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Saeg confirma projeção de valores e descarta construção de novas estações; acordo 
sai em quatro meses e deve colocar fim ao impasse sobre tratamento de esgoto

Soliva define acordo por aditivo 
de R$ 300 milhões para esgoto

O novo aditivo para o tra-
tamento do esgoto de Gua-
ratinguetá será assinado 
em até 120 dias. O acordo, 
antecipado pelo prefeito 
Marcus Soliva (PSB), está 
próximo de se concretizar. A 
Guaratinguetá Saneamento 
apresentará, nas próximas 
semanas, um cronograma 

de trabalhos para evoluir 
gradativamente o percentual 
do tratamento do esgoto. A 
Saeg (Companhia de Águas, 
Esgoto e Resíduos) pagará 
aproximadamente R$ 300 
milhões pelo tratamento e 
pela manutenção do serviço. 
Assinando o acordo, Saeg e 
Guaratinguetá Saneamento 

PASSARÁS???... Uma decisão judicial em Aparecida interditou a passarela de pedestres “Dom Geraldo Maria Morais Penido”, que liga o 
bairro Perpétuo Socorro ao Centro da cidade. A alegação da Justiça é de que a passagem, que fica sob a rodovia Presidente Dutra, na altura 
do Km 69, corre o risco de desabar. Segundo a decisão liminar, a CCR NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, entrou na Justiça 
contra a Prefeitura por problemas estruturais na passarela construída pela administração. A Justiça determinou que a concessionária e o 
município tomem as medidas para recuperação da estrutura. Ainda cabe recurso da decisão. Pág.  7

prorrogarão o contrato por 
mais cinco anos. Antes pre-
visto para 2020, o tratamen-
to do esgoto será concluído 
no fim de 2025. A manuten-
ção do serviço será prestada 
até 2043, já que a previsão 
inicial era para 2038. Os 
repasses mensais à Guara-
tinguetá Saneamento serão 

de 95% do valor arrecadado 
com o esgoto no município. 
De acordo com o presidente 
da Saeg, Luciano Passoni, 
hoje a autarquia fatura em 
média R$ 4,3 milhões por 
mês entre água e esgoto. O 
valor pago à Guaratinguetá 
Saneamento sairá dos cofres 
do esgoto do município. Pas-

soni foi questionado sobre 
números reais e estimativa 
de custo à Saeg ao longo dos 
23 anos de contrato entre 
tratamento e manutenção. 
“A universalização está sendo 
pensada para 2025 ou 2026, 
pois são obras que precisam 
ser feitas”, contou.
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PRONTO...  Os pacientes de Pindamonhangaba contam desde a sexta-feira com o Psiu (Pronto Socorro Infantil de 
Urgência) e um reestruturado e ampliado Pronto Socorro Municipal. Iniciada em agosto de 2017, a recuperação 
contou com investimento estadual de cerca de R$ 1,5 milhão e contrapartida de aproximadamente R$ 800 mil 
do governo de Isael Domingues (PR).

Ubatuba tem 
prazo para 
entregar 376 
apartamentos

Após reunião com a presi-
dência da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano do Estado de 
São Paulo), a Prefeitura de 
Ubatuba anunciou na última 
quinta-feira que a entrega de 
376 moradias populares no 
bairro Marafunda será rea-
lizada até o fim de setembro. 
Os apartamentos serão des-
tinados a famílias que vivem 
em áreas de preservação 
ambiental.

Pág. 7

Lorena amplia 
atendimento 
com nova sede 
do Creas 

A Prefeitura de Lorena am-
pliou os atendimentos do Creas 
(Centro de Referência Especia-
lizado em Assistência Social) 
com a inauguração do prédio 
próprio, na última quinta-feira. 
O local conta com espaços 
específicos para cada atendi-
mento, num investimento que 
chegou a aproximadamente 
R$ 383 mil. Com o novo prédio 
“Maria Luiza Lopes Moreira 
Pinto Antunes”, além de mais 
conforto para os trabalhos, a 
Prefeitura economizará cerca 
de R$ 24 mil anualmente, valor 
que era gasto com o aluguel da 
antiga unidade.

Cruzeiro abre áreas para 
atrair novas empresas

A Prefeitura de Cruzeiro as-
sinou na última quarta-feira a 
concessão de área para empre-
sas que pretendem aumentar 
a produção e a geração de 
empregos na cidade. As áreas 
que serão disponibilizadas 
para três empresas ficam no 
Distrito Industrial 2. A propos-
ta tenta alavancar a economia 
da cidade, em recuperação 
administrativa.
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Câmara derruba veto de Dina, 
que só  pode remanejar 12%

Os vereadores de Apare-
cida derrubaram o veto da 
prefeita Dina Moraes (PDT) 
sobre o percentual que 
poderá ser remanejado do 
orçamento deste ano. A Casa 
havia definido que 12% do 
orçamento atual poderiam 
ser investidos em setores 
distintos da Prefeitura, após 
a publicação do decreto de 
calamidade, mas a prefeita 
vetou esse percentual e 
taxou o remanejamento em 

20%. O veto de Dina Moraes, 
um dos três que entraram 
em votação, foi derrubado 
no plenário durante sessão 
extraordinária na última 
semana. Com a rejeição 
dos vereadores, o Executivo 
poderá investir o percentual 
aprovado pela própria Casa 
anteriormente, de 12%. O 
orçamento previsto para 
Aparecida neste ano é de 
R$120 milhões.
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TUG pode ter greve na segunda
A proposta para reajuste 

do salário dos motoristas e 
cobradores do Transporte 
Urbano de Guaratinguetá foi 
rejeitada pelo Sindicato dos 

Condutores do Vale do Paraíba. 
A categoria decidiu não aceitar 
a proposta das empresas São 
José e Oceano.
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Guará tem concurso público e 
processo seletivo com 252 vagas 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá abriu na última sexta-
-feira dois editais para con-
tratação de 252 pessoas que 

possuem ensino fundamental, 
médio e graduação completa 
para diversas áreas.
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Thales tenta atrair empresários
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Bastidores da Política

Antônio Carlos

Guaratinguetá – A administração 
Marcus Soliva, que recebeu esta semana o 
aval da MRS Logística para elaboração do 
projeto executivo do viaduto do Arco da 
Fé - que passará pela ferrovia, na entrada 
da cidade, ligando Guará a Aparecida, 
beneficiando também os municípios de 
Roseira e Potim. A previsão é que o novo 
anel viário, com orçamento inicial de 
R$18 milhões provenientes do Investe São 
Paulo, abra o desenvolvimento numa das 
áreas mais promissoras da Terra de Frei 
Galvão. De acordo com o representante da 
MRS, Mário Sérgio, o projeto solicitado 
pelo prefeito deve ser concluído até o final 
deste ano, e as obras têm início no próximo 
ano. A conquista ‘joga água fria’ na política 
de falatórios evasivos – patrocinadas por 
pessoas ‘infectadas de mediocridade’, 
que postulam simplesmente a condição 
de críticos, diante de quem ouse fazer a 
diferença.

Pindamonhangaba – A bancada 
de oposição ao projeto que recuperou 
a estrutura do Pronto Socorro de Pin-
damonhangaba. A mesma que colocou 
a foto do prefeito  no paredão, e que 
agora, nesta sexta-feira, não se fez de 
rogada ao lutar por um espacinho nas 
fotos do evento de entrega. No lança-
mento do Pronto Socorro Infantil de 
Urgência e a finalização da reforma e 
ampliação do Pronto Socorro, a quem 
se surpreendeu com a presença de quem 
tentou desacreditar na proposta de 
Isael, iniciada em agosto de 2017, com 
investimento estadual de R$ 1,5 milhão 
e contrapartida municipal de R$ 800 
mil. O resultado, reforço político para 
quem deve disputar a reeleição e ponto 
negativo para quem duvidou, já que Isa-
el mostrou que está  mudando a forma 
de encarar adversários, principalmente 
os encrustrados na sede do governo...

Atos e Fatos
“Quando uma sociedade se 
corrompe, a primeira coisa que 
se decompõe é a linguagem”.

Márcio Meirelles Otávio Paz

CARTA AO PRESIDENTE
Senhor Presidente, meus cumpri-

mentos,
Espero que esta o encontre no 

gozo de sua plena saúde, bem como, 
a sua família e filhos.

Admito que me entusiasmei com 
a sua vitória, pois foram dias difíceis 
e inseguros.

 O Senhor se recuperando do aten-
tado e a máquina do governo nas ruas 
para uma virada no resultado.

A vitória do partido dos trabalha-
dores seria o fim do país. 

Uma nova Venezuela em curso.
Entretanto, a minha declaração de 

voto a seu favor estava mais para a 
retirada dos corruptos do governo do 
que seu estilo de político.

A postura de seus braços, a metá-
fora de uma metralhadora, era muito 
forte e definitiva.

Era muito forte, representava um 
desejo de ordem para os brasileiros.

Na verdade, uma preocupação 
rondava sobre a sua eleição e a minha 
preocupação quanto a sua adaptação à 
vida civil que é muito complexa, ne-
cessário competência, pois os valores 
hierárquicos não são claros como na 
vida militar.

A necessidade do exercício do di-
álogo na vida civil contra o ambiente 
militar onde se cumpre ordens. Caso 
contrário, é convidado a ser “des-
ligado” e o Senhor foi afastado da 
vida militar. Para um civil o fato de 
um membro das forças armadas ser 
desligado não é motivo de indagação. 
É compreensível! Fácil de entender.

Outro aspecto que me preocupava 
é que o Senhor saiu do Exército e se 
fez político na região mais perigosa 
do Rio de Janeiro: a baixada flumi-
nense, que não representa o país.

Na Câmara o Senhor se filiou ao 
baixo clero tendo à frente o deputado 
Eduardo Cunha – cumprindo pena -, 
pemedebista, deputado federal pelo 
Estado do Rio de Janeiro, que con-
quistou relevância graças ao apoio 
dos deputados desde colegiado.

Este grupo ganhou o nome de 
“centrão” atualmente composto por 
mais de 100 deputados das diversas 
siglas partidárias.

O Senhor, em 28 anos de legisla-
tivo, conviveu com estes deputados 
que não apresentam projetos, não 
contribuem para o desenvolvimento 
do discurso político, muito menos, 

para os problemas econômicos e 
fiscais do país.

Compõem o mercado da barga-
nha, transformando o legislativo em 
balcão de negócios

São estes os mesmos companhei-
ros que formavam a ala do “toma lá, 
dá cá” que o Senhor abomina, mas, 
não deixa de defender o grupo dos 
militares, pois na reforma da previ-
dência se omitiu quanto ao projeto 
como um todo e tentou excluir os seus 
apaniguados. O Senhor se viu como 
deputado e não o presidente de todos 
os brasileiros!

O Senhor conviveu com Severi-
no Cavalcanti, aquele deputado que 
exigia cargo na Petrobras que “fura 
poço”. 

Eleito pelo baixo clero presidente 
da Câmara dos Deputados em 2005, 
na época do “mensalão”. A sua pas-
sagem pela Câmara o habilitou a 
conhecer os meandros da aprovação 

de projetos e o Senhor mais atrapa-
lhou do que ajudou na aprovação do 
projeto da previdência.

Outro fato que o Senhor tem 
insistido: não entendo de economia. 

O Paulo Guedes que entende.
O presidente da república não 

precisa ser Ph.D. em economia, mas 
um curso de fim de semana o Senhor 
entenderia com facilidade os proble-
mas críticos da economia brasileira.

A equipe do ministro Paulo Gue-
des é excelente nos três segmentos: 
finanças, fiscal e economia. 

São altamente competentes.
O Senhor parece que não aceita 

conselhos, mas não custa orientá-lo: 
sugiro que abandone o tuíte e veja 
os dados do governo disponíveis na 
internet, pois me espanta o fato do 
Senhor não conhecer o site do INPE 
onde disponibiliza os dados sobre a 
Amazônia para o mundo.

O Tribunal de Contas da União 
produz trabalhos econômicos das 
áreas: fiscal, saúde, contas públicas, 
disponíveis na internet com alto nível 
de excelência. 

O Banco Central, IBGE, são fon-
tes de consulta de alta confiabilidade 
e disponíveis na internet.

Um pequeno esforço melhorará o 
seu entendimento sobre os problemas 
do país.

Desejo-lhe sucesso e boa sorte.
Atenciosamente, um brasileiro 

que não perde a esperança!

Queda de braços
Numa visível disputa velada 

entre Câmara e Prefeitura de Apa-
recida, a prefeita em exercício Dina 
da Apae conseguiu garantir a ‘cala-
midade pública’ para saúde, porém, 
perdeu o percentual de 20% para 
remanejamento de verbas inseridas 
no orçamento municipal. Os vere-
adores derrubaram seu veto numa 
nítida demonstração de que, “quem 
está ‘fora’, ainda está com forças 
do lado de dentro”. Perguntem ao 
Marcelo Marcondes – o sobrinho!!!

