviços de um 
executivo competente, como Pedro 
Parente, desestabiliza o governo 
onde impera a incompetência.

A causa da revolta dos caminho-
neiros é justificada pela sua pouca 
visão sobre o funcionamento das 
leis de mercado, onde, no momento, 
tem mais carroceria do que carga.

No entanto, o governo através 
das suas Agências reguladoras 
deveria alertar o governo sobre 
esta distorção do mercado. Quem 
deveria acompanhar o preço do 
combustível seria a Agencia Nacio-
nal do Petróleo, agência criada para 
defender os interesses do governo 
- que privatizou um bem público 
-, e os direitos do consumidor. As 
Agências reguladoras foram destru-

ídas e desfiguradas em suas funções 
pelo governo populista. 

Como empresa global deixa 
de ser o grande empório onde os 
oligarcas enchem suas burras sor-
rateiramente.

A ideia de fazer o preço do com-
bustível baseado no custo da empre-
sa é de uma estultice brutal, pois se 
o preço da matéria prima não é re-
passado ao preço do produto final há 
uma diminuição da disponibilidade 
dos recursos financeiros, queda do 
lucro, aumento do risco financeiro 
diante do montante da sua dívida 
para com o mercado internacional 
para custear a extração do pre-sal, 
aumento do custo de captação de 
investimento e queda no valor da 
empresa no mercado.

É a ideia do empório à dispo-
sição dos incompetentes gestores 
para fazer manobras políticas que ao 
final transferem para o contribuinte, 
você leitor/eleitor.

O problema de Petrobras não é a 
política de preços é ser monopolista.

Será que aprendemos?

"O petróleo pode ser nosso, mas a 
Petrobras é uma empresa global"

Boa noticia!!!

A vice-prefeita Marietta Bartelega, que vinha administrando adrena-
lina e expectativas em função do start para o início das obras da unidade 
educacional do Sesi em Lorena, finalmente teve a boa notícia esta semana. 
A pendência ambiental para aprovação final do projeto felizmente foi re-
solvida, ao ponto de garantir o investimento na cidade. O representante da 
Fiesp, Argus Ranieri, foi o portador da informação, em reunião ocorrida 
na Prefeitura na última segunda-feira que contou com a participação dos 
vereadores Bruno Camargo, Beto Pereira, Washington da Saúde, e do 
secretário de Governo, Galão Aquino. Pelos cálculos de Marietta junto 
com a equipe técnica da Fiesp, Lorena terá seu Sesi até o final de 2019.

Vereador Washington da Saúde, Galão Aquino, o representante da Fiesp Argus Ranieri 
e a vice prefeita Marietta Bartelega entre os vereadores Beto Pereira e Bruno Camargo

Argus, Longuinho, Maurinho e Eder

A partilha
Sabe aquele ditado que diz: 

“quem espera sempre alcança”? Pois 
bem, quem pensou que a história 
daquele vereador de oposição de 
Lorena, que compartilhava (aboca-
nhava) dos salários dos assessores 
e que virou denúncia na seccional 
não passava de conversa da turma 
da esquina, ficou surpreso ao saber 
que a quadrilha toda (mais dois ve-
readores com a mesma prática) vai 
pra frente do juiz. Disseram que o 
assunto segue nos trâmites do Mi-
nistério Público.

Um pouco de história
Já que assunto é partilha de 

salários na Câmara de Lorena, co-
menta-se que a prática não é novi-
dade nem invenção recente. Desde 
a presidência daquele persona, que 
tem paternidade comprovada em 
várias famílias e se tornou um es-
pecialista em empregar sua ‘prole’, 
o crime se tornou fato. Parece jogo 
infantil: uma legislatura pratica o 
crime, outra passa batida; vem uma 
seguida e comete a mesma extorsão 
e outras latrocidades. Felizmente, na 
legislatura passada não se nomeou 
entre os vereadores este delito, e 
‘tomara’ que nesta tudo se esclareça 
na Justiça como mal entendido...

Situações opostas
Enquanto o ainda vereador Sa-

muel Pipoca pra lá e pra cá, o colega 
Bruno Camargo atende os professo-
res, pais e alunos da Escola Hermí-
nia Figueira de Azevedo, do Bairro 
da Cruz, quanto a organização do 
trânsito no local e a criação de ‘em-
barque e desembarque’. Conseguiu 
a revitalização do ponto do ônibus 
no Vera Cruz com sinalização para 
ciclistas, pedestres e facilidades para 
os motoristas. Ah! E o homem que 
engasga na hora de falar, só ‘Pipo-
ca’. Hora lá, hora cá...

Faca no pescoço
Tem gente que joga na certeza em 

Cruzeiro, que embora a administra-
ção do prefeito Thales Gabriel esteja 
avançando positivamente em todos 
setores, inclusive o político com to-
das as lideranças de peso apoiando, 
o ‘homem’ que desafia praticamen-
te todos os vereadores vai acabar 
rompendo com o governo (aliás, 
dizem que na verdade ele apoia só 
de conversa) na definição de 2020.

Camisa no avesso
Especuladores políticos de bom 

senso não entenderam o pré-candi-
dato a deputado federal Marco Ber-
taiole (de Mogi) ganhando espaço 
para discursar em Cruzeiro e com 
apoio de integrantes do governo 

municipal, sendo que existe receita 
caseira para a mesma rota. Ao que 
tudo indica, o vice-prefeito Dr. Davi 
está mais candidato que nunca. Per-
guntem ao Diogo Miranda!!!

Resposta rápida 
Quem entrou na mira dos ‘fake-

rios’ (e do próprio partido) esta se-
mana foi o vereador Marcos Evange-
lista. Viralizou nas redes sociais uma 
montagem acusando o vereador por 
ter aderido à base governista, insinu-
ando que o PSDB de Guará estava 
articulando sua expulsão da sigla. 
Em resposta, Evangelista recorreu ao 
diretório repudiando a ação, esclare-
cendo que votar na continuidade da 
presidência da Câmara não significa 
necessariamente ser base. Em ato 
continuo, pediu a expulsão dos dois 
integrantes do partido responsáveis 
pela façanha: um que fuma maconha 
e fala no alto da Praça, e o outro, o da 
‘canela grossa’, que usurpa do cargo 
do cunhado na Prefeitura. Com a 
palavra a Comissão de Ética!!!

Fogo amigo
Se não bastassem as dificuldades 

que o prefeito Isael Domingues tem 
enfrentado na condução da Prefei-
tura de Pinda, as últimas sessões de 
Câmara apontaram uma preocupa-
ção a mais: os vereadores de sua su-
posta base. Dias atrás, ele amargou 
derrota no projeto que reajustava 

os salários dos 
servidores em 
2,07%, com a 
participação de 
votos domésti-
cos (sua própria 
base). Na soleni-
dade de inaugu-
ração da escola 
do Sesi, esta se-

mana, mais um alerta vermelho: o 
Professor Osvaldo (PR), que havia 
votado contra o governo, superou o 
fiasco político tecendo abertamente 
altos elogios a Vito Ardito (hoje PP), 
com o êxito da construção do com-
plexo Sesi. Na cantiga de Osvaldo, o 
ex-prefeito foi o articulador da doa-
ção, licenciamento e outras cositas...

Cheque em branco
Sem muito esforço, o prefeito 

Edson Mota conseguiu esta semana 
o aval da Câmara para leiloar áreas 
nobres de Cachoeira Paulista (e 
como diz o mineiro: "a preços de 
bananas"). Os vereadores da 'mo-
tolândia' justificaram para aprovação 
a falta de recursos na Prefeitura, o 
que contradiz a realidades das festas 
promovidas pelo prefeito, e levanta 
suspeitas no mercado político de jogo 
de cartas marcadas, considerando o 
valor do lance por metro quadrado.

prazo para as convenções partidárias 
onde serão definidos as legendas, ou 
seja, quem serão de fato os candidatos. 
Posterior a isso, a TRE deverá validar 
os que estiverem em condições de 
concorrer nas eleições, e barrar os 
candidatos enquadrados na Lei da 
Ficha Limpa.
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Vista Alegre protesta contra rua 
tomada por lama em Cruzeiro

Jardim do Vale 1 tem R$ 3 milhões para pavimentação

Doado por empresas, recurso 
superior a R$ 1 milhão é 
destinado a entidades de Pinda

Semana de transtorno com 
problemas de tráfego de veículo  
revolta população, que vive 
dilema entre barro e buracos

São Manuel entra em fase de finalização; avenidas também estão na lista de investimento em Guará

Transferência recebe aprovação unânime da Câmara; 
dez instituições são contempladas com plano de verbas

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, por una-
nimidade na última sessão, 
o projeto do Executivo que 
autoriza a transferência de 
mais de R$ 1,3 milhão para 
dez entidades assistenciais 
do munícipio. Os recursos, 
doados por empresas, são 
destinados para que as ins-
tituições realizem melhorias 
e projetos sociais.

Através da lei de incentivos 
fiscais, o Governo Federal 
busca estimular empresas 
a doarem recursos para 
fundos municipais de as-
sistência encarregados de 
distribui-los a entidades 
reconhecidas como de utili-
dade púbica. Esta iniciativa 
permite uma nova fonte de 
captação para as instituições 
beneficentes.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) comentou, na última 
quarta-feira, os futuros inves-
timentos na pavimentação de 
bairros de Guaratinguetá. O 
bairro Jardim do Vale 1 deve 
receber R$ 3 milhões para 
pavimentação asfáltica em 
17 ruas. A previsão de início 
das obras é a partir de 30 
de junho. Outros bairros da 
cidade entram em fase de 
finalização, como São Ma-
noel e Santa Luzia. Diversas 
avenidas espelhadas pela 
cidade também receberão o 
investimento.

O prefeito afirmou que a 
secretaria já tem a dotação 

Em Pindamonhangaba, a 
medida possibilitou que 16 
empresas, que não tiveram 
os nomes divulgados, doas-
sem mais de R$ 1,3 milhão 
para o Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e Adoles-
cente e ao Fundo Municipal 
do Idoso.

