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Saeg vence rombo e chega
a R$ 2,4 milhões em caixa

N.º 2.817

Endividada,
Cruzeiro luta
por acordos
Foto: Arquivo Atos

Após encontrar déficit de R$ 13 milhões, nova gestão fecha semestre com lucro
A Saeg (Companhia de
Serviços de Água, Esgoto e
Resíduos de Guaratinguetá) apresentou os números
do primeiro semestre de
2017. Após assumir a autarquia com um déficit de

R$ 13 milhões, o diretor
Miguel Sampaio comemorou o lucro semestral
de R$2,4 milhões. Em entrevista para o programa
Atos no Rádio, Sampaio
comentou a recuperação

econômica do Saeg. “Estamos fechando um lucro de
R$2,4 milhões. Pela primeira vez depois de dois anos e
meio o Saeg volta a fechar
com lucro. Nós tivemos
austeridade administrativa

muito forte nesse primeiro
semestre”, explicou. A companhia, que não fechava em
lucro há dois anos e meio,
tomou medidas para quitar
as dívidas deixadas durante o governo de Francisco

Civil prende
suspeito por
estupros
em Pinda

Carlos (PSDB). O primeiro
passo foi reduzir o número de diretorias de sete
para quatro, e redução de
30% do salário do próprio
diretor.
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Fonseca e a missão das dívidas

A Polícia Civil prendeu um
homem de 34 anos acusado
por roubo e tentativa de estupro em Pindamonhangaba.
O homem também é suspeito
de ter violentado outras três
mulheres na região do bairro
Cidade Nova.

Assim que assumiu a Prefeitura de Cruzeiro, o prefeito
Thales Gabriel Fonseca (SD)
tinha além dos graves problemas na saúde da cidade, um
gargalo para ainda maior: as
dívidas. Segundo levantamento
feito pela equipe econômica no
início da gestão, o Município
tinha uma dívida superior a
R$ 203 milhões.
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Dupla confessa
latrocínio de
taxista de 74
anos em Guará
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Aceg projeta
150 vagas
com shopping
de Tecidos

Foto: Divulgação

PADROEIRA SERTANEJA Com o show do ícone sertanejo Renato Teixeira, começa neste domingo a Festa de
Nossa Senhora da Piedade, a Padroeira de Lorena. Além de outros nomes de peso como Sérgio Reis, a organização
do evento aposta nas tradicionais barracas de comidas típicas para atrair o público.
Pág. 9
Foto: Reprodução

Menor detido confessou crime

Terminou de forma trágica
a busca pelo taxista José
Francisco de Oliveira Filho,
de 74 anos. O corpo de “Pão
Doce”, como era conhecido,
foi encontrado na Colônia
do Piagui, no fim da tarde
de quinta-feira.
Pág. 6

Estado aponta
para queda
de homicídios
O Vale do Paraíba teve uma
queda no índice de homicídios no primeiro semestre do
ano, comparado ao mesmo
período de 2016.
Pág. 4

Atores da Companhia Novos Atores, que se apresenta neste domingo, em Pinda, com a peça “Lisístrata”

Projeto garante conversores
de TV digital para carentes
Dez cidades da região já assinaram o convênio para que
famílias cadastradas possam

receber gratuitamente conversores de TV digital.
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Depois da notícia que atingiu a segunda melhor marca
de geração de empregos
neste ano, segundo levantamento divulgado pelo Caged
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),
Guaratinguetá espera por
um aumento abertura ainda
maior.

Pinda recebe
peça Lisístrata
Pág. 4
no Bosque
da Princesa
Guará lança
Pindamonhangaba promove
neste domingo a apresentação
da peça Lisístrata, da Companhia Novos Atores. O evento
será realizado no Bosque da
Princesa, às 15h. O espetáculo
faz parte da programação de
aniversário da cidade. Lisístrata é a peça baseada na
comédia antiguerra escrita
por Aristófanes, em 411 a.C.
A apresentação trata de uma
comédia grega, que ganhou
um teor polêmico na nova
montagem.
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concurso
público

Guaratinguetá abriu concurso público para os níveis
fundamental, médio e superior.
As inscrições seguem até às
12h do próximo dia 8, pelo
site do Instituto Excelência,
responsável pelas provas marcadas para o dia 20 de agosto.
A expectativa é alta com as
contratações.
Pág. 4

Empresas perdem prazos
e podem ficar sem áreas
doadas em Pinda
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Bastidores da Política

Atos e Fatos
“A política é o único ofício para
o qual se considera que não é
necessária nenhuma preparação”
Márcio Meirelles

PÓS-GRADUAÇÃO EM
ESQUERDA!
O deputado federal, por Santa
Catariana, Pedro Uczai, do PT, está
organizando um curso de pós-graduação para a formação política e
ideológica de líderes de esquerda.
O curso, na região Sul do Brasil, oferecerá aos participantes
certificado oficial de pós-graduação por uma instituição de ensino
superior, Dom José.
O objetivo do curso, segundo
o organizador, é um convite as esquerdas para refletir, sistematizar,
elaborar e compreender o momento
histórico para construir um futuro
melhor para o país.
Os professores indicados para
esta formação são pessoas experientes em política, preparadas
intelectualmente para formar estes

Robert Louis Stevenson

de esquerda.
Os professores de formação de
esquerda se recolheram após a vitória Dilma com as notícias sobre
o mensalão de Lula e a desfiliação
do partido com a Lava Jato.
Os professores das universidades públicas, socialistas e
divulgadores da teoria comunista
deveriam se render à sua incompetência na cátedra.
Ser partícipe de uma universidade falida, corporativista, exímios “dependentes” das tetas do
governo e sem nenhuma contribuição à sociedade; titulares de
cátedra como senhores feudais,
doutores de causa perdida atestam
o seu fracasso pedagógico.
O regime comunista acabou
com a queda do muro de Berlim,
mostrando ser um regime inviável.

“Para a esquerda diálogo
se resume à confronto”
novos líderes com a experiência
adquirida nos últimos anos de governo e de lutas sociais.
A ex-presidente Dilma deverá
falará sobre: “Como destruir um
país em 5 anos”, ou, como “Como
armazenar o vento para as usinas
eólicas”; “A importância da mulher
sapiens na política brasileira”.
O deputado federal Jean Willys
do PSOL deverá falar sobre “A
importância do cuspe na política
brasileira”.
João Pedro Stédile, do MST,
“Como fundar uma entidade fora
da lei e conseguir verba do governo”; Jandira Feghali: “Como se
fazer de vítima das elites” e Guilherme Boulos: “Como morar na
Zona Sul e presidir um movimento
dos sem teto”.
Com todo respeito, é impossível
não fazer uma piada sobre o assunto porque estes líderes e outros só
podem estar brincando com o bom
senso dos brasileiros depois do que
fizeram com o país e a sua imagem
internacional.
À primeira vista, a conclusão
que se pode tirar desta notícia e
da pretensão destes líderes, que a
universidade pública brasileira está
ensinando o comunismo há mais de
cinquenta anos nas universidades
e não conseguiu formar um líder

E o mundo sabe disso!
A geração internet brasileira
percebeu claramente que estes
oportunistas não constroem nada,
pelo contrário destroem e não incentivam o diálogo.
Para a esquerda diálogo se resume à confronto.
O mundo está percebendo que
o regime capitalista tem defeitos
e a economia de mercado é uma
realidade e um fato inconteste:
o mundo não se fez através do
capitalismo? Esta geração é informada, pelo menos, tem fontes
à disposição.
Associar as leis do mercado,
dentro do conceito capitalista e social, o aperfeiçoamento das instituições para distribuir a renda, que
de alguma forma e por culpa da
falta de visão dos líderes políticos
marginalizam parte da sociedade,
com populismo barato.
É possível fazer esta distribuição de renda justa desde que as
instituições do Estado percam a
sua condição colonial, patrimonialista, com a melhoria da qualidade
da educação e de uma melhor distribuição da justiça.
A sociedade anseia por um Estado moderno, que cumpra a suas
atividades com eficiência.
Chega de rótulos e embalagens!

A pergunta que não…

…quer calar: Qual partido político que não terá representantes na
cadeia do juiz Sérgio Moro???

Relações perigosas

Corre na boca-pequena de Cachoeira Paulista que o presidente
da Câmara, Breno Anaya, provavelmente pode ter
colocado a ‘mão
numa cumbuca’. Parece que
sua façanha de
contratar uma
‘agência’ de
publicidade vai
acabar que ação
de improbidade
Breno Anaya
administrativa na Justiça e representação no Tribunal de Contas. Perguntem ao Juliano Satim Vieira!‼

Carga pesada

O prefeito Lucemir do Amaral,
diferentemente do que se propôs
no período eleitoral, decretou mais
um tributo à população de Canas,
com apoio e aprovação da Câmara.
A partir dos próximos meses, todo
chefe de família vai ter que pagar
uma tacha de R$ 6,00 – agregada
a conta de luz, conhecida como
CIP – Contribuição de Iluminação
Pública.

Dança dos partidos

De olho na futura ‘janela partidária’, políticos de várias cores e
tendências de Guaratinguetá começam a se manifestar por partidos
alheios. Regis Yasumura, de caso
pensado com o PSB, após ter sido
eleito vice-prefeito pelo PTB; Pedro
Sannini demonstra grande interesse
pelo PV, que até a última eleição
esteve com Orville Teixeira na presidência, mesmo tendo concorrido a
eleição pelo PROS. O que ninguém
soube informar, se comentários que
o vereador Décio Pereira pretende
desligar-se do PMDB em função
de uma futura e bem distante candidatura a prefeito, é conversa de
esquina ou realidade.

A lei da oferta

É voz corrente entre a periferia
política de Guará que as lideranças
partidárias não devem deixar o vice-prefeito Regis Yasumura desfilar
sozinho na passarela eleitoral do ano
que vem. Pela lista de supostos candidatos a deputado estadual recitada
nos cafezinhos da cidade, nomes
como Marcelo da Santa Casa, Ney
Carteiro, Esnesto Quissak e João
Carlos aparecem em evidência. Sem
contar Marcelo Ortiz que mais uma
vez vai tentar seu retorno a Brasília.

Trampolim

O Prefeitura de Cachoeira Paulista, interventora da Santa Casa, que
pensa em resolver a crise reinante
no hospital, promovendo baile beneficente na cidade. Ao mesmo tempo
que busca o resultado da bilheteria
do Clube, segue contratando funcionários, aparentemente sem função
específica, a exemplo da ex-vereadora Toia da Reciclagem e do próprio
sogro do prefeito.

Faltam 434 dias para acerto
de contas dos eleitores com os
detentores de mandatos locados
nas assembleias legislativas e no
Congresso Nacional. De olho nos
votos, deputados começam a visitar
a região em expectativa de serem
lembrados nas urnas em 7 de outubro de 2018.

A Prefeitura de Lorena, que celebrou parceria com Clube Comercial
para realização do XII Aberto de
Tênis. Esta semana o prefeito Fábio
Marcondes recebeu o presidente
do Clube Renato Marton em seu
gabinete para assinatura do convênio aparado no projeto do Fadenp
(Fundo de Apoio ao Desporto não
Profissional), que prevê incentivos
fiscais.

A iniciativa do ‘representante’
da política passada de Lorena na
Câmara Municipal, que incita um
grupo de vereadores a reprovarem
as contas de 2013 do prefeito Fabio
Marcondes, cujo principal problema
apontado pelo Tribunal foi ter pago
os salários dos professores que eles
deixaram de pagar em 2012...

Pelo jeito não é apenas a especulação política (a turma da praça)
de Guará que enxerga eleição para
deputado como trampolim para
candidatura a prefeito. Esta sema-

para prefeito, somente ele próprio
andou comentando.

Juntos ou separados?

Ainda sobre a possibilidade da
eleição de 2018 influenciar o pleito
municipal de Guará em 2020, analistas da política local acreditam que
o desempenho de Regis Yasumura
numa eventual candidatura a deputado será ‘faca de dois gumes’ para

Marcus Soliva e Regis Yasumura

o prefeito Marcus Soliva, independente do resultado. De acordo com
os ‘cientistas’ da política local, caso
o religioso seja bem votado, sua
‘importância’ não caberá mais em
seu atual cargo; na eventualidade
de uma baixa votação, com certeza,
alguém vai levar a culpa, porque
muitos vão ‘pilhar’, principalmente
aquela dupla de vereadores que planejam dar um ‘sambarilove’ no trio
João Pita, Celão e Marcio Almeida.
Neste caso, a especulação política
aposta que a culpa cairá mesmo no
‘colo’ do prefeito Marcus Soliva.
Perguntem ao Malvadeza!!!

