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Sem medicamento de alto custo, 
moradora protesta em Aparecida
Paciente não encontra medicação de uso contínuo na farmácia da Prefeitura e ataca gestão; secretária 
de Saúde garante que falha em fornecimento é causado por problemas no sistema do governo estadual

Rafael Rodrigues
Aparecida

A comerciante Ivany de 
Paula questionou a Prefeitura 
de Aparecida sobre a entrega 
de um remédio de alto custo 
que sua filha faz uso diário. 
Segundo ela, durante três 
meses não conseguiu encon-
trar a medicação na farmácia 
municipal, colocando em 
risco o tratamento da jovem 
de 30 anos. 

Ela contou que todas as 
vezes que foi buscar o remé-
dio Ferriprox era informada 
que estava em falta, e que o 
problema era proveniente 
da aquisição do Estado. “São 
seis comprimidos ao dia, mas 
já tem três meses que eu não 
consigo esse medicamento na 
farmácia. A funcionária disse 
que não tem esse remédio em 
Taubaté, local ondem eles 
buscam as medicações de alto 
custo”, desabafou.

A moradora garantiu que já 
entrou em contato com a far-
mácia regional, em Taubaté, e 
foi informada que a medica-
ção não está em falta, o que 
houve foi falta de logística 
para buscá-la. “A assistente 
social me disse que tem o 

medicamento. Inclusive eles 
enviaram um outro remédio, 
que eles garantem que tem 
o mesmo composto, mas 
minha filha tem apresentado 
reação”, afirmou.

A medicação, que custa em 
média R$ 1,5 mil, é usada 
como agente quelante do 
ferro, normalmente indicado 
no tratamento de talassemia, 
ou seja, redução da taxa de 
síntese de uma das cadeias 
de globina que formam a 
hemoglobina resultando em 
sintomas de anemia. 

“O medicamento é utilizado 
por pessoas que têm excesso 
de ferro no sangue, como no 
meu caso. Tenho baixa forma-
ção dos glóbulos vermelhos 
no sangue, e o Ferriprox é 
o principal remédio para o 
tratamento. Se eu não tomo, 
pode causar sobrecarga de 
ferro, podendo causar pro-
blemas mais graves”, explicou 
a jovem Vivian Mariene, que 
faz uso da medicação 

A secretária de Saúde de 
Aparecida, Maria Eliane de 
Moraes, confirmou que a 
farmácia do município não 
dispõe da medicação, mas 
atribuiu o problema a uma 
falha de compra do Governo A jovem Ivany de Paula mostra o medicamento de uso contínuo que estava em falta na farmácia municipal

do Estado. 
“Eu entrei em contato com 

o dispensário, onde estão os 
medicamentos de alto custo 
provenientes do Estado, e fui 
informada que os medica-
mentos estariam chegando. 
Porque, até onde temos in-
formações, ele está em falta”. 

Ela explicou que os remé-
dios são dispensados em 
Taubaté, e cada Prefeitura se 
organiza para buscá-los. “A 
dispensação de medicamen-
tos de alto custo é feita uma 
vez no mês. Nós enviamos o 
malote, a farmácia separa a 
medicação, então é agendado 
um dia para retirada”. 

Apesar de garantir que o 
remédio não estava dispo-
nível, na última quarta-feira 
foi confirmada a ida de fun-
cionários de Aparecida até à 
cidade vizinha para buscar o 
medicamento.

A secretária disse que em 
casos especiais isso pode 
acontecer, e a Prefeitura pode 
buscar os medicamentos 
fora da data pré-agendada. 
“Se tem um medicamento 
que chegou depois, a partir 
do momento que estiver 
liberado, nós vamos buscar”, 
finalizou.

Polícia investiga se explosivos apreendidos 
no Cecap tem ligação com ataques a bancos
Trabalho tenta descobrir se material encontrado fazia parte de ações que atacam agências na região

Da Redação 
Lorena

Uma ação do 2° Batalhão 
de Choque da Polícia Militar 
desarticulou na tarde da última 
terça-feira uma quadrilha que 
escondia explosivos em um 
apartamento no Cecap, em 
Lorena. A principal suspeita 
é que o material, considerado 
de alta potência, seria utilizado 
em ataques a agências bancá-
rias da região.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, uma equipe do Ba-
talhão de Choque patrulhava a 
rua Antônio Malerba, quando 
percebeu que um pedestre 
arremessou objetos suspeitos 
pela janela de um apartamen-
to térreo do prédio do CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo). 

