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TURISMO ABENÇOADO Composto por três cidades que mais movimentam o turismo religioso, o Vale do 
Paraíba é destaque para turistas brasileiros e estrangeiros. Aparecida, Guaratinguetá e Aparecida lideram a procura 
por atrações religiosas, enquanto Lorena se movimenta para alcançar maior fluxo de visitantes. Região cria estatuto 
para fomentar o segmento. A mais recente atração para os turistas está em Cachoeira Paulista, que contará com uma 
estátua de 22 metros em homenagem ao padre Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, o Padre Léo.

Verba mensal de R$ 350 mil foca 
crise na Santa Casa de Lorena
Prefeitura garante investimento com primeira parcela prevista para setembro; 
vereadores prometem voltar a debater falhas e pedidos durante a próxima sessão

Em meio a reclamações 
como atraso no atendimento 
e de pagamentos, a Prefeitura 
e a Santa Casa de Misericór-
dia de Lorena buscam apoio 
estadual para desafogar o 
atendimento público. A gestão 
aguarda um aporte de R$ 350 

mil validado pela secretaria 
de Saúde do estado de São 
Paulo. Dezessete municípios 
serão contemplados com o 
projeto. Após o repasse mu-
nicipal de aproximadamente 
R$ 624 mil, no último mês, 
como forma de ressarcimento 

pelo atendimento realizado na 
Santa Casa, a Prefeitura busca 
qualificar os serviços com um 
novo recurso validado pelo 
Estado. Segundo a secretária 
de Saúde de Lorena, Imacu-
lada Conceição, o repasse do 
Ministério da Saúde segue sem 

atualização desde 2006, e com 
o objetivo de obter um maior 
amparo estadual, o prefeito 
Fábio Marcondes (sem parti-
do) e mais 16 prefeitos do Vale 
do Paraíba se reuniram com o 
secretário adjunto de Saúde do 
estado, Alberto Kanamura, na 

última semana. O encontro foi 
em busca do valor excedente 
de aproximadamente R$ 2 
milhões que o Estado deixou 
de repassar para o Hospital 
Universitário de Taubaté, mu-
nicipalizado em julho.
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Soliva e Caixa garantem
R$ 10 milhões para 
recapeamento em Guará

Foi assinado um novo con-
vênio entre a Prefeitura de 
Guaratinguetá e a Caixa 
Econômica Federal, através 
do programa Finisa (Finan-
ciamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento). O Executivo 
pediu a liberação de recursos 
para recapeamento das prin-
cipais vias e das entradas da 
cidade. A assinatura define 
o empréstimo de R$ 10 mi-
lhões, e as obras de recape-
amento devem começar em 
outubro. Durante discurso, 
antes da assinatura, o pre-
feito Marcus Soliva (PSB) ga-
rantiu que o novo convênio 
não vai afetar os cofres do 
município para os próximos 
anos, já que a Prefeitura 
contará com redução nos va-

lores pagos em indenizações 
trabalhistas por meio de 
requisitórios e precatórios. 
A assinatura teve a presença 
dos representantes da Caixa 
na região e do presidente da 
Câmara, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD). Serão reca-
peadas as principais vias do 
município que necessitam de 
melhorias, como as avenidas 
Padroeira do Brasil, Nossa 
Senhora de Fátima, Basf, 
João Rodrigues de Alckmin 
e Presidente Getúlio Vargas. 
Foram confirmados ainda o 
trabalho nas ruas Pires Bar-
bosa, Santa Clara e o Viaduto 
Jacobelli. A Prefeitura alte-
rou o cronograma de obras 
das demais vias.

Sob olhares de Celão, o prefeito Marcus Soliva participa de assinatura com a Caixa pela pavimentaçãoPág. 5
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A Câmara de Cachoeira 
Paulista recebeu na última 
semana um novo pedido 
de cassação do mandato do 
prefeito Edson Mota (PR). A 
acusação, apresentada por 
um morador da cidade, se 
baseou no contrato firmado 
em 2017 com o escritório de 
advocacia Gradim Sociedade 
Individual de Advocacia, 
antes conhecido como Cas-
tellucci e Figueiredo Advo-
gados Associados.

Edson Mota 
vira alvo de 
novo pedido 
de cassação

Mota, acusado por contrato ilegal
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MP acusa Teca, 
por aluguel de 
veículos para a 
saúde, em 2013

Pouco mais de três meses 
após ser reconduzida pela 
Justiça ao cargo de prefeita de 
Piquete, Ana Maria de Gouvêa, 
a Teca (PSB), corre o risco de 
ser novamente afastada da 
função. O MP (Ministério Pú-
blico) denunciou recentemen-
te a chefe do Executivo por 
improbidade administrativa, 
devido à suposta contratação 
irregular de uma empresa de 
locação de veículos para a 
saúde, em 2013.

Teca, que volta a encarar ação
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Sem Prefeitura,
Pinda inicia
debate sobre
atuação do Uber

Após o pedido de taxistas 
de Pindamonhangaba, a Câ-
mara realizou uma audiência 
pública, na noite da última 
terça-feira, para discutir a 
regulamentação da atuação 
de motoristas do aplicativo 
Uber e medidas para evitar 
o transporte clandestino no 
município. A ausência de re-
presentantes da Prefeitura 
no evento tornou-se alvo de 
críticas.
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Ubatuba investe
na modernização
de armamento da 
Guarda Municipal

A Prefeitura investiu na úl-
tima semana cerca de R$160 
mil na aquisição de quarenta 
pistolas semiautomáticas para 
a Guarda Civil Municipal de 
Ubatuba.
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Dina tem 120 dias
para regularizar 
comissionados
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Pindamonhangaba – Câmara 
Municipal, que mais uma vez sur-
preendeu a população ao devolver 
antecipadamente à Prefeitura um 
valor expressivo com a economia 
do duodécimo. O presidente Felipe 
César, acompanhado dos vereadores 
da mesa administrativa, entregou na 
última terça-feira ao prefeito Isael 
Domingues um cheque de R$ 4 mi-
lhões. O valor representa quase a me-
tade orçamento do Legislativo para o 
período. Para o presidente, a ação foi 
possível devido a um plano de econo-
micidade nos gastos operacionais da 
Casa. A devolução chamou atenção 
também dos vereadores das cidades 
vizinhas. Quem sabe não surja um 
“intercâmbio” para aprenderem a 
economizar recursos públicos. 

Cachoeira Paulista – O prefeito 
Edson Mota parece não surpreender 
ninguém quando o assunto é notícia 
negativa. Na semana em que ele 
recebeu mais um pedido de cassa-
ção entregue na Câmara, o TCE-SP 
apontou as cidades que estão em risco 
financeiro em 2019. E o destaque 
negativo na região foi... a Cachoei-
ra de Mota. As análises mostraram 
que a cidade faz parte do grupo de 
municípios na contramão da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. E a situação 
é ainda pior quando comparado ao seu 
antigo município, Silveiras, deixado 
por ele “no vermelho” e que conta 
hoje com avaliação positiva de 21,1%, 
resultado do milagre administrativo 
aplicado por Guilherme Carvalho, que 
tem feito omelete com poucos ovos. 