Seis por meia dúzia

Não são apenas projetos e requerimentos que alimentam os comentários no andar de baixo da Câmara
de Guará – leia-se balcão do café. É
voz corrente que a assessoria do vereador Nei Carteiro vai mesmo ser
alterada: sai Pimentel, entra Moura
Brasil. Com isto, eleva-se para
quatro ex-vereadores agregados as
assessorias da Casa, Antonio José,
Arilson Pereira e Frango.

Três é melhor que um

Na contramão do governo municipal de Pinda, o vereador Ronaldo
Pipas, ao que tudo indica, está
preferindo fazer coro com os colegas de Câmara Roderley Miotto e
Rafael Goffi na oposição declarada,
do que se unir aos vereadores que
seguem ‘apenas observando’ e que
aparentemente estão mais contra
que a favor.

Prazo de validade

A Câmara de Pinda fez o ‘dever
de casa’ na última terça-feira, ao se
reunir em sessão extraordinária para
tentar salva a pele, digo, as finanças
de várias entidades assistenciais
que foram excluídas da primeira
partilha de verbas distribuídas pela
Prefeitura. Com a nova grafia do
projeto do Executivo aprovada pelos vereadores, o respiro econômico
das entidades ganham estabilidade,
diferentemente da situação da secretária Regina do Bazar, que pode estar com o prazo de validade vencido
na administração municipal. Pelo
menos este é o ‘zum zum zum’ dos
corredores e antessalas do gabinete
de Isael Domingues.

Dois por um
Marcos Evangelista e Marcelo Santa Causa

na rendeu até apostas nas rodas
que da atual Câmara, poderá sair
um candidato a estadual no ano
que vem, provavelmente para esquentar o nome para as próximas
municipais. Apostam também em
dois vereadores desta legislatura
como prováveis candidatos à vice
em 2020. Nomes como Marcelo da
Santa Casa, Marcos Evangelista,
Pedro Sannini e Celão têm sido os
mais comentados. Sobre a possibilidade de Décio Pereira pegar pilha

Embora alguns setores da Prefeitura de Pindamonhangaba tenham pontuado situação crítica
neste primeiro
semestre, em
especial a saúde municipal, o
fato dos números da violência
terem apontado queda nos
homicídios, a
repercussão da
Isael Domingues
administração
Isael Domingues foi positiva junto
à população. Numa leitura geral, o
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prefeito ainda é criticado por conta
de sua equipe na base de dois por
um, ou seja, para cada dois em ‘cargos de confiança’, um tem endereço
postal em outros municípios.

Recaída

Tem gente que jura ter ouvido
pelos corredores da Câmara de
Lorena uma ‘cantiga’ do vereador
Tão nos ouvidos de alguns colegas,
no sentido de voltar a possibilidade
da reeleição para
presidência. Falaram ainda que
tinha até um rascunho do projeto
de resolução em
mãos para mudar o regimento
novamente. Com
Tão do Vaguinho
a palavra o vereador Maurinho Fradique, que pelo jeito, está tomando
‘bolada nas costas’ do ainda presidente‼!

Cabo de guerra

Se para o primeiro biênio da
presidência da Câmara de Lorena
os governistas perderam a mesa
administrativa, restritos a oito votos,
para a próxima eleição, embora ainda faltem 520 dias para seu início,
tudo indica que o futuro presidente
deva ser escolhido entre eles (a situação). Uma das evidências é que
Samuel de Melo (ainda PTB) passou
a fazer parte do grupo, e outros dois
vereadores, ‘meio que perdidos’ na
oposição, já sinalizaram a possibilidade de aderirem também o bloco de
apoio ao prefeito. Parece que a meta,
é compor todos os cargos da mesa
com a ‘prata da casa’. E o Pedrão já
se conscientizou disto!!!

Social e governo

Com receita orçamentária reduzida e com dívidas herdadas
dos governos anteriores que ultrapassam a barreira da normalidade,
a prefeita de Potim, Erica Soler
(PR), tenta levar seu primeiro
ano de mandato
como pode, fazendo do social
e do governo seu
‘carro-chefe’. O
convênio com
o CDHU para
Erica Soler
construção de
192 casas foi o acontecimento
‘mais palpável’ deste semestre,
seguido do Programa Cidade Legal,
que busca regularizar cerca de 10
bairros da cidade.

Quem procura, acha

O prefeito de Cruzeiro, Thales
Gabriel, acompanhado dos secretários Emerson Goulard, do Desenvolvimento, e Rodolfo Scamilla,
do Planejamento, saíram em campo
esta semana em busca de receita aos
cofres público.
Disseram que é
pensamento do
prefeito mudar
o visual do galpão da Quality
Steel, hoje inacabado e com
aparência de
Thales Gabriel
abandonado na
Rodovia Hamilton Vieira Mendes,
perto da Terceira Ponte, ocupando
uma área de 110 mil m², incentivando os empresários do grupo Jefer
Produtos Siderúrgicos a retomarem
os investimentos na cidade. De
acordo com o presidente da empresa, Silvio Sanches, a obra será
concluída e a produção iniciada
logo em seguida.

Filosofia da lógia

Não existe negocio bom com
pessoas ruins! Principalmente na
política...
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Saeg fecha primeiro semestre com
superávit de R$ 2,4 milhões em Guará

Após encontrar déficit de R$ 13 milhões, nova gestão apresenta lucro e projeta maior recuperação
Foto: Arquivo Atos

Trabalho de funcionário do Saeg, em obra nas ruas de Guaratinguetá

Foto: Arquivo Atos

Da Redação
Guaratinguetá

A Saeg (Companhia de
Serviços de Água, Esgoto e
Resíduos de Guaratinguetá)
apresentou os números do
primeiro semestre de 2017.
Após assumir a autarquia
com um déficit de R$ 13
milhões, o diretor Miguel
Sampaio comemorou o lucro
semestral de R$ 2,4 milhões.
Em entrevista para o programa Atos no Rádio, Sampaio comentou a recuperação
econômica do Saeg. “Estamos
fechando um lucro de R$ 2,4
milhões. Pela primeira vez
depois de dois anos e meio,
o Saeg volta a fechar com lucro. Nós tivemos austeridade
administrativa muito forte
nesse primeiro semestre”,
explicou.
A companhia, que não
fechava em lucro há dois
anos e meio, tomou medidas para quitar as dívidas
deixadas durante o governo
de Francisco Carlos (PSDB).
O primeiro passo foi reduzir
o número de diretorias de
sete para quatro, e redução
de 30% do salário do próprio
diretor.
Em seguida, Sampaio iniciou a campanha “Conta em
dia Saeg”, diminuindo 40%
para 12% a inadimplência
dos usuários de água na

O diretor da autarquia, Miguel Sampaio; gestão combate rombo

cidade, e dando a possibilidade de renegociar débitos.
“Isso deu um fôlego muito
grande para o Saeg, além
da redução durante quatro
meses do contrato da CAB
(empresa responsável pelo
serviço de tratamento de
água e esgoto). Pagávamos
R$ 1,6 milhão e reduzimos
R$ 250 mil e depois para

R$610 mil nesse último mês,
tudo de comum acordo com
a própria CAB, para fazer os
investimentos necessários”,
explicou diretor.
Com uma renegociação de
contratos com prestadores
de serviço, a Saeg consegue
fechar parceria junto à Codesg (Companhia de Desenvolvimento de Guaratingue-

Pagamento de dívidas se torna
palavra de ordem em Cruzeiro

tá) para a coleta de lixo, um
acordo que, segundo nota
da Prefeitura, gera uma economia de aproximadamente
R$ 170 mil em relação ao
contrato anterior.
“Estamos renegociando
todo contrato. Só com o contrato de leitura, o Saeg pagava por ano R$ 2,98 milhões.
Hoje, está em R$1,8 milhão.
Economizamos quase R$ 1,5
milhão só em uma empresa,
imagina nas outras”, projetou Sampaio. “Por isso que
eu digo que o Saeg daqui um
ou dois anos vai voltar a ser
aquela empresa que era no
passado.
De acordo com o diretor, a
expectativa é que até 2018 a
Saeg deve trocar a tubulação
de toda cidade. “Queremos
dividir a cidade em pequenos
setores e controlar a pressão
de cada um”.
Outra aposta da Saeg para
gerar impacto nas finanças
foi a contratação da Fundação Getúlio Vargas para realizar a auditoria no contrato
de Parceria Público-Privada
com a CAB. “Com relação à renegociação dos débitos que o
Saeg tinha, pagamos por mês
R$ 550 mil, só de prestação.
A folha de pagamento anual
da Saeg é R$ 6 milhões, é o
mesmo que vamos pagar de
débito em atraso no ano, nos
próximos dois anos”.
Foto: Arquivo Atos

Com rombo superior a R$ 200 milhões em janeiro, município
luta para colocar as contas em dia e liberar certidões
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Assim que assumiu a Prefeitura de Cruzeiro, o prefeito
Thales Gabriel Fonseca (SD)
tinha além dos graves problemas na saúde da cidade,
um gargalo para ainda maior:
as dívidas. Segundo levantamento feito pela equipe econômica no início da gestão, o
Município tinha uma dívida
superior a R$203 milhões.
Com o fim do primeiro semestre, o balanço da secretaria de
Finanças aponta para uma luz
no fim do túnel, com a redução do valor e o parcelamento
de débitos, principalmente
com a Previdência Social.
Entre os números apresentados com exclusividade pela
secretária de Finanças de
Cruzeiro, Elaine da Silva Oliveira, a dívida de curto prazo,
foi reduzida em mais de 50%.
Ao assumir a administração,
somente de “restos a pagar”,
ou seja, fornecedores e mão-de-obra, a Prefeitura de Cruzeiro devia aproximadamente
R$ 28 milhões.
De acordo com a responsável pela pasta, desse valor, cerca de R$ 12 milhões
ainda serão parcelados, com
destaque à pendências com
fornecedores.
Do montante de 28 milhões, R$ 4 milhões eram
dívidas com financeiras, já
que a administração passada
descontava os valores dos
empréstimos consignados
dos servidores, mas não repassava aos bancos. Segundo
a secretária de Finanças, essa
foi uma das prioridades da
pasta, já que o débito estava
deixando trabalhadores com
o nome sujo.
Outros problemas enfrentados pelo Executivo eram

as dívidas cadastradas na
União e Estado, que passavam de R$ 170 mil. Os
valores eram referentes a
apontamentos, entre eles,
um convênio de 1998 com
o Governo Federal, que não
foi quitado. “A cidade tinha
um convênio, e de acordo
com a auditoria à época, a
Prefeitura deveria ter devolvido R$ 3 mil, mas isso
não foi feito. Quando descobrimos essa dívida, estava
em mais de R$ 30 mil”.
Outra dívida que teve de
ser parcelada pela atual
gestão foi com a EDP Bandeirante. Hoje, Cruzeiro paga
mensalmente R$ 88 mil a
concessionária, referente a
uma dívida de mais de R$ 1
milhão. Segundo Elaine, as
parcelas estão rigorosamente
em dia.
Previdência – O maior rombo da Prefeitura de Cruzeiro

é com relação à Previdência Social. Ao todo, mais de
R$140 milhões em dívida. A
secretária explicou que parte
desse valor (R$ 40 milhões)
já estavam sendo pagos parceladamente.
Apesar do alto valor, a Prefeitura espera estar perto de
uma saída para o problema. A
Câmara de Cruzeiro aprovou
durante sessão extraordinária, na última quarta-feira,
o projeto do Executivo que
autoriza o acordo de parcelamento de débitos previdenciários na secretaria da Receita
Federal e a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.
Com isso, a Prefeitura poderá parcelar em duzentas vezes os valores apresentados
pelas de Finanças. A dívida
que será negociada é de R$37
milhões, já que boa parte dos
mais de R$ 140 milhões são
discutidos judicialmente.