Ao invadir o imóvel, os po-
liciais flagraram dois homens 
e uma adolescente, que não 
tiveram as idades divulgadas, 
em posse de 31 cápsulas de 

cocaína e diversas embalagens 
para o armazenamento do 
entorpecente. 

Na sequência, a equipe loca-
lizou uma bisnaga de emulsão 
explosiva no fundo de um 
guarda-roupas. Acionado para 
remover o material explosivo 
do local, o Gate (Grupo de 
Ações Táticas Especiais) rea-
lizou, por volta das 21h, uma 
detonação controlada em uma 
propriedade rural na rodovia 
Prefeito Aristeu Vieira Vilela, a 
Estrada Velha, que liga Lorena 
a Guaratinguetá. 

A Polícia Civil de Lorena 
acredita que o objeto seria 
usado para explodir caixas 
eletrônicos, já que estava 
ligado a um cordel detonante. 
Os presos na ação serão in-
vestigados se possuem algum 
envolvimento com casos recen-
tes praticados na região, como 
no último dia 2, em Cachoeira 
Paulista, e na madrugada da 
última terça-feira, em Silveiras 
(leia a matéria completa nesta 
edição). Explosivo encontrado em casa no bairro da Cecap, em Lorena; Polícia investiga possivel ligação de casos

Foto: Divulgação

Aparecida repõe 
vacinas em falta

Da Redação
Aparecida

As vacinas que estavam 
em falta já estão disponíveis 
em Aparecida. As doses pen-
dentes eram de meningite, 
pneumonia, dupla adulta e 
tríplice bacteriana.

A secretaria da Saúde in-
formou que as vacinas são 
distribuídas pelo Ministério 
da Saúde aos estados que 
fazem o repasse aos GVE 
(Grupos de Vigilâncias Epi-
demiológicas).

Na região, a unidade res-
ponsável fica em Taubaté, 
que distribui ao subgrupo 
de Guaratinguetá, respon-
sável por disponibilizá-las a 
Aparecida.

Foto: Rafael Rodrigues
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Prefeitura de Guará acelera obras no 
Jardim do Vale e Jardim Esperança
Marcus Soliva promete até dez bairros atendidos até 2020 com drenagem e pavimentação 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A infraestrutura dos bairros 
de Guaratinguetá voltou à 
pauta do Executivo. Em espe-
cial, o Jardim do Vale 1, que 
segue recebendo melhorias 
na drenagem e pavimentação 
de vias, com recursos do Esta-
do, num total de R$ 3 milhões. 
Bairros como São Manoel, 
Jardim Esperança, Engenhei-
ro Neiva e Vila Bela também 
aguardam investimentos. 

No Jardim do Vale, os servi-
ços tiveram início. Em alguns 
pontos, já atingiram 50% de 
conclusão, como afirmou o 
diretor técnico da Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá), 
José Antônio Rodrigues Alves. 
“Já fizemos 50% das guias, o 
que representa mais de três 
mil metros de guias conclu-
ídas”.

Só nesse bairro são 18 ruas 
que receberão a pavimenta-
ção. O trabalho só foi possível 
após parceria firmada entre 
o Executivo e o Governo do 
Estado de São Paulo. Quem 

mora no Jardim do Vale sabe 
bem quais as consequências 
de ruas não pavimentadas. 
“No tempo seco, a gente sofre 
com a poeira. No verão, é o 
calor e as chuvas, que fazem 
muito barro. Agora, finalmen-
te, parece que vai melhorar”, 
contou Jéssica Cordeiro, mo-
radora do bairro.

O trabalho é executado pela 
Codesg e tem o acompanha-
mento de perto do próprio 
prefeito. O compromisso de 
Marcus Soliva (PSB) é pela 
pavimentação de oitenta 
quilômetros de vias até o fim 
de seu mandato. “A gente não 
faz um bairro a cada quatro 
anos. Temos que fazer esses 
oitenta quilômetros, o que 
significa fazer dez bairros. 
Estamos fazendo as obras, 
os bloquetes já chegaram, 
foram comprados através de 
um pregão”, salientou.