Para obterem o benefício, 
diversas entidades apresen-
taram projetos à Prefeitura 
e empresas, que descreviam 
a forma que os recursos 
seriam utilizados. Após apro-
vação de um conselho, foram 
confirmadas as propostas de 
dez entidades beneficentes. 
“Este recurso é um reforço 
para que as instituições se 
estruturem, qualificando 
ainda mais o importante 
trabalho que desempenham. 
Anualmente, Pindamonhan-
gaba repassa cerca de R$ 3 
milhões para as entidades”, 
revelou a diretora do depar-

orçamentária de compra 
de material para ser utili-
zado pela Codesg. “Estamos 
aguardando a assinatura do 
convênio junto ao Governo 
para, após a publicação no 
Diário Oficial, depositarem 
20% desse valor e nós dar-
mos início à obra. Temos 
até 6 de junho para fazer a 
primeira medição”, explicou.

Feita pela empresa Val-
guará, o custo das obras no 
São Manoel foram de aproxi-
madamente R$ 7,3 milhões. 
Já no Santa Luzia, foi de 
aproximadamente R$11,450 
milhões. Segundo Soliva, am-
bos projetos tiveram sobra do 
valor orçamentário feito com 
a Caixa, que deve ser investido 
em outros bairros da cidade. 

tamento de Assistência So-
cial, Ana Paula de Almeida.

Com nove projetos de 
trabalho aprovados, o Lar 
Irmã Terezinha - Associação 
de Assistência ao Idoso, re-
ceberá uma doação superior 
a R$ 700 mil. 

Fundada em 1945 por um 
grupo espírita, o Lar Irmã 
Terezinha atualmente acolhe 
75 idosos, e conta com 52 
funcionários. Na unidade, 
além de alimentação e ati-
vidades de lazer, os assisti-
dos recebem apoio médico, 
psicológico, nutricional e 
fisioterapêutico.

Além de parte da aposen-
tadoria dos idosos, que na 
maioria dos casos recebe 
apenas um salário mínimo, a 
entidade se mantém através 
de repasses governamentais, 
doações e eventos de arreca-
dação de fundos.

Além de comemorar o 

Avenidas – O secretário 
municipal de Planejamento, 
João Ubiratan, afirmou que 
já existem projetos protoco-
lados esperando assinatura 
de convênios na Casa Civil 
do Estado de São Paulo. 
Entre eles, o recapeamento 
das avenidas Presidente Var-
gas, Dr. João Batista Rangel 
de Camargo, João Pessoa, 
Nossa Senhora de Fátima e 
Pires Barbosa. 

Outras obras devem come-
çar junto ao Jardim do Vale 
1. “Já mandaram projetos 
para pavimentar as ruas do 
Engenheiro Neiva, no Polo 
Industrial 2 e na avenida 
José Pereira da Cruz, em 
frente ao Santuário do Frei 
Galvão”, afirmou.

envio do recurso, o presi-
dente do Lar Irmã Terezinha, 
Alvaro Bodini, revelou quais 
são os projetos futuros da 
entidade. “Realizamos um 
trabalho forte de captação 
de recursos, já que nossas 
despesas são altas. Fomos 
contemplados, pois apresen-
tamos projetos bem elabo-
rados e de muito potencial. 
Nossa meta é que, em breve, 
possamos abrir vinte vagas 
para idosos que sofrem 

de Alzheimer, no nível 3. 
Infelizmente, estas pessoas 
enfrentam dificuldades de 
aceitação na maioria das 
casas de repouso devido ao 
alto estágio da doença”.

Lista – Além do Lar Irmã 
Terezinha,  também fo-
ram contempladas a ACCI 
Francisca Inácio Ribeiro 
(R$7.647), ACCI Moreira Cé-
sar Helena Bondioli Muassab 
(R$ 72.590), Lar São Vicente 
de Paulo (R$ 133.331), Asso-

ciação Corporação Musical 
Euterpe (R$ 126 mil), As-
sociação de Pais e Amigos 
de Adolescentes em Risco 
(R$25,2 mil), Associação 
dos Salesianos Cooperado-
res de Pindamonhangaba 
(R$38.184), IA3 - Instituto 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento Humano a Artes e 
Aprendizagem (R$ 63.750), 
Lar da Criança Irmã Júlia 
(R$ 40.020) e Projeto Social 
Grêmio União (R$ 85 mil).

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Os moradores da rua Antô-
nio Peres Campelo, no bairro 
Vista Alegre, no Itagaçaba, 
amanheceram na última 
quinta-feira com sérios pro-
blemas para saírem de casa 
devido à quantidade de 
barro que se formou na via, 
depois da chuva que caiu 
sobre Cruzeiro ao longo da 
madrugada. A cena de uma 
Kombi parada, sem conse-
guir subir até o final da rua 
é apenas uma, de tantas 
outras que o metalúrgico 
Eduardo Barros vê com fre-
quência no local. Problema 
que teria se intensificado 
com o despejo de terra pela 
Prefeitura, como paliativo 
ao excesso de buracos. 

“Hoje mesmo uma senhora 
estava saindo de casa para 
ir ao trabalho com saco-
las plásticas nos pés. Essa 
Kombi escolar não conse-
guiu subir e as crianças só 
chegaram até ela da mesma 
forma, com sacolas nos pés”, 
descreveu o metalúrgico.

Segundo moradores, o 
problema foi ocasionado 
por dois fatores: a chuva e 
um serviço que a Prefeitura 
fez no local. “Depois que a 
Prefeitura jogou terra aqui 
na rua, já sabíamos que se 
chovesse ficaria intransitá-
vel, porque a terra, ainda 
fofa, obviamente se transfor-
maria em lama no mínimo 
contato com a água. E foi 
o que aconteceu”, contou 
Barros, que disse ainda que 
o grande problema não foi 

nem sair de casa, já que des-
cer a rua, mesmo com lama, 
é mais tranquilo do que su-
bir. “Os moradores da parte 
mais alta até conseguem 

descer a rua. A volta para 
casa que é um caos, temos 
que deixar nossos carros na 
parte baixa do bairro, calçar 
sacolas plásticas nos pés e 

subir andando”.
O problema enfrentado 

pelos moradores é atípico, 
mas a falta de infraestrutura 
não. As famílias relataram 

que a rua, quando não está 
tomada por lama, tem outro 
problema, os buracos.

A situação prejudica não 
só os moradores que depen-
dem de transporte, como os 
próprios motoristas, como 
André Leite, que precisa pas-
sar pela rua todos os dias, e 
não tem conseguido devido 
à precariedade do acesso.

“Eu pego passageiro na-
quela rua, mas nesses a 
passageira que eu levo para 
faculdade tinha que descer 
a rua, porque infelizmente 
não tinha como subir até o 
fim da rua”, afirmou.

O motorista disse que há 
tempos vê a precariedade 
da rua com preocupação. 
“Quem passa por ali so-
fre muito porque tem que 
manter a manutenção do 
veículo”.

Os moradores do bairro 
afirmaram que desde 2013 
existe a promessa do poder 
público de melhorias no 
local, e que chegaram a 
ser procurados pela atual 
gestão, antes mesmo do 
início do mandato, com a 
promessa de melhorias para 
a condição do local, mas não 
obtiveram retorno.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou contato com a 
Prefeitura para comentar 
o assunto, mas não obteve 
resposta até o fechamento 
desta edição.

Rua tomada por lama após Prefeitura colocar terra como paliativo a problema com buracos no bairro

Rua à espera de pavimentação no Jardim do Vale 1; Prefeitura investe R$ 3 milhões na recuperação

Idosos atendidos pelo Lar Irmã Terezinha, uma das entidades que receberam recursos da Prefeitura

Foto: Colaboração

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos
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Cachoeira dá início 
à pavimentação na 
avenida Canção Nova

Agressor morre acidentalmente após 
dar facada em ex-mulher em Canas

Polícia interdita abatedouro irregular 
de frango após denúncia em Cunha

Lorena
tem nova sede
para secretaria
de Segurança

Projeto Ilumina 
Cruzeiro segue com 
trocas de lâmpadas 
nos bairros

Cruzeiro discute projetos de segurança 
com implantação de gabinete de gestão

Trabalho de pavimentação em avenida de acesso à comunidade Canção Nova, iniciado na semana

Viatura da Polícia Militar circula pelo Centro de Cruzeiro; cidade mantém cronograma de debates

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
trocou na última terça-feira 
luminárias na rotatória da 
Vila Batista, ponto de acesso 
a bairros da região leste da 
cidade. O trecho da aveni-
da Voluntários Paulistas 
ganhou 16 novas lâmpadas.

A ação faz parte do pro-
jeto Ilumina Cruzeiro, res-
ponsável pela iluminação 
pública da cidade. Outro 
ponto que foi contemplado 
com o projeto foi o Residen-
cial Serra Verde, no Parque 
Primavera, que sofria com 
a falta de luz há sete anos.

Uma matéria publicada 
pelo Jornal Atos no dia 18 
de abril divulgou o crono-
grama da Prefeitura com o 
projeto Ilumina Cruzeiro. O 

bairro do Distrito Industrial 
estava na programação para 
receber 13 luminárias, com 
um custo de R$ 40 mil para 
a Prefeitura.

Outro projeto para ameni-
zar os problemas de ilumi-
nação na cidade é no bairro 
dos Comerciários, que dá 
acesso ao condomínio Co-
linas da Mantiqueira, con-
templado com seiscentos 
apartamentos. De acordo 
com o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, José 
Kleber Silveira Júnior, desde 
a inauguração do condomí-
nio Eco Vale, há vinte anos, 
o local sofria com a falta de 
iluminação.

Até o fechamento dessa 
edição, a Prefeitura não in-
formou se os bairros Distri-
to Industrial e Comerciários 
foram contemplados.