Atos e Fatos
“A política é a arte de trair interesses 
reais e legítimos e de criar, em lugar 
deles interesses imaginários e injustos”

Márcio Meirelles Artur Graf

O PRINCÍPIO DO FIM
Até a semana passada, a sensa-

ção de que o governo Bolsonaro se 
resumiria a uma ação de moderni-
zação da economia; um Congresso 
Nacional cônscio de suas reponsabi-
lidades; e um programa de combate 
a corrupção em andamento.

Não precisou de uma semana para 
o Congresso Nacional aprovar uma 
excrecência jurídica denominada 
Abuso de Autoridade – produzida por 
políticos envolvidos na Lava Jato -, 
e o presidente Bolsonaro num total 
desprestígio ao seu ministro Sergio 
Moro colocando de lado o projeto do 
ministro de combate ao crime.

Um desrespeito flagrante para a 
atitude de um magistrado que aban-
dona a magistratura para colocar a 
sua experiência de combate ao crime 
a serviço do país.

E, ainda, possivelmente indicará 
para a Procuradoria Geral da Repú-

blica um inimigo da Lava Jato.
Se não bastasse essa sucessão 

de infortúnios para a segurança do 
país, o presidente está pondo para 
escanteio as suas promessas de cam-
panhas. A ideia do sepultamento da 
velha política surge de outra forma, 
abafar os problemas de seus filhos na 
polícia do Estado do Rio de Janeiro. 
Este tipo de evento sempre foi uma 
marca da política e dos políticos 
brasileiros. Não mudam!

As intervenções em órgãos estra-
tégicos como Polícia Federal; Recei-
ta Federal e a destruição do Coaf; a 
aproximação com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Dias 
Toffoli, e a presença do presidente 
nestes movimentos de costas para os 
57 milhões de brasileiros que acre-
ditavam no combate a corrupção. 

Mostra a fragilidade política de 
seu governo.

Além de desestruturar estes 
órgãos, destruir toda a experiência 
conquistada durante a Lava Jato, 
o presidente, na verdade, ganha 
tempo para aliviar as tensões sobre 
a família e folego para os já indi-
ciados aguardem o julgamento do 
Supremo Tribunal Federal, sabe-se 
lá para quando!

Uma atitude típica de “abafa” 
que poderia ser resumida em este-
lionato eleitoral.

O presidente tem-se ocupado ul-
timamente dos interesses da família, 

barganhas para a indicação do filho 
para o cargo de embaixador do Bra-
sil nos Estados Unidos, a operação 
“abafa” junto aos órgãos de repres-
são no estilo da “velha política”.

 A figura do presidente, marcada 
pelos impropérios de sua linguagem, 
as agressões aos assuntos nacionais 
e internacionais como recriminar o 
provável presidente da República 
Argentina; o problema da Amazônia 
onde confunde aspecto científico 
com problema de repressão policial, 
causando mais mal-estar aos países 
estrangeiros e organismos interna-
cionais.

Por outro lado, o seu governo 
tem conseguido resultados concre-
tos, um governo que está seguindo 
os planos para a melhoria da econo-
mia com uma equipe extremamente 
capacitada e competente.

O ministro Paulo Guedes tem 
planos para o país e os está seguindo.

Como a Reforma da Previdên-
cia, o projeto tão esperado pelos 
empreendedores, o da Liberdade 
Econômica e agora a reforma tribu-
tária com várias propostos aptas a 
serem analisadas e aprovadas pelo 
Congresso Nacional.

Os ministros Tarcísio de Feitas, da 
Infraestrutura, Bento Albuquerque, 
de Minas e Energia, e Tereza Cristi-
na, da Agricultura que desenterrou, 
depois de 25 anos, o Mercosul, estão 
mudando em silêncio, o sistema 
central das estruturas de produção do 
país, reduzindo o Custo Brasil.

Apesar de o presidente ter se 
transformado numa máquina de 
produzir atritos, problemas de con-
duta e criador de casos inúteis o seu 
governo vem conseguindo uma série 
de conquistas.

Entretanto, estas suas últimas 
atitudes de favorecer e blindar a fa-
mília, desprestigiar o seu ministro da 
Justiça, poderá iniciar um princípio 
de desgaste político que pode ser o 
fim de sua força política que o co-
locou na presidência com a fuga de 
grande parte de seus aliados.

Se a economia der sinais de 
reaquecimento, mesmo que lento, 
ficará claro que o seu governo não 
teve interferência, pelo contrário, 
prejudicou pela sua conduta a frente 
da presidência.

É o princípio do fim de uma 
carreira política.

"Uma atitude típica de “abafa” 
que poderia ser resumida em 

estelionato eleitoral.”

Bastidores da Política
Nem tudo cheira bem...

O cenário político de Piquete 
escureceu para muitos eleitores que 
imaginavam a aliança de Xeroso do 
Supermercado com Carlos da Saúde 
para vice em 2020, como uma luz 
ainda maior para continuidade do 
desenvolvimento da cidade. Disse-
ram que somando as condenações 
de alguns indivíduos que se uniram 
oficialmente à dupla, no encontro da 
última terça-feira, chegariam a 300 
anos de pena. E por falar em pena; 
que pena Xeroso! – porque na visão 
de várias pessoas, não precisava de 
‘certas companhias’ em seu palan-
que para disputar a eleição...

A moda mineira
Enquanto Xeroso do Supermer-

cado ‘pisa na jaca’ pesando seu futu-
ro palanque eleitoral para 2020, em 
outro estilo e com muita habilidade, 
o também prefeituráel Rominho, 
‘come pelas beiradas’ na política 
de corpo a corpo capitaneando 
simpatia e manifestação de apoio, 
principalmente na faixa de eleitores 
conscientes que a Prefeitura, uma 
vez saneadas em suas finanças, 
não pode mais cair nas mãos dos 
que mandaram e desmandaram nos 
cofres públicos de Piquete.

Pente fino
Comenta-se pelos corredores da 

Justiça Eleitoral, que o pente fino 
da biometria pode enxugar mais 
de 600 títulos eleitorais de Canas. 
Se alguém duvidava que havia um 
eleitorado fantasma ‘assombrando’ 
candidatos que deixaram de ser 
eleitos por menos de 10% desse 
votos que excediam a realidade dos 
moradores da cidade, fica a prova.

Sob nova direção
É voz corrente em Lorena que o 

MDB local está sob nova direção. 
Por obra e graça dos deputados 
Caruso e Baleia Rossi, após o resul-
tado da última eleição na cidade, o 
assessor parlamentar Paulo Fenilli 
passa a presidir o partido no lugar 
da vice-prefeita Marietta Barlelega. 
A nova meta do partido é formar 
um elenco forte de postulantes ao 
Legislativo, trabalhar a composição 
do diretório local e, posteriormente, 
decidir em grupo o apoio a um dos 
candidatos à sucessão do prefeito 
Fábio Marcondes.