“Cruzeiro vai ingressar
nessa portaria do Governo
que permite o parcelamento
da dívida previdenciária,
e agora nos próximos seis
meses teremos a obrigação
de pagar 2,4% da dívida
de R$37 milhões, ou seja,
R$147 mil, até dezembro”,
contou Elaine.
A partir de 2018, a Prefeitura terá ainda 194 parcelas
de aproximadamente R$85
mil.
Se cumprir o acordo, Cruzeiro poderá requerer a CND
(Certidão Negativa de Débito), que tem emperrado
convênios e a liberação de
emendas. Ainda é necessária
outra regularização, a do
FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço), que
mesmo fazendo parte da
dívida previdenciária, não é
negociado no mesmo sistema
pelo Governo.

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, que tenta amenizar dívidas

Entre maiores devedores do FGTS,
Cruzeiro busca parcelamentos
Dívida pode chegar a R$ 60 milhões e mudança no estatuto do servidor
dá esperança à administração
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Dados da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) colocaram Cruzeiro
como a segunda cidade em
todo Brasil que mais deve
FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço), considerando apenas o setor de
administração pública.

O valor inscrito na dívida
ativa ultrapassa os R$ 38
milhões, mas o número quase
dobra se considerado o valor
total, que segundo a secretaria
Municipal de Finanças está
em R$ 60 milhões.
Apenas o montante inscrito
na dívida ativa é estudado
pelo governo municipal para
ser pago e regularizar a situação da cidade.

A Prefeitura de Cruzeiro
reconheceu que não recolhe
os depósitos de FGTS desde
1995, e que a dívida afeta
cerca de oito mil pessoas,
incluindo ex-servidores e
trabalhadores ainda na ativa.
Apesar do problema, parte
dos R$ 60 milhões já foram
pagos através de decisões
judiciais. Com a dificuldade da
Caixa Econômica Federal em

identificar os pagamentos já
feitos pelo Município, a atual
gestão faz um levantamento
com profissionais especializados em busca do real valor
da dívida. Com os dados, a
Prefeitura espera regularizar
os débitos através de parcelamento junto à Caixa.
De acordo com a secretária
municipal de Finanças, Elaine
da Silva Oliveira, ainda não

há previsão para que a cidade consiga o parcelamento.
“A Prefeitura espera uma
resolução que aumente os
meses de parcelamento, que
atualmente é inviável e está
em sessenta vezes”. Elaine
disse que a previsão é que o
parcelamento possa chegar a
120 meses, o que viabilizaria
o pagamento da dívida.
Apesar de ainda aguardar
uma saída para o parcelamento da dívida, a equipe
econômica comemorou a
aprovação de um projeto de
regime jurídico dos servidores
públicos do município de Cruzeiro e Autarquias, ou seja, o
Estatuto oficial que estabelece
os vínculos empregatícios na
cidade. A matéria pretende
sanar esse problema, estacionando assim a dívida do FGTS.
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Aceg projeta 150 vagas com shopping na
Companhia de Fiação e Tecidos de Guará
Saldo positivo na geração de empregos no primeiro semestre gera expectativa de novo crescimento
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Companhia de Tecidos de Guaratinguetá, que ganhou projeto de construção de shopping com abertura de 150 vagas diretas na cidade

Depois da notícia que
atingiu a segunda melhor
marca de geração de empregos neste ano, segundo
levantamento divulgado
pelo Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados), Guaratinguetá
espera por um aumento
abertura ainda maior. O
saldo positivo de 254 vagas
abertas pode ser reforçado
com a inauguração de um
shopping de malhas na
cidade, com expectativa
de criação de mais 150
empregos formais.
O presidente da Aceg (Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá),
Ricardo Teberga, confirmou
a inauguração do espaço até
dezembro. Ele acredita que o
setor de serviços continuará
puxando a cidade para a
parte de cima do ranking da
geração de empregos.
“A gente observa a fábrica de cobertores, que está
acabando agora um investimento e deve ser inaugurado
em breve. Ela vai gerar mais
150 postos de trabalho”,
contou Teberga.

A previsão da Aceg é que
o número de registros com
carteira assinada na cidade
continue a crescer pelos
próximos cinco meses. “Essa
é a nossa perspectiva, de
melhoria. Se tudo correr bem
na economia e não aparecer
nada diferente na política
que possa mudar o cenário,
as projeções são de que as
coisas melhorem”, analisou
o presidente da Aceg.
Sobre as vagas no shopping de malhas, o presidente da Associação Comercial
deu detalhes do projeto da
Companhia de Fiação e Tecidos, que passou por dois
incêndios, o último em 2011,
que destruiu as estruturas de
um dos prédios da empresa.
“Depois do incêndio, essa
parte da fábrica vai funcionar como um shopping de
malhas, com área de alimentação, que será administrada
pela própria companhia. O
proprietário pretende abrir
esse espaço até dezembro”,
concluiu.
Empregos – No ranking
regional do emprego, Guaratinguetá só ficou atrás de
Campos do Jordão, que abriu
366 vagas nos seis primeiros
meses do ano.

Prefeitura lança concurso para contratação em Guará
Processo tenta preencher 25 vagas em diversas áreas; vencimentos variam entre R$ 937 a R$ 11,6 mil
Rafael Rodrigues
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá abriu concurso público para
os níveis fundamental, médio e
superior. As inscrições seguem
abertas até às 12h do próximo
dia 8, pelo site do Instituto
Excelência, responsável pelas
provas objetivas, marcadas
para o dia 20 de agosto.
As vagas disponíveis para o
nível médio são para o cargo
de agente comunitário de
saúde e para o nível técnico
são para enfermagem. Já as
funções de nível superior são
auditor público interno, nutricionista, enfermeiro e médico
de PSF.
De acordo com o coordenador de gestão de licitação e
compras da Prefeitura, Ademar dos Santos Filho, ao todo
são oferecidas 25 vagas, além
da formação de um cadastro

reserva. Ele disse que agentes
comunitários de saúde, por
exemplo, serão cinco vagas
para preenchimento imediato e 19 vagas para cadastro
reserva.
O cargo de auditor público
interno, que tem salário base
de R$ 4 mil, terá três vagas,
sendo uma para cada segmento: administrativo, contábil e
jurídico.
Ainda com exigência de nível
superior, o concurso oferece
uma vaga para enfermeiro de
PSF com salário de R$ 1,3 mil,
médico PSF com vencimentos
em torno de R$ 11,6 mil e
nutricionista, com salário
previsto de R$ 937. Para o
nível técnico serão cinco vagas
imediatas e duas reservas, com
salário médio de R$ 937.
A taxa de inscrição varia de
R$ 20 a R$ 50, dependendo
do nível de escolaridade das
vagas oferecidas, e os salários,

Concurso público anunciado em Guaratinguetá aumentou expectativas com contratações imediatas

variam de R$ 937 à R$ 11,6
mil, para médico.
Santos afirmou que após os
recursos, e o cumprimento
dos prazos, a Prefeitura deve
contratar os aprovados imediatamente. “Temos alguns
prazos para cumprir, como a
publicação de resultado e fase
da homologação do concurso
para o início das contratações.
Acredito que dentro de 15 a
20 dias, mas claro levando em
consideração a necessidade
administrativa para constar as
publicações para comparecer
o candidato aprovado”.
De acordo com o edital, a
prova objetiva e de múltipla
escolha será realizada no dia
20 de agosto, mas o local e o
horário, serão divulgados no
próximo dia 14 pelos sites da
administração municipal e da
empresa responsável pelo concurso, o institutoexcelencia.
pr.com.br.

Sem verbas, entidades pedem apoio da população de Pinda
São Gabriel reduz atendimento e Apamex paralisa por completo; instituições de caridade pedem doações
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Mais de duas semanas após
a autorização legislativa para
a transferência de recursos
para 16 entidades assistenciais de Pindamonhangaba,
as instituições que ficaram
fora da lista pedem o apoio da
população para conseguirem
manter suas atividades. Sem
a garantia dos repasses, as
associações lutam para se
adequar à nova realidade.
No último dia 11, a Câmara aprovou o projeto do
Executivo que garantiu que,
a partir de agosto, 16 instituições voltem a contar com
o recebimento de repasses
municipais, estaduais e federais. As entidades estavam

desde o início do ano sem
receberem as verbas, já que
o Município demorou a se
adequar às novas regras do
Marco Regulatório do Terceiro Setor, que regulamenta
a transferência de recursos
públicos às instituições e que
vigora desde janeiro.
De acordo com a Prefeitura, as entidades foram
escolhidas porque “prestam
serviços de alta e média
complexidade que abrangem
o maior número de usuários”.
O Executivo ressaltou ainda
que a seleção foi realizada
de modo excepcional e que
todas as instituições poderão
receber recursos a partir de
chamamento em critério de
igualdade, que será realizado
até o fim do ano.

Uma das entidades que ficaram de fora da lista das contempladas foi a Associação
Criança Feliz do São Gabriel,
que trabalha na reestruturação de famílias.
A instituição oferece acompanhamento odontológico,
oftalmológico, pedagógico,
psicológico, pediátrico e
pedagógico gratuito à trinta
famílias.
De acordo com a presidente
da Associação, Neila Moraes,
nos últimos anos a entidade
contava com uma verba municipal de cerca de R$ 47 mil.
Após ser informada que a
São Gabriel não estava inclusa na lista das entidades selecionadas, a voluntária fez um
apelo à população. “Já que
o prefeito Isael Domingues

(PR) não reconheceu o valor
do nosso trabalho, precisaremos muito da ajuda do povo.
Ele pode contribuir de todas
as formas, desde alimentos
até com roupas, que serão
doadas as famílias carentes
que assistimos”.
A presidente explicou quais
medidas serão tomadas para
que a entidade consiga enfrentar o delicado momento
financeiro. “Já que a maioria
das famílias que atendemos é
encaminhada pela Prefeitura,
explicaremos ao Executivo
que não temos mais condições de absorver esta demanda. Infelizmente, esta atitude
lamentável da Prefeitura
acabará atrapalhando muito
o nosso trabalho”.
Outra entidade que ficou

fora da lista foi a Apamex
(Associação Pindamonhangabaense de Amor Exigente),
que busca manter crianças
e jovens carentes longe do
mundo das drogas. Há mais
de 12 anos presente no munícipio, a instituição também
colabora com famílias que
possuem dependentes químicos.
Além de revelar que a entidade recebia anualmente um
repasse municipal de R$ 52
mil, o presidente, Fernando
Antunes, demonstrou sua
indignação com a decisão
do Executivo. “Fomos injustiçados pela Prefeitura e
até agora não entendemos
o critério que eles usaram.
Infelizmente, tivemos que
paralisar o atendimento que

prestávamos há quase cinquenta crianças. Recorremos
a Defensoria Pública para que
esta decisão seja revertida”.
Antunes descreveu ainda a
importância do apoio da população para a retomada do
projeto. “Precisamos que os
moradores contribuam com
doações financeiras, pois temos que arcar com a contratação dos psicólogos e demais
profissionais que atendem os
nossos assistidos”.
Apoio – Os interessados
em realizarem doações para
as duas entidades citadas na
matéria podem entrar em
contato através dos telefones
(12) 99119-5609 (Apamex)
e o (12) 3648-5293 (Associação Criança Feliz do São
Gabriel).
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Após desrespeitarem prazos, empresas
podem perder áreas doadas em Pinda
Magrão cobra retrocessão de terrenos; seis grupos “estão na mira” de requerimento encaminhado
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, Carlos Eduardo de Moura, o
Magrão (PR) encaminhou
um requerimento pedindo
maior agilidade na fiscalização sobre empresas privadas, que receberam áreas
doadas pelo Município e

que não concluíram a construção dos prédios dentro
do prazo determinado. O
documento cobra a retrocessão dos terrenos doados
aos empreendimentos que
desrespeitaram os períodos
estabelecidos por lei.
De acordo com o chefe do
Legislativo, a realização de
um levantamento apontou
que desde o ano de 2000

foram doadas 27 áreas para
a instalação de empresas na
cidade.
Entre as beneficiadas,
seis ainda não iniciaram
as obras, sendo passíveis
de retrocessão das áreas.
As empresas Recipar, Dow
Brasil S/A, Faber Pint Pinturas Especiais, Brasquip
Ambiental, ETR Óleos S.A e
Remcsal Recuperação, Mis-

tura e Comércio de Sais Ltda
correm o risco de serem
penalizadas.
“Há necessidade de uma
rigorosa fiscalização das
áreas doadas pelo município
às empresas privadas, pois
de acordo com a lei, ela tem
o prazo de dois anos para
iniciar suas atividades e
até dez anos para concluir
as obrigações assumidas”,

explicou Magrão.
O parlamentar ressaltou
ainda que a lentidão para a
instalação das empresas e
o consequente desrespeito
à lei municipal prejudicam
o recolhimento de impostos
e a geração de empregos em
Pindamonhangaba.
Após o envio do ofício,
que contou com uma cópia
ao Ministério Público, o