Da Redação
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista deu início na última 
semana à retirada de blo-
quetes para a pavimentação 
asfáltica de ruas do bairro 
São João, que dão acesso 
à avenida Canção Nova. A 
ação foi possível devido à 
intermediação do deputado 
André do Prado (PR).

O prefeito de Cachoeira 
Edson Mota (PR) se reuniu no 

começo do ano com o depu-
tado e até então o governa-
dor Geraldo Alckmin (PSDB) 
para tratar da pavimentação 
do município. Na ocasião, o 
deputado se comprometeu 
em destinar por meio de 
emenda parlamentar o valor 
de R$ 250 mil, e o Governo 
do Estado com uma aplicação 
de R$300 mil, o que está 
sendo utilizado na nova pavi-
mentação. Segundo a Prefei-
tura, os bloquetes retirados 
do local serão destinados 

para a estrada rural de São 
Miguel.

Um texto publicado no site 
da Prefeitura apresentou 
uma declaração do deputado 
André do Prado (PR). “É um 
trecho de seiscentos metros 
que quando estiver pronto 
deve facilitar o acesso a 
turistas, comerciantes e 
moradores daquela região”, 
relatou Prado.

A expectativa do Executivo 
é finalizar a pavimentação no 
local em trinta dias.

Foto: Jéssica Dias

Da Redação 
Cruzeiro

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro se 
reuniu na última quarta-feira 
para discutir sobre a implan-
tação do GGIM (Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal) 
para auxiliar na elaboração e 
execução de projetos de segu-
rança pública. A reunião com 
autoridades civis, militares 
e instituições que defendem 
programas de melhorias na 
área de segurança na cidade 
foi realizada na Associação 
Comercial.

Representantes da Polícia 
Rodoviária Estadual e Fede-
ral, delegados, conselheiras 
tutelares, representantes do 
Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, Projeto Coalizão, Tiro 
de Guerra, Departamento de 
Trânsito e secretários munici-
pais que estiveram no evento 
terão participação efetiva na 
criação do Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal.

O conteúdo do Plano Munici-

A Prefeitura de Lorena 
anunciou que a secretaria de 
Segurança Pública está com 
nova sede. Após levantamen-
to do imobiliário municipal, 
um imóvel cedido para a 
distribuidora de gás natural 
Comgás foi devolvido.

A análise mostrou que, no 
ano de 2006, houve irregula-
ridade no processo de cessão 
do local. Assim, um novo 
acordo foi firmado entre a 
Prefeitura e a empresa, resul-
tando na devolução da área. A 
Comgás também doou parte 
do mobiliário do escritório 
e ares-condicionados para a 
Prefeitura.

O local é uma área de 720 
m² e fica à avenida Coronel 
José Vicente, n°1.040, na Vila 
Hepacaré. De acordo com a 
Prefeitura, será instalada no 
local a nova sede da secreta-
ria de Segurança Pública, atu-
almente situada em prédio 
alugado na avenida Doutor 
Peixoto de Castro.

A mudança será feita nas 
próximas semanas, após 
adequações para acomoda-
ção da secretaria. De acordo 
com o Executivo, a nova sede 
economizará mais de R$ 37 
mil por ano com aluguel. A 
empresa Comgás continuará 
com as operações na cidade.

pal de Segurança Pública e Ci-
dadania foi apresentado para 
a população nas audiências 
públicas realizadas na Câmara. 

O projeto tem o objetivo de 
realizar ações com crianças, 
jovens e adultos. As reuniões 
com as autoridades serão 

realizadas mensalmente, 
com o objetivo de elaborar 
e desenvolver programas de 
segurança pública.

Foto: Arquivo Atos

Operação da Dise prende 
traficante em Guaratinguetá

PM localiza desmanche de carros

Menor é apreendido por assalto 
contra mulher em Guaratinguetá

Após cerca de um mês de 
investigação, a Dise (Dele-
gacia de Investigações So-
bre Entorpecente) prendeu 
um traficante de drogas na 
tarde da última quinta-fei-
ra, em Guaratinguetá.

De acordo com a Polícia 
Civil, o criminoso de 31 
anos foi flagrado em ati-

Dois homens foram presos 
por receptação de veículos 
em um desmanche clandes-
tino, na noite da última quar-
ta-feira, em Guaratinguetá. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a Guarda Munici-
pal de Aparecida patrulhava 
a região central do municí-
pio quando decidiu checar a 
placa de um carro com dois 
indivíduos suspeitos. Após 
constatar que o veículo era 

A Polícia Militar de Gua-
ratinguetá apreendeu na 
última quinta-feira um ado-
lescente de 17 anos acusado 
de ter assaltado uma mulher 
no mês passado no Parque 
das Alamedas.

Segundo o boletim de 
ocorrência, policiais pa-
trulhavam a região central 
do município quando se 
depararam com um menor 
de idade com as mesmas 

tude suspeita em ponto do 
Vila Molica. Na abordagem, 
além de 35 pedras de crack, 
foram localizadas mais de 
cem gramas de maconha e 
trinta gramas de cocaína.

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

produto de roubo, os guardas 
acionaram a Polícia Militar, 
que conseguiu abordar a 
dupla em frente a um imóvel 
suspeito, no Santa Maria, em 
Guaratinguetá. No interior do 
local, os policiais encontraram 
outros dois carros que haviam 
sido furtados na região do 
ABC Paulista. 

Os infratores foram enca-
minhados ao Distrito Policial, 
permanecendo presos.

características físicas descri-
tas pela vítima de um assalto 
recente. 

Durante a abordagem foram 
apreendidas cinco cápsulas de 
cocaína, um aparelho celular 
e quase R$ 1 mil.

O suspeito foi levado ao 
Distrito Policial, onde foi 
reconhecido pela vítima de 
assalto. O menor infrator 
aguarda transferência para a 
Fundação Casa.

Um jovem de 21 anos mor-
reu acidentalmente após 
tentar matar a ex-mulher 
na última quinta-feira, em 
Canas. 

De acordo com a Polícia 
Civil, a mulher de 18 anos es-
tava em sua casa, localizada 
no Santa Terezinha, quando 
o ex-companheiro a chamou 

Uma denúncia anônima 
levou na última quarta-feira 
à prisão de um idoso de 60 
anos acusado de manter um 
abatedouro clandestino de 
frangos, em Cunha. 

De acordo com a Polícia 
Militar Ambiental, foi en-
contrado no interior da  casa 

para conversar.
Após negar retomar o rela-

cionamento, a jovem foi ferida 
com uma facada no braço. Na 
sequência, os dois entraram 
em luta corporal e o agressor 
acabou caindo em cima da 
faca.

Gravemente feriado no ab-
dômen, o individuo foi enca-

do denunciado, localizada no 
bairro Paraibuna, um freezer 
com cerca de 180 quilos de 
frango.   

Já nos fundos do imóvel 
foi localizado um galinheiro 
e equipamentos de abate 
totalmente fora dos padrões 
estabelecidos por lei. 

minhado à Santa Casa de 
Lorena, mas não resistiu aos 
ferimentos.

Durante uma perícia rea-
lizada no local do crime, os 
policiais concluíram que a 
versão da jovem era verídica.

A ocorrência foi registrada 
como lesão corporal seguida 
de morte acidental.

O idoso confessou a prática 
do crime e revelou que vendia 
as aves em açougues e restau-
rantes de Cunha e Paraty-RJ.

O homem foi preso em fla-
grante por crime contra as 
relações de consumo, sendo 
encaminhado à Cadeia Pública 
de Lorena.
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Com início da estiagem, queimadas 
clandestinas aumentam na região

Em medida polêmica, Dnit interdita BR-459 até outubro

Associação luta para trazer projetos para o Parque São Francisco

Polícia Ambiental inicia operação preventiva “Corta Fogo”, campanha de fiscalização 
conta com ajuda de satélites, para evitar avanço de ocorrências na falta de chuvas 

Rodovia que liga Lorena a Minas recebe obras de recuperação; Piquete avalia transtornos causados por ação

Pouca adesão e falta de incentivo público dificultam ações sociais e obras de melhorias para o bairro de Guaratinguetá

Juliana Aguilera
Região

Com o início do período 
de estiagem, as cidades do 
Vale do Paraíba entraram 
em estado de atenção com 
pontos de queimadas clan-
destinas. De acordo com da-
dos do Corpo de Bombeiros 
de 2017, o maior índice da 
prática acontece de julho até 
outubro. A Polícia Ambiental 
começa neste mês a opera-
ção Corta Fogo, com auxílio 
do Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais). Se-
gundo o sargento Santucci, 
o Instituto envia pontos lo-
calizados pelo satélite para 
agilizar a fiscalização.

Apesar do aumento de 
queimadas, o contingente 
de viaturas na rua continua 
o mesmo. “A fiscalização é di-
ária. A demanda é através de 
denúncias e dos pontos en-
viados pelo satélite”, afirmou. 
No último dia 30, um trecho 
na Estrada das Pedrinhas, 
em Guaratinguetá, foi inter-
ditada por setenta metros 
para retirada de resíduos de 
bambus que haviam caído no 
local devido a uma queimada 
durante a madrugada.

O trânsito foi desviado por 
horas, mas não houve regis-

tro de grandes prejuízos e 
acidente. O ocorrido entra 
para os números de 2018, 
que devem ser fechados em 
outubro. Segundo dados 
do 3º Subgrupamento de 
Bombeiros, em 2017 foram 
5.648 ocorrências e 3.846 
vítimas. O tenente dos Bom-
beiros, Raphael Brito, afir-
mou que os números podem 
ser ainda mais abrangentes. 
“Os dados que temos são de 
quando os bombeiros foram 
acionados, mas os número 
absolutos são maiores”.

Brito explicou que os ris-
cos são diversos, desde pa-
trimonial, até ameaças de 
danos à fauna e flora de 
florestas. “Guará tem a ca-
racterística de ter muitos 
bolsões verdes no meio da 
cidade, então causa muito 
transtorno. A fumaça atra-
palha residências”.