Corra que a polícia vem ai...
Buscando reforçar o combate 

à criminalidade em Ubatuba, a 
Prefeitura investiu R$ 1,4 milhão 
na compra de viaturas, armamen-
tos e equipamentos para a Guarda 
Municipal neste ano. Na manhã da 
última quarta-feira, o prefeito Décio 
Sato (PSD) entregou à corporação 
novos uniformes e quarenta pistolas 
semiautomáticas de última geração. 
Em junho, Sato já havia aplicado 
R$400 mil na compra de três via-
turas, reforçando a frota da Guarda. 
Os investimentos vêm contribuindo 
para uma considerável redução dos 
índices de criminalidade e para sen-
sação de segurança dos moradores, 
principalmente comerciantes para o 
atendimento aos turistas até mesmo 
no período noturno. 

Comissão de ética
Por pouco o presidente da Câma-

ra de Pinda, Felipe César, não pre-
cisou chamar o pelotão de choque 
para acalmar os ‘ânimos’ entre os 
vereadores Ronaldo Pipas e Carlos 
de Moura – o Magrão, na sessão 
desta segunda-feira. Eles, que já 
haviam se estranhado nos bastidores 
da Casa, esta semana foi na tribuna 
e com a plateia reunida. "Gazela", 
"menininha", "rato de porão" e ou-
tros adjetivos foram o que rolou ao 
vivo e viralizado nas redes sociais. 
Ah! Mal acabou o ‘bafa-fa-fá’ com 

o Pipas; o Magrão e o popular Dito 
Bala se estranharam. Só que neste 
segundo ato do espetáculo, um 
estava na tribuna e o outro, é claro, 
na assistência – quase que a mão de 
um escorrega na orelha do outro... 

Hors concours
Ironizaram pelas esquinas de 

Pinda, esta semana, que se alguém 
instituir o ‘troféu chatur’ na Câmara 
Municipal, o vereador Ronaldo Pi-
pas, com certeza, fatura o prêmio. 
Disseram que se precisar de um cha-
to e ainda por cima convencido, ele 
extrapolou a medida. Talvez seja por 
isso que ouve-se entre os eleitores da 
cidade ‘que está na hora de dar linha 
na Pipa’! Seria um recado?

Caravana eleitoral
Após receber novo habeas corpus 

da Justiça Eleitoral, o pré-candidato 
a prefeito de Cachoeira Paulista, 
Aloísio Vieira, decidiu promover 
uma peregrinação pelas ruas da ci-
dade e de casa em casa, para sentir 
os anseios e reinvindicação de cada 
morador, com vistas a elaboração 
de futuro plano de governo e até 
escolha de seu vice.

Indenizatória coletiva
Comerciantes da área central de 

Cachoeira já admitem ingressar com 
uma ação coletiva de indenização 
contra o prefeito e vereadores, pelo 
risco que passam correr de enchen-
tes e inundações após a Prefeitura 
asfaltar as ruas sobre o asfalto já 
existente. Ocorre que ao invés de 
construir galerias para escoamento 
das águas pluviais, numa ação politi-
queira, Edson Mota está aumentando 
o nível da rua rente as calçadas com a 
repavimentação, colocando em risco 
de alagamento os estabelecimentos 
comerciais nos dias de chuvas.

Perguntar não ofende
Será que faltou ‘vitamina’ aos 

vereadores intermediários (hora lá, 
hora cá) da Câmara de Lorena na úl-
tima sessão? Pelo tom dos discursos 
e a ameaça combinada sobre a mesa, 
alguma coisa faltou, ou o ‘remédio’ 
não está surtindo efeito...

Em três tempos
Quem acompanhou a sessão de 

Câmara de Lorena esta semana teve 
a impressão de ter voltado no tempo, 
exatamente em meados de 2010, 
quando o vereador Elcinho Vieira 
manipulou e comandou a cassação 
do Dr. Paulo Neme. De acordo com a 
patuleia, foi possível reviver o passa-
do, acompanhar o presente e prever 
o futuro, principalmente se ele tiver 
mandato na próxima legislatura ou 
for o vice de um eventual prefeito...

Pai da criança
O vereador Elcinho Vieira fez 

questão de abrir um espaço nas 
discussões de moções e projetos na 
sessão de Câmara desta segunda-fei-
ra para anunciar em primeira mão 
a decisão do PSDB da Capital em 
confirmar Sylvio Ballerini na presi-
dência do partido em Lorena. E pela 
euforia do vereador, a mensagem 
de que ele fará parte do palanque 
do pré-candidato – com ênfase até 
para pôr um ponto final na escolha 
do vice, ficou público e notório. O 
que não ficou claro é se esta seria 
a forma e maneira que o candidato 
pretendia para passar a informação 
aos que aguardavam a palavra final 
dos tucanos sobre quem assumiria 
o comando da sigla na cidade. Pelo 
jeito já estão falando e decidindo 
por ele...

Canteiro de obras
Em ritmo de reconstrução total 

de Ubatuba, o prefeito Délcio Sato 
(PSD) se desdobra para cuidar do 
atendimento – quase que pessoal – 

da população, e seu departamento de 
engenharia transformando a cidade 
num grande canteiro de obras. De 
acordo o setor, entre pavimentações, 
reformas de espaços públicos e 
novas edificações, a administração 
tem mantido cerca de 30 obras em 
andamento simultaneamente, para 
alegria dos moradores e inveja da 
oposição...

Rédeas curtas
Para atingir o alvo de fazer o má-

ximo com menos, a administração 
pública de Ubatuba deverá ‘cortar a 
própria carne’ – no que diz respeito 
a economia – para que não faltem 
os recursos para realização de to-
dos projetos do governo de Délcio 
Sato. Segundo os bem informados, 
uma redução de pelo menos 30% do 
contingente de comissionados não 
está descartada para os próximos 
meses. Como dizem os caiçaras: ‘o 
remédio as vezes é amargo, porém, 
necessário’!!!

O que muitos querem saber
Até quando vai o estado de rebe-

lião do vereador Marcelo da Santa 
Causa contra o prefeito Marcus 
Soliva? Segundo a boca pequena, 
parece que por falta de mais cargos 
na administração pública, o parla-
mentar negou, digo, votou contra em 
dois projetos de interesse de Guará, 
e ainda aprovou requerimento que 
azucrina o plantão da Prefeitura... 

Juntos ou separados
Com a nova realidade tucana 

querendo ganhar forças para elei-
ção do ano que vem em Guará, já 
existem indagações no mercado 
político se o vereador Marcos Evan-
gelista continua votando com a base 
governistas ou segue ‘faltando nas 
sessões’ em que se discutem projetos 
polêmicos? 

Da água pro vinho
Quem passou ou se recorda da 

Prefeitura de Potim nos tempos 
passados, não consegue imaginar a 
mudança de agora. Quem diria que 
o mesmo Tribunal de Contas que 
reprovou e condenou tantas ações 
dos governos passados, iria apontar, 
no presente, o município como um 
dos mais bem avaliados e atuantes 
no ranking do Estado, em termos do 
cumprimento da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Pela observação po-
pular, a prefeita Erica Soler deverá 
seguir com mais esta conquista no 
cenário político da reeleição.