Mercado Livre
Enquanto o prefeito Ernaldo Ce-

sar segue afastado do cargo e de sua 
pré-campanha à reeleição, e a vice 
Dina da Apae se ocupa em apagar 
os incêndios do Paço Municipal, o 
prefeiturável Celso Alves corre o 
trecho com o 'mercado livre' para 
montar seus dois, quem sabe três 
grupos, inclusive o PSDB (seu novo 
partido) com o melhor dos postu-
lantes ao Legislativo de Aparecida. 
Alegria de uns, tristeza de outros...

Aviso aos navegantes
Os ‘últimos acontecimentos’ na 

política-administrativa de Caragua-
tatuba acabaram por despertar o 
‘gigante adormecido’ que pretendia 
acompanhar os 
acontecimentos 
da cidade à dis-
tância. Isto mes-
mo, já circula 
em todo Litoral 
e Vale que em 
2020 o ex-pre-
feito Antôn io 
Ca rlos  es t a rá 
desfilando na passarela eleitoral 
novamente, após receber inúmeros 
pedidos de moradores e até autorida-
des constituídas com influência no 
município. Disseram que o empresá-
rio tem discurso afinado e preparado 
para debater cada situação que está 
tirando Caraguá dos trilhos...

Conexão Nipo Brasileira
O prefeito Délcio Sato deu mais 

um passo em direção a tendência 
esportiva de Ubatuba, ao receber 
esta semana os representantes da 
Associação Nipo Brasileira, interes-
sados na cessão de uma área pública 
para construir um local para prática 
do Gateball – modalidade criada no 
Japão e com praticantes na cidade. 
Na visão de Sato, a modalidade 
esportiva praticada por todas as 
idades deverá ser mais um atrativo 
turístico oferecido pela cidade, po-
dendo receber visitantes de vários 
locais do Brasil, com a realização 
de campeonatos.

Conexão social
A professora Valéria Fortes sobe 

mais um degrau em sua trajetória 
político-social no eixo Lorena - 
Guaratinguetá, ao assumir a presi-
dência do Centro 
de Equoterapia, 
q u e  e s p a l h a 
a t end i mentos 
na região t ra-
zendo qualidade 
vida as pessoas, 
principalmente 
as crianças es-
peciais. Como 
agenda positiva de seu início de 
atividades, a organização da ter-
ceira Cavalgada, agendada para 18 
de agosto, já vem recebendo muitas 
adesões e promessas de apoio para 
garantir o 'soro financeiro' que man-
tém a entidade.

‘Joga pedra na Geny...’
A participação de Rafael Goffi 

no programa da Cultura Distrital 
de Moreira Cesar, esta semana, 
rendeu muitas críticas ao prefeito 
Isael Domingues - que na visão 

"a minha preocupação quanto a sua 
adaptação à vida civil que é muito 

complexa, necessário competência, 
pois os valores hierárquicos não são 

claros como na vida militar”

'Os intocáveis...'
Cresce mês a mês o acervo de 

‘ocorrências’ que comprometem a 
imagem do Legislativo de Lorena 
perante a opinião pública. Além do 
nível dos discursos, dos ataques e 
xingamentos procedentes da Tribuna 
da Câmara, uma série de ações no 
Tribunal de Contas, na Delegacia 
Seccional, Ministério Público e 
Justiça colocam em xeque vários 
parlamentares. Situações como a do 
‘enTão’ ex-presidente, que vitimou 
servidores do Legislativo com re-
quinte de perseguição, executou de 
forma dispendiosa reformas físicas e 
estruturais questionáveis no prédio, e 
manipulou o regimento interno a fim 
de favorecer seus intentos pessoais, 
marcaram o primeiro biênio, agra-
vado pelo indiciamento do vereador 
Adevaldir Ramos pelos de crimes 
coação e concussão. O vereador 
Samuel de Melo virou o ano fazendo 
apologia a arma de fogo, enquanto 
Elcio Vieira Jr. foi condenado por 
improbidade em primeira instância 
da Justiça, e ganhando recurso no 
Tribunal, deverá se defender no STJ. 
Ainda sobre Elcinho, entre outras 
ações que responde, surge a denúncia 
de receptação de veículo furtado na 
Câmara em 2013, localizado pela Po-
lícia em sua vaga de estacionamento 
particular na cidade de Caçapava, 
onde também trabalha. Pelas esqui-
nas de Lorena, perguntam sobre uma 
eventual Comissão de Ética...

É vero que a justiça é mais cara 
que a política!!!

do vereador que se prepara para 
campanha a Prefeitura no ano que 
vem, a cidade parou. Até para os 
dois novos terminais de ônibus que 
serão construídos - um no próprio 
Distrito e outro às margens da Du-
tra, em Pinda – houve críticas. Ou 
seja, o vereador é favorável, mas ao 
mesmo tempo contra! Em resumo, 
para o opositor, o grande ‘pecado 
ou erro’ de Isael Domingues foi ter 
nascido, e agora, ser pré-candidato 
à reeleição...

Crime de receptação
O vereador Elcio Vieira Junior 

foi assunto em muitas rodas políti-
cas, nas filas das agências bancárias, 
nos pontos de taxi e principalmente 

nos corredores 
do Fórum de Lo-
rena esta sema-
na, onde tramita 
uma denúncia a 
qual responde 
pelo cr ime de 
receptação de 
veículo supos-
tamente furtado 

em 2013, que pertencia a frota 
alugada pela Câmara no período 
em que foi presidente. Segundo a 
denúncia – carta precatória –, este 
veículo foi encontrado em 2016, 
coberto com capa automotiva, num 
estacionamento em Caçapava, em 
uma vaga que pertence ao vereador.

Juntos ou separados?
A especulação política de Cru-

zeiro já admite 
a possibilidade 
de uma concor-
rência acirrada 
contra o prefeito 
Thales Gabriel 
nas eleições do 
ano que vem. 
Nomes como 
do ex-vereador 

Sérgio Antônio e do ex-vice Rafic 
Zake já são assuntos em várias rodas 
partidárias da cidade. Falam tam-
bém do Beto do Renato e do 'apetite' 
da ex-prefeita Ana Karin em voltar 
ao comando da cidade. Ah! Só não 
sabem se o elenco todo estará junto 
ou separado.

Pagando a conta
A Prefeitura de Lorena cedeu 

mais um aporte financeiro à Santa 
Casa, esta semana. Desta vez, foram 
R$620 mil, com a finalidade de 
amenizar o déficit dos repasses do 
SUS (80% dos 
atendimentos) 
que não são su-
ficientes para su-
prir os gastos do 
hospital com os 
procedimentos. 
No final do ano 
passado, o chefe 
do Executivo já 
havia suprido estes déficits no caixa 
da Santa Casa, com pouco mais de 
R$ 1 milhão, recursos provenientes 
da receita municipal. Para Fabio 
Marcondes, enquanto o governo não 
reajustar a tabela de pagamentos do 
SUS, a conta da saúde pública não 
fecha, e este é o problema de todas 
entidades de atendimento.

Casualmente
Em meio as movimentações pré-

-eleitorais em Guará, o encontro de 
três tucanos de 'plumagem formada', 
como Marcelo Meirelles, Carlinhos 
Goulart e Francisco Carlos, mesmo 
no ambiente conhecido da Pizza 
Nostra, seria interpretado como 
casual e normal, se não fossem os 
rumores de uma nova configuração 
no PSDB local. Parece que tem gente 
do pedaço mexendo os pauzinhos 
na Capital, tentando subir os muros 
do partido para evitar uma invasão 
no 'ninho'...

Vieira Filho

Valéria Fortes

Casa própria
Importante passo para a redução 

do déficit habitacional de Ubatuba, 
o prefeito Délcio Sato anunciou a 
entrega para setembro de 376 apar-
tamentos no Marafunda. Além de 
contribuir para que as famílias de 
baixa renda conquistem o sonho da 
casa própria, a medida representará 
avanços na preservação ambiental, 
já que a maioria dos contemplados 
reside em áreas próximas ao Par-
que Estadual da Serra do Mar. Se 
depender de Sato, moradores têm 
motivos para otimismo diante da 
possibilidade de novos empreendi-
mentos imobiliários no município.

Novo Up
Os resultados de uma pesquisa 

consultiva levou o prefeito Marcus 
Soliva a reunir-se com seu secreta-
riado e assessores de primeira hora 
nesta quarta-feira. Com o desem-
penho de cada secretaria - revelado 
pelos números - e o tom positivo 
das novas diretrizes e metas a cada 
secretário, parece que ficou claro o 
'grito de guerra' rumo à 2020, em 
Guaratinguetá.

Alfabetização de adultos
Tem vereador em Guará ‘fa-

zendo vaquinha’ para bancar um 
curso avançado do EJA para colega 
Tia Creusa, para ver se ao menos 
consegue interpretar as placas de 
sinalização. Ficou feia a live desta 
semana, hein Tia... 

Não convidem para...
...a mesma picanha - o secre-

tário de governo da prefeitura de 
Pinda, Ricardo Piorino e o vereador 
Rafael Goffi, principalmente se 
assunto for as prerrogativas do Le-
gislativo - chamada de requerimen-
to - utilizada às vezes por 'alguns' 
parlamentares como ferramenta de 
pressão, intimidação e manipulação 
do poder público.

Impulso decisivo
Sob o clima dos números recen-

tementes pesquisados em Guará, o 
prefeito Marcus Soliva está convicto 
que o desafio de um novo mandato 
ganhará mais forças quando projeto 
de transformar a delegacia do Cen-
tro em um mega Pronto Socorro sair 
do papel. Parece que a insatisfação 
da saúde hoje está focada nas condi-
ções do Pronto Socorro atual.

Sergio Antonio

Fabio Marcondes
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Prefeita de Aparecida pedia limite de 20%, mas os vereadores votaram 
contra o veto imposto pelo Executivo; governo estuda margem liberada

Câmara derruba veto de Dina e define 
remanejamento de 12% do orçamento

Leandro Oliveira
Aparecida

Os vereadores de Apare-
cida derrubaram o veto da 
prefeita Dina Moraes (PDT) 
sobre o percentual que po-
derá ser remanejado do 
orçamento deste ano. A Casa 
havia definido que 12% do 
orçamento atual poderiam 
ser investidos em setores 
distintos da Prefeitura, após 
a publicação do decreto de 
calamidade, mas a prefeita 
vetou esse percentual e 
taxou o remanejamento em 
20%. 

O veto de Dina, um dos três 

que entraram em votação, 
foi derrubado no plenário 
durante sessão extraordi-
nária na última semana. 
Com a rejeição, o Executivo 
poderá investir o percentual 
aprovado pela própria Casa 
anteriormente, de 12%. O 
orçamento previsto para 
Aparecida neste ano é de 
R$120 milhões.

“A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias tem uma previsão 
legal. O Governo do Estado 
trabalha com uma média de 
17% de remanejamento, por-
que surgem eventualmente, 
emergências, situações que 
você precisa deslocar parte 

de recursos de uma área 
para a outra. Isso de forma 
administrativa, dentro dos 
programas estabelecidos. A 
Câmara entendeu que o ideal 
seria de 12%", esclareceu o 
vereador Marcelo Marcon-
des (PV).

O Executivo analisa de 
onde vai liberar recursos e 
qual será o destino do inves-
timento. O município tem, 
até o momento, a escolha 
da organização social que 
vai gerir a atenção básica 
de saúde de Aparecida como 
principal definição. Não foi 
confirmado onde o aporte 
financeiro será injetado.

Presidente da Saeg confirma projeção de valores e descarta construção de novas estações de 
tratamento; acordo sai em quatro meses e deve colocar fim ao impasse sobre tratamento de esgoto

Acerto define repasse de R$ 300 milhões à 
Guaratinguetá Saneamento em novo aditivo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O novo aditivo para o trata-
mento do esgoto de Guaratin-
guetá será assinado em até 120 
dias. O acordo, antecipado pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSB), 
está próximo de se concretizar. 
A Guaratinguetá Saneamento 
apresentará, nas próximas 
semanas, um cronograma de 
trabalhos para evoluir gra-
dativamente o percentual do 
tratamento do esgoto. A Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos) pagará aproxima-
damente R$ 300 milhões pelo 
tratamento e pela manutenção 
do serviço.

Assinando o acordo, Saeg e 
Guaratinguetá Saneamento 
prorrogarão o contrato por 
mais cinco anos. Antes previsto 
para 2020, o tratamento do 
esgoto será concluído no fim de 

2025. A manutenção do serviço 
será prestada até 2043, já que a 
previsão inicial era para 2038. 
Os repasses mensais à Guara-
tinguetá Saneamento serão de 
95% do valor arrecadado com 
o esgoto no município.