No Jardim Esperança, a pa-
vimentação que foi prometida 
no fim do ano passado demo-
rou para ter início devido ao 
período chuvoso do começo 
de 2018. Ao todo, 28 vias, 
entre ruas, avenidas e praças 

Obra no Jardim Esperança, em Guaratinguetá; Prefeitura avança trabalhos de recuperação de vias do bairro

Foto: Divulgação

recebem pavimentação.
Segundo a Codesg, aproxi-

madamente 80% das obras 
já foram concluídas, e os 
trabalhos entraram na reta 

final nesta semana. “Agi-
lidade significa economia 
de investimento de mão de 
obra, de material, por isso é 
importante essa parceria da 

empresa pública municipal 
com a Prefeitura. A gente traz 
verbas para conseguir reali-
zar obras com menos custo 
e mais agilidade”, concluiu.

Lorena é a primeira na região a informatizar 
sistema de atendimento em unidades de Saúde
Parceria com Governo Federal inclui prontuário eletrônico e tablets para atendimento residencial

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
avançou mais um passo na 
informatização da Saúde mu-
nicipal. Com um investimento 
de aproximadamente R$ 111 
mil, através de uma parceria 
com o Ministério da Saúde, 
os agentes comunitários das 
ESF’s (Estratégia Saúde da 
Família) receberam 65 tablets 
para o atendimento em domi-
cílio. A cidade é pioneira na 
região em implantar o serviço.

Os materiais foram entre-
gues na última sexta-feira, e as 
equipes da Saúde da Família 
seguem atuando nas ruas com 
o novo equipamento, que en-
trou no lugar das tradicionais 
pranchetas. Com o tablet e o 
E-sus (aplicativo do Ministério 
da Saúde), o prontuário e todo 
o histórico como consultas e 
exames do paciente estarão 
no sistema.

A secretária de Saúde, Ima-
culada Conceição, destacou 
que de Taubaté à Bananal, 
Lorena é a única cidade a uti-
lizar o programa, que agiliza 
os atendimentos às famílias, 
além da praticidade com as 
anotações e o repasse dos 
conteúdos.

Os agentes agora têm aces-
so remoto à base de dados 
da secretaria, atualizando 
em tempo real o histórico das 
famílias. “Todas as observa-
ções e as necessidades eram 
anotadas em papel, levadas 
para o posto e escrito tudo 
novamente. Tínhamos a do-
cumentação, mas não de fácil 
acesso, e com essa integração, 
todas as informações estarão 
disponíveis no sistema, seja 
em Lorena ou em outra cidade 
de outro estado”.

Para o prefeito Fábio Mar-

condes (PSDB), o sistema de 
base nacional é um grande 
avanço tecnológico que au-
menta a referência da cidade e 
otimiza os serviços. “Optamos 
primeiro pelo programa. O 
software do Governo Federal 
é ágil, eficiente e sem custo 
algum. Agora precisamos da 
retaguarda dos equipamentos, 
então estamos investindo e 
implantando todo o sistema 
que o ministério oferece”, 
salientou.

Investimentos – O mu-
nicípio já investiu cerca de 
R$400 mil na informatização 
da Saúde, o que inclui a rees-
truturação de equipamentos 
eletrônicos, a aquisição de 
cinquenta notebooks e 18 
novos computadores, além 
da instalação de internet via 
fibra óptica e a implantação 
do Sisreg (Sistema Nacional 
de Regulação).

Imaculada reforçou que o 
sistema piloto de prontuário 
eletrônico, o Sisreg,  regula 
toda a atenção especializada 
como consultas, exames, re-
ceita digitada e impressa, e 
está disponível em seis UBS’s 
(Unidade Básica de Saúde) das 
17 existentes no município. 
As unidades atendidas são 
Vila Brito, São Roque, Vila 
dos Comerciários 1 e 2, Santo 
Antônio e Horto Florestal. Na 
próxima semana, o posto da 
Ponte Nova também receberá 
o sistema. “Acreditamos que 
em sessenta dias atingiremos 
80% das unidades, porque 
ainda tem unidade recebendo 
equipamentos de licitação 
para informatizá-las”, frisou.