Cassa ou afasta? 
Ganhou quem apostou que o 

primeiro contrato da administração 
Edson Mota, sob o solo de Cachoeira 
Paulista, iria acabar em Tribunal 
de Contas, Justiça e cassação. Na 
sequência, o Tribunal questionou 
o contrato por ter sido emergencial 
(sem licitação), o Ministério Público 
denunciou irregularidades na con-
tratação e prestação dos serviços e, 
agora a Câmara, com a incumbência 
de ‘tapar o sol com a peneira’ ou, 
atender solicitação de um eleitor e 
afastar o homem para investigar. É 
o que muitos duvidam que vai acon-
tecer. Perguntem ao Domingos!!!

Na contramão...
A Câmara de Pinda tornou-se 

alvo de críticas da população pela 
falta de discussões de projetos re-
levantes. Para o descontentamento 
geral, a última sessão foi um “fes-
tival” de denominações de ruas, 
além é claro, da troca de farpas entre 
Pipas e Magrão. Apresentados pelo 
vereador Renato Cebola (PV), os 13 
projetos de “batismo de vias” foram 
aprovados por unanimidade. Ah! 
Essa não foi a primeira vez que os 
espectadores saem frustrados com 
os parlamentares.
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Da Redação
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira 
Paulista recebeu na última 
semana um novo pedido 
de cassação do mandato do 
prefeito Edson Mota (PR). A 
acusação, apresentada por 
um morador da cidade, se 
baseou no contrato firmado 
em 2017 com o escritório de 
advocacia Gradim Sociedade 
Individual de Advocacia, 
antes conhecido como Cas-
tellucci e Figueiredo Advo-
gados Associados.

O processo, apresentado 
pelo morador Marcelo José 
Villela Pinto, cita que o Exe-
cutivo firmou um contrato no 
valor de R$ 1,050 milhão, e 
no dia 12 de janeiro de 2017 
pagou R$ 90 mil, causando 
um prejuízo aos cofres públi-
cos de R$ 360 mil.

No dia 16 de junho de 
2019, o Tribunal de Contas 
de São Paulo apontou a 
contratação como ilegal e 
irregular e, como principal 
motivo, a falta de licitação. 
Segundo o presidente da 
Câmara, Dimas Barbosa 
(PTB), o processo deve entrar 
para votação na sessão da 
próxima terça-feira. “Rece-
bemos mais uma denúncia, e 
trata-se daquela compensa-

Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades na contratação da Prefeitura 
de Cachoeira Paulista, com escritório de advocacia relacionado à série de denúncias

Pedido de cassação de Edson Mota 
aguarda parecer de vereadores

ção que a Prefeitura estava 
fazendo. Nós estamos nos 
reunindo e nos informan-
do melhor sobre tudo isso. 
Logicamente isso tem prio-
ridade na próxima sessão, e 
será votada, para saber se a 
denúncia será aceita ou não”, 
enfatizou.

Após firmado o contrato 
com a Gradim no começo 
do mandato do prefeito, os 
vereadores solicitaram ex-
plicações sobre a sociedade. 
À época, representado pela 
secretaria de Negócios Jurí-
dicos, Dra. Gisely Fernandes 
Rodrigues, foi esclarecido 
que se tratava de um con-
trato exclusivamente voltado 
para a recuperação de crédi-
tos tributário pagos a maior 
nos últimos cinco anos, me-
diante a compensação com 
débitos atuais.

Castelucci ou Gradim? – 
Segundo uma publicação do 
Ministério Público do Paraná 
do dia 3 de maio de 2017, o 
advogado Aécio Castellucci 
Figueiredo recebeu uma me-
dida cautelar que o impedia 
de realizar novas contrata-
ções. Para contornar a proi-
bição, os nomes dos sócios 
do escritório foram alterados 
para Gradim – Sociedade 
Individual de Advocacia, que 
atuam com o mesmo CNPJ e 

registro na OAB-SP.
O escritório oferece servi-

ço de assessoria às prefeitu-
ras com o objetivo de reduzir 
o valor das dívidas previden-
ciárias com o Regime Geral 
da Previdência, mediante 
pagamento antecipado de 
honorários. A fraude só era 
identificada posteriormente 
pelo INSS, quando este co-
brava as diferenças.  

Segundo o Tribunal de 
Contas, o escritório Cas-
telucci e Figueiredo Advoga-
dos Associados, atualmente 
chamado de Gradim, firmou 
173 contratos com várias 
prefeituras entre 2008 e 
2013, rendendo à empresa 
aproximadamente R$ 45 
milhões.

Cassação – Essa não é a 
primeira vez que Mota é 
alvo denúncia em Cachoeira 
Paulista. Em maio desse ano, 
o mesmo morador, Marcelo 
José Villela Pinto, pediu 
um processo de abertura 
de cassação do mandato 
do prefeito, por receber em 
pecúnia suas férias e pagar 
as férias do vice-prefeito Do-
mingos Geraldo dos Santos 
(PR). Em sessão ordinária, os 
parlamentares debateram, 
defenderam e comemora-
ram o resultado final para 
reprovação por 10 votos a 3. O prefeito Edson Mota, alvo de novo pedido de cassação na Câmara

Com risco de novo afastamento, prefeita garante que buscava evitar falta de transporte a pacientes

MP acusa Teca Gouvea de irregularidade no 
aluguel de veículos para a saúde em 2013

Lucas Barbosa
Piquete

Pouco mais de três meses 
após ser reconduzida pela 
Justiça ao cargo de prefeita 
de Piquete, Ana Maria de 
Gouvêa, a Teca (PSB), corre o 
risco de ser novamente afas-
tada da função. O MP (Mi-
nistério Público) denunciou 
recentemente a chefe do 
Executivo por improbidade 
administrativa, devido à su-
posta contratação irregular 
de uma empresa de locação 
de veículos para a saúde, 
em 2013. 

Promovida pela Procu-
radoria Geral da Justiça, a 
ação civil apontou falha da 
gestão de Teca na contrata-
ção emergencial da empresa 
Endijá Transportes Ltda ME, 
que alugou uma ambulância 
e uma van por seis meses 
ao município através de 
parcelas mensais de R$ 19 
mil, totalizando R$ 114 mil.

De acordo com o órgão ju-
diciário, a Prefeitura deveria 
ter realizado um processo 

licitatório, dando condições 
para que outras locadoras 
de automóveis concorres-
sem, assim evitando um 
suposto direcionamento na 
contratação. A Promotoria 
questionou também o fato 
do valor pago pelo aluguel 
ser quase suficiente para a 
compra de veículos próprios.

Para o MP, mesmo sendo 
uma contratação emergen-
cial, o Executivo deveria ter 
pelo menos realizado uma 
pesquisa de preços antes 
de locar os veículos, desta 
maneira afastando a pos-
sibilidade de favorecimen-
to à Endijá, que em 2013 
também prestava o serviço 
de transporte escolar no 
município.