De acordo com o presidente 
da Saeg, Luciano Passoni, hoje 
a autarquia fatura em média R$ 
4,3 milhões por mês entre água 
e esgoto. O valor pago à Guara-
tinguetá Saneamento sairá dos 
cofres do esgoto do município. 
Passoni foi questionado sobre 
números reais e estimativa 
de custo à Saeg ao longo dos 
23 anos de contrato entre 
tratamento e manutenção. “A 
universalização está sendo 
pensada para 2025 ou 2026, 
pois são obras que precisam 
ser feitas”, contou. “O contrato 
se encerraria em 2038 e tem 
previsão para ser estendido 
por mais cinco anos. Números 

exatos, giram em torno de 
R$270 milhões a R$300 mi-
lhões. Mas são números que 
tem uma grande oscilação e 
dependem do desempenho da 
companhia (Saeg)".

Paralelo a isso, o investimen-
to para tratar o esgoto será da 
Guaratinguetá Saneamento. 
A companhia, braço da Iguá 
Saneamento, investirá R$ 100 
milhões nos próximos cinco 
anos. Nesta semana, Passoni 
confirmou a estimativa de 
valores pagos à companhia e 
negou que sejam necessárias as 
construções de novas estações 
de tratamento no município.

“Não serão necessárias. O 
processo de tratamento do 
esgoto vai evoluindo. Não serão 
necessárias novas estações, a 
não ser que venha um investi-
dor e construa cinco torres de 
25 andares cada uma, e a gente 
tenha que tratar elas especifi-
camente. Hoje, vamos lançar 
todo o esgoto do Pedregulho. 
Ela comporta a demanda”, 
finalizou Passoni.

Saeg e Guaratinguetá Sanea-
mento se reúnem novamente 
nas próximas semanas. Serão 
apresentadas as soluções para 
evoluir o tratamento do esgoto 
de 29% deste ano para 45% até 
o final de 2020, além de obras 
necessárias para atender essa 
evolução. A previsão é de que o 
aditivo possa ser assinado entre 
90 e 120 dias. 

Executivo – Sócio-majoritário 
no comando da Saeg, o prefeito 
Marcus Soliva já havia taxado 
em "90%" o acerto entre as 
partes pelo novo aditivo. Além 
da Prefeitura e das companhias, 
a Promotoria de Justiça de 
Guaratinguetá acompanha a 
negociação de perto.

Estação de tratamento em Guará; acordo entre município e empresa libera aditivo de R$ 300 milhões

Fotos: Reprodução

Soliva, que enfrentou polêmica para discussões contrato sobre esgoto

Fogo cruzado? – A relação 
entre a prefeita Dina Moraes 
e a Câmara de Aparecida 
parece estar indefinida. Na 
sessão extraordinária da 
última semana os vereadores 
derrubaram dois vetos da 
chefe do Executivo e manti-
veram a decisão da prefeita 
pelo decreto de calamidade 
na saúde. Além disso, Dina 
foi alvo de críticas de Carlos 
Alexandre Rangel (PSD), Ana 
Alice Braga (Pode) e José 
Reis, o 'Dudu' (PR).

A decisão de Dina em vetar 
a proposta para que a Prefei-
tura apresentasse um TAC 
(Termo de Ajuste de Conduta) 

não repercutiu bem na Casa. 
Os parlamentares derruba-
ram o veto da pedetista e de-
terminaram que o Executivo 

apresente em trinta dias a 
documentação exigida para 
comprovar a transparência 
da gestão.

A prefeita de Aparecida, Dina Moraes, com 12% para remanejamento

Fotos: Reprodução

Fotos: Arquivo Atos

Cruzeiro salva verba e retoma restauração de complexo ferroviário

Jéssica Dias
Guaratinguetá

Dois anos após o anún-
cio do prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca (SD), 
por meio de um vídeo nas 
redes sociais, a prorrogação 
do convênio com o Governo 
Federal para reestruturação 
da Estação Ferroviária deve 
sair do papel, e a cidade volta 
a contagem regressiva para 
recuperar toda a estrutura 
ferroviária. A informação 
sobre a reforma foi publicada 
no dia 14 de junho de 2017, 
mas aguardava a adequação 

para o início das atividades, 
aposta do município para ala-
vancar os setores de turismo 
e logística. 

Há dois anos foi estipulado 
um prazo para a recuperação 
até 30 dezembro de 2017, 
com início da reforma ainda 
no mês de junho, mas a cida-
de não conseguiu prosseguir 
com o projeto. O impasse 
com a estrutura vem desde 
2007, durante o governo de 
Celso Lage, quando a cidade 
foi condenada a devolver a 
verba de R$ 1,5 milhão que 
seria investida na reforma. Na 
gestão de Ana Karin (PRB), o 
município também não inves-

tiu ou buscou acordo após a 
condenação.

Já no governo de Thales 
Gabriel, as Prefeitura deci-
diu negociar e recuperar o 
convênio federal, o que foi 
anunciado em 2017. Naquele 
ano, o então secretário de 
Planejamento e Obras, Ro-
dolfo Scamilla, contou que o 
projeto estava em processo 
de alteração. “Esse convênio 
é antigo, estava suspenso por 
descumprimento de algumas 
etapas. O prefeito foi até à 
Caixa Econômica, que é quem 
administra, e conseguiu a 
liberação de um novo pro-
jeto. Agora, está em fase de 

adaptação do projeto antigo 
para poder começar a obra”.

A alteração, relatada por 
Scamilla, foi necessária devido 
ao tombamento do complexo 
ferroviário da cidade pelo 
patrimônio histórico, o que 
levou o projeto a passar por 
análise em órgãos federais.

Além da estação, dois gal-
pões, a Praça Cinquentenário 
e a Estação Rufino de Almeida, 
na estrada entre Cruzeiro e 
Passa Quatro, também serão 
atendidas pela restauração.

Em entrevista concedida ao 
Jornal Atos, o secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Diego Miranda, explicou 

como a pasta trabalhou com 
o processo de licitação. “Há 
cerca de um mês consegui-
mos fechar o convênio com a 
Caixa Econômica Federal para 
a realização do restauro do 
complexo. Neste mês de agos-
to iremos fazer o lançamento 
da licitação para escolha da 
empresa que gerenciara a 
obra”.

A obra, agora estimada em 
R$ 2,5 milhões, aguarda a 
definição da empresa que 
assumirá o trabalho. O edital 
para a contratação foi publi-
cado e estará disponível no 
site da Prefeitura por trinta 
dias. Somente após a abertura 

dos envelopes de propostas 
passa a valer o novo prazo de 
18 meses para a entrega das 
áreas recuperadas.

A expectativa é que em 
2021 a cidade volte a contar 
com as estações, praça e 
galpões. “Cruzeiro nasceu da 
ferrovia. Seu próprio nome 
vem do entroncamento, do 
cruzamento entre São Paulo, 
Rio e Minas Gerais. Com a 
recuperação do complexo 
e depois das linhas, vamos 
poder estimular o turismo e 
o polo logístico, ampliando o 
emprego e colocando Cruzeiro 
cada vez mais no foco nacio-
nal”, avaliou Miranda.

Obra aguardava adequação para recuperação de convênio com governo; estações, galpões e praça devem ser atendidos
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Centro Odontológico prepara 
triagem de prótese em Guará

Categoria rejeita proposta por reajuste salarial; sem acordo, linhas podem parar

Sindicato decreta estado de greve
e pode parar transporte de Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A proposta para reajuste 
do salário dos motoristas e 
cobradores do Transporte 
Urbano de Guaratinguetá foi 
rejeitada pelo Sindicato dos 
Condutores do Vale do Para-
íba. Em duas assembleias, a 
categoria decidiu não aceitar 
o que foi proposto pelas em-
presas São José e Oceano. 
Além disso, os trabalhadores 
decretaram estado de greve e 
podem paralisar o serviço na 
próxima semana.

Foram dois dias de votações 
e discussões do Sindicato com 
os trabalhadores. De acordo 
com o grupo, a proposta era 
de reajuste salarial de 5,07% 
retroativos a 1 de maio, porém 
os pagamentos seriam feitos 
de forma parcelada entre 
outubro de 2019 e fevereiro 
de 2020, o que não agradou 
a categoria. Na manhã de 
quarta-feira, a proposta foi 
rejeitada por unanimidade. Na 

tarde do mesmo dia foi decre-
tado estado de greve.

Até o momento as linhas do 
transporte público de Guara-
tinguetá permanecem ope-
rando de forma normal, mas 
segundo o vice-presidente do 
Sindicato, Manoel Galvão, se 
não houver uma nova negocia-
ção e um acordo com as em-
presas prestadoras do serviço 
no município, o transporte 
coletivo pode ser paralisado 
na próxima semana.

"O estado de greve não sig-
nifica que, quando ele acabar, 
já vamos partir para a greve. 
A gente espera, dá um prazo 
para resposta. Caso não tenha 
resposta, aí sim, faremos a 
greve. Essa é a última cartada, 
pois greve não é bom para nin-
guém. Esperamos que tudo se 
resolva na mesa, com conversa 
e negociação", detalhou Galvão.

Indefinição – De acordo 
com os sindicalistas, qualquer 
medida tomada pela classe 
será previamente informada 
à população que utiliza os 

ônibus do TUG. Há duas se-
manas, a empresa São José 
protocolou um documento 
solicitando reajuste da passa-
gem, de R$3,50 para R$ 3,85. 
A proposta foi rejeitada pela 
Prefeitura.

O Sindicato se reuniu na 
última sexta-feira com o pre-
feito Marcus Soliva (PSB) 
na Prefeitura e levaram a 
situação enfrentada pela 
categoria, antes de tomar 
qualquer medida que possa 
afetar o transporte público 
de Guaratinguetá. 

O novo contrato para pres-
tação dos serviços do trans-
porte coletivo tem início em 
2 de outubro. A empresa 
Oceano, que presta o serviço 
atualmente, foi a vencedora 
da licitação. A frota de veí-
culos precisará ser renovada 
e todos os veículos terão, de 
forma obrigatória prevista em 
edital, acessibilidade. Somente 
nesta data a passagem será 
reajustada, também previsto 
em edital, para R$ 4,10. Passageiros aguardam em ponto do TUG; serviço corre risco de greve

Fotos: Arquivo Atos

Cruzeiro lança
aplicativo de
celular “Mais
 Água" do Saae

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
lançou um aplicativo de 
celular “Mais Água”, para 
facilitar o acesso da popu-
lação ao atendimento do 
Saae (Serviço Autônomo 
de Esgoto). O app está 
disponível nas plataformas 
Android e IOS.

Segundo o Saae, com 
o aplicativo, a autarquia 
passa a oferecer serviços 
como instalação, reparo e 
reclamações.

Outros serviços estão 
sendo estudados pela di-
reção da autarquia para 
serem implantados em 
uma atualização.

O aplicativo está dispo-
nível nas lojas de apps dos 
sistemas Android e IOS. 
Após instalado, selecione 
a cidade Cruzeiro e insira 
o login. O ID eletrônico é 
disponibilizado pelo Saae 
e pode ser encontrado na 
conta de água, na parte de 
cima do CEP do endereço.

Jéssica Dias
Guaratinguetá

A secretaria da Saúde de 
Guaratinguetá dará início no 
próximo dia 14 à triagem para 
pacientes que estão aguar-
dando prótese dentária no 
CEO (Centro de Especialidades 
Odontológicas).

Um total de 241 pessoas 
aguardam prótese dentária 
total, com a perspectiva de que 
cada pessoa demanda duas 
próteses (superior e inferior), 
o equivalente a 482 próteses 
totais. Para a prótese parcial 
são 327 pessoas, o equivalente 
a 654 próteses.

Segundo a coordenadora do 
CEO, Marlene Ramos Avellar, 

são 263 pessoas aguardando a 
prótese fixa. “Após a triagem te-
remos os números específicos 
de prótese por pessoa”.

Os pacientes na fila de espera 
devem entrar em contato com 
o CEO, de segunda à sexta-feira 
das 7h às 20h, à avenida Dou-
tor Antônio da Cunha, nº 297, 
no Beira Rio, para atualizar o 
cadastro.

Cunha abre concurso para 32 vagas
Da Redação
Cunha

Um concurso público para 
preencher 33 vagas em di-
versas áreas foi aberto na 
última segunda-feira, pela 
Prefeitura de Cunha. As opor-
tunidades vão do fundamental 
ao superior completo. Os 
salários variam de R$ 998,57 
a R$8.404,40.

Os cargos com maior des-
taque são para agente comu-

nitário de saúde (cinco vagas), 
técnico de enfermagem (duas 
vagas), médico clínico geral 
(uma vaga), ginecologista (uma 
vaga) e psiquiatra (uma vaga).

A taxa de inscrição varia 
entre R$ 20 à R$ 55. As ins-
crições podem ser feitas pelo 
site mouramelo.com.br e se 
encerram no dia 19 de agosto.
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Prefeita Dina Moraes não definiu substituto de Rita Reis; ex-secretária pediu exoneração há uma semana

Aparecida retoma aulas ainda sem definir 
nome para assumir secretaria de Educação

Leandro Oliveira
Aparecida

As aulas da rede municipal 
de Aparecida retornaram das 
férias escolares na manhã da 
última sexta-feira. O cronogra-
ma escolar, montado em janeiro 
pela ex-secretária de Educação, 
Rita Reis, está sendo cumprido. 
Ela pediu exoneração há uma 
semana e até agora o Executi-
vo não definiu um nome para 
substituí-la.