Já em regiões rurais, o 
risco é de destruir a vegeta-
ção da Mata Atlântica. “Ano 
passado, tivemos uma expe-
riência em Bananal, em que 
estava ameaçando o Parque 
Nacional da Serra da Bocai-
na. Felizmente, conseguimos 
controlar na área de amorte-
cimento, mas seria mais de 
um século para a natureza se 
recompor”, explicou. 

Em Aparecida, a preocu-
pação é com uma série de 
nascentes que ficam em 
uma mata preservada pelo 
Santuário Nacional. “Exis-
tem estudos do Instituto 
Chico Mendes que, se essa 
mata for destruída, essas 
nascentes podem secar ou 
interromper o abastecimen-
to de água. A gente acha que 
pegar fogo é só destruir a 
mata, mas interfere muito 
mais”, reforçou.Trabalho do Corpo de Bombeiros em combate à queimada em Lorena; cidades da região voltam a preocupar com período sem chuvas

Trecho de Piquete da rodovia BR 459, que liga Lorena ao Sul de Minas; estrada interditada pelo Dnit

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Piquete

Ignorando aos pedidos de 
Piquete e de municípios da 
região Sul de Minas Gerais, 
o Dnit (Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes) interditou a 
rodovia BR-459/SP na última 
quarta-feira para a realização 
de obras de pavimentação 
e drenagem. O serviço, que 
tem um prazo de conclusão 
de até quatro meses, obriga 
os motoristas a utilizarem ou-
tras rotas para conseguirem 
trafegar pela região.

No início do segundo se-
mestre de 2017, o Dnit anun-
ciou que a partir de setembro 
interditaria totalmente a 
BR-459/SP, que liga Piquete 
a Itajubá-MG, para efetuar re-
paros do pavimento asfáltico 
e no sistema de drenagem. 
Mesmo o órgão federal ale-
gando que a interdição era 
necessária para garantir a 
segurança de motoristas e 
equipes de trabalho, a de-

cisão desagradou diversos 
municípios, já que a via é a 
principal interligação entre 
a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e a Região 
Sul de Minas Gerais.

Preocupada com os trans-
tornos que seriam gerados 
pelo fechamento total da 
rodovia, como a impossibi-
lidade do deslocamento de 
moradores de Piquete que 
trabalham ou estudam no 
estado vizinho, a prefeita 
Teca Gouvêa recorreu à Jus-
tiça, tendo o pedido atendido 
por uma liminar da 24ª Vara 
Cível da Justiça Federal, em 
setembro. Mas em 22 de 
maio a decisão provisória foi 
suspensa.

Apesar de novos pedidos 
da coalisão mineira-paulista, 
comandada por Piquete, Mar-
melópolis-MG e Itajubá-MG 
ao Ministério dos Transpor-
tes para que a rodovia fosse 
interditada apenas parcial-
mente, o DNIT a fechou na 
noite da última quarta-feira. 
“Eles tomaram uma medida 

autoritária que prejudicará 
centenas de moradores. An-
teriormente, o ministro dos 
Transportes, Valter Casimiro, 
havia afirmado que entraria 
em contato conosco para 
buscarmos outra saída, mas 
ele não nos contatou, possi-
velmente devido à greve dos 
caminhoneiros”, lamentou 
Teca. 

A prefeita de Piquete tam-
bém demonstrou preocupa-
ção com o prazo de conclusão 
do serviço. “Levando em con-
ta que constantemente obras 
federais semelhantes atra-
sam, não acredito que eles 
cumprirão esta promessa de 
desobstruírem a rodovia em 
quatro meses. Fiz tudo que 
estava ao meu alcance para 
evitar a interdição total, mas 
infelizmente o Dnit não levou 
em conta os transtornos que 
esta medida causará”. 

Devido à interdição, os 
motoristas da região que 
buscam ter acesso a Minas 
Gerais serão obrigados a 
recorrerem a outros trajetos, 

como por exemplo, a rodovia 
Floriano Rodrigues Pinheiro, 
que tem sua entrada em 
Taubaté.     

Governo Federal – Em nota 
oficial, o Dnit justificou que 
a interdição total é uma me-

dida adicional de segurança 
devido ao traçado antigo e 
sinuoso da pista, do km 0, 
na divisa entre São Paulo e 
Minas Gerais, até o km 13,65, 
em Piquete.

A nota ressalta ainda que 

a medida mostrou-se a única 
alternativa viável após uma 
análise técnica que contou 
com participação da Polí-
cia Rodoviária Federal e o 
Departamento Estadual de 
Trânsito.

Foto: Arquivo Atos

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Associação de Moradores 
do Parque São Francisco, em 
Guaratinguetá, tem lutado 
para trazer melhorias nas 
condições de vida da co-
munidade. Com projetos de 
atividades físicas, bordado e 
manutenção de áreas do bair-
ro, o grupo sofre com a pouca 
participação do poder público 
e com a falta de incentivo de 
vereadores e secretarias.

Devido ao pouco recurso, 

as melhorias são lentas e 
os voluntários pedem mais 
colaboração de moradores 
via redes sociais.

A atual gestão conseguiu 
reformar o salão da Associa-
ção, os bancos da praça Maria 
de Paula Palma e busca agora 
revitalizar a quadra Danilo de 
Paula. O presidente, Cléber 
Prado, 39 anos, explicou a 
importância da participação 
da comunidade. “Convoca-
mos os usuários da quadra 
para esse mutirão. Ela estava 
bem deteriorada, mas agora 

já está limpa. Nessa semana 
vou providenciar os materiais 
básicos de reparo”.

As atividades desenvolvidas 
na Associação são gratui-
tas, disponibilizadas para 
crianças e adultos. “Na se-
gunda-feira temos capoeira, 
das 19h às 20h, zumba na 
terça-feira, às 7h, e logo de-
pois ginástica para a terceira 
idade, que é uma parceria 
com a Secretaria de Esporte. 
Quarta e sexta-feira temos 
o jiu-jitsu, das 19h às 22h. 
Na quinta-feira, artesanato, 

das 17h às 18h, que é uma 
parceria com o Fundo Social”, 
enumerou.

Apoio – Recentemente, 
Prado começou uma turma 
de futebol com crianças, com 
material para as aulas doado 
por moradores. A falta de 
apoio da Prefeitura reflete 
na necessidade constante de 
doação e utilização de mate-
riais de segunda linha. Prado 
afirmou que gostaria de uma 
participação maior das se-
cretarias nas atividades, que 
atendem o bairro de 15 mil 

habitantes.
“A gente tem um incentivo 

até de forma tímida em re-
lação ao poder público. Tem 
apoio pra fazer a limpeza 
do terreno, por exemplo, 
mas não tem uma coisa bem 
efetiva, como fomentar pro-
jetos que têm dificuldade em 
vingar na comunidade ou dar 
uma bolsa auxílio ao profes-
sor”, destacou o presidente 
da Associação.

Prado revelou que gostaria 
de ter um canal direto com 
a Prefeitura. “A gente não vê 

nenhuma aproximação do 
poder Legislativo. Só teve um 
vereador dos 11 que visitou 
nossa associação, em um ano 
e meio. Eu acho pouco”.

Enquanto a aproximação 
não acontece, ele toma me-
didas para melhorar o aten-
dimento. Recentemente, após 
uma tentativa de incêndio 
em um terreno em frente a 
sede, a Associação instalou 
uma luminária ao redor da 
instituição, para melhorar a 
visibilidade da rua e de quem 
passar ali.
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Centro Hípico de Lorena realiza 
terceira etapa do Ranking Interno

Oficina de Stop Motion tem 
vagas gratuitas em Lorena

Com apoio do Fehidro, 
Santa Terezinha aguarda 
novo Parque Ecológico

Premiação chega a R$ 1 mil para primeiro lugar; torneio tem vagas para toda região
Da Redação
Lorena

O Centro Hípico Italiano de 
Lorena realiza no próximo 
dia 16 a terceira etapa do 
Ranking Interno, das 8h às 
17h. Serão modalidades de 
plano: 0,40 m, 0,60 m, 0,80 
m, 0,90 m, 1,0 m, 1,1 m e 
1,2 m. Todas as provas serão 
disputadas na pista de areia 
principal, medindo 45x60m.

As inscrições devem ser fei-
tas até a próxima quinta-fei-
ra. Para inscrições após esta 
data será cobrada uma taxa 
extra. Para alunos do Centro 
Hípico as provas até 0,90 m 
e hors concours (qualquer 
prova) as inscrições são de 
R$ 40. Já para as provas de 
1,0 m e 1,1m o valor é de 
R$ 65 e para 1,2m taxa de 
R$ 100.

Outros participantes de-
verão pagar R$ 50 para as 
provas até 0,90 m e hors 
concours (qualquer prova), 
R$ 75 para as provas de 1,0 

m e 1,1 m e para provas de 
1,2 m devem pagar R$ 100 
para participar. 

Todos os inscritos serão 
premiados com uma meda-
lha de participação. A pre-
miação será feita logo após 
a apresentação do último 
conjunto da categoria.

Para os planos 0,40 m, 
0,60 m, 0,80 m, 0,90 m, se-
rão premiados do 1º ao 3º 
lugar com medalhas, escara-
pelas e outros. No plano 1,0 
m, do 1º ao 3º lugar terão 
premiações como medalhas, 
escarapelas, material de 
hipismo.

Séries 1,1 m o primeiro 
lugar será premiado com 
medalha, escarapela e R$500, 
o segundo lugar receberá me-
dalha, escarapela e R$300. Já 
o terceiro lugar receberá me-
dalhas, escarapelas e R$100, 
além de outros prêmios. Já 
para o plano 1,2 m, o primei-
ro lugar será premiado com 
medalha, escarapela e R$ 1 
mil. O segundo lugar com me-
dalha, escarapela e R$ 500. 
Já o terceiro com medalhas, 
escarapelas e R$300, além de 
outros prêmios.