O processo, que tramita 
pela Justiça desde o início 
de 2018, cobra também que 
Teca devolva o montante 
aos cofres municipais. Caso 
seja condenada em segunda 
instância pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo, a chefe 
do Executivo poderá perder 
o mandato.

Procurada pela reporta-
gem do Jornal Atos, a pre-
feita afirmou que a contrata-
ção em regime de urgência 
foi necessária na época 
porque o Cachoeira Paulista 
não contava com veículos 
para atender os pacientes 
doentes. Ela revelou que re-
correrá ao caso na segunda 
estância.

Esta não é a primeira vez 
no ano que Teca enfrenta 
acusações de supostas 
irregularidades. Em 23 de 
abril, uma decisão provi-
sória judicial a afastou do 
comando de Piquete por 
quase um mês devido à 
cassação de seu mandato 
pela Câmara no fim do 
primeiro semestre do ano 
passado. Essa medida foi 
revogada pela Justiça em 
21 de maio, dando oportu-
nidade para que a prefeita 
permanecesse no cargo 
durante a tramitação do 
processo que busca anular 
a cassação.

A chefe do Executivo foi 
acusada pelos vereadores 

Prefeitura confirma cortes de comissionados na administração municipal, após decisão do Tribunal de Justiça São Paulo
Justiça dá 120 dias para regularização de cargos em Aparecida

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Justiça ofereceu um prazo 
de 120 dias para que a Prefei-
tura de Aparecida organize o 
quadro de funcionários, elimi-
nando diversas funções ocupa-
das atualmente em provimento 
de comissão, ou seja, cargos 
de confiança. São mais de cem 
funções, de acordo com o TJSP 
(Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo), inconstitucionais.

Segundo o acórdão publicado 
no último dia 16, os cargos 
deveriam ser ocupados por 
funcionários de carreira, me-

diante a realização de concurso 
público.

A decisão concluiu que os 
cargos mencionados possuem 
atribuições de cunho notada-
mente profissional, ou seja, 
técnicas e operacionais, de 
modo que o acesso a eles deve-
rá ocorrer através do sistema 
de mérito, ou seja, por meio de 
concurso público.

O tribunal ressaltou que a 
simples inserção de expres-
sões que atribuam ao cargo 
funções de “assessoria”, “dire-
ção”, “chefia” ou até mesmo 
“coordenação” e “supervisão” 
não é o suficiente para, nos 
termos das exigências consti-

tucionais, caracterizá-los como 
de provimento em comissão, 
motivo pelo qual é flagrante 
sua inconstitucionalidade.

Um dos cargos, o de ouvidor 
municipal, foi apontado pela 
ação do Ministério Público, que 
se trata de função de provimen-
to em comissão, mas que deve 
ser preenchido por funcionário 
de carreira, ou seja, por alguém 
que tenha prestado concurso 
público. A alegação nesse caso 
especifico é de que o exercício 
da função demanda conheci-
mentos específicos, inerentes 
ao agente público.

Sobre os demais cargos im-
pugnados, a Justiça afirmou 

que se destinam à execução 
de funções técnicas, burocrá-
ticas e operacionais, as quais, 
consequentemente, devem 
ser exercidas por servidores 
públicos concursados.

O secretário de Justiça e Cida-
dania, Marco Aurélio de Toledo 
Piza, em entrevista a uma rádio 
da região, disse que a Prefei-
tura está ciente da decisão 
judicial, e já há algum tempo 
vem estabelecendo medidas 
administrativas para adequar 
o quadro de funcionários do 
Executivo de acordo com as 
exigências constitucionais. “Já 
estamos nos movimentando 
para nos adequar à legislação 

existente. Em decorrência da 
ação judicial, já estamos reali-
zando vários estudos”. 

Piza ressaltou que entre os 
estudos está a redução dos 
cargos de confiança, bem como 
a substituição de funções por 
servidores de carreira. Ele dis-
se que parte de cargos serão 
preenchidos por concurso, mas 
não especificou quais e quantos 
seriam. “A gente tem que fazer 
a conjunção da economia, sem 
perder a eficiência na prestação 
de serviços públicos, e é essa 
adequação que vamos fazer 
em todas as secretarias que so-
frerão cortes de funcionários”, 
finalizou o secretário. 

Fotos: Arquivo Atos

de não utilizar e prestar os 
devidos cuidados de preser-
vação de cinco imóveis pú-
blicos. O suposto abandono, 
que é negado por Teca, teria 

ocorrido em um centro de 
educação ambiental, duas 
escolas municipais, uma 
academia ao ar livre e um 
posto de saúde.

Teca Gouvea, em entrevista na Prefeitura de Piquete: embate judicial

Dina, com prazo dado pelo TCE

Fotos: Jéssica Dias

Fotos: Leandro Oliveira

Cachoeira
abre anistia
de até 100%
a devedores

Rafael Rodrigues
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista abriu campanha de 
anistia de juros e multas em 
pagamentos de tributos atra-
sados. A iniciativa, que come-
çou no último dia 12, segue até 
o próximo dia 30 de setembro. 
A intenção da Administração 
é recolher impostos atrasados, 
atraindo os inadimplentes com 
descontos de até 100%.

A medida é feita através 
do Refis (Programa de Recu-
peração Fiscal), mecanismo 
destinado para regularizar 
situações relativas a tributos 
e contribuições municipais. 
Em Cachoeira, os moradores 
podem quitar dívidas com 
IPT, ISS, alvarás e taxas, como 
a de uso de solo e de cemitério, 
entre outros.

Os interessados em quitar 
as dívidas, poderão obter 
desconto de 100% no paga-
mento à vista da dívida. Além 
disso, também poderão quitar 
o débito em até quatro vezes, 
com desconto de 80%.

Segundo a secretaria de As-
suntos Jurídicos da Prefeitura, 
Gisely Fernandes, o Refis serve 
para todos os débitos inscritos 
na dívida ativa até dezembro 
de 2018, inclusive os que já 
estão com ação ajuizada.

Gisely ressaltou que o pro-
grama oferecido pela Prefei-
tura não se trata de renúncia 
de receita, ou seja, não é uma 
questão incentivos ou bene-
fícios para os cidadãos. “Não 
modifica a base de cálculo ou 
redução discriminada de tribu-
tos. Como disse, tão somente 
anistia de juros e multas”, 
explicou. 

Atualmente, segundo dados 
da secretaria de Assuntos Ju-
rídicos, são aproximadamente 
R$ 24 milhões inscritos na 
dívida de Cachoeira Paulista. 
“Esses recursos fazem muita 
falta ao município, mormente 
quando a gestão reverte toda 
a receita para o progresso da 
cidade”, contou a secretária. 

Os interessados em quitar 
os tributos em atraso devem 
comparecer no setor de dívi-
da ativa na Prefeitura, entre 
12h e 17h.