Para os próximos meses 
será aberta uma nova licita-
ção para a compra dos equi-
pamentos para completar a 
informatização da Saúde de 
Lorena. 

Evento na Casa da Cultura de Lorena, que marcou a entrega dos tablets para a rede municipal de saúde

Foto: Rafaela Lourenço

Servidores 
ameaça ação 
por atrasos de 
cesta básica
Parte das cestas 
de junho não foram 
entregues; governo 
descarta desleixo

Rafael Rodrigues
Aparecida

Os servidores de Aparecida 
continuam sofrendo com as 
falhas da entrega das cestas 
básicas, que desde o mês pas-
sado não tem regularidade 
devido a problemas de organi-
zação da empresa responsável 
pela distribuição. Com a falta 
de resolução no problema, 
o Sindicato dos Servidores 
Municipais prometeu acionar 
o Ministério Público para co-
brar medidas legais para que 
a Prefeitura possa regularizar 
o benefício dos trabalhadores.

“Nós vamos ter que acionar 
o MP porque não podemos 
deixar do jeito que está. Es-
tamos esperando tempo de-
mais, nada resolve”, contou o 
presidente da entidade, Fábio 
Sergio Oliveira, que revelou 
ainda que tem recebido muita 
reclamação, e que o problema 
referente ao mês de junho, 
ainda não foi solucionado. “A 
principal queixa é justamente 
pela não entrega da cesta. Para 
se ter uma ideia, existem rela-
tos de que sequer a cesta de 
junho foi entregue”, desabafou.

O relato de que o benefício 
do mês passado ainda está 
atrasado foi confirmado por 
vários servidores, entre eles, 
uma funcionária do setor de 
educação, que mesmo não 
querendo se identificar, ga-
rantiu que ainda não recebeu 
os alimentos.

“A (cesta básica) do mês de 
junho até agora eu não recebi, 
e já estamos no prazo para re-
ceber a do mês de julho. Graças 
a Deus eu tenho condições de 
comprar, mas eu sei de pessoas 
que dependem dessa cesta 
para comer. Por isso eu queria 
que a Prefeitura colocasse 
cartão alimentação”. 

O representante do Sindicato 
afirmou que até o momento 
houve diálogos informais com 
o Executivo, mas que a partir 
de agora será necessário docu-
mentar os pedidos de explica-
ção e resolução do problema, 
para garantir embasamento 
afim de acionar a Justiça. “A 
gente vai enviar um oficio 
pedindo para a Prefeitura 
um esclarecimento e também 
providências. Até o momento, 
só tratamos do problema de 
maneira informal”, afirmou. 

Em junho, o presidente da 
entidade afirmou que a Pre-
feitura garantiu, em diálogo 
informal, que o atraso de junho 
foi ocasionado devido ao fim 
do contrato com a empresa 
responsável pelo fornecimento 
da cesta básica. Diante dessa 
situação, Oliveira contou que 
o Executivo foi obrigado a 
refazer a licitação. 

A informação é de que a 
mesma empresa venceu o 
certame e continuará com 
o sistema de entrega, mas o 
responsável para levar os pro-
dutos para casa dos servidores 
seria trocado. 

Outro lado – A Prefeitura in-
formou em nota que a entrega 
da cesta básica está sendo rea-
lizada normalmente. Segundo 
a assessoria, os casos pontuais 
de não entrega podem ocorrer 
quando não se encontra o 
trabalhador em casa. 

A Prefeitura orientou ainda 
que os servidores que tiverem 
queixa, devem dirigir-se ao se-
tor de recursos humanos para 
formalizar reclamação.
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Justiça garante a Elcinho Ribeiro direito 
de salário do período em que estava preso
Decisão judicial condena Câmara e Prefeitura de 
Aparecida a pagarem vencimentos corrigidos; 
valores determinados podem chegar a R$ 50 mil

Rafael Rodrigues
Aparecida

Decisão proferida pela 
juíza de Aparecida Vivian 
Bastos Mutschaewski de-
terminou o pagamento dos 
salários do vereador afasta-
do Élcio Ribeiro Pinto (PR), 
referentes ao período de 
junho de 2014 e fevereiro de 
2015, quando ele esteve pre-
so, acusado de participação 
no esquema de corrupção 
da Feira Livre de Aparecida.