Vila Passos
recebe novo ESF
e reforma em
campo esportivo

prefeito Isael Domingues
(PR) tem até um mês para
encaminhar uma resposta.
A reportagem do Jornal
Atos tentou entrar em contato com as empresas que
podem ter de devolver os
terrenos doados pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
mas nenhum responsável
foi localizado para comentar
o caso.
Foto: Francisco Assis

Somadas, obras chegam a R$ 865
mil; previsão da Prefeitura para
entrega é de três a seis meses
Rafaela Lourenço
Lorena

Os moradores do Vila Passos receberão melhorias na
infraestrutura, saúde e esporte no bairro, ainda este ano.
A Prefeitura construirá um
novo ESF (Estratégia Saúde
da Família) para auxiliar os
atendimentos da unidade do
Bairro da Cruz, e reformará o
Campo do Rodovias.
A nova unidade de saúde
terá 250 m² e será construída
onde hoje existe uma quadra
ao lado do campo de futebol,
entre as ruas Rui Barbosa e
Francisco de Paula Franco.
De acordo com o secretário
de Obras e Planejamento Urbano, Marcos Anjos, o projeto
foi desenvolvido, planilhado
e aprovado em conjunto com
a equipe técnica da secretaria da Saúde. “Já fechamos
o orçamento. A secretária
(Imaculada Conceição) vai
dar abertura ao processo
licitatório, que demora de

trinta a quarenta dias. A
gente acredita que dentro de
cinquenta dias no máximo o
senhor prefeito vai assinar a
ordem de serviço para o início
da obra”, contou.
Orçada em R$ 565 mil,
a obra contará com recursos municipais, estaduais e
federais. Parte do recurso
proveniente da parceria com
o Ministério da Saúde já está
no município.
Do total, R$ 485 mil são
oriundos do convênio e R$80
mil serão de contrapartida da
Prefeitura, com recursos do
tesouro municipal.
O fato predominante para a
definição desta construção é
à sobrecarga no atendimento
da unidade do Bairro da Cruz,
que recebe 12 mil habitantes
do bairro vizinho. “Acreditamos que a Vila Passos deva ter
na ordem de três mil famílias.
Se colocarmos quatro pessoas
por famílias, temos aí 12 mil
pessoas. Tendo unidade específica no bairro, sem dúvida

Crianças e adolescentes brincam no campo do Rodovias, que passará por reforma; bairro deve contar com também com novo posto do ESF

vai desafogar bem a unidade
do Bairro da Cruz e a população terá um atendimento
melhor”, ressaltou Anjos.
Já o Campo do Rodovias
contará com um orçamento
de aproximadamente R$300
mil, sendo R$ 240 mil do
convênio com o Ministério
dos Esportes e R$ 60 mil
dos cofres públicos para a
reforma. Com estrutura deteriorada, o campo tem muros
esburacados, não conta com
calçadas e virou esconderijo
para usuários de drogas.
A revitalização contará

com iluminação em todo o
campo, retirada dos muros
e instalação de alambrados,
construção de dois vestiários, banheiros masculino e
feminino, tudo com acessibilidade, e uma lanchonete
para ser explorada no local.
“Hoje, o quadrilátero é todo
fechado, nós estamos abrindo e colocando alambrados
para que o campo seja visivelmente aberto e que não
haja o uso indevido do local.
Este equipamento público
vai ser bem utilizado”, ressaltou Anjos.

A aposentada Maria Aparecida dos Santos, de 70 anos,
que mora há 12 anos no bairro, comemorou a notícia. “Eu
acho muito bom eles fazerem
essa reforma aí no campo,
porque precisa mesmo. É
muito bom o prefeito quebrar
esse muro, porque precisa
ser mais iluminado. E o postinho é muito bom também,
porque a gente ‘bater’ daqui
lá no Bairro da Cruz não é
mole não”.
O prazo de entrega da reforma do campo esportivo é
de três meses, e a previsão

para a inauguração da nova
unidade de ESF, em seis
meses.
Infraestrutura – A Prefeitura mantém o trabalho em
outras obras pela cidade. A
rua Pereira Penque foi pavimentada e as obras da alameda Professor João Malafronte
está em fase final.
De acordo com o secretário
de Obras e Planejamento
Urbano, um terceiro investimento que a Prefeitura deve
fazer, talvez em 2018, é a
instalação de uma praça em
frente à unidade de saúde.

Após foco de incêndio e rachaduras no solo, Prefeitura
de Guará encerra descarte de entulho no Santa Luzia
Com recomendação do Ministério Público para fechar, nova área em Guaratinguetá está em fase final do projeto
Foto: Arquivo Atos

Estéfani Braz
Guaratinguetá

Um princípio de incêndio
deixou em alerta a secretaria
de Meio Ambiente, em Guaratinguetá, para o acúmulo
de materiais sem utilidade no
Parque Ambiental do Santa
Luzia. O local foi fechado
para o descarte de entulho e
uma nova área está em fase
de aprovação pela Prefeitura.
De acordo com a secretária
de Meio Ambiente, Giane
Brezolin, o local já tinha uma
recomendação para ter as
atividades encerradas. “A recomendação era do Ministério
Público, Gaema, Procuradoria
da Justiça e respaldado pela
Cetesb (Companhia Ambiental

Entulhos aguardam retirada em bairro de Guará; Prefeitura anunciou fim de descarte no Santa Luzia

do Estado de São Paulo). Acontece que quando assumimos
em janeiro, nos deparamos
com essa situação, porém,
com 27 pontos de descarte
irregular no município”.
Com a necessidade de uma
limpeza emergencial e o alerta
de surto de dengue, o fechamento do local foi adiado.
Recentemente, um princípio
de incêndio e rachaduras no
solo fizeram com que a medida
fosse repensada, já que caso o
fogo se alastrasse, seriam cinco
anos de material queimados.
Além disso, as rachaduras
colocam em risco a vida de
quem trabalha no local.
A secretária lembrou ainda
a importância de colocar nas
caçambas apenas os restos

de construção civil. “Pedimos
para que não misturem com
plástico ou papelão, porque
vamos receber as caçambas
com o entulho limpo. Temos
um triturador e esse material
é destinado às estradas rurais
e aos bairros que não tem
pavimentação”.
A Prefeitura recebe pneu
e madeiras despejadas em
caçambas. “Se vier material
misturado, nós não vamos
estar recebendo”.
Um novo aterro de inertes
está em fase de licenciamento
pela Cetesb. A área, que está
em fase final de projeto, recebeu o parecer de viabilidade
técnica para implantação, e
ficará localizada no bairro
Vila Brasil.

Nosso novo endereço em Guaratinguetá:
Rua Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro
Galeria Veras - (12) 3133-3257
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Pescadores acham
corpo de turista de
Guará em Paraty
Foto: Reprodução

Da Redação
Guaratinguetá

Um grupo de pescadores localizou, na manhã desta quinta-feira, o corpo do turista de
Guaratinguetá, José Cardoso,
29 anos, em Trindade-RJ. O
jovem morreu afogado após
escorregar em uma pedra da
Praia do Cepilho no último
final de semana.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros, o corpo foi encontrado em alto-mar na Baía da
Ilha Grande. Já a remoção foi
feita na Praia do Rancho.
Segundo a Polícia Civil, a
vítima caiu de uma pedra,
no último sábado, enquanto
se preparava para tirar uma
foto com a namorada. O cadá-

Criminoso foi identificado após atacar mulher
no Cidade Nova; município já possui registro
de 21 casos de estupro durante neste ano
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Cardoso, encontrado em Paraty

ver foi encaminhado ao IML
(Instituto Médico Legal)
de Angra dos Reis-RJ e foi
liberado nesta sexta-feira
para o sepultamento.

Foi preso por assaltar
passageiros em Pinda
Um homem de 27 anos foi
preso, na noite da última quarta-feira, após cometer um assalto contra passageiros de um
ônibus no distrito de Moreira
César, em Pindamonhangaba.
O comparsa do criminoso
conseguiu fugir.
Segundo a Polícia Militar,
os passageiros relataram que
foram surpreendidos pela
dupla, armada, que os obrigou

a entregar dinheiro e pertences pessoais.
Após ser acionada, a Polícia
Militar realizou um patrulhamento na região, conseguindo localizar um dos bandidos.
O criminoso tentou reagir,
mas acabou imobilizado e
preso pelos policiais. Até o
fechamento desta edição o
outro assaltante não havia
sido identificado.

Marido é preso após bater
em mulher de Cruzeiro
A Polícia Militar prendeu,
na madrugada desta quinta-feira, um homem de 31 anos
acusado de espancar a esposa,
no Itagaçaba, em Cruzeiro.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por testemunhas que
ouviram os gritos da vítima,
que foi agredida com diversos

socos no rosto.
O criminoso foi preso
próximo à sua residência, e
autuado pela Lei Maria da
Penha.
De acordo com a Polícia
Civil, a vítima já havia registrado outros dez boletins
de ocorrência por agressão
contra o marido.

Menor é flagrado traficando
crack e cocaína em Cruzeiro
A Polícia Militar apreendeu
um adolescente de 16 anos
por ato infracional de tráfico
de drogas, na noite da última
quarta-feira, no Itagaçaba, em
Cruzeiro.
De acordo com o boletim de
ocorrência, o menor infrator

foi flagrado com 16 gramas
de cocaína e 18 pedras de
crack em uma esquina da
rua Lucia Romeu Novaes.
Mesmo sendo apreendido,
o adolescente foi liberado
diante a presença de um
responsável.

Traficante é preso com cem
gramas de cocaína em Cruzeiro
Um jovem de 25 anos foi
preso com cerca de cem gramas de cocaína, na tarde da
última quarta-feira, no Vila
Batista em Cruzeiro.
O criminoso foi localizado
através de um trabalho conjunto entre as polícias Civil e
Militar, que deslocaram suas
equipes até à parte alta do
bairro. Os policiais se depararam com o bandido na rua
José de Elias. Ao perceber a

aproximação das viaturas,
o traficante tentou fugir,
mas acabou capturado. Na
sequencia ele revelou que
havia escondido cem capsulas da cocaína próximas
a um matagal.
O criminoso foi encaminhado a Dise (Delegacia
de Investigações sobre Entorpecentes) e transferido
para a Cadeia Pública de
Cruzeiro.

Carro de taxista desaparecido
é localizado em Guaratinguetá
Um grupo de moradores
de Guaratinguetá encontrou, na noite da última
quarta-feira, o carro do
taxista José Francisco Oliveira, que foi assassinado
na tarde do dia anterior. O
trabalhador foi visto pela
última vez em um ponto
próximo a Igreja Matriz, no
Centro.
De acordo com a Polícia
Militar, populares encontra-

Polícia Civil prende
suspeito por série
de estupro em Pinda

ram o veículo abandonado
em uma estrada de terra,
no início da madrugada, no
Santa Luzia. Dentro do automóvel não havia marcas
de sangue, mas o taxímetro
foi retirado do painel.
O carro foi periciado e a
Polícia Civil desvendou o
paradeiro do trabalhador,
que desapareceu enquanto
realizava uma corrida com
um passageiro.