Prefeitura oferece
desconto para
impostos em 
atraso na cidade

Prefeitura, que anunciou anistia

Fotos: Jéssica Dias
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Presidente da Câmara barra pauta em discussão no plenário; 
vice pede explicações sobre negativa e deve levar caso à Justiça

Wadê rejeita CPI contra 
Ernaldo e irrita vereadores

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Terminou em polêmica a 
possibilidade de abertura de 
uma CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) para apurar 
os processos que envolvem o 
prefeito afastado de Apareci-
da, Ernaldo César Marcondes 
(MDB). A Câmara recebeu uma 

denúncia de um morador, 
que pedia investigações por 
parte dos parlamentares sobre 
Marcondes. O departamento 
jurídico da Casa emitiu um 
parecer referente a abertura 
da CPI, mas o chefe do Legisla-
tivo, Wadê Pedroso (DEM) não 
acatou a denúncia e deixou de 
discuti-la no plenário.

A sessão da última segun-
da-feira foi marcada por uma 

série de discussões entre os 
parlamentares após a nega-
tiva de Pedroso em debater 
a pauta. O diretor geral da 
Casa, José Geraldo de Souza, 
leu na íntegra a resposta do 
departamento jurídico. Após a 
leitura, Wadê Pedroso rejeitou 
a denúncia. "Considerando 
os pareceres recebidos pela 
presidência, da assessoria 
técnica, chefia de gabinete, os 
quais eu uso como razões para 
decidir, eu, presidente, deixo de 
receber o requerimento apre-
sentado pelo senhor André 
Luiz Monteiro".

Vice-presidente da Casa, José 
Reis, o Dudu (PR), rebateu a 
justificativa de Pedroso e pediu 
que a denúncia fosse debatida 
pelo plenário. "O senhor tem 
que colocar em votação e 
deixar o plenário decidir o que 
acha. Acho que isso pode dar 
problema para o senhor, deixe 
que o plenário decida. Se per-
der no plenário, perdeu. Agora, 
se passar, tem que ser aberta 
a comissão processante e dar 
início aos trabalhos. Será feito 

tudo com lisura, com direito a 
defesa", argumentou.

Assim como Dudu, Ana Alice 
Braga (Pode), Carlos Alexandre 
Rangel 'Xande' (PSD) e Cida 
Castro (DEM) também se posi-
cionaram a favor do debate. A 
resposta negativa de Pedroso 
surpreendeu os parlamentares, 
que aguardavam a discussão 
pela abertura da CPI, e o pró-
prio denunciante, que estava 
presente na sessão. Houve 
um início de bate-boca entre 
os vereadores e moradores. 
A Guarda Civil Municipal foi 
chamada para conter os ânimos 
no plenário. Apesar da longa 
discussão, Pedroso não mudou 
sua postura e rejeitou abrir a 
discussão no plenário.

“Estamos vivendo em tempo 
de transparência, pois se chega 
uma denúncia aqui, que os 
nossos olhos fiscalizadores não 
viram, porque está correndo 
em segredo de justiça, se ele ou 
algum cidadão, seja ele quem 
for, tiver uma denúncia sobre o 
que for, nós temos que acolher 
a denúncia e dar ouvidos aos 

cidadãos, e por fim, decidir 
com calma", exaltou Ana Alice.

Justificativa – Questionado 
pela reportagem sobre o que 
levou a rejeição da denúncia, 
mesmo sem um debate com 
os demais vereadores, Wadê 
Pedroso respondeu. "É impor-
tante termos um acolhimento 
do Ministério Público. Se está 
em sigilo judicial, por que nós 
temos que fazer algo? A hora 
que a Justiça mandar para 
a Câmara, aí nós vereadores 
teremos fundamentos para 
decidir. Fui pelo artigo 123 da 
Lei Orgânica, inciso 5, eu tive 
essa decisão".

Ao contrário do que foi dito 
em plenário, o presidente 
da Câmara afirmou que os 
vereadores tiveram acesso a 
denúncia feita pelo morador e 
ao parecer. Durante a sessão, 
os parlamentares citaram que 
o parecer do departamento 
jurídico só foi enviado as 19h, 
horário marcado para início 
da sessão. "Ela (denúncia) está 
arquivada. A importância é que 
nós vamos seguir o regimento 

da Casa. A partir do momento 
que a Justiça tem o documento 
e encaminha para a Câmara, 
fica mais conduzir uma CEI ou 
uma CPI".

Intimação – O vice-presi-
dente da Casa apontou que 
Pedroso não agiu corretamente 
ao tomar para si a decisão 
pela rejeição da denúncia. 
Dudu pediu ao presidente da 
Câmara que conste em ata a 
justificativa por escrito sobre 
a negativa da denúncia, que 
deve ser apresentada em 48 
horas. Segundo o parlamentar, 
o artigo e o inciso citados por 
Pedroso não justificam a falta 
de diálogo no plenário.

Sobre as possíveis consequ-
ências pela falta de diálogo por 
parte de Pedroso, Dudu se man-
teve cauteloso. "Vamos esperar 
a ata. Temos 48 horas para 
pensar o que vamos fazer. Em 
posse da ata, vamos olhar a Lei 
Orgânica e Regimento Interno, 
e questionar o presidente sobre 
o que ele fez, pois não está 
certo. Mas vamos dar direito 
de defesa para ele", concluiu.

O presidente Wadê Pedroso barrou processante contra Ernaldo

Fotos: Leandro Oliveira

Trabalhos de melhorias orçados em cerca de R$ 300 mil tentam facilitar o tráfego de veículos em bairros da região

Silveiras inicia pavimentação de vias de acesso à zona rural

Lucas Barbosa
Silveiras

Com um investimento muni-
cipal de quase R$ 300 mil, a 
Prefeitura de Silveiras iniciou 
na última semana obras de 
melhorias em cinco bairros 
da zona rural. Para evitar que 
moradores e produtores agrí-
colas continuem enfrentando 
dificuldades para se desloca-
rem pelo trecho, o município 
iniciou a pavimentação das 
vias de acesso à região, e con-
cluiu a substituição da ponte 

que liga os bairros Calunga e 
Fundão.

Há mais de duas décadas, 
famílias do Estiva, Cebola e 
Rodeio cobravam do poder 
público uma solução para a 
falta de calçamento nos pon-
tos de estradas dos bairros. 
Além de dificultar o escoa-
mento de produtos agrícolas, 
devido aos seus incontáveis 
buracos, as vias de terra pre-
judicavam o cotidiano dos 
moradores devido aos cons-
tantes alagamentos durante 
o período de fortes chuvas.

Segundo o prefeito Gui-

lherme Carvalho (PSDB), a 
pavimentação dos trechos de 
acesso aos três bairros será 
concluída até o início de ou-
tubro. “Este calçamento é um 
antigo anseio dos moradores, 
e mais um compromisso da 
atual gestão municipal que 
se torna realidade. Estamos 
fazendo um serviço de pri-
meira qualidade que trará 
diversos benefícios, como 
facilitar o deslocamento dos 
ônibus escolares e veículos 
particulares. Esta ação tam-
bém possibilitará que os 
produtores de leite tenham 

mais segurança e conforto 
para trafegarem com suas 
mercadorias por esta região 
tão importante”.