De acordo com a decisão, 
os vencimentos serão pagos 
e corrigidos monetariamente 
com base no IPCA-E desde a 
data em que deveriam ter 
sido pagos, além disso acres-
cidos de juros. Com base em 
cálculos preliminares da de-
fesa do vereador, os valores 
podem chegar à R$ 50 mil. 

O documento despacha-
do pela justiça afira que 
Elcinho foi preso em cum-
primento de mandato de 
prisão preventiva, enquanto 
ainda exercia o mandato de 
vereador e que a suspenção 
do pagamento dos salários 
do parlamentar, antes da 
conclusão do processo, era 
aplicar pena por antecipa-
ção. “Eu acredito que decisão 

judicial não se questiona e 
sim se cumpre. Assim como 
eu estou ainda, cumprindo 
a decisão que me afastou e 
me impede ainda de voltar 
a trabalhar, que é o que eu 
mais quero nesse momento”, 
destacou Elcinho. 

Legislativo – O diretor 
da Câmara de Aparecida, 
Geraldo de Souza, contou 
que a Casa ainda não foi no-
tificada oficialmente acerca 
da decisão judicial. “Decisão 
da justiça não contestamos, 
e nós já sabíamos do caso, 
porque ao longo do tempo 
estávamos fazendo nossas 
ponderações”. 

Como a Câmara de Apare-
cida tem dotação orçamen-
tária definida para o ano 
vigente, os valores referentes 
ao pagamento do parlamen-
tar, que são de outra legisla-
tura, deverão ser pagos pela 
municipalidade, ou seja, a 
responsabilidade será da 
Prefeitura.

Caso – O vereador Elcio 
Ribeiro Pinto, o secretário 
municipal de Indústria e 
Comercio da época, João Luiz 
Mota e servidores munici-
pais foram presos em junho 
de 2014, durante operação 
da Polícia Civil, que inves-

tigava suposto esquema de 
venda ilegal de bancas na 
feira livre de Aparecida. 

Na oportunidade, ainda 
ocupante de uma cadeira 
no legislativo, Elcinho teve 
suspenso o pagamento do 
salário. Desde que foi solto, 
por decisão liminar, ele bus-
ca ser ressarcido.

Reeleito vereador em 
2016, Elcinho foi afastado 
pela justiça em janeiro de 
2017, após ser condenado 
em primeira instância. No 
mesmo processo, o ex-se-
cretário, João Luiz Mota, 
foi condenado a 16 anos de 
prisão. 

A Justiça estabeleceu a 
pena de prisão ao ex-secre-
tário, o afastamento de Élcio 
do cargo de vereador, por 
estarem condenados, res-
pectivamente, por concussão 
e peculato. Mas apesar da 
decisão, o caso ainda está 
indefinido. Com diversos 
adiamentos, tanto Elcinho, 
como os demais envolvidos 
aguardam em liberdade de-
cisão de Segunda Instância. 

A Prefeitura, responsabi-
lizada pelo pagamento dos 
vencimentos, não se manifes-
tou até o fechamento dessa 
matéria. Elcinho Ribeiro, que ainda responde por acusação na Máfia da Feira, mas segue com salários na Câmara

Prefeitura planeja investir 
R$ 2,5 milhões em reforma 
de seis unidades de saúde 
em Pindamonhangaba
Serviço de recuperação deve ser concluído em 2019; 
obra da UBS do Crispim recebe verba parlamentar

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

gestão municipal. De acordo 
com a secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos, algumas 
ESF´s (Estratégia de Saúde da 
Família) funcionam em prédios 
muito antigos, considerados 
inadequados aos padrões 
atuais de qualidade. Dando 
como exemplo a situação da 
UBS (Unidade Básica de Saúde) 
do Crispim, a chefe da pasta 
revelou que o local não oferece 
condições para que a equipe 
médica realize vacinações, 
distribuição de medicamentos 
e atendimentos ginecológicos.