O Centro Hípico fica à rua 
Scyllas Tomé de Souza, nº 
409, no Parque das Rodo-
vias. Outras informações 
sobre a competição pelo 
telefone (12) 98141-2401 
ou pelo e-mail, contato@
centrohipicoitaliano.com.br.Jovem cavaleiro salta em prova realizada no Centro Hipico de Lorena; cidade recebe nova competição da modalidade no próximo dia 16

Stop Motion, arte que foi base para todo trabalho com animação até os anos 90; oficina gratuita em Lorena

O futuro parque que deve ser entregue no próximo dia 25; trabalho amplia atrações na cidade turística

Da Redação 
Lorena

A Prefeitura de Lorena, em 
parceria com o MIS (Museu 
de Imagem e Som), abriu 
inscrições para a “Oficina 
de Stop Motion – plástico 
por camadas”. No curso, os 
participantes irão desenvol-
ver desenhos com canetas 
coloridas sobre plásticos, em 
que cada camada de plástico 

corresponde a uma parte do 
desenho: cenários e persona-
gens, exatamente como eram 
feitas animações no passado, 
antes do trabalho digital com 
os computadores, mas que 
segue como base para fazer 
as animações ainda nos dias 
de hoje.

A atividade será realizada 
na Casa da Cultura, na pró-
xima terça-feira, das 13h às 
17h. As inscrições são gratui-

tas, com trinta vagas. Podem 
participar pessoas com idade 
mínima de 12 anos acompa-
nhados dos pais ou respon-
sáveis. A matrícula deve ser 
feita na Casa da Cultura, à 
rua Viscondessa de Castro 
Lima, número 10, no Centro, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h.

A organização indica aos 
participantes que levem os 
celulares para a oficina.

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução

Inauguração prevista para o próximo dia 25 abre espaço 
com pista de caminhada, academia parque em Aparecida

Jéssica Dias
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
inaugura no próximo dia 
25 o parque ecológico “Mi-
rante dos Ipês”, no bairro 
Santa Terezinha, às 10h. O 
parque conta com uma pista 
de caminhada de cerca de 
seiscentos metros, academia 
ao ar livre, salão para reali-
zação de atividades físicas e 
educacionais, espaços para 
esporte ao ar livre, áreas 
arborizadas, além de um 
espaço para o projeto Educa-
ção no Trânsito e parquinho 
para as crianças.

No local foram constru-
ídos um barracão e pis-

tas de caminhada, ganhou 
pavimentações, plantio 
de árvores, instalações de 
equipamentos, mobiliário 
urbano e iluminação. A obra 
de construção das áreas 
cobertas (banheiro, salão 
de eventos e guarita) teve 
um custo de R$ 317.748,39 
para o Fehidro (Fundo Esta-
dual de Recursos Hídricos), 
responsável pelo convênio 
junto à Prefeitura. A con-
trapartida do município foi 
o terreno e a infraestrutura 
na área externa do parque, 
além do material pedagógi-
co através da secretaria de 
Educação.

A obra foi iniciada em 
fevereiro de 2013, mas so-

freu uma paralisação por 
conta de problemas com 
a empresa executora do 
serviço. 

No mesmo dia da inau-
guração, o Santa Terezinha 
receberá o projeto “Prefei-
tura no seu bairro” com a 
disponibilização de ações e 
prestação de serviços à po-
pulação envolvendo todas 
as secretarias municipais. 
Segundo o Executivo, para 
a inauguração está previs-
to o plantio, por alunos das 
escolas municipais, Cecon, 
paróquias de Aparecida, 
comunidade evangélica e 
entidades representativas, 
de cerca de trinta árvores 
frutíferas.

Foto: Divulgação
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Isael ordena intervenção 
administrativa no PS
Medida deve ser mantida até julho; contrato com a 
ABBC havia sido estendido recentemente em Pinda

Foto: Arquivo Atos

Pindamonhangaba, 06 de junho de 2018.

ESCLARECIMENTOS À POPULAÇÃO DE PINDAMONHANGABA E À 
IMPRENSA SOBRE O DECRETO Nº 5.333 DE 05 DE JUNHO DE 2018

A Associação Brasileira de Beneficência Comunitária -ABBC Saúde é uma 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL -O.S. especializada em serviço de gestão em saúde 
pública, que integra o terceiro setor, em nível nacional, sem fins lucrativos, 
com princípio vestibular de promover a saúde da população e promovendo o 
atendimento humanizado respeito os princípios do Sistema Único de Saúde 
do Brasil

Em 05 de maio de 2017 a ABBC, após participar de um processo público 
para escolha de O.S. com o objetivo de fazer a gestão do Pronto Socorro 
Municipal de Pindamonhangaba, sagrando-se vencedora do processo, que 
contou inclusive com a acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde.

Foi dada ampla divulgação da parceria e da implantação dos serviços em 
apresentações feitas tanto pela Secretaria Municipal de Saúde quanto pela 
ABBC Saúde.  Todas as informações prestadas pela ABBC referente a execução 
do Contrato são públicas e nossas prestações de contas foram devidamente 
entregues e analisadas pela Secretaria Municipal de Saúde e os questiona-
mentos devidamente esclarecidos.

Desde então, a ABBC vem executando com eficiência e qualidade todos os 
serviços para a qual foi contratada. Vale ressaltar que em momento algum 
houve desassistência a população. Prova disso, é que a ABBC sempre superou 
a média das metas qualitativas e quantitativas pactuadas com o município. 
Tais fatos podem ser facilmente comprovados através dos resultados de 
pesquisa de satisfação realizada junto a população para avaliar o serviço 
prestado. Em relação ao setor de recepção do Pronto Socorro Municipal de 
Pindamonhangaba, o índice de satisfação dos usuários atingiu o patamar de 
100% (cem por cento). Quanto a avaliação do atendimento médico a aprova-
ção foi superior a 91% (noventa e um por cento). Para 99% (noventa e nove 
por cento) dos entrevistados o tempo de espera foi considerado satisfatório. 
O mesmo percentual de aprovação foi atingido em relação aos profissionais 
da clinica médica. Já em relação ao atendimento da equipe de enfermagem a 
provação foi na ordem de 100% (cem por cento), mesmo índice atingido pelo 
serviço de exame laboratorial prestado. Apenas para concluir, em relação a 
serviço gerais a satisfação ficou na casa de 98% (noventa e oito por cento) e 
sempre alertando o município que os valores repassados não faziam frente 
a todas as despesas necessárias para custeio do Pronto Socorro Municipal.

Evidenciando o que a ABBC sempre afirmou quanto a insuficiência do valor 
repassado e, considerando que o Contrato vigente estava findando, por ter 
sido firmado em caráter emergencial, o  que impossibilitava sua prorrogação, 
em 14 de março de 2018 a Prefeitura de Pindamonhangaba optou por abrir 
novo chamamento com valor superior ao que vinha sendo praticado, o qual 
entendemos por não participar,  tendo em vista o falta de comprometimento 
pelo município em honrar as despesas realizadas em estrita observância ao 
princípio da boa-fé, bem como em observância as cláusulas contratuais e a 
manutenção da qualidade da assistência prestada, o que motivou a propo-
situra da Ação de Cobrança da ABBC contra o  município no valor de quase 
sete milhões de reais.

Ocorre que a Prefeitura não logrou êxito em concluir o processo antes 
do encerramento do Contrato com a ABBC, o Senhor Prefeito Municipal so-
licitou que a ABBC continuasse a prestar os serviços, que vinha executando 
com qualidade, por mais sessenta dias ou até que concluísse o processo de 
escolha da nova O.S..

Com único objetivo de não desassistir a população de Pindamonhangaba 
e, considerando que o valor repassado seria reajustado ao patamar do valor 
constante no novo chamamento, a ABBC entendeu que deveria atender ao 
pleito.

Nesta data, a ABBC tomada de espanto deparou-se com a publicação do 
Decreto Nº 5.333 que alegando inverdades e utilizando de instrumentos 
inconstitucionais, promoveu uma “Intervenção Administrativa” em seu 
próprio prédio e serviço. 

A ABBC entende que a Municipalidade cometeu um ato ilegal e arbitrário, o 
que representa uma ameaça a continuidade dos bons serviços prestados afas-
tando garantias constitucionais asseguradas as pessoas - inclusive jurídicas 
- abrindo um perigoso e violento precedente, típico de estados autoritários.

Nesse diapasão, diante da falta de preparo e zelo da atual administração 
que de maneira irresponsável busca dar um calote em uma Entidade sem 
fins lucrativos, a ABBC não se calará a tamanho descalabro e adotará todas 
as medidas judicias e administrativas cabíveis para afastar os excessos e 
com as ilegalidades praticadas que vitimizam a sociedade civil organizada, 
e trazem prejuízos irreparáveis a saúde da população de Pindamonhangaba. 

Por ser de Direto.

Associação Brasileira De Beneficência Comunitária – ABBC.

ABBC EM PINDAMONHANGABA
PERÍODO DE MAIO/2017 A FEVEREIRO/2018

Consultas/Atendimentos 
meta

Consultas/Atendimentos 
realizados

42.612/mês 63.798/mês
49,7 %

Procedimentos Cirúrgicos 
meta

Procedimentos Cirúrgicos 
realizados

314/mês 1.499/mês
377,4 %

Diagnósticos por 
Ultrassonografia 

meta

Diagnósticos por 
Ultrassonografia 

realizados
52/mês 68/mês

30,8 %

Diagnósticos por 
Tomografia 

meta

Diagnósticos por 
Tomografia realizados

211/mês
227/mês

7,6 %

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba decretou na últi-
ma quarta-feira intervenção 
administrativa no Pronto So-
corro Municipal. O Executivo 
alega que a medida foi toma-
da para evitar problemas no 
atendimento à população, 
devido à supostas falhas de 
gestão da ABBC (Associação 
Brasileira de Beneficência 
Comunitária). 