As famílias e produtores 
agrícolas do Calunga e Fundão 
acompanharam no último dia 
16 a implantação da nova 

ponte que liga os dois bairros. 
Contando com materiais e mão 
de obra própria, a Prefeitura 
construiu uma passagem feita 
com tubo de aço. A medida 
busca garantir mais segurança 
aos motoristas e pedestres, já 
que a antiga era de madeira 

e apresentava sinais de des-
gaste.

De acordo com o Executi-
vo, está em fase de estudo a 
escolha dos próximos bairros 
de Silveiras que receberão 
melhorias em pavimentação 
e mobilidade urbana.
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Convênio com o Finisa foi o quinto assinado na gestão de Marcus Soliva; principais 
ruas e avenidas do município estão na lista de pontos que devem ter pavimentação

Caixa libera R$ 10 milhões para 
recapeamento de vias de Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá 

Foi assinado um novo 
convênio entre a Prefeitura 
de Guaratinguetá e a Caixa 
Econômica Federal, através 
do programa Finisa (Finan-
ciamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento). O Exe-
cutivo pediu a liberação de 
recursos para recapeamento 
das principais vias e das 
entradas da cidade. A assi-
natura define o empréstimo 
de R$10 milhões, e as obras 
de recapeamento devem 
começar em outubro.

Durante discurso, antes 
da assinatura, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) garan-
tiu que o novo convênio 
não vai afetar os cofres do 
município para os próximos 
anos, já que a Prefeitura 
contará com redução nos va-
lores pagos em indenizações 
trabalhistas por meio de 
requisitórios e precatórios. 
A assinatura teve a presença 
dos representantes da Caixa 
na região e do presidente da 
Câmara, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD).

Serão recapeadas as prin-

cipais vias do município que 
necessitam de melhorias, 
como as avenidas Padroeira 
do Brasil, Nossa Senho-
ra de Fátima, Basf, João 
Rodrigues de Alckmin e 
Presidente Getúlio Vargas. 
Foram confirmadas ainda 
o trabalho nas ruas Pires 
Barbosa, Santa Clara e o 
Viaduto Jacobelli. A Prefei-
tura alterou o cronograma 
de obras das demais vias.

“Estamos objetivando fa-
zer acima de 150 mil m² 
de recape na cidade, dá em 
torno de 22 vias, entre ruas 
e avenidas. Trará mobilida-
de urbana melhor, inclusi-
ve um visual melhor para 
Guaratinguetá, já que é uma 
cidade turística e precisa 
de obras de recape sendo 
feitas de forma constante. 
Isso trará uma melhoria nas 
vias urbanas que estão des-
gastadas", explicou Soliva.

A Prefeitura tem recorri-
do à Caixa para operações 
de crédito. O município já 
emprestou, por meio do 
Finisa, recursos para pavi-
mentação de vias, obras de 
infraestrutura do Jardim do 
Vale e compra de máquinas 
e equipamentos. Todos os 

pedidos de empréstimo, 
antes de chegar à Caixa, 
passam pelo aval da Câmara. 

“Para o município ter aces-
so, ele tem que passar por 
uma avaliação na Caixa, 
como se fosse um cliente que 
vai tomar um empréstimo. 
Tem uma avaliação técnica 
para saber se a cidade tem 
sua saúde financeira em um 
bom estado. Guaratinguetá 
foi avaliada e aprovada, já to-
mou outras operações de in-
vestimento, e com essa já são 
cinco contratos assinados", 
contou a superintendente da 
Caixa, Cláudia Ramos.

Segundo Soliva, o recape-
amento das vias não será 
feito pela Codesg (Compa-
nhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá). O prefeito 
alegou que a Companhia 
está com alta demanda de 
serviços e, devido a isso, 
será aberto um processo 
licitatório. “Vamos dar uma 
folga para a Codesg, que 
está com diversas obras", 
afirmou. "Faremos um pro-
cesso licitatório, se não hou-
ver nenhum interessado, 
passaremos para a Codesg”, 
concluiu.

A previsão para início das 
obras é outubro deste ano e 
os serviços devem ser con-
cluídos em maio de 2020.O prefeito Marcus Soliva participa de encontro que confirmou parceria com a Caixa pela pavimentação

Com repasse mensal de R$ 350 mil Santa 
Casa tenta vencer crise no atendimento 
Investimento tem primeira parcela prevista para setembro; vereadores 
prometem voltar a debater falhas e pedidos durante a próxima sessão

Rafaela Lourenço
Lorena

Em meio a reclamações como 
atraso no atendimento e de 
pagamentos, a Prefeitura e a 
Santa Casa de Misericórdia de 
Lorena buscam apoio estadual 
para desafogar o atendimento 
público. A gestão aguarda um 
aporte de R$ 350 mil validado 
pela secretaria de Saúde do 
estado de São Paulo. Dezessete 
municípios serão contemplados 
com o projeto.

Após o repasse municipal de 
aproximadamente R$ 624 mil, 
no último mês, como forma de 
ressarcimento pelo atendimen-
to realizado na Santa Casa, a 
Prefeitura busca qualificar os 
serviços com um novo recurso 
validado pelo Estado.

Segundo a secretária de 
Saúde de Lorena, Imaculada 
Conceição, o repasse do Mi-
nistério da Saúde segue sem 
atualização desde 2006, e com 
o objetivo de obter um maior 
amparo estadual, o prefeito 
Fábio Marcondes (sem partido) 
e mais 16 prefeitos do Vale do 
Paraíba se reuniram com o 
secretário adjunto de Saúde do 
Estado, Alberto Kanamura, na 
última semana.

O encontro foi em busca do 
valor excedente de aproxima-
damente R$ 2 milhões que 
o Estado deixou de repassar 
para o Hospital Universitário 
de Taubaté, municipalizado 
em julho. Os 17 prefeitos e os 
respectivos secretários muni-
cipais de Saúde levantaram as 

necessidades dos hospitais e 
pleitearam, juntos, um repasse, 
negado pelo Estado, que poste-
riormente à reestruturação do 
projeto, validou a solicitação 
composta por três etapas de 
custeio.

De acordo com Imaculada, 
nesta primeira etapa Lorena 
receberá cerca de R$ 350 mil 
por mês para a maternidade 
que trabalha como referência 
na região. “O estado validou 
o projeto técnico, as questões 
dos estudos feitos, mas ele 
ainda está se organizando para 
dar o sinal positivo. Por isso a 
nossa expectativa de receber o 
aporte”, frisou.

O convênio é uma das tenta-
tivas da cidade para amenizar 
os problemas no atendimento, 
foco de críticas nas ruas e 
alvo de discussões no cenário 
político. A Santa Casa voltou a 
ser pauta na sessão da última 
segunda-feira, com a afirma-
ção do presidente da Câmara, 
Maurinho Fradique (PTB), de 
que há atrasos de salários no 
hospital. Uma funcionária de 
atendimento da Santa Casa, 
que preferiu não se identificar, 
contou à reportagem que há 
atrasos de pagamento de sa-
lário, adicional de férias e que 
por esse motivo colaboradores 
estariam pedindo demissão.