Para reverter esta situação 
no Crispim, o Município está 
na fase final do processo lici-
tatório para a contratação da 
empresa que será responsável 

pela reforma do local.
A melhoria será custeada 

por recursos de emendas 
parlamentares dos vereado-
res do PSDB, Antônio Alves, o 
Toninho da Farmácia e Janio 
Lerario, que totalizam R$ 713 
mil. 

A expectativa é que a obra 
comece em setembro, com 
um prazo de conclusão de 
seis meses. “Esta reforma dará 
condições para que possamos 
oferecer um atendimento mais 
abrangente aos pacientes. 
Infelizmente o atual estado do 
prédio limita a diversificação 
de procedimentos, como por 
exemplo, a situação dos aten-
dimentos ginecológicos que 
não podem ser feitos porque 
lá não existem salas, somente 

divisórias”, explicou Valéria. 
Além da UBS do Cripim, a 

Prefeitura planeja iniciar até 
o fim de 2018 reformas das 
ESF's do Cidade Nova, Vila São 
Benedito, Ribeirão Grande, 
Jardim Eloyna e Castolira. 
“Acreditamos que a partir do 
ano que vem estas unidades es-
tarão totalmente estruturadas 
e modernizadas, desta maneira 
atendendo todas as especifica-
ções da Vigilância Sanitária e 
Ministério da Saúde. Espera-
mos que com estas melhorias, 
cresça consideravelmente o 
número de atendimentos. É 
importante destacar que a 
atual gestão já investiu na 
recuperação das unidades do 
Bela Vista, Triângulo e Santa 
Cecilia”.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,  zumba,mix,  gap,
stilleto dance - 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

BARBEARIA
ROTA 97 BARBEARIA - F: 98808-
3440  - RuaLuiz Vendramini 98
(ant. Rua 2) CDHU - M. César

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Servimos almoço e
caldinhos  -  Frango assado  no
sábado  e domingo  - Rua  Alci-
des Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. R.40) nº 662 - Mantiqueira

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

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José  Monteiro  César  600  -
Moreira César  - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

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

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade  No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br  -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 -  foto p/documentos - R.

José  S.  Cardoso,  84  (Atrás
Bradesco) Moreira César

GARÇON
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE
- Serviços de garçon p/ festas
de  bodas,  casamento,  ban-
quete,  formatura, etc.,  agen-
damento c/1 semana de ante-
cedencia,  atendemos  Pinda/
Moreira  César  e  Vale  do
Paraiba -  F: 99140-9585 - Pinda

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.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473  –  Av.  José  Augusto
Mesquita, 251 – Moreira César

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 P/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
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.

(12) 99104-0182
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos  cartão  VISA  e  MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F:  3522-5034  /watss  99215-
5270/99748-2111
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 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 -

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
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