No início de abril do ano 
passado, descontente com 
o serviço prestado pela 
Santa Casa de Misericórdia 
à frente do Pronto Socorro, 
o prefeito Isael Domingues 
(PR) anunciou a saída da 
entidade. Já no mês seguin-
te, a ABBC foi contratada, 
através de um custo mensal 
superior à R$ 1,5 milhão, 
para assumir o serviço por 
seis meses. 

Após o fim deste período, 

o contrato foi prorrogado 
até 5 de abril de 2018. Já 
que o acordo foi firmado em 
caráter emergencial, impos-
sibilitando novo adiamento, 
a Prefeitura abriu em 14 
de março um chamamento 
público para a contratação 
da gestora que assumiria o 
serviço após o término do 
contrato com a ABBC, que 
decidiu não participar do 
pleito. 

Em 17 de abril, cinco or-
ganizações sociais partici-
param da cerimônia de aber-
tura dos envelopes com as 
propostas de serviço, mas o 
trâmite acabou “emperrado” 
após participantes entrarem 
com recursos.

Já que não conseguiu con-
cluir o processo licitatório 
no tempo previsto, o muni-
cípio entrou em um acordo 
para que a ABBC permane-
cesse por mais dois meses 
à frente do Pronto Socorro.

Entretanto, na última 

quarta-feira, a atual gestão 
municipal anunciou inter-
venção administrativa na 
unidade de saúde. 

Em nota oficial, a Prefei-
tura explicou que a decisão 
foi motivada porque a ABBC 
“vinha perdendo contratos 
regionais de fornecedores, 
indícios de que a entidade 
enfrenta problemas finan-
ceiros”. Além disso, a em-
presa teria cometido outras 
anormalidades como falta de 
apresentação de prestação 
de contas e de comprovan-
tes de pagamentos de seus 
funcionários e fornecedores. 

De acordo com a Prefei-
tura, a previsão é que a 
intervenção ocorra até 6 de 
julho, mas a medida poderá 
ser prorrogada por até seis 
meses.  

Outro lado – A ABBC en-
caminhou uma nota oficial 
ao Jornal Atos, dando seu 
posicionamento sobre o caso 
(leia o texto ao lado).

O Pronto Socorro de Pindamonhangaba, que passa por mais uma mudança após anúncio de intervenção
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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 -
Av. Ilha Bela 105 - próx. a Lo-
térica -   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. Gonzaga 170 - ao lado
da biblioteca - Moreira César

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 ótio Ferreira dos
Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –

Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Rua Alcides Timo-
téo Ferreira dos Santos (ant.
Rua 40) nº 662 - Mantiqueira

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade
Nova - F: 99705-9041/99754-
9439 - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
watts 98155-6436 - R. José B.
Dos Santos, 190 - Mantiqueira
- Moreira César

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
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F: 3641-3601/98223-
4154 - Av. Fco Carlos de
Oliveira 676 - César Park -
Moreira César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e

Gas - 3645-4000/3642-6921 - Av.
Dr. Fontes Junior 692 - M.Aurea
- Pinda

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César  - Pinda

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade Nova
- F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
JM Limpeza automotiva - lava
rápido leva e traz - F: 99678-
6208 / 3637-4399 - Pça São
João 39 - (ao lado da Honda)
Moreira César
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3 6 3 7 - 3 0 7 4/9 7 4 0 3 - 6 5 2 4
45*16*100 473 – Av. José
Augusto Mesquita, 251 –
Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Al. dos
Manacás 382 - Ipê II (prox. a
Lotérica) F: 3637-3582/98820-
0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

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
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
3522-9003 / 3641-1670 - Rua
Abel Fabricio Dias 5711 -
V.S.Benedito - Moreira César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva - Rua Guilherme Nico-letti
783 - V.S.Benedito - FAZE-MOS
CARRETO - F: 3641-1651/99127-
9140 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

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

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti
271  Lot. Padre Rodolfo - F:
3637-5305 - Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – Cidade
Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda

W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca de óleo especia-
lizada, higienização de ar con-
dicionado - F: (12) 3525-1630
/watts 98856-5432 - Rua Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito - Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375 - Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - M.Cesar

PADARIA
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
JS pneus Alemão - F: 99731-
4477/98864-1024 - martelinho
de ouro polimeto e cristaliza-
ção - retoque em geral - F:
98845-0113 - Rua José Milton
Monteiro 63 - (ant. Rua 1) -
Mantiqueira - Moreira César
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 -
Rua Dr. Fontes Junior - Alto do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos cartão VISA e MASTER

(12) 99104-0182
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 - transpor-
te de funcionários de fabri-
cas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 3641-
1297/7817-4501/99739-1570/
99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê
I - Moreira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação: Pregão Presencial Nº 35/18 PROC. Nº 277/18

O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital, cujo objeto é a aquisição 
de uniforme para uso da Guarda Municipal de Lorena, a realizar-se às 09h30min do dia 
25 de Junho de 2018. A alteração no edital consta na inclusão da seguinte cláusula: 
“10.1.4.2 – Quanto ao item 11, capa de chuva, deverá ser apresentado o Certificado de 
Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e 
saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina o item 6.2 
c/c Item H.2, “d” do Anexo I da Norma Regulamentadora 6 – NR 6, aprovada pela Portaria 
MTb n° 3.214/78”. O restante permanecerá inalterado. Informações (12) 3185 - 3000,
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Lorena

Edital de Convocação de Assembléia 
Geral Extraordinária

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, por seu 
Provedor,

CONVOCA
Por este edital e circular, em vista do disposto no art, 18, inciso II, 
letra c, e atendendo requerimento apresentado pelos Irmãos que 
representam 1/5 (um quinto) dos membros associados, com a 
justificativa de que expirou o mandato do Conselho Administrativo, 
sem que houvesse nova eleição. CONVOCA OS IRMÃOS, quites 
com suas obrigações, para comparecerem a Assembléia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 19 de junho de 2018, às 17:00h, 
em primeira convocação, e, às 17:30h, em segunda convocação. 
Não havendo quorum suficiente, nas convocações anteriores, em 
terceira convocação, às 17:31h, na sede do Edifício da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, para tratar da pauta 
abaixo:
PAUTA:
a) Nos termos do artigo 28, inciso de I a IV e artigo 29, do 
Estatuto da Irmande da Santa Casa de Misericórdia de 
Lorena, a Assembléia destina-se à eleição e posse o Conselho 
Administrativo, com mandato previsto para 04 anos, conforme 
requerimento apresentado pelos Irmãos á Diretoria Executiva.
b) Palavra livre.
Lorena, 01 de junho de 2018

Mário Teixeira da Silva
Provedor

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01/2018 CONTRATO Nº 30/18 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: AUTO POSTO CONDE LTDA CNPJ: 51.784.098/0001-56
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no valor
contratual, em função do reajuste de preço do item nº 01 (Gasolina Comum), a fim de manter
o equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposto no art. 65, II, “d”, da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 63/2018 PROC Nº 
262/2018GPRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 
VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA – 
SICRED VANGUARDA PR/SP/RJ
OBJETO: Celebração de Convênio para concessão de Operação de Empréstimo/ 
Financiamento com consignação em folha de pagamento. CNPJ: 78.414.067/0001-60
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/06/2018

 PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2018 – PROC. 177/2018
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 na execução de serviços de melhoria de Iluminação Pública, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.091.314/0001-63
Valor total de: R$ 458.923,32 (quatrocentos e cinquenta e oito mil novecentos e vinte e 
três reais e trinta e dois centavos)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 48/18 PROC. Nº 314/18.

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 de aquisição de 
material para conserto e manutenção das roçadeiras, a realizar-se às 09h30min do dia 05 
de Julho 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) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 49/18 PROC. Nº 315/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos 
para consultório de oftalmologia para o Centro Especializado em Reabilitação Tipo III, 
em atendimento ao Recurso de Programa do Ministério da Saúde conforme proposta n° 
10872.126000/1160-02, a realizar-se às 09h30min do dia 06 de Julho 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- 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 05 – Contrato nº 328/2015 – TP nº 13/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ESTRADA REAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ: 10.897.302/0001-68
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica alterada a cláusula 8.1 do contrato, prorrogando o 
prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses, conforme estabelecido na cláusula 
8.4 do referido contrato e no artigo 57, § 1º, I da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 06/06/2018.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 – PROC. 96/2018

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de 
computadores para atender as necessidades da UNIVESP – Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LEONARDO RODRIGUES SABIAO EPP CNPJ: 12.812.242/0001-69
Itens: 1, 2. Valor total de: R$ 154.250,00 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e 
cinquenta reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2018 – PROC. 225/2018

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de 
equipamentos (ref. ao processo SEADS nº 1749/2014) para atender as demandas da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme especificações técnicas 
e quantidades constantes no Termo Referência, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EPP
CNPJ: 11.193.693/0001-00 
Itens: 5 Valor total de: R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018 – PROC. 231/2018

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de inseticidas e 
larvicida para controle de Culex SP, Aedes SP e outros tendo em vista, as necessidades da 
Vigilância Epidemiológica – setor de vetores nas ações de combate a dengue e endemias 
no Município de Lorena, conforme definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 01.148.472/0001-59
Itens: 1, 2, 30 Valor total de: R$ 64.620,00 (sessenta e quatro mil seiscentos e vinte reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018 PROC. Nº 179/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a eventual Contratação de serviços de instalação de ar
condicionado tipo split de 7000 a 30000 BTUS, na Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde,
contemplando todos os materiais necessários para a realização do serviço, conforme as
necessidades da Secretaria de Saúde e demais condições definidas no Anexo I – Termo de
Referência que integrou o Edital em todos os seus termos e condições, quando dele a 
Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: G. F. MENDES REFRIGERAÇÃO ME CNPJ: 13.578.388/0001-54
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
VALOR TOTAL: R$ 103.960,00 (cento e três mil novecentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 06/06/2018.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 03/2018 CONTRATO Nº 
324/15 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA 
- ME CNPJ: 11.091.314/0001-63
OBJETO: Cláusula Primeira: Fica prorrogado o 
prazo de vigência contratual por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 01/06/2018, conforme estabelecido 
na cláusula 9.1 do contrato e no artigo 57 da Lei 
8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2018.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 03/2018 CONTRATO Nº 
233/15 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
LTDA CNPJ: 09.101.356/0001-96
OBJETO: Cláusula Primeira: Fica prorrogado 
o prazo de vigência contratual por mais 12 
(doze) meses, a partir de 09/06/2018, conforme 
estabelecido na cláusula oitava do contrato original 
e no artigo 57 da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2018.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 04/2018 CONTRATO Nº 
144/14 DA CP Nº 01/14
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA 
E EDITORA LTDA CNPJ: 03.829.424/0001-51
OBJETO: Cláusula Primeira: Fica prorrogada a 
vigência do presente ajuste por mais 07 (sete) 
meses, a contar da data de assinatura.
VALOR: 1.825.332,60 (Hum milhão oitocentos e 
vinte e cinco mil trezentos e trinta e dois reais e 
sessenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2018.