A prefeita em exercício, Dina 
Moraes (PDT), mantém a cau-
tela para nomear o novo líder 
de uma das pastas mais im-
portantes do município. Foi na 
Educação o imbróglio sobre a 
compra de kits escolares, que 
terminou com o afastamento do 
prefeito Ernaldo César Marcon-
des (MDB), após determinação 
judicial, que apontou superfa-
turamento. Antes de ter pedido 
exoneração, Rita Reis teve o 
nome garantido pela prefeita. 
Porém, a própria secretária 
pediu para deixar o cargo.

O supervisor de Ensino de 
Aparecida, Cláudio Siqueira, 
destacou que o cronograma 
escolar para 2019 tem sido 
seguido, mas ele lembrou que 
a ausência de um secretário não 
é positiva para o setor. “Uma 
secretária, ou um secretário, 
com certeza faz falta. Ele é um 
norte, nos orienta sobre os 
projetos a serem seguidos, o di-
recionamento", salientou. "Nós 
da Educação, diretores, alunos 
e a própria população, estamos 
aguardando essa nomeação", 
afirmou.

A prefeita se reuniu com o 
corpo técnico da Educação no 
último dia 19. Na segunda-feira 
foi realizada uma nova reunião 
com todos os diretores da rede 
municipal. De acordo com 
Siqueira, como o cronograma 
já estava previamente criado, 
o trabalhado está fluindo nor-
malmente. "Nas duas reuniões 
ela (prefeita) teve embasamento 
sobre o retorno das aulas no 
segundo semestre".

Fim das férias - O retorno da 

parte administrativa da rede 
municipal de ensino, após o 
período de recesso, foi no dia 
15 de julho. Na última quarta-
-feira foi realizado um conselho 
de classe e na quinta-feira o 
replanejamento escolar. As 
aulas foram retomadas na úl-
tima sexta-feira. “As disciplinas 
que são atribuídas aos alunos 
são programadas no mês de 
janeiro”, esclareceu Siqueira.

Há matrículas abertas para o 
EJA (Ensino de Jovens Adultos), 
que é ministrado de forma 
semestral. Os interessados em 
concluir o ensino fundamental 
devem procurar a escola Mãe 
no bairro Ponte Alta ou a escola 
Comendador Salgado, que fica 
na Vila Mariana. O retorno das 
aulas da rede estadual de ensi-
no acontece apenas na próxima 
quarta-feira, 31.

Troca-troca – À frente da 
Prefeitura de Aparecida desde 
junho, Dina Moraes fez uma 
série de anúncios no secretaria-
do. Se na Educação, a escolha 
pelo nome segue indefinida, 

em outras pastas, a nomeação 
foi urgente. 

No Saae (Serviço Autônomo 
de Águas, Esgoto e Resíduos), 
João Marcos foi desligado 
para a nomeação de Laércio 

Nogueira da Silva, ex-diretor 
da autarquia, ex-secretário de 
Administração da Prefeitura e 
ex-vereador. Diego Rodrigues 
deixou a secretaria de Promo-
ção Social, Esporte e Cultura, 

para a nomeação de Gelson 
Maciel. Na chefia de gabinete, 
Ederson Santos foi trocado 
por Eduardo Elache. Cláudio 
Gibelli assumiu a secretaria de 
Administração.

A Coteca de Aparecida; rede pública voltou com aulas nesta sexta-feira, sem definição de novo secretário

Após acordo, ação tenta afastar risco de cortes em massa; fabricante registra excedente de 120 funcionários

Tenaris lança programa de demissão voluntária em Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para evitar uma demissão 
em massa, a empresa Tenaris 
Confab lançou na última se-
gunda-feira um plano de desli-
gamento voluntário na fábrica 
de Pindamonhangaba. Com a 
medida, a fabricante de tubos 
de aço tenta se adequar a que-
da na demanda de produção.

Denominado ORA (Oferta de 
Rescisão por Acordo), o progra-
ma concederá indenizações e 
salários extras aos trabalhado-

res que o aderirem. O público 
alvo do plano são funcionários 
lesionados que possuem esta-
bilidade garantida por ordens 
judiciais.

De acordo com o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pinda-
monhangaba, a implantação 
da ORA é resultado de dois 
meses de negociação entre a 
empresa e a categoria, que bus-
cavam uma alternativa para 
evitar a demissão de até 120 
trabalhadores. Em 17 de maio, 
os funcionários realizaram 
uma greve para protestarem 

contra os desligamentos de 
24 colegas e possíveis novos 
cortes, já que a direção da Te-
naris informou que necessitava 
enxugar gastos devido à queda 
nas vendas.

A paralisação durou apenas 
um dia, já que a empresa 
comprometeu-se a implantar 
um programa de demissão 
voluntária.

O ORA foi aprovado em 
assembleia no último dia 17 
pelos quase mil funcionários 
que atuam na fábrica de tubos 
de aço para o setor petrolífero, 

que fica no bairro Cidade Nova. 
“Foi uma proposta construída 
que só foi possível pela mobi-
lização dos trabalhadores. Foi 
assim que conseguimos esse 
acordo inédito, resultado de 
um esforço enorme para evitar 
demissões. É um valor conside-
rável para quem aderir. Torce-
mos para que novas obras se 
confirmem e a produção da 
Tenaris melhore", afirmou o 
presidente do sindicato, Heri-
velto Vela. 

Os interessados terão até 
o próximo dia 31 para aderi-

rem ao programa. Caso atinja 
a meta, que é de cinquenta 
desligamentos, a empresa 
pagará também convênio mé-
dico por um ano aos adeptos. 
Os valores das indenizações 
e salários extras variaram de 
um empregado para outro, já 
que o cálculo leva em conta o 
número de anos trabalhados 
por cada um. 

A reportagem do Jornal 
Atos tentou contato com a 
direção da Tenaris Confab, mas 
nenhum responsável foi locali-
zado para o comentar o  caso.Vela debate proposta de PDV

Fotos: Divulgação SMP

Fotos: Arquivo Atos
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Profissionais devem auxiliar atendimentos nas unidades de saúde; 
Município firma parceria com instituição de ensino para qualificação

Em ação inédita, Pinda recebe 
médicos do programa Revalida

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba  

Para apoiar a formação de 
novos médicos e reforçar o 
setor da saúde de Pindamo-
nhangaba, o prefeito Isael 
Domingues (PR) firmou na 
última semana uma parceria 
com o Centro Universitário 
São Lucas que permitirá que 
profissionais formados no 
exterior atuem no município 
para revalidarem seus diplo-
mas. Apesar de não poderem 
comandar os atendimentos, 
os clínicos serão autoriza-
dos a auxiliarem diversos 
procedimentos nas unidades 
públicas de saúde.

Criado pelo Governo Fe-
deral em 2011, o “Revalida” 
é um exame realizado anu-
almente para legitimar os 

diplomas médicos expedidos 
por universidades interna-
cionais, averiguando se os 
formados possuem conhe-
cimento teórico e prático 
para exercerem a profissão 
em território nacional.  

Além de provas escritas 
em universidades federais, 
os candidatos são submeti-
dos a um teste prático para 
comprovarem suas habili-
dades. O exame consiste em 
situações clínicas em que 
o médico precisa executar 
procedimentos como inter-
pretação de exames, formu-
lação de diagnósticos, aten-
dimento e aconselhamento a 
pacientes e familiares.

Após serem aprovados nas 
duas etapas, os profissio-
nais precisam realizar um 
curso de complementação, 

acompanhando a rotina de 
unidades públicas de saúde.

Autorizado a oferecer o 
curso de complementação, 
o Centro Universitário São 
Lucas, localizado em Caça-
pava, possui uma parceria 
com a Universidade Federal 
do Mato Grosso. Com a cele-
bração do convênio entre a 
instituição privada e Pinda-
monhangaba, 26 médicos, 
que realizaram as etapas 
preliminares em Mato Gros-
so, serão encaminhados ao 
município no próximo dia 2.

Além da Santa Casa e Pron-
to Socorro, os profissionais 
acompanharão por um ano 
as rotinas de atendimentos 
na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do distrito de 
Moreira César, CIAF (Centro 
Integrado de Assistência à 

Família) e nas UBS’s (Unida-
des Básicas de Saúde) dos 
bairros Azeredo e Ipê 2.   

Além de revelar sua expec-
tativa positiva diante à ação 
inédita em Pinda, a secretá-
ria adjunta de Saúde, Marina 
Prado, explicou como funcio-
nará a atuação dos membros 
do ‘Revalida’. “Mesmo não 
podendo comandar os aten-
dimentos, estes profissionais 
ajudarão no acolhimento 
dos pacientes e auxílio na 
realização de exames e ou-
tros procedimentos básicos, 
sempre supervisionados 
pelos médicos titulares das 
unidades. Assim, teremos 
mais ‘braços’ para ajudarem 
nas unidades, contribuindo 
para uma maior agilidade 
e humanização dos atendi-
mentos”.

Reunião entre o prefeito de Pinda, Isael Domingues, e a equipe do Revalida, para serviço de qualificação do atendimento municipal

Fotos: Divulgação PMP

Câmara chega a quinta CEI sobre denúncias contra o governo de Isael Domingues

Comissão aberta na Câmara de Pinda 
investiga carros da Atividade Delegada

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Por unanimidade, a Câ-
mara de Pindamonhangaba 
aprovou na última sessão a 
abertura de uma CEI (Co-
missão Especial de Inqué-
rito) para apurar possíveis 
irregularidades cometidas 
pelo governo do prefeito 
Isael Domingues (PR) no 
pagamento do aluguel de 
veículos que deveriam ser 
utilizados no programa esta-
dual de segurança ‘Atividade 
Delegada’. Os parlamentares 
analisam a denúncia de 
que mesmo após o fim do 
convênio com o Estado, o 
Executivo manteve a locação 
da frota por mais seis meses.

Responsável pelo pedido 
de abertura da CEI, o ve-
reador Renato Nogueira, o 
Renato Cebola (PV), explicou 
que em janeiro foi alertado 
por moradores sobre a su-
posta ilegalidade.

Segundo o parlamentar, 
foi averiguado que apesar 

do término do contrato 
entre Pindamonhangaba 
e o Estado no fim do ano 
passado, a Prefeitura man-
teve até junho de 2019 o 
pagamento à locadora (que 
não teve o nome divulgado) 
pelo aluguel de sete carros 
e seis motocicletas que já 
não estavam mais sendo uti-
lizadas para o trabalho dos 
policiais militares de folga 
participantes do ‘Atividade 
Delegada’.

Ao encaminhar requeri-
mentos cobrando respostas 
do Executivo, o vereador foi 
informado que o município 
desembolsou mensalmente 
– entre janeiro e julho – pou-
co mais de R$ 30 mil pelo 
aluguel dos automóveis. 
“Queremos saber para onde 
foi o dinheiro. Por que a Pre-
feitura renovou o aluguel 
se o convênio com o Estado 
venceu no fim de 2018? 
Por que pagou e deixou os 
veículos parados? Já que 
tem muita coisa a ser ques-
tionada, estamos abrindo 

esta CEI para apuramos os 
fatos”, explicou o vereador.  

Responsável pelo pedido 
de abertura, Cebola presidi-
rá a comissão, que terá como 
membros os parlamentares 
Ronaldo Andrade, o Ronaldo 
Pipas (PR) e Gislene Cardo-
so, a Gi (DEM).  

Segundo Cebola, os inte-
grantes se reunirão na pró-
xima semana para definirem 
as datas e os convocados 
a participarem das oitivas 
(depoimentos).

Procurada pela reporta-
gem do Jornal Atos, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
preferiu não se manifestar 
sobre o caso, pois ainda não 
foi notificada oficialmente 
pela Câmara sobre a aber-
tura da CEI

Rotina – A ‘CEI dos Veícu-
los’ será a quinta que Isael 
enfrentará desde o início 
de seu mandato, em 2017. 
As demais foram arquiva-
das após as comissões não 
conseguirem comprovar 
irregularidades.

A primeira foi aberta em 
fevereiro de 2017, e averi-
guou indícios de conduta 
incompatível com a mora-
lidade pública por parte 
do secretário de Gabinete, 
Fabiano Vanone, acusado de 
através de uma mensagem 
de voz usar palavras de bai-
xo calão para depreciar o 
município e sua população.

Já a segunda foi instaura-
da em julho de 2017 para 
investigar as condições que 
levaram o Laboratório Mu-
nicipal a prestar um serviço 
deficitário à população.

A seguinte foi aprovada em 
agosto de 2017 e analisou a 
legalidade e moralidade da 
cobrança do IPTU Comple-
mentar (Imposto Predial e 
Territorial Urbano). 