A Polícia Civil prendeu um
homem de 34 anos acusado
por roubo e tentativa de estupro em Pindamonhangaba.
O homem também é suspeito
de ter violentado outras três
mulheres, na região do bairro
Cidade Nova.
No início do mês, uma

vítima registrou um boletim de ocorrência após ser
atacada no Cidade Nova. Ela
relatou que foi abordada
após sair da academia, e
que o homem a obrigou
entrar em uma construção
abandonada. Além de roubar os pertences da vítima,
o criminoso ordenou que
tirasse a roupa. Aproveitando um momento de

descuido do agressor, que
foi atender o seu aparelho
celular, a mulher reagiu,
conseguindo fugir.
Após descrever as características do criminoso, a polícia conseguiu identifica-lo,
já que ele era conhecido nos
meios policiais.
Já na tarde da última sexta-feira (21), policiais civis estiveram na casa do acusado,

localizada no Jardim Eloyna,
mas ele não foi encontrado. Porém no local, foram
apreendidas as roupas que
o agressor usou na data do
crime.
Ao deixar o local, os policiais se depararam com o criminoso caminhando por uma
avenida. Ele tentou escapar,
mas acabou preso.
De acordo com a Polícia Civil, o homem será investigado
por outros três estupros na
região do Cidade Nova, cometidos num intervalo de tempo
de pouco mais de um ano.
A expectativa é que as vítimas sejam chamadas, ainda
nesta semana, para reconhecer o violentador.
Números – De acordo com
dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado,
Pindamonhangaba registrou,
de janeiro a junho, 21 casos
de estupro. Os dois primeiros
meses do ano foram os que
contabilizaram o maior número, com cinco crimes cada.
Já em 2016, o número de
estupros no município chegou a 38 casos.

Dupla confessa latrocínio de
taxista de 74 anos em Guará
Homem de 23 e menor de 16 anos estrangularam vítima e esconderam
corpo na Colônia do Piagui; trabalho de busca por idoso teve 24 horas
Fotos: Divulgação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Terminou de forma trágica
a busca pelo taxista José
Francisco de Oliveira Filho,
de 74 anos. O corpo de “Pão
Doce”, como era conhecido,
foi encontrado na Colônia
do Piagui, no fim da tarde
de quinta-feira.
O taxista desapareceu na
última quarta-feira após sair
para trabalhar por volta das
13h. Dois rapazes confessaram que roubaram R$ 160,
o carro da vítima e que mataram o idoso com um golpe
de estrangulamento.
Robson Vilela dos Santos,
de 23 anos, e M.R.M.J, de 16
anos, foram capturados pela
Polícia Militar no bairro Santa Luzia. Os PM’s chegaram
até a dupla depois de uma série de denúncias anônimas.
“Fomos para o local, com a
viatura e as motos da Rocam.
Chamamos as pessoas dessa
casa e logo de pronto saiu o
menor e ele confirmou que o
outro autor também estava
na casa. Chamamos os dois
para conversar e eles confessaram que eram os autores
do latrocínio”, detalhou o
sargento Alex.
A dupla levou os policiais
até o local onde o corpo foi
deixado. Os PM’s encontraram José Francisco em
um local de difícil acesso,

O menor e o homem capturados pela Polícia, que confessaram o assassinato do taxista em Guaratinguetá

próximo ao Rio Paraíba. A
frieza da dupla chamou a
atenção do cabo Alexandre.
“Estavam extremamente
frios, demonstrando uma
perversidade no ato que
cometeram. Representam
perigo à sociedade”.
O corpo foi encontrado por
volta das 18h. Robson e o
menor foram levados à DIG
(Delegacia de Investigações
Gerais) de Guaratinguetá às
19h30. A dupla contou ao
delegado assistente da DIG,

Francisco Sannini Neto, que
acionaram o taxista para
praticar um assalto. Já em
uma região mais afastada,
Robson aplicou um mata-leão no taxista. A vítima
morreu na hora e a dupla
fugiu com o dinheiro e o veículo, antes de deixar o corpo
em um barranco próximo ao
Rio Paraíba.
“De acordo com a oitiva
de ambos os acusados, foi
o maior de idade (Robson)
que aplicou o golpe, mas

sempre contando com o
apoio do adolescente. Ele
foi indiciado e preso em
flagrante por latrocínio além
de corrupção de menores. O
menor foi aprendido por ato
infracional análogo ao crime
de latrocínio e ficará a disposição do Poder Judiciário”,
esclareceu o delegado.
Robson Santos permanece
preso na cadeia pública de
Lorena, enquanto o menor
foi apreendido e permanece
na cadeia de Aparecida.
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Estado aponta queda de homicídios na região
Pindamonhangaba lidera baixa no registro de casos; Cruzeiro mantém índices preocupantes
Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Regional

A secretaria de Segurança
Pública do Estado divulgou,
na tarde da última terça-feira,
um levantamento que apontou que o Vale do Paraíba
teve uma queda no índice
de homicídios no primeiro
semestre do ano, comparado
ao mesmo período de 2016.
Enquanto Pindamonhangaba
foi o município que teve a
principal queda, Cruzeiro
registrou o maior aumento
de casos.
De acordo com os dados, a
região contabilizou 163 homicídios neste semestre, 48 a
menos do que nos primeiros
seis meses de 2016, quando
foram registrados 211 crimes.
Mesmo com a diminuição
de casos, o Vale do Paraíba
permanece a região mais violenta do interior do Estado.
Proporcionalmente, levando
em conta o número de vítimas por cem mil habitantes, a
região ultrapassa até mesmo
os índices da Capital e Grande
São Paulo.
Pindamonhangaba foi o
destaque positivo do levantamento, já que obteve uma
taxa de redução de mais de

Viaturas da Polícia MIlitar durante operação na avenida Thomaz Alves Figueiredo, em Lorena; região tem queda em casos de homicídios

47%, passando de 17 para
9 casos.
Outras duas cidades que
registraram uma queda de assassinatos foram Aparecida e
Lorena. Neste semestre, a Terra da Padroeira teve somente
um homicídio, enquanto no
ano passado três moradores
tiveram mortes ligadas à
violência. Já em Lorena, dez
pessoas foram mortas neste
ano, uma a menos do que
em 2016.
Já Canas, Cachoeira Paulista e Silveiras não tiveram
nenhum homicídio neste
primeiro semestre.
Contramão – Segundo os
dados do Estado, Cruzeiro foi
líder no aumento de homicídios na região. Enquanto em
2016 três moradores foram
mortos, o número saltou para
sete este ano, representando
um crescimento de mais de
133%.
Guaratinguetá também teve
um aumento de registros,
passando de 10 para 12 casos na comparação dos seis
primeiros meses dos últimos
dois anos.
Potim, Cunha e Piquete
contabilizaram, neste semestre, um homicídio a mais do
no mesmo período de 2016.

Dade libera e Aparecida investe em duas avenidas
Com investimento de R$ 1,3 milhão obram atendem Solon Pereira e Totó Barbosa a partir de agosto
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Aparecida

O Dade (Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento
das Estâncias) liberou R$1,3
milhão para obras nas avenidas Solon Pereira e Totó
Barbosa, em Aparecida. A Prefeitura já encerrou a licitação
e os trabalhos devem começar
em agosto. O investimento, de
acordo com a empresa vencedora do certame licitatório,
será de R$ 800 mil.
De acordo com o Executivo, a proposta é utilizar
os R$500 mil restantes da
verba nas ruas adjacentes às
avenidas.
As obras contemplarão a
relocação de postes, nova
iluminação na extensão das
avenidas, implantação de
ciclovias e melhorias na infraestrutura na drenagem de
água e esgoto das vias.
A princípio, informações
que circularam em um grupo
de debate em uma rede social
eram de que o valor investido

seria para o recapeamento
das avenidas. O custo chamou
atenção dos internautas.
O prefeito Ernaldo César
Marcondes (PMDB) comentou
a situação. “O projeto inclui
muita coisa, principalmente
arborização, remoção de postes que estão fora do eixo da
via, então é um projeto caro
mesmo. Mas é caro pelo custo
do projeto, e não por invenção. Já foi feita a licitação,
tem uma empresa vencedora e as obras começam em
agosto. É uma questão de
esclarecimento, dinheiro do
Dade só pode ser gasto com
obras para o turismo, implementação e acessibilidade
turística”.
A previsão de conclusão
das obras é de um ano, mas
o prefeito acredita que elas
podem ser concluídas antes
do prazo. “Acredito que saia
antes, porque é uma via de
acesso muito importante
que liga Aparecida a Potim.
Pedimos para que o processo fosse acelerado o mais

A avenida Solon Pereira, um dos focos de obras custeadas com verbas liberadas pelo Dade; investimento de R$ 1,3 milhão em restauração

rápido possível. E também é
interesse, pois o recurso do
Dade é pago por medição. A
obra concluindo, vai sendo
paga por fase”, concluiu.
O orçamento inicial para as

obras era de R$ 1,3 milhão,
mas a proposta da empresa
vencedora da licitação era fazer o serviço com R$ 500 mil
a menos do que o previsto.
Com isso, o prefeito confir-

mou que tentará apresentar
um novo projeto ao Dade
para aproveitar a sobra do recurso que será utilizado para
investir em ruas adjacentes
às avenidas Solon Pereira e

Totó Barbosa.
Questionado se os trabalhos podem interferir no fluxo
de trânsito e de turistas na
cidade, o prefeito descartou
essa possibilidade.

Aparecida restaura
Marcus Soliva garante que mudança
duas praças próximas do Pronto Socorro está “80% aprovada”
à igreja de São Roque Reunião em São Paulo avança discussão por implantação do PS no
Foto: Divulgação

prédio das delegacias da Mulher, Plantão Policial e 1° Distrito Policial
Foto: Divulgação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Funcionários da Prefeitura de Aparecida, em reformas de praças
Da Redação
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida
deu início ao trabalho de
recuperação da praça Padre
Marino Otacílio Plentz, próximo à igreja de São Roque,
na avenida Zezé Valadão. O
serviço atende solicitação dos
moradores da região.
A revitalização conta com
vagas de estacionamento 45º

no entorno da praça, o que
levou a um recorte no local,
com dimensões menores, mas
com promessa de melhor
estrutura de acessibilidade
e paisagismo. Os aparelhos
de academia permanecerão
no espaço com readequação.
Após a restauração do local,
a praça Maria Herondina
Vieira Bergamini, também
localizada no alto do São
Roque, será recuperada.

A comitiva encabeçada pelo
prefeito de Guaratinguetá,
Marcus Soliva (PSB), para
discutir a mudança do Pronto
Socorro Municipal, esteve em
São Paulo na última quinta-feira. A reunião, feita com
os secretários de Segurança
Pública, Educação e chefe
da Casa Civil do Estado,
praticamente sacramentou
a autorização pela mudança.
Soliva confirmou em entrevista na última sexta-feira
que resta apenas a apresentação de uma planta da escola
Embaixador Rodrigues Alves,
que abrigará o Plantão Policial e o 1°Distrito Policial.
Hoje, o prédio é utilizado
pela Diretoria Regional de
Ensino e conta com 16 salas

Soliva (à direita), durante reunião pelo Pronto Socorro, em São Paulo

grandes. Para a aprovação da
saída da Diretoria de Ensino
e mudança das delegacias,
seria necessário que o prédio
tivesse ao menos 36 salas,
com espaços menores.
“No Embaixador são 16,

no prédio das delegacias na
Rangel Pestana são 36. Evidente que é possível pegar
uma das salas de aula do
Embaixador e fracionar, dividir em até três salas, porque
são espaços maiores do que

os das delegacias”, avaliou o
prefeito.
A planta do prédio do Embaixador Rodrigues Alves
deve ser apresentada no
início de agosto. Antes, será
necessário alinhar com o
delegado seccional de Guaratinguetá, Márcio Marques
Ramalho, mudanças que
precisarão ser feitas para
padronizar a planta do novo
prédio.
Soliva foi questionado sobre o percentual de aprovação da mudança do Pronto
Socorro para o prédio das
delegacias. “Acredito que estamos com 80% do caminho
andado na parte de aceites. O
aceite final é a apresentação
das plantas. Vamos provar
que as mudanças não vão
fazer as delegacias perderem
em espaço físico”, concluiu.
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Fique atento
aos seus direitos
Drª Sara Billota

| OAB/SP nº 288.877

Projeto garante conversores
de TV digital para carentes
Mais de 148 mil famílias devem ser beneficiadas pelo
programa Seja Digital, assinado por dez cidades da região