PREFEITURA DE LORENA
 EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
– CONTRATO Nº 64/2018 PROC Nº 4311/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA
CONTRATADO: AUTO POSTO BOAVENTURA 
LTDA
OBJETO: Contratação emergencial de empresa 
para fornecimento de combustível para atender as 
necessidades da Frota Municipal de Lorena.
CNPJ: 01.566.535/0001-97
VALOR TOTAL: R$ 6.448,50 (seis mil quatrocentos 
e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias a partir de sua 
assinatura.  DATA DA ASSINATURA: 29/05/2018

PREFEITURA DE LORENA
 EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CONTRATO 
Nº 62/2018 PROC Nº 1824/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA
CONTRATADO: PEDRO IVO FREITAS DE 
CARVALHO YAHN
OBJETO: Contratação de serviço de supervisão 
clínico institucional para o Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS, que será prestado 
nas condições estabelecidas neste contrato e no 
Projeto de Supervisão. CNPJ: 30.356.856/0001-65
VALOR TOTAL: R$ 3.960,00 (três mil novecentos e 
sessenta reais) VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir 
de sua assinatura.
 DATA DA ASSINATURA: 06/06/2018

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

 O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 280/2018, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n°
2262/2018GPRO, cujo objeto é Contratação de Entidade Financeira para concessão de
empréstimos com desconto em folha de pagamento dos servidores municipais, para 
contratação da seguinte empresa:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA DA
REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA – SICREDI VANGUARDA 
PR/SP/RJ CNPJ Nº. 00.390.052/0001-11

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 407/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n°
3619/2018GPRO, cujo objeto é Contratação emergencial de empresa para fornecimento de
combustível para atender as necessidades da Frota Municipal de Lorena, para contratação 
da seguinte empresa:
POSTO ARCO ÍRIS LTDA CNPJ Nº. 01.186.408/0001-62
VALOR: 44.988,00 (Quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais)
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VENDO Chácara – 
otima localização – 
Rod. Dr. Caio Gomes 
Figueiredo  13010 
– Bom Sucesso/Pinda 
prox. entrada Pes-
queiro Vila Rica – c/
sauna, piscina pes-
queiro e rio. Tr.c/ Josi-
mar – F: 99170-7058 
– Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – 1.000m2 
– c/árvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos, 
falara acabamento.  
R$ 80 mil. Valor ne-
gociável. Aceito car-
ro/moto como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99773-3267 – Pinda
VENDO Terreno – 
Ubatuba. Tr.F: 3637-
5872/99761-2042 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
(por casa menor/sitio/
outros) sobrado de 
214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão lenha, 
janelas e portas blin-
dex, portão automá-
tico – Bº Mantiqueira/
Moreira César. Escri-
tura registrada. Tr.F: 
99620-8676 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa- Morumbi/Pin-
da – c/2dorms., sala, 
2banhs., garagem 
portão automático, 

lavand., toda refor-
mada. Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda
VENDO Sobrado 5 
cômodos, garagem, 
fechada, doc.ok. Jdim 
Araretama/Pinda. 
Tr.F: 99189-6477 – 
Pinda
VENDO Sobrado – 
Mantiqueira/Pinda-  
c/2 stes., ar condi-
cionada nos quartos, 
garagem p/2 carros, 
4 banh., churrasq., 
sala, copa, coz., á/
serv.  Tr.F :  3522-
4475/99253-1545 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
Shangrilá – prox. es-
cola e posto de saú-
de. c/125m2. Tr.F: 
98157-8555/99153-
4726 – Pinda
V E N D O  á r e a 
c /1 .000m2.  Tr.F : 
99636-8719 – Pinda
VENDO Casa – ½ lote 
– Mantiqueira/Pinda – 
c/2dorms., sala, coz., 
banh. Ter.F: 95108-
5003 - Pinda
ALUGO Apto – Uba-
tuba/Tenório – Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Edícula – 
centro/Pinda – c/quar-
to, sala, coz., banh., 
varanda, quintal, in-
cluso agua/luz/IPTU. 
Tr.F: 99792-1069 – 
Pinda
ALUGO Quarto/ba-

VENDO Fiat Doblo 
– ano 2013 – flex 
1.4 único dono. Tr.F: 
3643-1427/99194-
4495/99718-6236 – 
Pinda
VENDO Parati 1.6 
ano 94– azul marinho 
– G -. Tr.F: 99193-
1301 – Pinda 
VENDO Idea ano 
2012 –completo -  
Tr.F: 99165-4259 – 
Pinda
VENDO Fusca ano 
85 – 1.600 – bege 
– 2º dono – impe-
cável. Tr.F: 3648-
5017/98167-3808 – 
Pinda 
VENDO Vectra ano 
2011 - 2.4 16v – preto 
– R$ 23.800,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Cel ta LS 
ano 2012 – 1.0 – 
preto – 2 pts – R$ 
17.400,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Cel ta LS 
a n o  2 0 1 3  –  1 . 0 
– prata – 2pts. R$ 
18.400,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana 
LS ano 2013 – 1.4 
– bege – completo. 
R$ 26 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Prisma Joy 
ano 2010 – 1.4 – 

prata – básico. R$ 
18.900,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
V E N D O  Vo y a g e 
ano 2012 – 1.0 – 
prata – básico. R$ 
25 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Voyage ano 
2013– 1.0 – pra -
ta – completo. R$ 
27.800,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
ano 2009 – 1.6 – cin-
za – completo. R$ 
21.500,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Fox  ano 
2009 1.0 Trend – 
prata – completo. R$ 
19.700,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Copa 
ano 2006 – bran-
co  –  bás ico .  R$ 
16.000,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Ford Ka ano 
2013 – 1.0 – ver-
melho – básico. R$ 
19.900,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Ford ka ano 
2013 – 1.0 – pra-
ta – menos ar. R$ 
22 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Focus Guia 
ano 2004 – 2.0 – 
preto – completo R$ 
17.500,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 

nheiro – Ouro Verde/
Pinda. Tr.F: 99204-
5626 – Pinda
ALUGO Apto – du-
plex – próx. ao centro 
– c/2 forms., 2 banhs., 
coz., á/serv., mobilia-
do -  incluso água/
luz/IPTU/condomínio. 
Tr.F: 3527-7828 – 
Pinda
ALUGO casa – Man-
tiqueira/Pinda. Tr. F: 
99636-1491 – Pinda
ALUGO Apto p/tem-
porada – capacidade 
5 pessoas – Itagua/
Ubatuba. Tr.F: 99117-
9008/3836-2296 – 
Pinda
ALUGO 2 cômodos 
– Av. Fortunato Mo-
reira – ao lado do 
viaduto. Tr.F: 99775-
1668/99606-9613 – 
Pinda
A L U G O  C a s a  – 
Pque S.Domigos – c/ 
1 dorm., sala, coz., 
banh., á/serv. Tr. F: 
3642-5393/99166-
8891 – Pinda
ALUGO Kitnet – cen-
tro – incluso agua/luz/
IPTU. Tr.F: 99792-
1069 – Pinda
ALUGO K i tne t  – 
M o m b a ç a .  T r . F : 
99217-5268/99187-
4645 – Pinda
A L U G O  A p t o  p /
temporada –  ca -
pacidade 5 pesso-
as – prox. Aquario/
Ubatuba. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 – 

Pinda
VENDO Uno Eco-
n o m y  a n o  2 0 1 3 
– 1.0 – básico. R$ 
16 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDOPá l io  WK 
Atrac ano 2012 – 1.4 
– branco – completo. 
R$ 28.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Strada Ad-
venture ano 2006 – 
1.8 – prata – comple-
to. R$ 21.800,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Pálio ano 
2006  Fire 1.0 2 pts 
– R$ 12.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Vivage 
Atrative 1.4 – prata – 
completo + couro. R$ 
22.600,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Pegeout 1.6 
206 ano 2003 – bran-
co – completo. R$ 
13.000,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Toyota Co-
rolla XLi 1.8 ano 2009 
– prata – completo 
+couro. R$ 39.500,00. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Civic 
XLS 1.8 ano 2010 
– cinza – completo 
+ couro. R$ 39 mil. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Fal-
con 400 ano 2003 
– R$ 8.500,00. r.F: 