Em outubro de 2018, a Câ-
mara de Pindamonhangaba 
abriu uma CEI para analisar 
a conduta de Isael em não 
enviar representantes para 
participarem de diversas 
audiências públicas promo-
vidas pelo Legislativo.
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Mulheres são espancadas 
pelos companheiros em 
Guaratinguetá e Lorena

Da Redação 
Região

O início da última semana 
foi marcado por crimes de 
violência contra mulheres 
em Guaratinguetá e Lorena. 
Nos dois casos, uma carac-
terística semelhante: elas 
foram vítimas dos compa-
nheiros.

O primeiro caso ocorreu na 
madrugada da última segun-
da-feira no bairro do Broca 
em Guaratinguetá. Segundo 
o boletim de ocorrência, 
moradores da rua Coronel 
Fabiano acionaram a Polícia 
Militar após ouvirem gritos 
de socorro vindo no interior 
de uma casa. Ao chegarem no 
imóvel, os PM's se depararam 
com um homem embriagado 
e uma mulher com um feri-
mento no rosto.

A vítima, de 37 anos, afir-
mou que o companheiro de 
39 anos a agrediu com um 
soco após uma discussão.

O agressor foi encami-
nhado ao Distrito Polícial 
de Guaratinguetá, sendo na 
sequência transferido para 
a Cadeia Pública de Lorena.

Já na última terça-feira, foi 
a vez de uma moradora de 
Lorena viver momentos de 
terror. A vítima, que reside no 
bairro do Campinho, procu-
rou a ajuda de vizinhos após 
ser espancada e violentada 
pelo próprio marido.

Em depoimento à Policia 
Civil, ela afirmou que o com-
panheiro a agrediu com uma 
barra de ferro na cabeça e 
cortou a palma de sua mão 
com um facão. Na sequência, 
ele teria a obrigado consumir 
drogas e manter relações 
sexuais. 

Mesmo ferida ela conse-
guiu fugir do imóvel e pedir 
socorro aos vizinhos, que 
acionaram a Polícia Militar. 

O denunciado, que possui 
antecedente criminal por ho-
micídio, também segue preso 
na Cadeia Pública de Lorena. 

Casos de violência contra mulher 
marcam semana nas duas cidades

Homem mata a pauladas, 
amarra e arrasta corpo 
de vítima em Cunha

Da Redação 
Cunha

Um trabalhador rural foi 
assassinado na noite da úl-
tima quarta-feira em Cunha.  
Além de pauladas, o homem 
morreu após ser arrastado 
por cerca de um quilômetro, 
amarrado em um burro. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima e 
dois colegas de trabalho 
consumiam bebida alcoólica 
em uma fazendo do bairro 
Jardim quando houve um 
desentendimento por causa 
de uma vaca.

Na sequência, o agressor 
empurrou o desafeto ao chão 
e o acertou com diversas 
pauladas na cabeça. Desa-
cordada, a vítima teve os pés 
amarrados a um burro, que o 
arrastou até uma cachoeira.  

O corpo do trabalhador ru-
ral foi encontrado na manhã 
do dia seguinte pela Polícia 
Militar e funcionários da 
propriedade rural, que se-
guiram os rastros de sangue 
pelo chão.

A Polícia Civil realizou 
diligências pela região do 
crime, mas o assassino não 
havia sido localizado até o 
fechamento desta edição.

Traficante de maconha é 
preso em Pindamonhangaba

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Polícia Militar prendeu 
na noite da última quinta-fei-
ra um traficante de drogas 
que escondia cerca de 1,5 
kg de maconha em sua casa 
no distrito de Moreira César, 
em Pindamonhangaba. 

Segundo a PM, uma equi-
pe patrulhava o bairro do 
CDHU quando desconfiou 
da atitude de um homem de 
27 anos que estava sentan-
do em um ponto conhecido 
como de venda de entor-
pecentes. Na abordagem, 

foram localizadas 25 gramas 
de maconha. 

Questionado, o homem 
confessou que tinha mais 
drogas em sua residência, 
que fica em outro ponto do 
mesmo bairro. No local foram 
apreendidas uma peça de 
maconha com mais de 1,4 
kg, balança de precisão, mil 
embalagens vazias de cocaína 
e quase R$ 3,1 mil prove-
niente da comercialização de 
entorpecentes. 

O criminoso foi encaminha-
do ao 1° Distrito Policial de 
Pindamonhangaba, perma-
necendo preso por tráfico 
de drogas.

Foragidos da P2 de Potim
são capturados em Aparecida 

Da Redação 
Aparecida

Dois fugitivos da Peniten-
ciária de Potim, a P2, foram 
recapturados pela Polícia 
Militar na noite da última 
terça-feira, no Centro de 
Aparecida. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os PM's pa-
trulhavam a avenida  Barão 
do Rio Branco por volta das 
23h quando perceberam 

que a dupla demonstrou ner-
vosismo com a  aproximação 
da viatura. 

Ao checarem os números 
dos documentos dos suspeitos 
no sistema de dados, os PM's 
descobriram que eles haviam 
fugido do presídio na última 
semana, onde cumpriam 
penas por tráfico de drogas. 

Após serem encaminhados 
ao Distrito Policial de Apa-
recida, os criminosos foram 
levados à Penitenciária de 
Potim.
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Ligação entre Centro e o Perpétuo Socorro tem problemas desde 2016

Justiça determina interdição 
de passarela em Aparecida

Leandro Oliveira
Rafael Rodrigues
Aparecida

Uma decisão judicial em 
Aparecida interditou a pas-
sarela de pedestres “Dom 
Geraldo Maria Morais Penido”, 
que liga o bairro Perpétuo 
Socorro ao Centro da cidade. 
A alegação da Justiça é de 
que a passagem, que fica sob 
a rodovia Presidente Dutra, 
na altura do Km 69, corre o 
risco de desabar.

Segundo a decisão liminar, a 
CCR NovaDutra, concessioná-
ria que administra a rodovia, 
entrou na Justiça contra a Pre-
feitura por problemas estrutu-
rais na passarela construída 
pela administração. A Justiça 
determinou que a concessio-
nária e o município tomem as 
medidas para recuperação da 
estrutura. Ainda cabe recurso 
da decisão.

Os problemas na estrutura 
ganharam projeção ainda em 
2016. Desde então a admi-
nistração da CCR afirma que 

notificou a Prefeitura, mas 
que nenhuma ação foi tomada.

Segundo os laudos apresen-
tados pela concessionária, a 
estrutura metálica apresenta 
corrosões e a fundação de 
concreto está exposta. Os pro-
blemas, de acordo com a em-
presa, trazem risco iminente 
à segurança dos usuários que 
utilizam a passarela e passam 
pelo trecho na rodovia.

Na decisão, o juiz determi-
nou, além da interdição, os 
reparos na estrutura em três 
meses com previsão de multa 
de R$ 20 mil em caso de des-
cumprimento.

Diante da decisão judicial, a 
Prefeitura colocou manilhas 
nas duas entradas da passa-
rela, mas ainda assim, mora-
dores insistem em passar pelo 
local. “Na verdade fizemos a 
interdição, passamos as fitas, 
e mesmo assim, a população 
fica pulando e passando por 
lá. Não pode! Eles estão colo-
cando a vida em risco”, relatou 
o agente da Defesa Civil de 
Aparecida, Jean Passos.

Mesmo interditada, a passa-
rela que dá acesso ao bairro 
do Perpétuo Socorro continua 
com movimentação normal. 
Foram colocados dois obs-
táculos, sendo um em cada 
rampa da passarela, e uma 
faixa plástica proibindo o 
acesso de pedestres ao local. A 
faixa foi retirada da passarela 
e a circulação de pedestres 
sobre a passarela continua 
acontecendo de forma normal.

A estrutura metálica tem 
boa parte de sua extensão en-
ferrujada. Carlos Soares mora 
no Perpétuo Socorro, trabalha 
no Saae e deixou de usar esse 
acesso. "Antes eu gastava 10 
minutos, para sair do bairro 
e cruzar a passarela. Agora 
gasto 25, porque vou até a 
Primeiro de Maio e desço a 
pé. Mas minha mulher mesma 
disse, que se a passarela tem 
risco de queda, é melhor dar 
essa volta todos os dias".

Situação diferente de Val-
devino Ribeiro, pedreiro, que 
cruzou à passarela carregan-
do uma bicicleta. O morador 

afirma que não pode perder 
muito tempo no trajeto para 
acessar e deixar o bairro, pois 
está sempre indo e voltando 
do local. "Para mim, não com-
pensa. Eu passo direto para lá 
(Perpétuo Socorro). Se eu for 
dar a volta e deixar de usar a 
passarela, vou perder muito 
tempo e acaba atrasando 
meu dia".

A Prefeitura confirmou que 
estuda medidas para conse-
guir sanar o problema, mas 
não divulgou nenhum crono-
grama de obras para o local.

A última vez que o problema 
foi relatado para administra-
ção municipal foi em agosto 
de 2018, quando a concessio-
nária mais uma vez acionou 
o município afirmando que a 
vistoria realizada no local te-
ria apontado um agravamento 
dos problemas encontrados 
em 2016.

Por não ter resposta, a 
própria empresa acionou a 
Justiça, que também a respon-
sabilizou. Na decisão, o juiz 
incluiu a empresa na obriga-

ção, alegando que ela seria, 
pelo contrato de concessão, 
responsável pela instalação 
e manutenção das passarelas.

As pessoas que residem no 
bairro do Perpétuo Socorro 
temem pela vida, já que de-
pois da interdição, muitos 
estão arriscando atravessar 
a Via Dutra, em vez de dar a 

volta pelo bairro Santa Tere-
zinha. “Realmente ficou muito 
difícil. Voltamos ao antigo 
sofrimento de correr o risco 
de sofrer com atropelamen-
tos. Agradecemos a Justiça 
porque poderia ter sido pior”, 
desabafou uma das moradoras 
mais antigas do bairro, Katia 
Andrade.

Faixa de interdição retirada de viaduto que passa sobre a Via Dutra

Fotos: Leandro Oliveira

Empreendimento contempla moradores de áreas ambientais; 12 apartamentos são adaptados para deficientes físicos

Prefeitura e CDHU anunciam entrega de 376 
moradias populares para setembro em Ubatuba

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após reunião com a presi-
dência da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano do Estado de 
São Paulo), a Prefeitura de 
Ubatuba anunciou na última 
quinta-feira que a entrega de 
376 moradias populares no 
bairro Marafunda será rea-
lizada até o fim de setembro. 
Os apartamentos serão des-
tinados a famílias que vivem 
em áreas de preservação 
ambiental.

Na manhã da última quar-
ta-feira, o prefeito Délcio 
Sato (PSD) se reuniu com o 
presidente da CDHU, Eduar-
do Velucci, para acertarem 
os detalhes da inauguração 
do conjunto habitacional, 
que terá o nome de ‘Ubatuba 
G’. Apesar da definição do 
mês, o dia da entrega deve-
rá ser revelado no início de 
agosto.

Em sua última etapa, a 

construção do empreendi-
mento, iniciada em 2017, 
está fase de acabamentos.

Contando com apartamen-
tos de dois dormitórios, o 
conjunto habitacional será 
dividido em quatro condo-
mínios, e cada um terá aca-
demia ao ar livre, área verde, 
estacionamento, salão de 
festas, parque infantil, pos-
tes de iluminação e portaria. 
Entre as 376 moradias, 12 
são adaptadas exclusivamen-
te para deficientes físicos.

De acordo com a Prefeitu-
ra, os apartamentos serão 
destinados às famílias que 
moram nos bairros Sesma-
ria, Cachoeira dos Macacos 
e Vale do Sol. Os pontos 
estão na zona de amorte-
cimento (área estabelecida 
ao redor de uma unidade 
de conservação) do Parque 
Estadual da Serra do Mar. 
“Ubatuba conquista assim 
mais uma obra de extrema 
qualidade em parceria com 
o Estado. Acredito que daqui 

para frente estaremos forta-
lecendo ainda mais a nossa 
relação com o governo e 
conseguindo mais benefícios 
para a nossa população”, 
comemorou Sato.

O secretário de Assistência 
Social, Vanderlei Amorim, 
revelou o andamento do 
processo de seleção dos 
moradores que serão con-
templados. “Há uma série de 
critérios que são levados em 
consideração na destinação 
das unidades, e incluem, por 
exemplo, o perfil de renda. 
Atualmente, há 97 famílias 
que foram chamadas para 
análise de perfil, e 64 já 
aderiram ao programa em 
mutirão realizado nos últi-
mos dias 23 e 24”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Ubatuba informações sobre 
o atual déficit habitacional e 
negociações para a constru-
ção de novos empreendimen-
tos, mas nenhuma resposta 
foi encaminhada.Grupo de apartamentos entregues nesta semana em Ubatuba; residencial tem 376 novas unidades

Fotos: Divulgação PMU

Prefeitura avança em atendimento a famílias que vivem sem saneamento básico

Pinda tenta regularizar núcleos
do Ribeirão Grande em até um ano

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após quase duas décadas 
de espera, as mais de duzen-
tas famílias que moram em 
uma área irregular de Pin-
damonhangaba podem estar 
próximas de ter seus imóveis 
regularizados. Avançando no 
processo de regulamentação, 
a Prefeitura realizou na últi-
ma semana uma reunião com 
os moradores dos 11 núcleos 
habitacionais clandestinos do 
bairro Ribeirão Grande.