Me aposentei, mas tive um
desconto em meu benefício.
Do que se trata esse desconto?
Todos aqueles que já possuem 30 ou 35 anos de contribuição podem se aposentar,
porém o benefício poderá sofrer
um desconto referente ao Fator
Previdenciário.
Fator Previdenciário é um cálculo feito com base na idade do
contribuinte, quanto mais distante
ele estiver dos 60 anos (mulheres)
ou 65 anos (homens), maior será
o desconto.
Como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição
com a fórmula 85/95?
A fórmula 85/95 é uma alternativa ao fator previdenciário,
se enquadra nessa regra para
se aposentar quem tem direito a
receber a aposentadoria integral.
Os números 85 e 95 representam
a soma da idade da pessoa e do
tempo de contribuição dela para
o INSS. 85 é para mulheres, e 95
para homens.
Por exemplo, se uma mulher
tem 55 anos de idade e 30 anos
de contribuição, ela pode se
aposentar porque a soma dos
dois valores dá 85 (55 + 30). No
caso de um homem, ele poderia
se aposentar, se tivesse, por
exemplo, 60 anos de idade e 35
anos de contribuição (60 + 35 =
95). Essa combinação pode variar
conforme o caso de cada pessoa.
O importante é a soma dar 85

(mulheres) ou 95 (homens).
Mas é obrigatório ter um mínimo
de contribuição: 30 anos de
contribuição para mulher e 35
para homem.
Gravidez durante o aviso
prévio:
No caso da empregada,
que em gozo do aviso prévio (trabalhado ou indenizado)
descobre que está grávida, a
esta também é assegurada a
estabilidade provisória conferida às gestantes, consoante
disposição do Art. 391-A da CLT,
recentemente inserido pela Lei
12.812/2013, bem como da
Súmula 244 do TST.
Gravidez durante contrato
por prazo determinado e
contrato de experiência:
No contrato por tempo determinado, e inclusive no contrato de experiência, o mesmo
entendimento é seguido, conforme dispõe a Súmula 244,
III, do TST.
Importante esclarecer que
ainda que o empregador desconheça o estado gravídico
da empregada e a dispense e,
posteriormente à dispensa a
empregada descubra que está
grávida, tendo a concepção
ocorrido durante o contrato de
trabalho, tal desconhecimento
pelo empregador não afasta o
dever de pagamento de indenização decorrente da estabilidade ou de sua reintegração.

Rua Dr. Castro Santos, 83, sala 11
Campo do Galvão - Guaratinguetá/SP
( (12) 3133-3257 | (12) 98838-1702 | sarabillota@gmail.com

Entrega de conversores de TV digital em programa de parceria entre cidades e Anatel; Seja Digital promete atender 148 mil famílias na região
Rafael Rodrigues
Região

Dez cidades da região já
assinaram o convênio para
que famílias cadastradas
em programas sociais possam receber gratuitamente
conversores de TV digital.
A distribuição começa em
agosto.
O sinal analógico nestas
cidades será desligado em
29 de novembro. O acordo
foi firmado com a Seja
Digital, entidade ligada à
Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações), responsável pela migração do
sinal analógico.
Entre os municípios
atendidos estão Aparecida (2.094 famílias), Cachoeira Paulista (3.231),
Canas (754), Guaratingue-

tá (7.226), Lorena (7.623),
Pindamonhangaba (16.282),
Piquete (1.659) e Roseira
(1.333).
Outras duas cidades que
fazem parte do convênio
são Cruzeiro e Potim. A expectativa é que mais de 148
famílias sejam beneficiadas
com o projeto. De acordo com
a entidade Seja Digital, para
receber os conversores as
famílias precisam estar inscritas em programas sociais
do governo federal, como o
Bolsa Família e o Minha Casa
Minha Vida.
De acordo com a prefeita
de Potim, Erica Soler (PR), a
previsão é que na cidade quase duas mil famílias tenham
direito ao kit gratuito, segundo dados cadastrais preliminares. “É muito importante
essa parceria da Prefeitura

com a Seja Digital, pois assim
nossos moradores ficarão
bem informados sobre a transição do sinal analógico para
o digital. E com os kits sendo
distribuídos gratuitamente
para a população atendida
pelos programas sociais do
Governo Federal, o direito
à informação e ao entretenimento serão garantidos
com o acesso ao sinal digital
de TV”.
Já em Cruzeiro, mais de
cinco mil famílias serão
atendidas pelo projeto. O prefeito Thales Gabriel Fonseca
(SD) reuniu autoridades do
município para lançar o programa. “É um grande prazer
assinarmos esse convênio,
porque mais de cinco mil
famílias vão receber esses
conversores. Nós vemos a
propaganda na TV que o si-

nal vai mudar, e muita gente
ficou preocupada, porque
as pessoas podem não ter
condições de comprar o kit,
e agora em Cruzeiro vamos
ser contemplados com esse
projeto”.
Para saber se tem direito
ao benefício, basta consultar
o CNPJ ou NIS (Número de
Identificação Social) pelo
site do Seja Digital ou pelo
telefone 147. Nesses locais
também é possível fazer o
agendamento, onde o beneficiário poderá escolher o
dia, o horário e o local para
retirada dos equipamentos.
As prefeituras informaram
ainda que os servidores da
área da assistência social e da
saúde serão capacitados para
poder informar a população
sobre os trâmites necessários
para retirada do kit.

CCR Nova Dutra dá início a obras de
modernização em ponte de Lavrinhas
Da Redação
Lavrinhas

A CCR Nova Dutra começou na última semana
as obras de modernização
na ponte sobre o córrego
Grota Fria, em Lavrinhas,
no km 17,3 sentido Rio
de Janeiro. As intervenções na ponte consistem

em recuperação, reforço e
alargamento da estrutura,
com implantação de acostamento e área de passeio para
pedestres.
A previsão é que a faixa da
direita e o acostamento fiquem interditados por cerca
de dois meses, podendo ser
adiada ou interrompida em
caso de chuva. No período

das obras, o trânsito fluirá
pela faixa da esquerda. A
concessionária espera finalizar os trabalhos em fevereiro
de 2018.
São cerca de cinquenta
profissionais responsáveis
pelos serviços, que tem um
investimento de R$ 1,1 milhão. As obras fazem parte do
Programa de Recuperação
e Alargamento de Pontes
e Viadutos, realizado pela
Nova Dutra.
Para alertar os motoristas,

a CCR implantou sinalização
com placas de solo e noturna,
solicitou atenção e respeito
aos “homens-bandeira” e ao
limite de velocidade de 60
km/h no trecho em obras.
Para mais informações sobre as condições de tráfego,
os interessados devem entrar
em contato pelo Disque CCR
Nova Dutra, no telefone
08000173536, ou sintonizando a CCRFM 107,5 Nova
Dutra, emissora de rádio da
concessionária.
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Festa da Padroeira de Lorena começa no
domingo com ídolos da música sertaneja
Os veteranos Sérgio Reis e Renato Teixeira são destaques de evento que tenta recuperar
atenção na região; Diocese e comissão organizadora não revelam valor do investimento

Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Lorena

Com o show do ícone sertanejo Renato Teixeira, começa
neste domingo a Festa de
Nossa Senhora da Piedade,
a Padroeira de Lorena. Além
de outros nomes de peso
como Sérgio Reis, a organização do evento aposta nas
tradicionais barracas de
comidas típicas para atrair
o público.
Tradicionalmente conhecido como o evento mais
popular de Lorena, a Festa
da Padroeira está perto de
completar oitenta anos de
realização. Ao contrário das
décadas de 1970 e 1980,
onde a festa atraia multidões,
nas últimas edições o evento
não contou com um grande
público e tem agora a missão
de reconquistar a atenção da
região.
Além da Diocese de Lorena
optar em realizar festas com
um caráter mais fechado e
católico, registros de brigas
e assassinatos acabaram
afastando muitos frequentadores.
Buscando reverter este
panorama em 2017, a organização do evento, que contará com 17 dias de duração,
aposta na apresentação dos
famosos cantores sertanejos
Renato Teixeira, que abrirá
o evento, e Sergio Reis, que
cantará acompanhado do
filho Marco Bavini, responsável pelo show de encerramento da festividade. Também será permitida a venda

Mestres da música caipira, Renato Teixeira e Sérgio Reis são os maiores destaques da Festa da Padroeira, que começa neste domingo, em Lorena; música, comida e religião

de cerveja nas barracas.
O pároco da Diocese de
Lorena, padre Rodrigo Fernando Alves, não soube informar o investimento que será
realizado para a realização
da festa, mas apontou qual
será o destino dos recursos
arrecadados. “Temos o apoio
de uma comissão técnica que
realizou um levantamento
sobre os bens materiais da
paróquia que precisam de

reparos ou até mesmo substituições. Além disso, boa
parte dos recursos arrecadados na festa será empregada
nas obras de restauração da
Igreja do Rosário”.
Sobre a estrutura de segurança para os 17 dias de
festa, padre Rodrigo explicou
que tanto a Polícia Militar
como a Guarda Municipal
patrulharão a região central
durante a festividade.
Foto: Divulgação

Investimento – De acordo
com a Prefeitura de Lorena, o
Município custeará somente
a contração do artista Renato
Teixeira. O valor do investimento não foi revelado.
Sem a informação da Diocese de Lorena sobre o investimento no evento na
seleção dos barraqueiros, a
reportagem procurou por
dois dias o presidente da
Comissão de Festas, Rogério

Flávio Cavalheiro (4), Batuque Geral (5), Blues Beatles
(6), Banda Rodeio (7), Banda
Fandango (8), A Liga (9),
Banda Turnê (10), Banda da
Polícia Militar (11), Chapéu
Brasil (12), Vaca Amarela
(13), Luana Camarah (14) e
Sergio Reis e Bavini.
Paralelamente às apresentações musicais, todos os
dias contarão com eventos
religiosos.

Pinda recebe peça Lisístrata
no Bosque da Princesa
Da Redação
Pindamonhangaba

Ator da companhia Novos Atores, que se apresenta em Pinda, com Lisístrata; comédia de Aristófanes

de Carvalho, que afirmou que
não podia atender ao Jornal
Atos. Carvalho não retornou
o contato à redação até o
fechamento desta edição.
Programação – De acordo
com a organização da Festa
da Padroeira o cronograma
de apresentação dos shows
terá Renato Teixeira (dia 30),
Coral Maria de Nazaré (31),
Fábio Giffoni (1), Banda KM
80 (2), Padre Robertinho (3),

A Prefeitura de Pindamonhangaba promove neste
domingo a apresentação da
peça Lisístrata, da Companhia
Novos Atores. O evento será realizado no Bosque da Princesa,
às 15h. O espetáculo faz parte
da programação de aniversário
da cidade, que completou 312
anos no início do mês.
Lisístrata é a peça baseada
na comédia antiguerra escrita
por Aristófanes, em 411 a.C. A
apresentação trata de uma comédia grega, que ganhou um
teor polêmico na nova montagem. “Terão, sim, momentos de
riso, mas também momentos
bem polêmicos com tomadas
de consciência da galera, por-

que tem um questionamento
político muito forte. Vamos
falar sobre o empoderamento
feminino também”, explicou o
diretor da Companhia, Victor
Narezi.
A Novos Atores já apresentou espetáculos de diferentes
gêneros, mas há quatro anos
busca promover o teatro de
rua para que as pessoas tenham mais acesso à arte.
“O que é mais legal da rua é
trabalhar com o público que
não está acostumado com o
teatro. São as pessoas que estão passando no seu cotidiano,
no dia a dia, e assim dão uma
paradinha para ver o teatro
pela primeira vez”, comentou
Narezi.
A peça é uma parceria entre
Victor Narezi com a dramatur-

ga Ana Roxo. “Como é uma
estreia, acaba não estando
totalmente pronto e o espetáculo é um processo aberto. A
gente espera que o público se
interesse e goste da história,
que goste também do nosso
trabalho e possa nos dar um
‘feedback’ para podermos
melhorar ainda mais o espetáculo”, completou.
A estreia da peça marca a
retomada da atriz Nilza Mayer,
que ficou parada durante 12
anos. Agora, ela retorna aos
palcos como a personagem
principal.
Os interessados em mais
informações sobre a peça Lisístrata e sobre a apresentação
em Pindamonhangaba podem
acessar o site da Prefeitura, o
pindamonhangaba.sp.gov.br.
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(12) 99104-0182
ACADEMIA
Academia Life Fitness - musculação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento Equipe
Abalo - Muai-Thai, Jiu-Jtsu,
MMA - F: 98116-4858 - Rod.
Abel F.Dias 2050 (em frente
a MADEVAL) Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gon-zaga 177 - F: 3527-5767 Moreira
César
/
sharksaude@gmail.com
Academia Estrutura Física Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)36371126/ wats 99649-1193 M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zumba , 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: 997161106/98244-9866/99160-7995
- Pinda
AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 Rua Dr. José Monteiro 127Moreira Cesar
AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO
RICAR S.O.S Eletrica mecânica
e Injeção - Nacional e importado -F:98256-6160/99167-9521
- Rua Laudelino Leite Sobrinho 188 - Mantiqueira - Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES Centro técnico de transmissão automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Marcondes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Jaguar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Som Alarme e Bloq. - Tel.
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –

GAS
Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 - SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 Cidade Nova
Av. Dr. Fontes Junior 692 AUTO FUNILARIA E PINTURA M.Aurea - Pinda
IMOBILIÁRIAS
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox. Brasil Consultoria Imobiliária
CIZA - Rua José Tebega 650 - - Av. Rio de Janeiro 781 - F:
fundos - M.César - F: 99168- 3642-1643/99199-2065 fax:
3642-9146 -Cidade Nova
5617/99189-3222
email:
AUTO PEÇAS E ACESSORIOS elizete.brasil@hotmail.com.br
Wolf Centro Automotivo LANCHES
Serviços e Peças. Av: Prof
Manoel Cesar Ribei-ro, 4485 – Sol Lanches especiais - trailler
Cidade
Nova
E-mail: frente ao CIZA - DISK 3527w o l f. c e n t r o a u t o m o t i v o 6886/99118-9175/98868-3218 @gmail.com -F:99613-3668/ Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis 3642-9174/ID 918*14338
Disk Entrega 3637-4824 – Rua Rafael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I
BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE LAN HOUSE
Av. Francisco Lessa Junior (via
expressa) ao lado Padaria Home V ideo - Av. José A.
Paned’oro -F: 99110-1007/ Mesquita 114 - Moreira César
99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo LAVANDERIA PROFISSIONAL
(barbearia do Léo)- F: 99244- DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
8811 - Rua Armando Basso 71 Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 (ant. rua 5) Mantiqueira
email:dinizleal@outlook.com
CABELEIREIROS E INSTITUTOS
LAVA-RÁPIDO
DE BELEZA
SERLI CABELEIREIRA UNISEX - Lava Rápido e estacionamento
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos W.R. - lavagem, higienização e
polimento - F: 98272-4562 - Rua
Santos, 190 - Mantiqueira
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda
Lava Rápido: Louco p/carro CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens, venha conhecer nosso serviço
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Janeiro, 348/350 – Cidade No- Ilha Bela - Ipê II - em frente a
va - F: 3645-8901/ID 964*6519 Caixa Econ. Federal G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José 473 – Av. José Augusto Mesquita,
Augusto Mesquita 390 - F: 251 – Moreira César
3637-3845 - Moreira César
LOJA VARIEDADES
ESCRITÓRIO CONTABILIDADE Loja 1 - Bella Variedades - a partir
ESTEC - Escritório de Contabi- de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
lidade Técnica - F: 3641-1314 - - Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637estec_pinda@uol.com.br - 3582/98820-0113 (oi)
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº Loja 2 - Bella Variedades - a
452/B - V.S.Benedito - M.César partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira
FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
LUBRIFICANTES
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas. LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527com.br Pinda
1552/99241-0518/52*106291 lider lubrifica ntespinda @
FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637- hotmail.com - Rua Major José
1998 - foto p/documentos - R. dos Santos Moreira 1058
José S. Cardoso, 84 (Atrás (prox. Pça da Bíblia) Sta Luzia
-Pinda
Bradesco) Moreira César

email.: contato.jemepis@gmail.com

J & M EPI’S E UNIFORMES
(12)

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização
Luvas - Óculos
Máscara de solda
Uniformes industriais
Etc.

Rod. Ver. Abel Fabricio Dias, 925 - V.S. Benedito
Pindamonhangaba/SP

9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.
MOTOCICLETAS
Dr. Fontes Junior nº 880 PINDA - F: 3642-8666/3527-5223 G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
MAQUINAS E GELADEIRAS peças e acessórios - Pque
CONSERTO de máquinas e S.Domingos - Pinda
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - W. R. Motos - Disk Serviço Leva
F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
MANUTENÇÃO MECÂNICA
PAPELARIA
KFG Auto Center - Injeção eletrônica, suspensão, freio, ali- Moriá Dê Presentes - material
nhamento, cambagem, mecâ- escolar, cosméticos, brinquenica em geral, borracharia. Rua dos e embalagem em geral. F:
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F: 3637-3280/99103-0375 - Rua
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
M.J Manutenção Mecânica PADARIA
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I M. César - Tel: (12) 3641-1957 - Padaria e Confeitaria do JacaCel: 7819-2542 - ID 113*14471 ré - F: 3637-5645/99151-2504 Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
MATERIAIS PARA
Padaria e Mercearia Santa
CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta Laura - Rua Silveiras nº 78 - Ipê
empresa: ROCHA Casa e Cons- - F: 3637-4048
trução F: 3641-2181/99614- Padaria Trigo de Ouro - Pães,
doces e salgados - Rua Cunha 23
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS - Ipê II - F: 3527-1214/3637-4048
SANTOS - Santunino Ramos Padaria Confeitaria e Restauda Silva - Rua Guilherme Nico- rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- Sta Cecília Site: www.padaria
ÇÃO - Mat. para Construção - santacecilia. com.br F: 3643Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 - 1749/3522-3490/99220-6247
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648- PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
4462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
DEP. MAT. DE CONST. SÃO Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, José Benedito Alves dos SanC. Nova, loja 1 - 3642-4207 - tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
PNEUS
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ Auto Center PRIMOS PNEUS constr. e madeiras - Tel 3641- pneus, freios, alinhamento,
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José balanceamento, escapamenAdhemar César Ribeiro, 1910. tos, troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637- Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
3773/3637-1469 - Rod. Abel PNEUS BARATO - F: 3642-8115
Fabricio Dias - V.S. Benedito - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda
MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
PIZZARIAS, SALGADOS E
CASA CORRÊA MATERIAL ELELANCHES
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 36412257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito MERCADOS E MERCEARIAS 3648-4799 - Pinda
Marcelo Mini-mercado - Rua CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
Oswaldo Oliveira Cornetti 271 de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305 R: José Teberga, 650 – próx.
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel Cisas – Moreira César
3641-1400 Rua Carlos A.
RAÇÃO
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642- Casa de ração Oliveira - aceita-

mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3527-2107/997482111
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 Come-se bem (antigo Bar do Mel) - F: 36375514 Av. João Francisco 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 TADEU - 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 13 de Maio confecções de portões, grades,
portas de aço, reformas em
geral. F: 99196-5864 - Rua Treze
de Maio 578 - Crispim - Pinda
SERRALHERIA DO ADEMIR –
Tel 3641-1562 - Mantiqueira Moreira César
SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria
Salles - Rua Pedro J.O.S. da
Amaral 91 - V.S.Benedito - F:
3641-1216
TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte de funcionários de fabricas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 36411297/7817-4501/ 99739-1570/
99736-0892
VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel F: 36412659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
V illa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

CARRETO
mudanças
De 2ª a domingo
F:(12) 99113-0857

99704-0628

F: (12) 9

email: atospinda@gmail.com

9199-0341
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Nova ala é aposta da Santa Casa de Cruzeiro
Entidade passa a atender 19 convênios; investimento pretende subsidiar demanda do SUS
Foto: Andreah Martins

Andreah Martins
Cruzeiro

Na tentativa de sobreviver
à crise financeira, a Santa
Casa da Misericórdia de
Cruzeiro conta desde o início do mês com a nova ala
de convênios e particular. O
local, que atende 19 planos
de saúde, dá suporte para
melhorias no atendimento
ao SUS (Sistema Único de
Saúde).
A Santa Casa possui em
funcionamento os setores
de pediatria 12 horas, obstetrícia, maternidade, Pronto
Socorro, ortopedia 12 horas.
O interventor salientou ainda que na próxima quinzena
o atendimento às crianças
deve se expandido, com serviço 24h. O hospital atende
uma média de quatrocentas
pessoas por dia, somente
pelo SUS.
A secretária de Saúde, Ana
Inês, revelou que a entidade
já havia tentado ampliar
o atendimento. “Fiz parte
do mandato anterior e não
conseguíamos visualizar
essa conquista”.
Médico e vice-prefeito,

Entrada da nova ala de convênios e particular inaugurada pela Santa Casa de Cruzeiro; serviço é aposta da entidade para vencer crise

Dr. Davi Mota (PV) destacou a necessidade da ala
particular como suporte ao
público. “Não existe social
sem capital. Precisamos de
transformação, em equipa-

Partido Socialista Brasileiro – PSB
Socialismo e Liberdade
Edital de Convocação
A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL PROVISÓRIA DE
GUARATINGUETÁ DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
(P.S.B), através do Presidente, CONVOCA todos os filiados em dia
com suas obrigações partidária a comparecerem no CONGRESSO
MUNICIPAL DE GUARATINGUETA, no dia 12 de agosto pf., às
10:00 horas e término às 13:00 horas, na CAMARA MUNICIPAL
DE GUARATINGUETÁ, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta
principal:
a) Cenário político municipal;
b) Discutir e deliberar sobre a posição do PSB em vista das
eleições Estadual e Nacional de 2018, bem como estratégia de
filiação de novos membros;
c) eleição do Diretório Municipal e suplentes, Conselhos de Ética
e Fiscal e suplentes da chapa de Delegados para o Congresso
Estadual.
Findos os debates e a votação serão proclamados os resultados,
encerrando-se o Congresso com a lavratura de Ata.
Guaratinguetá, 18 de julho de 2017
João Geraldo Carvalho Canettieri (João Pita)
Presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória do PSB
PREFEITURA DE LORENA
Nota de Aviso: Tomada de Preços Nº 05/17 PROC. Nº 330/17.
O Município de Lorena-SP torna público a rerratificação do edital e alteração de data para
abertura da sessão pública referente ao Processo Licitatório, cujo objeto é a Contratação
de empresa especializada para execução de revitalização do sistema de iluminação pública
do município em específico de vias nos Bairros Cecap Baixa; Cidade Industrial; Vila dos
Comerciários I; Nova Lorena; Cabelinha; Santa Edwiges; Novo Horizonte; Vila Geny e Vila
Nunes, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, em conformidade com
Projeto, Planilha Orçamentária; Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo e
anexos, a realizar-se às 09h30min do dia 17 de agosto 2017, 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) 31853000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 08/17 PROC. Nº 367/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
em drenagem urbana a ser realizada em parte da Rua Silvio Costa e parte da Av. Brasil, no
Bairro Cidade Industrial, Lorena/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão
de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro,
Memorial Descritivo, Composição de BDI e anexos, a realizar-se às 14:00 horas do dia 18
de agosto de 2017, 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: Tomada de Preços Nº 07/17 PROC. Nº 366/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
em pavimentação com bloquete nas ruas do Bairro Loteamento Jardim Primavera, trecho
I e II, em especifico as ruas parte Av. José Moreira Rangel e parte Av. Osório Dias, com
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha
Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo, Composição de BDI e
anexos, a realizar-se às 09h30min do dia 18 de agosto de 2017, 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.

mentos e setores, para fazer
cirurgia segura. Por isso é
necessário que se coloque o
capital para o social”.
O prefeito Thales Gabriel
Fonseca (SD) espera que o

hospital possa iniciar um
período de recuperação
após a série de dificuldades
que a entidade sofreu nos
últimos anos. “O servidor
do hospital viveu desmoti-

EDITAL CR-06/2017

vado por um bom tempo.
Teve greve, tratado, descumprimento. O que temos
hoje ainda não é o ideal,
mas o progresso é nítido.
Trabalhamos com folha de

servidor, médico, remédio
em dia. Queremos o hospital com sustentabilidade
financeira”.
A aposta do hospital está
nas parcerias com o setor privado, em convênios
que possam equilibrar a
situação, prejudicado pela
defasagem do SUS. “Estamos
investindo pesado, em parceria com vários convênios,
para fazer essa balança com
o SUS. Quem ganha é a população. Com os problemas
de pagamento solucionado,
há retorno na qualidade do
atendimento”, salientou o
interventor da Santa Casa,
João Mário Martins.
Ele revelou ainda os próximo investimentos na assistência à população. “Estamos com uma parceira, em
que em dez dias faremos o
centro de imagens. Esse centro contará com ultrassom,
tomografia, mamografia e
raio-X, tudo reformado”.
Outra ala que deve aumentar os recursos da entidade é a psiquiatria, onde
a Santa Casa passa a contar
com uma parceria com o
Governo do Estado.