VENDO galinha e 
frango caipira. Tr.F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Portão c/
entrada social. Tr.F; 
98197-4919/99208-
6404 – Pinda
VENDO Carr inho 
pastel/lanche. Tr.F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Vitraux sala. 
TR.F: 99156-4131 – 
Pinda
VENDO pequena 
máquina de sorvete 
italiana mod. NTGA/
AT ano 2010 – 3 bi-
cos,  2 motores sendo 
1 para cada lado, 2 
cubas de 20lts, con-
servação noturna, 
trifásica 380v, acom-
panha transformador 
trifásico 220v/trifásico 
380v. Aceito propos-
ta, divido no cartão. 
Tr.F: 99773-2042 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock Sup Special 
– semi nova – Tr.F: 
98856-1276/98817-
9617 – Pinda
VENDO filhotes de 
gato persa.  Tr.F: 
3522-9921/99198-
9804 – Pinda 
VENDO Guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador Meteoro.
Tr.F: 99160-9193 – 
Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça 
– ótimo estado. Tr.F: 
99174-8286/3527-
8496 - Pinda
Negócio de ocasião: 
Vendo Drogaria/Pin-
da - Atendo vários 
convênios. Região 
privilegiada prox. de 
comercios em geral 
e loteamentos recém 
inaugurados(situan-
do -se a Rodovia Ve-
reador Abel Fabício 
Dias 1473,Vila São 
Benedito. Tr.F: (12) 
99771-1089 - Pinda
Eletricista ou enca-
nador residencial, 
comercial, industrial. 
38 anos de experiên-
cia. Telefone: 99238-
7456 ou 3013-5732
Marmitex do Pai. Co-
mida caseira e preço 
justo, experimente! 
Todo dia das 11h30 
às  14h00.  L igue 
3132-7304
Faço faxina em ca-
sas e apartamentos. 
Tenho referência, 
preço à combinar. 
Falar com Mary. Te-
lefone: 98153-1196
Reformas Geral. Pin-
turas, pisos, azulejos, 
eletricista e peque-
nos reparos. Telefo-
ne: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a par-
tir de 40,00. Caminho 
¾, trabalho qualquer 
dia. Telefone: 3126-
4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Vendo 2 carrinhos 
de pão sal modelo 

adora, balcão gelado 
1.20m, balcão cx 20 
formas pão de sal. 
Falar com José. Tele-
fone: 3125-5221
Vendo ótima banca 
de jornal, excelente 
localização em Gua-
rat inguetá. Direto 
com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Compro ou assumo 
estabelecimento co-
mercial em Apareci-
da. Loja, quiosque, 
pousada. Telefone: 
3133-4600 ou 99756-
6830
Vende-se título do 
Itaguará. Telefone: 
3132-7316 ou 99618-
8586
Vendo 1 Jazigo no 
cemitério dos passos, 
com 3 gavetas, grani-
to, próximo a capela 
R$ 22.000,00. Tele-
fone: 99151-0984. 
Falar com Lima
Vendo um iphone 
4s com carregador 
e icloud l ivre, R4 
400,00. Telefone: 
99732-5310
Ant igu idades  em 
geral, discos, livros, 
móveis, lustres, mo-
edas, enfeites, lou-
ças, fotos. Rua 7 de 
setembro 171
DDBrinquedos & Buf-
fet, com salão próprio, 
tudo em um só local. 
Telefone: 98123-3499
Vendo Mega Hair, 3 
telas de cabelo loi-
ro, 50cm, R$ 250,00. 
Fernanda no telefone: 
3125-2584 ou 98832-
0075
Vendo portão de ferro 
chapeado medindo 
1.15 de comprimento 
por 2.05 de largura. 
Telefone: 3132-2092 
ou 98188-5071
Disk panfletos, car-
tões de visita, ban-
ners, imãs, calendá-
rios, blocos, adesi-
vos. Telefone: 2103-
0287 ou 98173-2037
O mercador, oficina 
do celular, conser-
to. Praça Piratininga. 
Telefone: 97777-5102 
ou 3133-2520
Vendo equipamentos 
para padaria. Mesa 
de vidro grande, ge-
ladeira bolo, maqui-
na de café expresso. 
Proprietário. Telefo-
ne: 99778-3377
VENDO Geladeira 
Consul - ótimo esta-
do. Tr.F: 98812-2326 
- Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom estado 
de conservação. Tr.F: 
99199-0341 – Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
VENDO 5 vacas Gi-
rolanda. TR.F: 98137-
6779 - Pinda
VENDO Frango Cai-
pira - frango índio. 
Tr.F: 99611-5857 - 
Pinda
VENDO bicicleta mo-
torizada. R$ 900,00. 
Tr.F: 98875-0958 - 
Pinda

VENDO Leite de ca-
bra - Av. Mons. João 
José de Azevedo 940 
- Crispim. Tr.F: 3642-
1183/99183-6783 - 
Pinda
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
MÃO DE OBRA
Aceito encomendas 
de salgado parafes-
tas, bolos e tortas. 
Tr:F: 98805-5316 / 
watts 99244-8705 - 
Pinda
Preciso de casal com 
experiência e 2 refe-
rências para trabalhar 
em sítio. Falar com 
Edson no telefone: 
99785-1065
Precisa-se de piz-
zaiolo, com experiên-
cia em forno a lenha. 
R$ 950,00 + cesta 
básica de 120,00. Te-
lefone: 98157-9116
2 vagas de empre-
go para operador de 
caixa, ajudante de 
cozinha, fritadeira. 
Vila Chiken. Telefone: 
2103-2133
Procuramos ajudan-
te do lar, cozinha e 
faxina leve. Telefone: 
3132-4682
Precisa-se de repre-
sentante comercial 
com exper iência, 
oferecemos carro + 
ótima comissão. Tele-
fone: 3133-4600
Presto serviço como 
técnica e cuidadora, 
Adriana Correia. Te-
lefone: 99736-0717
Precisa-se de moto-
queiro para pizzaria, 
R$ 40,00 + 0,50 por 
entrega. Das 18h30 
as 01h00. Telefone: 
98157-9116
Mudanças e fretes 
com Baú médio e 
grande. Falar com 
Giovani no telefone: 
3125-9469 ou 99769-
1840
Conserta-se máquina 
de lavar, geladeiras, 
freezer, visita grátis. 
Aceitamos cartões. 
Telefone: 99720-8989 
ou 3108-2606
Aula para habilita-
ção. Perca o medo 
de dirigir. Conquiste a 
liberdade. Ligue para 
Márcio no telefone: 
98159-5983
Eletricista e encana-
dor com experiência. 
Te le fone:  99238-
7456.  Fa la r  com 
Mauro.
Pedreiro. Do alicerce 
ao acabamento. For-
ros e pintura. Guará 
e Região. Orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: 2103-4421 
ou 98159-7922. Falar 
com José.
Monto e desmonto 
móveis em geral, e 

faço pequenos con-
sertos. Falar com 
Marcos, telefone: 
3125-9707 ou 99222-
0281
Frete, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda re-
gião e capital. Telefo-
ne: 3125-1136
Matemática. Aulas de 
reforço com paciência 
e preço baixo. Anto-
nio, telefone: 98316-
3682
Carreto Murilo, a par-
tir de 40,00. Trabalha 
qualquer dia. Tele-
fone: 3126-4265 ou 
99703-1020
Conserta-se máquina 
de lavar e geladeira 
freezer, visita grátis. 
Aceitamos cartões 
Tel: 99720-8989 ou 
3108-2606
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Falar com 
Paulinho, telefone: 
99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens  p /
qua lquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 – 
Pinda
FAÇO serviço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda
Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio – 
Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio Pin-
da). Tr.F: 3648-2960/ 
99712-5919 – Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo.  A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Es-
trada Guará-Cunha. 
Telefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, resi-
dencial, individual ou 
dupla. Apostila pró-
pria. Telefone: 98181-
6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116
Precisa-se de moo-
queiro para trabalhar 
sábado e domingo 

Aatenção: Hidropoços contrata
Sondador de rotativa. Experiência em poços 
artesianos, piezômetros pelo sistema TUBEX.
Contato: 0800.703.6877 Edson.
rh@hidropocos.com.br

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas Pindamonhangaba - SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010
F: (xx) 12- 3642-4185 - Pindamonhangaba

Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa - Oficial de Registro

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
VÍTOR SMITH DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 4 de maio de
1994, residente e domiciliado Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira no 114, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filho de JORGE DONIZETI ALVES e SUZANA DA SILVA LEITE.
ANA PAULA DAVID DE CAMARGO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26
de março de 1998, residente e domiciliada Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira no 114,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de FLAVIO JULIANO DE CAMARGO
FERREIRA e IVANI DAVID ROSA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 8 de junho de 2018.
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Águas Piquete e secretaria de Educação 
celebram semana do Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente 
(5 de junho), a Águas Piquete 
e a secretaria de Educação de 
Piquete realizaram, entre os 
dias 6 a 8 de junho, passeatas 
nos principais pontos da cida-
de com os alunos das escolas 
municipais.

Cerca de setecentas crian-
ças do ensino infantil e fun-
damental das escolas Maria 
Odaísa, Ricardo Godoy, Maria 
Auxiliadora Ramos e Antônio 
João desfilaram pelas ruas da 
cidade com faixas, bexigas 
e cartazes enfatizando a 
importância da preservação 
do meio ambiente. 

“Acreditamos que as crian-
ças são fortes formadoras 
de opinião, por isso estamos 
satisfeitos com essa par-
ceria junto à Secretaria de 
Educação. Essas iniciativas 
proporcionam uma conscien-
tização maior quanto a pre-
servação do planeta. e isso é 
fundamental para um futuro 
mais sustentável”, afirmou o 
gerente operacional da Águas 
Piquete, Sérgio Bovo.

Para a diretora de Educa-
ção de Piquete, Cléia Miran-
da, a educação para uma vida 
sustentável deve começar 
desde a pré-escola. “Quanto 
mais cedo o tema for aborda-
do com as crianças, maiores 
serão as chances de despertar 
a consciência pela preser-
vação do meio ambiente”, 
destacou a secretária.  

Outra atividade prevista 
para este ano com o público 
infantil é a retomada do pro-
grama Portas Abertas, com 
visitas dos alunos à ETA – Es-
tação de Tratamento de Água, 
a partir do segundo semestre.

Alunos da escola Ricardo Godoy

Alunos da escola Maria Odaísa

Alunos da escola Antônio João

Alunos da escola Maria Auxiliadora

Foto: Águas de Piquete