Sem autorização municipal, 
um grupo ocupou o terreno 
em 1994 e vendeu indevida-
mente lotes para famílias de 
baixa renda. Devido à falta 
de fiscalização por parte do 
poder público, o número de 
moradias cresceu durante a 
década seguinte.

Vivendo em um loteamento 
clandestino, as famílias não 

contam com sistema de sanea-
mento básico, o que prejudica 
principalmente o cotidiano de 
dezenas de crianças e idosos.

Buscando uma solução para 
impasse, a Prefeitura realizou 
uma reunião com as famílias 
da região em maio de 2018, 
quando os moradores apre-
sentaram documentações e 
dados socioeconômicos que 
contribuíram para que a Pre-
feitura conseguisse classificar 
a área como um núcleo habi-
tacional de interesse social, 
devido a falta de condições 
financeiras de adquirirem 
imóveis em outros pontos da 
cidade.

Como o Estado não con-
templou a região em seu 
programa de regularização 
fundiária, o ‘Cidade Legal’, o 
município investiu recursos 
para iniciar por conta própria 
o processo de regulamenta-
ção dos núcleos no segundo 

semestre de 2018, como 
a realização de estudos de 
topografia e demais análises 
técnicas sobre o terreno. O 
montante não foi divulgado 
pelo Executivo.

Dando continuidade ao 
processo, a Prefeitura reali-
zou uma nova reunião com 
os moradores, na noite da 
última quinta-feira, no Cen-
tro Comunitário do Ribeirão 
Grande. Durante o encontro, 
os representantes do Execu-
tivo   distribuíram cartilhas 
informativas que explicam os 
próximos passos e prazos do 
trabalho de regulamentação 
da área. “Esta reunião foi 
importante para as famílias 
ficarem a par do andamento 
dos procedimentos de regu-

larização. Estamos fazendo 
o possível para que esses 11 
núcleos se tornem legais em 
até um ano, garantindo a 
emissão das escrituras dos 
imóveis e melhorias no sane-
amento básico desta região. 
Para continuarmos avan-
çando estamos aguardando 
um aval técnico da Cetesb 
(Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo)”, explicou 
o diretor de Regularização 
Fundiária, Germano Miguel 
de Assis.

Além do Ribeirão Gran-
de, estão em andamento as 
regularizações dos núcle-
os habitacionais Campinas, 
Campininhas, Goibal, Feital, 
Manduba, Mossoró, Karina 
Ramos e Queiroz.

MP do Estado notifica 
Ubatuba sobre ação de 
regularização fundiária

Da Redação 
Ubatuba

Mais uma cidade da região 
se movimenta para regulari-
zar bairros junto ao Estado. 
O Ministério Público de São 
Paulo notificou a Prefeitura 
de Ubatuba sobre a neces-
sidade da regularização 
fundiária e a existência do 
inquérito civil sobre o par-
celamento irregular do solo 

do bairro Sertão da Quina.
Os moradores da rua Ana-

tiva Rosa de Oliveira partici-
parão de uma reunião com 
o Executivo, no próximo dia 
9, às 17h na sede da escola 
municipal Nativa Fernandes.

Região – As cidades de 
Aparecida, Canas, Lorena, 
Silveiras, Potim, Pindamo-
nhangaba e Guaratinguetá 
fazem parte do programa de 
regularização fundiária do 
Estado, o Cidade Legal.
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Município reforça estrutura para implantação de sistema integrado de gestão; investimento atinge R$ 700 mil

Com apoio federal, Pinda amplia informatização da saúde

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Dando continuidade ao 
processo de modernização 
e informatização da área da 
saúde de Pindamonhangaba, a 
Prefeitura anunciou na última 
semana à aquisição de 228 
computadores que otimizarão 
os atendimentos aos pacien-
tes nas unidades públicas do 
município. Viabilizada através 
de R$ 700 mil em recursos 
federais, a melhoria permitirá 
a implantação de um sistema 
digital de gestão que interli-
gará as informações do setor. 

Além da Farmácia Municipal 
e o Centro de Especialidades, 
os computadores serão distri-
buídos até o fim do ano pelas 
21 ESF’s (Estratégia de Saúde 
da Família) e cinco UBS’s (Uni-
dades Básicas de Saúde).  Ad-

quiridas através de recursos 
de emendas parlamentares, 
cada uma das máquinas cus-
tou pouco mais de R$ 3 mil. 

Segundo a secretária de 
Saúde, Valéria dos Santos, a 
renovação dos equipamentos 
permitirá que o município im-
plante uma ferramenta digital 
que reúna as informações dos 
pacientes e os procedimentos 
que foram submetidos em 
qualquer uma das unidades de 
saúde da cidade. “O programa 
trará um melhor controle dos 
registros, como até mesmo o 
acompanhamento da distri-
buição de medicamentos. As 
equipes terão também mais 
agilidade para acessarem as 
informações dos pacientes 
que anteriormente foram 
atendidos por outras unida-
des. Através da implantação 
deste sistema teremos os 
prontuários e relatórios in-

formatizados, atendendo uma 
exigência do Ministério da 
Saúde”.

Valéria explicou que está em 
fase de elaboração o processo 
licitatório para a compra do 
programa de gestão digital 
que será implantado nos 
novos computadores. A rede 
de informações também será 
interligada com os dados do 
Pronto Socorro e Santa Casa. 
A expectativa da pasta é que 
o sistema seja implementado 
até o fim do ano na rede mu-
nicipal de saúde.

O prefeito Isael Domingues 
(PR) ressaltou a importância 
da ação. “A Prefeitura está se 
modernizando e evoluindo 
para trabalhar com mais 
tecnologia, oferecendo mais 
informação em tempo real. 
Essas melhorias irão agilizar 
e organizar o atendimento, 
beneficiando à população”.

Guará abre concurso público com 252 vagas 
Interessados podem se inscrever entre os dias 8 de agosto a 16 de setembro para dois processos

Da Redação 
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guara-
tinguetá abriu na última 
sexta-feira dois editais para 
contratação de 252 pessoas 
que possuem ensino funda-
mental, médio e graduação 
completa para diversas áre-
as.  Para o concurso público 

são 82 vagas disponíveis 
para 52 cargos. As inscri-
ções devem ser feitas entre 
os dias 8 de agosto a 16 de 
setembro.

As taxas variam entre 
R$44,50 e R$ 82,20, con-
forme a ocupação escolhida 
pelos candidatos. A prova 
objetiva será aplicada no dia 
24 de novembro.

Já para o processo seletivo 

são 170 vagas para 36 fun-
ções, com inscrições entres 
os dias 8 de agosto a 5 de 
setembro. As taxas variam 
entre R$ 56,50 a R$ 82,20. A 
prova objetiva será aplicada 
no dia 27 de outubro.

O candidato poderá se 
inscrever para mais de um 
cargo ou função, desde que 
não haja conflito de horário 
da prova. As provas para 

ensino superior acontecerão 
no período da manhã e no 
período da tarde, será as 
provas dos candidatos com 
ensino fundamental e médio 
completo.

Além do salário, os candi-
datos receberão vale trans-
porte de 6% do salário base e 
cartão alimentação no valor 
de R$ 312. As inscrições 
devem ser feitas pelo site 

vunesp.com.br. O edital com-
pleto se encontra no site da 
Prefeitura, o guaratingueta.
sp.gov.br.

Cursos - Em Cachoeira 
Paulista, a Prefeitura, em 
parceria com o Senai (Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial), abriu 120 
vagas para cursos profis-
sionalizantes. As oportuni-
dades são para auxiliar de 

contabilidade, informática 
básica, auxiliar de eventos 
e técnico de vendas, 

Os interessados devem 
procurar a diretoria da Es-
cola Municipal do Trabalho, 
à rua Bernardino de Cam-
pos, nº103, no prédio da 
Escola Doutor Evangelista 
Rodrigues (o Grupão), ou 
também pelo telefone (12) 
3103-1085.

Computadores entregues para a qualificação do atendimento na Saúde de Pinda; R$ 700 mil investidos

Fotos: Divulgação PMP

Cidades intensificam vacinação contra sarampo na região
Pinda, Caçapava, Taubaté e São José dos Campos tiveram casos confirmados; Ubatuba também amplia atendimento

Da Redação 
Região

A vacinação de rotina contra 
o sarampo continua sendo 
realizada dentro do calendário 
anual em todo o estado de São 
Paulo. No interior, o vírus já 
circula na maioria das regiões. 
Na RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba), foram 
confirmados casos em Taubaté, 
Caçapava, Pindamonhangaba e 
São José dos Campos.

A orientação da Vigilância 
em Saúde é que a população 
fique atenta para o calendário 
anual e caderneta de vacinação. 
De acordo com o Programa 
Nacional e Estadual de Vacina-
ção, atualmente estão dispo-
níveis as vacinas que contêm 
os componentes do sarampo 
e da rubéola: a vacina Tríplice 
Viral - SCR, que protege para o 

Sarampo, Caxumba e Rubéola; 
e a Tetra Viral - SCR - Varicela, 
que protege para o Sarampo, 
Caxumba, Rubéola e Varicela.

Casos em Paraty, no Rio de 
Janeiro, levaram a Prefeitura 
de Ubatuba reforçar medidas 
contra a doença. 

No último dia 11, Pindamo-
nhangaba subiu de um para 
três o total de pacientes com 
diagnóstico de sarampo. Com 
isso, o número de pacientes que 
contraíram a doença em 2019 
na região subiu para cinco, 
sendo três em Pinda, um em 
São José dos Campos e um em 
Caçapava.

Segundo a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, as víti-
mas são um bebê atendido na 
Santa Casa em maio, morador 
do Crispim; e duas mulheres, 
sendo uma do Mombaça, de 53 
anos; e outra do São Benedito, 

de 31 anos. 
Também há pacientes atendi-

dos com sintomas suspeitos de 
sarampo em Taubaté e Jacareí. 
Ao todo, são três casos em 
averiguação. 

As cidades onde há casos 
confirmados ou suspeitos da 
doença orientam a população a 
procurar vacinação nos postos 
de saúde.

A primeira vacina deve ser 

aplicada aos 12 meses, com 
reforço aos 15 meses com a 
tetraviral (sarampo, rubéola, 
caxumba e varicela). Até os 29 
anos, a recomendação é tomar 
duas doses do imunizante. En-

tre 30 e 59 anos, a pessoa deve 
ser vacinada uma vez. Quem 
já teve sarampo não precisa 
se vacinar, pois já possui os 
anticorpos para que a doença 
seja evitada.
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Lorena expande atendimento 
social com nova sede do Creas 
Inaugurada há nove dias, estrutura gera economia de R$ 24 mil por ano

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
ampliou os atendimentos do 
Creas (Centro de Referência 
Especializado em Assistência 
Social) com a inauguração 
do prédio próprio, na última 
quinta-feira. O local conta 
com espações específicos 
para cada atendimento, num 
investimento que chegou a 
aproximadamente R$ 383 mil.

Com o novo prédio “Maria 
Luiza Lopes Moreira Pinto An-
tunes”, além de mais conforto 
para os trabalhos, a Prefeitura 
economizará cerca de R$ 24 
mil anualmente, valor que era 
gasto com o aluguel da antiga 
unidade.

O espaço conta com uma 
área construída de 216,60 
m² e recebeu R$ 250 mil 
provenientes do Ministério 
de Assistência Social e Com-
bate à Fome, atual secretaria 
Especial do Desenvolvimento 
Social, e R$ 132.871,51 de 
contrapartida municipal. “A 
média normal de uma con-
trapartida é de 20% nos con-
vênios. Aqui nós chegamos a 
50% para poder entregar um 
espaço melhor, seguro e que 
faça sua função de atender 
melhor”, frisou o prefeito 
Fábio Marcondes.

A obra, que teve atrasos de 
repasses, levou cerca de dois 
anos para ser concluída. Ainda 

segundo Marcondes, a locali-
dade e o melhor planejamento 
do espaço são destaques para 
a qualidade de trabalho aos 
servidores e melhor atendi-
mento à população. A equipe 
composta por oito profissio-
nais conta com espaços para 
atendimento como uma sala 
multiuso, duas salas de aten-
dimento familiar, duas de 
atendimento individual, dois 
vestiários e dois banheiros 
(feminino e masculino).

Para a secretária de Assis-
tência e Desenvolvimento 

Social, Zeila Pozzati, a uni-
dade vem de encontro com a 
necessidade e aprimoramen-
to do trabalho realizado no 
município, que atualmente 
orienta cerca de noventa 
casos de violência sexual 
e física, negligência contra 
criança, adolescência, idoso e 
jovens submetidos a medidas 
socioeducativas de LA (Liber-
dade Assistida).