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

1848 – Caíque Kalil dos Santos Bechara e Perciliana Pereira Braga. Ele, 
nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascido no dia 27 de janeiro de 1995, 
residente e domiciliado na Rua Padre Gebardo, 301, casa 03, Sta. Rita, Aparecida/
SP, filho de Alexandro Bechara de Faria e Maria das Graças dos Santos. Ela, 
nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 03 de junho de 1971, 
residente nesta cidade, na Rua Padre Gebardo, 301, casa 03, Sta. Rita, Aparecida/
SP, filha de Francisco de Assis Braga e Maria Helena Pereira Melo.
1849 – Rafael Augusto Diniz dos Santos Reis e Carolina Ariadne Cubas de 
Sousa. Ele, nacionalidade brasileira, programador, solteiro, nascido no dia 06 de 
maio de 1991, residente e domiciliado na Rua Padre Claro Monteiro, 47, centro, 
Aparecida/SP, filho de Marco Antonio dos Santos Reis e Vilma Jose Diniz Reis. Ela, 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 22 de fevereiro de 1990, 
residente nesta cidade, na Rua Antonio Lemes Barbosa, 29, São Gonçalo, Aparecida/
SP, filha de Luis Augusto Cubas de Sousa e Francisca de Fátima Cubas de Sousa.
1850 – Felipe Ernani da Silva e Anna Carolina Porto Silva. Ele, nacionalidade 
brasileira, estudante, solteiro, nascido no dia 09 de agosto de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Itabaiana, 584, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Claudionor da 
Silva e Maria Alice dos Santos Silva. Ela, nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida no dia 26 de maio de 1997, residente nesta cidade, na Rua Luiz Chad, 14, 
Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Jose Ricardo da Silva e Cristiane Silvério Porto.
1851 – Jose Vladimir Silva Guimarães e Maria Jose Severino Maciel Ele, 
nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido no dia 26 de outubro de 1965, 
residente e domiciliado na Rua Julio Freire de Moraes, 10, Sta. Luzia, Aparecida/
SP, filho de Jose Monteiro Guimarães e Irene Silva Guimarães. Ela, nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 21 de dezembro de 1970, residente 
nesta cidade, na Rua Julio Freire de Moraes, 10, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filha de 
Jose Francisco Maciel e Maria Severina Maciel.
1852 – Jonatas Patrick de Oliveira e Valeriane Roberta Monteiro. Ele, 
nacionalidade brasileira, garçon, solteiro, nascido no dia 07 de agosto de 1985, 
residente e domiciliado na Av. Alessandro César Santos Gregorio, 492, Vila Mariana, 
Aparecida/SP, filho de Fernando Roberto de Olveira e Vera Lucia Galdino. Ela, 
nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascida no dia 12 de dezembro de 
1982, residente nesta cidade, na Rua Salvador Fázzeri, 159, Vila Prado, Roseira/
SP, filha de Eliana Mara Monteiro

Editais de Proclamas — APARECIDA PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 123/2017 – TP nº 08/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ - EPP
CNPJ: 03.750.447/0001-76
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo na cláusula contratual 1.3 e no art. 65, I, “b”, 
da Lei 8.666/93, ficam acrescidos 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 34.885,03 
(trinta e quatro mil oitocentos oitenta e cinco reais e três centavos), ao valor anual do contrato;
Cláusula Segunda – A cláusula 5.1 do contrato nº 123/15 passa a vigorar com a seguinte 
redação: “5.1 - O valor global para execução do objeto deste contrato é de R$ 174.425,16 
(cento e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais dezesseis centavos), daqui 
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”; DATA DA ASSINATURA: 01/08/2018.

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2018 PROC. Nº 359/2018

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 11/2018, 
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em execução de serviços 
de drenagem urbana a ser realizada no Bairro Vila Zélia, Lorena/SP, com fornecimento 
de material, equipamentos e mão de obra. Comunicamos que a sessão pública agendada 
para o dia 01 de Agosto ás 14:00 hrs para a abertura dos envelopes de proposta resultou 
com a empresa LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA - EPP vencedora com o valor de R$ 
1.349.320,21 (Hum milhão trezentos e quarenta e nove mil trezentos e vinte reais e vinte e
um centavos). O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.

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. 506/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
4849/2018GPRO, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na Aplicação de
Concurso, para atendimento do Mandado de Segurança nº 1000989-34.2016.8.26.0323, 
para contratação da seguinte empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO 
E A CULTURA - FAPEC CNPJ Nº: 15.513.690/0001-50

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO

 O Prefeito com base nos artigos 77 e 78, I, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02,
conforme previsto na cláusula 13.7.4, I, da Ata em epígrafe e no parecer jurídico nº 562/18,
emitido no Processo Administrativo nº 2734/2018, resolve RESCINDIR a Ata de Registro de
Preços nº 217/2017, referente ao Pregão Presencial nº 91/2017 adjudicado a seguinte 
empresa: TRYVOO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME CNPJ Nº. 28.638.833/0001-00 

PREFEITURA DE LORENA
Reabertura e Rerratificação: 

Pregão Presencial Nº 46/18 PROC. Nº 309/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura e a rerratificação de edital da licitação 
na modalidade pregão presencial para a contratação de empresa especializada em locação 
de concentrador de oxigênio para os pacientes usuários de oxigênio terapia do município de 
Lorena, pelo período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min do dia 20 de Agosto 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, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.