O Excelentíssimo
Desembargador
do Trabalho SAMUEL
JUSTIÇA DO
TRABALHO
Editais Proclamas - Pindamonhangaba
HUGO Tribunal
LIMA,Regional
Corregedor
do
Egrégio
do
do Trabalho da 15ª Região Tribunal Regional
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições
e Tutelas Pindamonhangaba - SP
Trabalho da 15º Região, com sede em Campinas/SP, no
EDITAL CR-06/2017
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010 - F:
uso de suas atribuições legais e regimentais,
(xx) 12- 3642-4185 - Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa -

O Excelentíssimo Desembargador do Trabalho SAMUEL HUGO LIMA,
Oficial de Registro
FAZ SABER
serão
realizadas
noscasar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Corregedor
do Egrégioque
Tribunal
Regional
do Trabalho da Correições
15º Região, com Ordinárias
Faço saber que pretendem
Civil Brasileiro:
sede
em Campinas/SP,
no uso deInstância
suas atribuições
Órgãos
de Primeira
e legais
que earegimentais,
Corregedoria
Regional
WELLINGTON
MATOS MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil solteiro,
de 39 anos de idade, nascido em Juiz de Fora - MG, no dia 30 de junho de 1978, residente e domiciliado Rua
FAZ
SABER que serão àrealizadas
Correiçõesdos
Ordinárias
nos Órgãos na
permanecerá
disposição
interessados
sede
Alcides José Arese,dos
nº 241, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho de MÁRCIO ANTÔNIO
de Primeira Instância e que a Corregedoria Regional permanecerá à
MORAES e HILDA DE FATIMA MATOS MORAES.
Órgãos
conforme
cronograma
abaixo.
SABRINA DASILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 28 anos
disposição dos interessados na sede dos Órgãos conforme cronograma
de idade, nascida em Mar de Espanha - MG, no dia 3 de outubro de 1988, residente e domiciliada Rua Alcides
José Arese, nº 241, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filha de EXPEDITO DOS SANTOS
abaixo.
MATOS e OLGA LIMA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
DATA
29/08/2017
30/08/2017
31/08/2017
01/09/2017

DIA DA SEMANA
3ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira

HORÁRIO
A partir das 10h
A partir das 10h
A partir das 10h
A partir das 10h

ÓRGÃO
CRUZEIRO
LORENA
GUARATINGUETÁ
APARECIDA

Andreia de Oliveira
Juiza Titular de Vara do Trabalho
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2017 PROC. Nº 140/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de material de higiene pessoal para
atender as necessidades de crianças matriculadas nas creches (Berçário I e II, Maternal
I e II e 1° e 2° fase).
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
CNPJ: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 9,10.
VALOR TOTAL: R$ 4.725,00 (Quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 27/07/2017.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
Nº 50/2017 – PROC. 263/2017
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 materiais
hidráulicos para consertos e manutenção dos próprios públicos, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: HERMANO M. PERRONI - EPP, CNPJ: 08.001.150/0001-21, vencedora dos
itens:
1,2,11,12,15,16,19,20,27,28,41,42,85,86,89,90,93,94,137,138,143,144,153,154,157,158,1
63,164,237,238,239,240,241,242,243,244 no valor total de R$ 47.309,50 (Quarenta e sete
mil trezentos e nove reais e cinqüenta centavos).
EMPRESA: L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA LTDA – ME (KALTEX SOL), CNPJ:
18.680.693/0001-76, vencedora dos itens:
29,30,83,84,109,110,167,168,170,171,172,185,186,207,208,209,210,211,212,213,214,21
5,216,217, 218,227,228,229,230,231,232,233,234 no valor total de R$ 39.111,60 (Trinta e
nove mil cento e onze reais e sessenta centavos).
EMPRESA: BRLINETECH LTDA - EPP, CNPJ: 44.521.052/0001-89, vencedora dos itens:
7,8,53,54,159,160 no valor total de R$ 69.047,40 (Sessenta e nove mil quarenta e sete
reais e quarenta centavos).
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 05.743.514/001-50,
vencedora dos itens: 3, 4, 9, 10, 13, 14,17, 18, 25, 26, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 43, 44, 55, 56, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 151, 152,
169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,180,181,182,183,184,187,188,221,222,225,226,23
5,236 no valor total de R$ 74.957,80 (Setenta e quatro mil novecentos e cinqüenta e sete
reais e oitenta centavos).
EMPRESA: RAUL RABELLO NETO - EPP, CNPJ: 03.672.104/0001-30, vencedora dos itens:
21,22,23,24,49,50,51,52,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77
,78,79,80, 81,82,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,111,112,113,114,115,116
,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,131,132,133,134,135,136,147,148,14
9,150,155,156,161,162,165, 166,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,
202,203,204,205,206 no valor total de R$ 21.360,26 (Vinte e um mil trezentos e sessenta
reais e vinte e seis centavos).
EMPRESA: JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ:
15.799.068/0001-50, vencedora dos itens: 5,6,45,46,47,48,219,220,223,224 no valor total
de R$ 47.128,00 (quarenta e sete mil cento e vinte e oito reais).

alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2017

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
FELIPE RAMIRO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil solteiro,
de 23 anos de idade, nascido em Alcântara, São Gonçalo - RJ, no dia 17 de agosto de 1993, residente e
domiciliado Rua Cachoeira Paulista, nº 90, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de APARECIDO DO
NASCIMENTO e ELIZABETH RAMIRO DO NASCIMENTO.
CAMILAALVES CORRÊA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira,
de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 21 de agosto de 1992, residente e domiciliada
Rua Mogi das Cruzes, nº 164, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filha de WANDERLEY CORRÊA LEITE
e MARIA SUELI ALVES CORRÊA LEITE. 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, 26 de julho de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
ADALBERTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão agente de defesa civil, estado civil
viúvo, de 42 anos de idade, nascido em Santo André - SP, no dia 30 de junho de 1975, residente e domiciliado
Estrada Pico do Diamante, nº 230, Lajeado, Campos do Jordão SP, filho de ALDETE DE OLIVEIRA e JOANA
REGINALDO DE OLIVEIRA.
ELIZANDRA CIRINA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 39 anos
de idade, nascida em Guaratinguetá - SP, no dia 28 de dezembro de 1977, residente e domiciliada Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 430, bloco 6, apto 108, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de JOSE
FIGUEIROA LEITE e BENEDITA CIRINA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código
Civil Brasileiro:
CLADSTON RAMON DE MELO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado civil
solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 3 de fevereiro de 1987, residente
e domiciliado Rua José Afonso Tavares, nº 135, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO CARLOS
DOS SANTOS e LENI DE MELO SANTOS.
MEIRE HELEN CRISTINE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 13 de julho de 1988, residente e
domiciliada Rua Amadeu Ribeiro, nº 84, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO
ROBERTO MELO e ADAMAIR APARECIDA NUNES MELO. 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, 28 de julho de 2017.
Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO COMIÃNO DAINEZ, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico de manutenção de máquinas industriais, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 31
de março de 1982, residente e domiciliado Rua Francisco de Oliveira Penteado nº 1264, Vila Rica, em
Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ DAINEZ MACHADO e CONSTANCIA BARBOSA COMIÃNO DAINEZ.
ANA CRISTINA CAMPOS CASTILHO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 11 de dezembro de 1981, residente e
domiciliada Rua Francisco de Oliveira Penteado nº 1264, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filha de
MOACIR MOREIRA DE CASTILHO e ANA MARIA CAMPOS CASTILHO. Apresentaram os documentos
1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de julho de 2017.

12

29 DE JULHO DE 2017

Com título nos Jogos Regionais, tênis de
mesa de Lorena espera os Jogos Abertos
Atletas de Cruzeiro e Guará também voltaram com medalhas de competições em Caraguatatuba
tênis de mesa, vôlei de praia,
voleibol e xadrez.
Ao contrário das edições
Com a participação de 37 anteriores, este ano os jogos
cidades do Estado, foi encerra- não contaram com quadro de
da na última sexta-feira a 61° medalhas geral e divisões. Os
edição dos Jogos Regionais do primeiros colocados, em cada
Interior. O destaque da região categoria, se classificaram
ficou por conta de Lorena, que para os Jogos Abertos do Inconquistou quatro medalhas terior, que serão disputados e
de ouro.
em outubro, porém ainda não
De acordo com o comitê conta com um local definido.
organizador dos Jogos ReOs atletas de Lorena congionais, o evento, disputado quistaram vinte medalhas,
entre os últimos dias 12 e sendo quatro de ouro, nove
21, reuniu cerca de dez mil de prata e sete de bronze.
pessoas, entre atletas, dirigen- Os esportistas que subiram
tes, árbitros e técnicos de 37 no lugar mais alto do pódio
cidades do Vale do Paraíba, foram: Paulo Cézar Neto (atleAlto Tietê e Grande São Paulo. tismo), Luiz Francisco CanetA competição contou com tieri (skate), Gabriel Vinicius
disputas no atletismo, bad- Santos e Allan Demike (tênis
minton, basquetebol, biribol, de mesa-duplas) e a equipe
bocha, capoeira, ciclismo, da- de tênis de mesa que contou
mas, futebol, futsal, ginástica com seis mesatenistas.
artística, ginástica rítmica,
Mesmo Cruzeiro conquishandebol, judô, karatê, malha, tando apenas uma medalha
natação, natação, skate street, de prata na competição, na
taekwondo, tênis de campo, modalidade por equipe de
Da Redação
Regional

Foto: Arquivo Atos

ginastica artística feminina,
o diretor de Esportes, Ricardo
Teófilo, enalteceu o trabalho
realizado pela delegação, que
contou com 95 atletas. “Tendo em vista a meta traçada,
o alto grau de dificuldade da
competição e principalmente
o fato de estarmos voltando
a participar dos Jogos, após
ficarmos de fora em 2016,
considero satisfatória a participação da nossa delegação,
mesmo não tendo alcançado
nenhuma vaga para os Jogos
Abertos do Interior”.
Guaratinguetá conquistou
quatro medalhas nas modalidades ginastica rítmica (ouro), futsal masculino
(prata), capoeira feminino
(prata) e capoeira masculino
(bronze).
A Prefeitura de Pindamonhangaba não informou o
número de medalhas conquistadas na competição. Já
Canas, Aparecida e Potim não
enviaram atletas aos Jogos.

Equipe de tênis de mesa de Lorena, medalhista de ouro nos Regionais; vaga garantida nos Jogos Abertos

Lorena fecha acordo com
CCL por Aberto de Tênis
Da Redação
Lorena

Tenista durante torneio das quadras do Clube Comercial de Lorena

Foto: Reprodução

O prefeito de Lorena,
Fábio Marcondes, e o presidente do CCL (Clube Comercial de Lorena), Renato
Marton, firmaram uma nova
parceria entre o CCL e a
Prefeitura para a realização
do “12º Aberto de Tênis”. A

competição terá início em
agosto.
A secretária municipal de
Esporte, Vera Silva, também
participou da reunião. Com
o compromisso, baseado na
lei que dispõe sobre incentivo fiscal para a realização
de projetos esportivos não
profissionais na cidade, o
clube passa a ser a primei-

ra entidade atendida por
convênio municipal.
Na prática, as empresas
apresentam um projeto
esportivo ao conselho do
Fadenp (Fundo de Apoio
ao Desporto) para análise
e possível aprovação da
atividade apresentada. Em
caso de aprovação, a empresa pode receber isenção

parcial de ISSQN ou IPTU
para efetivação do projeto.
Após a compet ição, a
parceira deve, obrigatoriamente, apresentar uma
prestação de contas com
a aplicação financeira da
isenção dada pela Prefeitura, já que o recurso
proveniente da isenção
será apenas utilizado para
financiamento do projeto.
Qualquer empresa sediada em Lorena ou pessoa
física que mora na cidade
pode apresentar um projeto
para avaliação.