“Adquirir esse prédio vai 
dar uma força maior ao tra-
balho, que é muito difícil 
de alta complexidade, e que 

necessita acolher bem, ter 
espaço para trabalhar com 
as pessoas. Essa unidade vai 
alavancar o nosso trabalho”, 
destacou Zeila.

Na cidade, a assistência é 
realizada de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 17h, à rua 
Padre João Renaudin, ao lado 
da Farmácia de Manipulação 
e do Corpo de Bombeiros. 
Também pode-se denunciar 
na delegacia dos Direitos da 
Mulher, Conselho Tutelar, te-
lefone 190 ou ir pessoalmente 
no Creas.

A nova sede do Creas, em Lorena; Prefeitura amplia atendimento às famílias necessitadas do município

Fotos: Rafaela Lourenço

Museu histórico em Pinda recebe
exposição de jornalista fotográfica 
“Ancestralidades Contemporâneas”

Da Redação 
Pindamonhangaba

A exposição “Ancestralidades 
Contemporâneas”, com 18 
peças fotográficas da fotojor-
nalista Cacau Fernandes que 
retratam olhares poéticos e 
documentais da autora sobre 

grupos sociais, chega a Pinda-
monhangaba. 

Cacau é graduada em fo-
tografia pela Universidade 
Estácio de Sá e pós-graduada na 
mesma instituição em imagem 
digital. Ela atuou como repórter 
fotográfica por quatro anos no 
jornal “O Dia”, produziu expo-

sições coletivas e individuais 
no Brasil e exterior, ministrou 
aulas de fotografia, palestras 
e atualmente produz ensaios 
fotográficos, com ênfase em 
fotografia documental.

A mostra segue até o dia 20 
de setembro, no Museu Histó-
rico Pedagógico D. Pedro I e 
Dona Leopoldina, podendo ser 
visitada de segunda-feira à sá-
bado, das 9h às 17h. O Museu 
fica à rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, nº 260, no Centro.

Cruzeiro abre área para 
atrair mais empresas de 
médio e grande porte

Da Redação 
Ubatuba

A Prefeitura de Cruzeiro 
assinou na última quarta-feira 
a concessão de área para em-
presas que pretendem aumen-
tar a produção e a geração de 
empregos na cidade. As áreas 
que serão disponibilizadas 
para três empresas, ficam no 
Distrito Industrial 2.

A empresa Modelagem São 
Roque, que está na cidade há 
vinte anos, terá uma área de 
cerca de 2.500 m² para cons-
truir sede própria, ampliar 
a produção e gerar novos 
empregos. A W.S Etiquetas, 
também do município, re-
cebeu o incentivo para sua 
expansão em uma área de 
aproximadamente 1.600 m², 
possibilitando a contratação 
de mão de obra e crescimento 
dos serviços. A Yeshua Manu-
tenção Industrial e Caldeiraria, 
instalada em Cachoeira Paulis-
ta, mudará sua sede para a ci-
dade vizinha, com a concessão 
da área de 1.600m².

Segundo o proprietário 
da Yeshua, Carlos Augusto, 
Cachoeira não oferece uma 
mão de obra qualificada e teve 
dificuldades de diálogo com a 
Prefeitura. “Em Cachoeira não 
tem mão de obra muito qua-
lificada para o tipo de serviço 
que eu faço que é a caldeiraria, 
manutenção industrial. Em 
Cruzeiro tem bastante ex-

-funcionário da Maxion, é bem 
mais fácil de conseguir mão de 
obra. Nós trabalhamos com 
prestação de serviços dentro 
de outras empresas. Agora com 
esse espaço em Cruzeiro, nós 
vamos fazer um galpão para 
iniciar a fabricação. Em Ca-
choeira eu não consegui nada, 
não consegui abertura com a 
Prefeitura para um espaço, aí 
optei por tentar em Cruzeiro”.

Cada empresa deverá gerar 
de dez a cinquenta empre-
gos nos próximos cinco anos. 
Segundo o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Diego Miranda, para escolha 
das empresas beneficiadas foi 
feita uma triagem dos projetos 
que estão em acordo com a lei 
municipal de incentivo que 
prevê a sessão de uso de espa-
ço público para investimento, 
fomento na área de geração 
de empregos. “A área antes 
pertencia a outra empresa, 
só que a empresa não fez o 
investimento que deveria e 
a Prefeitura retomou para o 
município, loteou, dividiu em 
três áreas e fez essa sessão de 
uso por tempo de dez anos. 
Os proprietários tem os dois 
primeiros anos para investir 
no local, de acordo com o pro-
jeto apresentado de expansão, 
construção e utilização da área. 
Qualquer descumprimento do 
projeto aprovado, que esteja 
em desacordo com a lei de 
incentivo, a gente pode revogar 
o decreto”.

Medida auxilia empreendedores com 
dificuldades em outras cidades do Vale

Parceria entre Ubatuba e 
Anibra planeja construção 
de três áreas esportivas

Da Redação 
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba se 
reuniu na última segunda-fei-
ra com a Anibra (Associação 
Nipo Brasileira de Ubatuba), 
praticantes do Gateball (es-
porte que utiliza o taco e a 
bola e é praticado tanto em 
quadras de terra batida, como 
no gramado), para estudar 
a viabilidade da construção 
de três campos destinados à 
pratica do esporte.

A área para a construção 
ainda está sendo estudada. 
A modalidade atualmente é 
praticada em um local que 
fica no Km 50 da BR 101, ao 

lado do posto Kamome.
Segundo a Anibra, além dos 

três campos, o projeto é que 
sejam construídos banheiros 
e vestiários, além de uma cozi-

nha. Atualmente, cerca de vinte 
pessoas, entre 12 e 82 anos, 
participam dos treinos. Algu-
mas equipes têm representado 
a cidade em várias competições.
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Capacidade de tratamento da ETE Estoril dobrou, passando dos 110 litros por segundo para 200 litros por segundo

Atibaia avança em obras de ampliação 
no sistema de esgotamento sanitário

Da Redação
Regional

dernização, a estação passa 
a tratar esgoto com um sis-
tema   de fluxo contínuo de 
aeração prolongada, ou seja, 
a finalização do efluente é 
realizado pela liberação de 
oxigênio para decomposição 
da matéria orgânica. “Muitas 
pessoas não sabem, mas o 
processo de tratamento do 
esgoto acontece rotineira-
mente em nossas vidas. No 
dia a dia, nem percebemos 
que somos beneficiados 
com o saneamento básico. 
Os resíduos passam pela 
tubulação e seguem para 
estações elevatórias que 
mandam tudo para a Estação 

de Tratamento de Esgoto, 
onde ele é tratado e a água 
limpa é devolvida para o rio”, 
explicou Caldeira.

Em Atibaia, a Atibaia Sane-
amento possui uma Parceria 
Público-Privada com a SAAE 
para a execução dos serviços 
de esgotamento sanitário. 
Uma relação construída 
com profissionalismo e ca-
pacitação técnica. “Estamos 
felizes com o ritmo das obras 
na cidade. Recentemente, 
realizamos o lançamento da 
Pedra Fundamental da ETE 
Caetetuba e, agora, estamos 
entregando essa importante 
fase da ETE Estoril. O nosso 

planejamento está sendo 
cumprido com competência, 
com isso, a cidade ganha 
em qualidade vida, saúde e 
bem-estar”, afirma a superin-
tendente do SAAE, Fabiane 
Santiago.

A Atibaia Saneamento 
irá investir mais de R$ 58 
milhões no Sistema Estoril. 
A maior parte desse inves-
timento acontecerá na a 
ampliação e modernização 
da ETE (Estação de Trata-
mento de Esgoto) Estoril. A 
conclusão da ampliação da 
ETE Estoril vai beneficiar 
diretamente mais 83.000 
moradores da cidade.

Entrega da primeira fase da Estação de Tratamento de 
Esgoto Estoril coloca a cidade mais perto da universalização 

A Atibaia Saneamento, 
empresa do Grupo Iguá, que 
está presente em 5 estados 
brasileiros em 18 operações, 
incluindo a cidade de Guara-
tinguetá, e que mantém uma 
parceria público-privada 
(PPP) com a SAAE (Sanea-
mento Ambiental de Atibaia), 
realizou a entrega da 1ª 
fase da obra de ampliação 
e modernização da Estação 
de Tratamento de Esgoto 
Estoril.

Com isso, a Estação aumen-
tou significativamente a sua 
capacidade de tratamento, 
passando de 110 litros por 
segundo para 200 litros por 
segundo.

Nesta fase foram reali-
zadas diversas melhorias, 
entre elas a entrega de um 
novo sistema de aeração 
que fará o tratamento ati-
vado por oxigenação, com 
modernos sistemas que irão 
melhorar significativamente 
o tratamento para posterior 
descarte. Foram recupera-
dos os tanques existentes 
e instalada uma nova calha 
Parshall de entrada, que é 
responsável por medir o 
volume do esgoto recebido. 
Nessa etapa foram instalados 
novos sistemas de gradea-
mentos mecanizados e desa-
renação. Todas as estruturas 
e demais instalações foram 
reformadas e melhoradas, 
incluindo aperfeiçoamento 
na entrada de energia e pai-
néis elétricos.

O diretor da Atibaia Sane-
amento, Eduardo Caldeira, 
explicou que com essa mo-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2015

PROCESSO Nº 14/2015
TERMO ADITIVO Nº 08
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: 
Concrevale Indústria e Comércio Ltda. CNPJ nº 67.619.981/0001-20. 
Objeto: Execução da Obra de Construção da Creche Cj. Hab. Geraldo 
Silva de Carvalho - Convênio PAEM/Educação Infantil/2015-FNDE. 
Aditamento: alteração da vigência, renovando-se por mais 06 (seis) 
meses, em conformidade com o que dispõe o § 1º da CLÁUSULA 
QUARTA do contrato original. Vigência: De 26/06/2019 a 20/12/2019. 
Data da Assinatura: 19/06/2019.
Silveiras, 26 de julho de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WESLEY DOMINGUES DOS SANTOS TEODORO, de nacionalidade brasileira,
profissão operador de carregamento, estado civil solteiro, de 23 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 05 de julho de 1996, residente e domiciliado
à Avenida Grecia, nº 45, Pasin, Moreira César, Pindamonhangaba-SP, filho de ANDRÉ
LUIZ TEODORO e VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS.
LUANA ALESSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 19 de maio de 1997, residente e domiciliada à Rua Padre Faustino Bellotti, nº
87, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba-SP, filha de WAGNER APARECIDO DE
OLIVEIRA e VALERIA CRISTINA MONTEIRO. 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,  25 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
RODRIGO INACIO CARDOSO SILVA,  solteiro,  residente  e  domiciliado Pc.   Deusdete
Marques   Pontes nº 71, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, brasileiro, metalúrgico,
com 38 anos de  idade, natural de Pindamonhangaba SP, nascido em  07  de  abril  de
1981, filho de MARCELO INACIO  DE  ARAUJO  SILVA  e  de  MARIA  APARECIDA
CARDOSO SILVA.
NATALIA DOMINGOS DOS SANTOS, solteira, residente e domiciliada  Rua Dez nº
295, Vale das Serras Residencia, Jardim Aeroporto, Guaratinguetá SP, brasileira,
professora, com  32  anos  de  idade, natural de Guaratinguetá SP, nascida em 16 de
julho de 1987,  filha de ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA  CRISTINA
DOMINGOS  DA  SILVA SANTOS. Apresentaram os documentos I, II e IV  do  Art.
1.525,  do  Código Civil Brasileiro. Se alguém  souber  de  algum  impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENAN CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil
solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de maio de
1992, residente e domiciliado Rua Ponciano Pereira nº 511, Jardim Eloyna, em
Pindamonhangaba SP, filho de RENATO DA SILVA CAMPOS e SUELI CRISTINA
DOS SANTOS CAMPOS.
DANIELLE MONTEIRO MENDES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciária, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Guarulhos-SP, no
dia 24 de abril de 1995, residente e domiciliada Avenida Capitão João Monteiro do
Amaral nº 168, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de LUCIANO RAEL SANTOS
e LAODICEIA MONTEIRO MENDES SANTOS. 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 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAPHAEL MOREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
processo de laminação, estado civil divorciado, de 31 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de março de 1988, residente e domiciliado Avenida
Abaeté nº 172, Maricá, em Pindamonhangaba SP, filho de ROBERTO MOREIRA DA
COSTA e MARILENA CASCARDO MOREIRA DA COSTA.
BRENDA KAREN SILVA E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de junho de 1994, residente e domiciliada Avenida Abaeté nº 172, Maricá, em
Pindamonhangaba SP, filha de ALEXANDRE MARCELINO DA SILVA e PENHA MARIA
DA SILVA. 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 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO VINÍCIUS MATHIAS MENDROT, de nacionalidade brasileira, profissão jardineiro,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
10 de março de 1999, residente e domiciliado na Rua Antonio José de Avila, nº 184,
Andrade, Pindamonhangaba-SP, filho de SANDRO MARCELO MENDROT e MARINÊS
MATHIAS MENDROT.
CAROLINA CARLA GAMA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 02 de
setembro de 1987, residente e domiciliada na Rua Antonio José de Avila, nº 184,
Andrade, Pindamonhangaba-SP, filha de VALTER SIQUEIRA RIBEIRO e REGINA
CELIA GAMA RIBEIRO. 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 2019.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO PORFIRIO MORGADO ALCKMIN NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar administrativo, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de fevereiro de 1998, residente e domiciliado na
Rua José Benedito Salgado, 85, Centro, Pindamonhanagaba SP, filho de MARCIO
ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA e ALESSANDRA PORFIRIO MORGADO RAEL.
ANA CAROLINA VIEIRA CUBA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
administrativo, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de maio de 1998, residente e domiciliada na Rua Santo Antonio, 49,
Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de WLADEMIR JOSÉ CUBA e IVANA
MARIA VIEIRA CUBA. 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,  20 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALBERDAN VICTOR DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Patos-PB, no dia 26 de janeiro de
1983, residente e domiciliado à Rua Celeste, nº 407, Jardim Rosely, Pindamonhangaba-
SP, filho de LUIZ VICTOR DE ARAÚJO e JACINTA VICTOR DE ARAÚJO.
VIVIAN FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão balconista,
estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20
de fevereiro de 1981, residente e domiciliada à Rua Celeste, nº 407, Jardim Rosely,
Pindamonhangaba-SP, filha de OSCAR FERREIRA DOS SANTOS e IRENE ROBERTO
DA CONCEIÇÃO. 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,  20 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
HEWERTON ANDRÉ CUSTÓDIO LARANJEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
operador multifuncional, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de abril de 1989, residente e domiciliado à Rua
Aparecida do Norte, nº 141, Cidade Nova, Pindamonhangaba-SP, filho de CIRILO
LOPES LARANJEIRA e DIRCEIA APARECIDA CUSTÓDIO LARANJEIRA.
LAUDICÉIA DOS SANTOS SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16
de março de 1993, residente e domiciliada à Rua Aparecida do Norte, nº 141, Cidade
Nova, Pindamonhangaba-SP, filha de FRANCISCO FELIPE SANTIAGO e SUELI
DOS SANTOS SANTIAGO. 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,  20 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAÍ RICHARD ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão galvanizador,
estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 30
de setembro de 1999, residente e domiciliado Rua Carioca nº 15, Maricá, em
Pindamonhangaba SP, filho de MAURINO ALVES DOS SANTOS e ALESSANDRA DE
SOUZA SANTOS.
BRUNA CRISTINA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de fevereiro
de 2000, residente e domiciliada na Estrada Municipal Fazenda do Tanque nº 1511,
Goiabal, em Pindamonhangaba SP, filha de TONI RODRIGO DE PAULA e ELIZÂNGELA
DA SILVA DE PAULA. 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,  20 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELIAS ROCHA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 15
de agosto de 1994, residente e domiciliado na Rua dos Ben-te-vis, 112, Loteamento
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de OSEIAS TAVARES DA CUNHA e ROSANA
ROCHA MACARINI.
ANA ESTER CARDOSO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22
de abril de 1992, residente e domiciliada na Rua dos Ben-te-vis, 112, Loteamento
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO DANIEL DOS SANTOS e
CRISTHIANE APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS. 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,  22 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL NOGALI MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão analista de TI,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 25 de janeiro
de 1989, residente e domiciliado Rua José Bonifacio Moreira nº 533, Jardim Bela Vista,
em Taubaté SP, filho de LUIS FERNANDO MACHADO e ANA MARIA NOGALI MACHADO.
KELLY NAPIER NAKAO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de abril
de 1991, residente e domiciliada Rua João Paulo de Camargo nº 155, Crispim, em
Pindamonhangaba SP, filha de MILTON TOSHIAKI NAKAO e ELIZETH NAPIER
PEREIRA NAKAO. 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,  22 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO GUILHERME CUNHA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de computador, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de janeiro de 1995, residente e domiciliado na Rua
Manoel Flores, nº 121, Campo Alegre, Pindamonhangaba-SP, filho de JOÃO LUIZ
CARLOS DA SILVA e MARIA ISABEL DA CUNHA SILVA.
CAROLINA GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 14 de
setembro de 1991, residente e domiciliada na Rua Yara Maria Vieira, nº 148, Laerte
Assumpção (Moreira César), Pindamonhangaba-SP, filha de AUGUSTO GONÇALVES
DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA. 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,  22 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado, estado civil
viúvo, de 87 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP, no dia 17 de outubro de
1931, residente e domiciliado à Rua Heitor Sneider, nº 60, Araretama, Pindamonhangaba-
SP, filho de MARIA BENEDITA DE ALMEIDA.
MARIA HELENA DA SILVA FERRAZ, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 56 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 02 de
maio de 1963, residente e domiciliada à Rua Heitor Sneider, nº 60, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO DA SILVA FERRAZ e CARMELITA DIAS
FERRAZ. 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,  23 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FELIPE MARQUES MUNIZ, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 25
de março de 1996, residente e domiciliado Rua José Benedito dos Santos Filho nº 84,
Vila São Paulo, em Pindamonhangaba SP, filho de GETULIO MARQUES MUNIZ e INÁ
DUARTE MARQUES MUNIZ.
AMANDA DE PAULA FREITAS VIRGINIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 28
de julho de 1992, residente e domiciliada Rua José Benedito dos Santos Filho nº 84, Vila
São Paulo, em Pindamonhangaba SP, filha de MILTON DE PAULA VIRGINIO FILHO e
LUCI DE PAULA FREITAS. 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,  23 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALBERTO NICOLAU PIVETA, de nacionalidade brasileira, profissão advogado,
estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 06 de
fevereiro de 1973, residente e domiciliado Rua Euclides de Figueiredo, nº 235, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de JOEL PIVETA e CENIRA NICOLAU PIVETA.
JOELMA CRISTINA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 42 anos de idade, nascida em Cotia-SP, no dia 20 de julho de 1977,
residente e domiciliada na Rua Capitão Vicente Vizaco nº 59, Jardim Cristina,
Pindamonhangaba SP, filha de JOEL ANTONIO RIBEIRO e LUZIA RAYMUNDA
GREGÓRIO RIBEIRO. 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,  24 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURÍCIO DE ARAUJO LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado
civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de
julho de 1996, residente e domiciliado Rua Geraldo Dino de Assis nº 10, bairro das
Campininhas, em Pindamonhangaba SP, filho de HELIO DE LIMA e ROSANA CRISTINA
DE ARAUJO.
SARA CUSTODIO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21
de maio de 2000, residente e domiciliada Rua Geraldo Dino de Assis nº 10, bairro das
Campininhas, em Pindamonhangaba SP, filha de ROQUE LOURENÇO DE CARVALHO
e ROSANGELA MARTINS CUSTODIO DE CARVALHO. 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,  25 de julho de 2019.
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Cachoeira Paulista, Guará e Pinda oferecem serviços de banho, alimentação e troca de roupas

Cidades intensificam abordagens noturnas 
a pessoas em situação de rua na região

Da Redação 
Região

Com as baixas temperaturas 
do inverno, as prefeituras de 
Cachoeira Paulista, Pindamo-
nhangaba e Guaratinguetá 
reforçaram o atendimento às 
pessoas em situação de rua. 
Equipes de assistência social 
realizam abordagens notur-
nas, com assistência material 
e de saúde.

Em Guaratinguetá, a secre-
taria de Assistência Social 
abordou 11 pessoas em si-
tuação de rua nos primeiros 
dias de trabalho. Apenas um 
aceitou o auxílio, foi recolhi-
do e levado para o albergue. 
Os demais receberam kits e 
cobertores, preencheram e as-
sinaram a ficha de entrevista 
declarando desinteresse em 
sair da rua, já que não podem 

ser retirados à força.
A equipe da secretaria rea-

lizou abordagens na avenida 
Juscelino Kubitschek, Poupa 
Tempo, Pedregulho, Esportiva, 
Beira Rio, Nova Guará, Praça 
da Estação, Rodoviária, ponto 
de ônibus Centro, Mercado 
Municipal, praça São Benedi-
to, Santa Rita e Centro (Igreja 
Matriz e praça Conselheiro 
Rodrigues Alves).

Os indivíduos que aceitam 
ajuda são enviados ao Creas 
(Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social), 
onde têm auxílio na obtenção 
de documentos pessoais, rece-
bem café da manhã, kit de hi-
giene pessoal, banho e roupa, 
além de passagens de retorno 
para casa (migrantes) ou en-
caminhamento para abrigo. 
Atualmente, a Prefeitura de 
Guaratinguetá tem parceria 

de abrigo com a Fazenda da 
Esperança e Casa Dom Bosco.

Pindamonhangaba intensi-
ficou o trabalho, desde maio, 
com rondas noturnas, aborda-
gem e retirada de moradores 
de rua, e encaminhamento 
para acolhimento na insti-
tuição parceira SOS. Durante 
a semana, a ação é realizada 
das 22h às 0h pela secretaria 
de Assistência Social e a GCM 
(Guarda Civil Metropolitana), 
e durante o dia, com apoio da 
Polícia Militar.

Cachoeira – A Prefeitura 
disponibiliza uma viatura 
para recolher moradores que 
estão em situação de abando-
no, sem lar, encaminhando-os 
para o Albergue Renascer 
onde recebem alimentação, 
banho, troca de roupas limpas 
e descanso em camas com 
cobertores.Atendimento da equipe de assistência social nas ruas de Guaratinguetá; frio intensifica atenção especial

Espaço, que se tornou um ponto de refúgio em Lorena, mantém atendimento para até 28 assistidos por dia

Casa da Acolhida se transforma em sinônimo 
de renovação para pessoas em situação de rua

Marcelo Augusto
Lorena

Os meses de junho, julho e agosto 
são marcados pelas baixas tempera-
turas, devido ao inverno. Nessa época 
do ano as pessoas que vivem em situ-
ação de rua são as mais afetadas por 
não terem aonde se abrigar. É com 
foco nesse grupo que em Lorena a 
Prefeitura oferece como opção a Casa 
da Acolhida.

O local funciona sob coordenação 
da Associação Aldeias de Vida, desde 
agosto do ano passado, e oferece ali-
mentação, banho e pernoite. Ao todo 
são três quartos, sala com televisão, 
cozinha e quintal.

Segundo balanço da Associação, 
são atendidas de 24 a 28 pessoas 
diariamente, durante todo o ano, 
incluindo a utilização de um ou mais 
serviços oferecidos.

Entre os assistidos, Thomas Ma-
theus dos Santos. Nascido em Gua-
ratinguetá, ele vive na rua há cerca 

de dois anos e frequenta o lar há seis 
meses. “Pelos meus erros e atitudes 
me tornei morador de rua. Além disso, 
o vício do álcool e utilização de drogas 
ajudaram a tornar o que sou hoje”.

Ao logo desses anos, Thomas passou 
por situações de preconceito sofrido 
nas ruas e o abandono de sua famí-
lia. “A sociedade nos vê como bicho, 
bandido e fogem da gente. As vezes 
entendia e também não entedia, mas 
há muitas pessoas boas nas ruas. Nun-
ca fui bem acolhido pela minha família 
e agora eles não me procuram”.

Para ajudar na ressocialização des-
sas pessoas, a Prefeitura encaminha 
os acolhidos a serviços especializados 
como o Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial), internações hospita-
lares em parceria com a secretaria 
de Saúde e comunidades terapêuti-
cas, Creas (Centro de Referência de 
Assistência Social) e Plantão Social 
da Sads (secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social).

A coordenadora do local, Renata 
Schallemberger, lembrou que his-

tórias como a de Thomas são cada 
vez mais comuns. “Normalmente as 
pessoas em situação de rua passam 
por problemas familiares, químicos 
e o alcoolismo. Procuramos acolher 
e tentar de alguma forma, mudar a 
vida delas”.

É neste sentido que Luís Otavio 

da Silva, de 28 anos, tenta se rees-
truturar. Ex-traficante, ele enfrenta 
a situação ao lado da esposa, com 
quem busca realizar o sonho de ter 
uma casa própria. “Está muito difícil 
encontrar emprego devido a minha 
condenação. Estou a um ano e qua-
tro messes em liberdade e pretendo 

nunca mais voltar para vida que tinha 
antes”. Ele foi condenado a um ano 
e oito meses por tráfico de drogas, 
em Caraguatatuba, em novembro 
de 2017.

A Casa da Acolhida fica à rua Vir-
gulino Pinto Cabral, nº371, na Vila 
Hepacaré.

Jovens atendidos pela Casa da Acolhida, em busca de uma nova vida; "Procuramos acolher e tentar mudar a vida delas"

Fotos: Rafaela Lourenço

Fotos: Marcelo dos Santos
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