Para o vice-presidente Sin-
dicato dos Empregados em 
Estabelecimento de Serviço de 
Saúde de São José dos Campos 
e região, Martinho Luiz dos 
Santos, a informação de atra-
so de pagamento confronta 
a apuração feita por ele em 

conversa com os funcionários. 
“O que está acontecendo sãos 
férias que estão atrasando e 
o processo cobrando já está 
rolando. A cesta básica, tam-
bém estamos há alguns anos 
brigando por isso. Quem está 
dando essas informações são 
pessoas que não participam da 
vida sindical”.  

Martinho ressaltou que atra-
sos desde maio são referentes 
a acordos feitos na Justiça de 
processos coletivos e indivi-
duais, e que os prejudicados 
podem procurar o apoio do 
sindicato. 

O prefeito Fabio Marcondes 
justificou os atrasos como 
forma de reduzir dívidas ban-
cárias, já que o hospital fatura 
atualmente cerca de R$ 700 
mil com planos de saúde. 
Segundo ele, médicos esta-
riam privilegiando o hospital 
Unimed através dos planos 
particulares, que anteriormen-
te elevavam o faturamento 
do hospital público para R$ 2 
milhões. “Quando reclamam de 
uma ação trabalhista que não 
foi quitada, vão para a Justiça, 
Fundo de Garantia atrasado 
que de seis em seis meses tem 
que fazer um refinanciamento 
no Refis. Quando há um pe-
queno atraso do pagamento, 
é fruto de estancar a dívida 
bancária”. 

Sobre a demora no atendi-
mento, a secretária de Saúde 
ressaltou que há um ano o 
Pronto Socorro atendia cer-
ca de 300 pessoas por dia. 
Hoje, atendendo pacientes de 
toda a região, a rotina chega 
a 450. “Reconhecemos as 
dificuldades, entendemos as 
reclamações da população, 
estamos tentando minimizar 
as dificuldades. Estamos fazen-
do, através da autorização do 
prefeito, esse ressarcimento 
(R$624 mil) para manter 
outros tipos de atendimento 
no hospital”.

O Executivo cobra um au-
mento de repasses por parte 
do Ministério da Saúde, e 
a resposta é de que não há 
orçamento para a finalidade. 

O assunto deve ser retomado 
na sessão desta segunda-fei-
ra, quando Fradique deve 
protocolar um requerimento 
solicitando informações sobre 
a Santa Casa e seus colabora-
dores. 

Procurada pela reportagem, 
a Santa Casa não se pronun-
ciou sobre os fatos até o fecha-
mento desta edição. 

Fotos: Leandro Oliveira
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Assaltantes são presos 
por roubo ao carro dos 
Correios em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

A Polícia Militar de Ubatuba 
capturou na manhã da última 
terça-feira o segundo crimi-
noso envolvido no assalto ao 
carro dos Correios, ocorrido 
no dia anterior, no bairro 
Marafunda.

De acordo com a PM, denún-
cias anônimas apontaram que 
o assaltante estava escondido 
em uma casa no bairro Rio Es-
curo. Ao se aproximar do local 
indicado, a equipe se deparou 
com o criminoso na porta do 
imóvel. 

Na abordagem, os PM's 
encontraram na mochila dele 
diversos objetos roubados dos 

Correios. 
Na última segunda-feira, 

o assaltante e um comparsa 
renderam o motorista da 
empresa, que trafegava pela 
rodovia Oswaldo Cruz no 
trecho do bairro Marafunda. 
Armada, a dupla ordenou 
que o trabalhador descesse 
do veículo. 

A Polícia Militar foi aciona-
da, conseguindo encontrar o 
automóvel abandonado em 
um barranco próximo a um 
rio no bairro Jardim Carolina.

O outro envolvido na ação 
foi preso poucos metros à 
frente do veículo. 

A dupla permanece presa 
à disposição da Justiça no 
Distrito Policial de Ubatuba.

Furto de cobre pode prejudicar 
fornecimento de água em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

Famílias de quatro bairros 
de Guaratinguetá correm o 
risco de enfrentarem pro-
blemas no abastecimento 
de água durante o final de 
semana devido a um furto 
ocorrido na madrugada da 
última sexta-feira na unidade 
de bombeamento da Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos de Guaratinguetá) 
no interior do Recinto de 
Exposições. 

Localizada na entrada do 
município, a unidade foi in-
vadida pelos criminosos por 
volta das 3h. Já que não ha-
via funcionários no local, os 

bandidos arrancaram os fios 
de cobre dos equipamentos 
e fugiram em seguida. 

Pela manhã da última sexta-
-feira, a Saeg emitiu um comu-
nicado oficial informando que 
poderá haver interrupções 
no abastecimento de água 
dos bairros Clube dos 500, 
Chácaras Patury, Vila Bela e 
Vista Alegre. A autarquia su-
geriu que os moradores desta 
região economizem água até 
domingo, enquanto os danos 
na base são recuperados. 

A direção da Saeg registrou 
um boletim de ocorrência so-
bre o caso, mas os criminosos 
não haviam sido identifica-
dos até o fechamento desta 
edição.

Jovem é flagrado com tijolo de 
cocaína na Cunha/Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

Durante patrulhamento de 
rotina, a Polícia Militar flagrou 
o motorista de um carro trans-
portando mais de um quilo 
de cocaína na madrugada da 
última quinta-feira na rodovia 
Paulo Virgínio, que liga Gua-
ratinguetá à Cunha. 

Segundo a PM, uma equi-
pe realizava abordagens no 
trecho de Guaratinguetá da 
estrada quando por volta das 

4 h deram ordem de parada 
ao condutor de 23 anos. 
Percebendo o nervosismo do 
suspeito, os agentes vistoria-
ram o interior do automóvel, 
localizando um tijolo de coca-
ína que pesava 1,2 kg. 

Questionado, o criminoso 
confessou que havia com-
prado o entorpecente em 
Guaratinguetá e o levaria 
para Cunha. 

O motorista foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas 
e recolhido à Cadeia Pública 
de Lorena.

Câmara e taxistas buscam alternativa para coibir clandestino; 
Executivo não justifica ausência em audiência sobre aplicativos

Sem Prefeitura, Pinda debate 
regulamentação do Uber

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após o pedido de taxistas de 
Pindamonhangaba, a Câmara 
realizou uma audiência pública, 
na noite da última terça-feira, 
para discutir a regulamentação 
da atuação de motoristas do 
aplicativo Uber e medidas para 
evitar o transporte clandestino 
no município. A ausência de 
representantes da Prefeitura 
no evento tornou-se alvo de 
críticas dos trabalhadores.   

Proposta pelo vereador Ra-
fael Goffi (PSDB), a audiência 
pública reuniu cerca de oitenta 
participantes, sendo a maioria 
taxistas. Além de especialis-
tas em mobilidade urbana e 
membros de órgão estaduais 
de trânsito, a atual gestão mu-
nicipal também foi convidada 
a participar do encontro.  

Representante dos taxistas, 
Fabio Honório, 49 anos, que 
desempenha a profissão há 12 
anos, ressaltou a necessidade 
da regulamentação do serviço 
de Uber, já que não há defini-
ção do número de motoristas 
autorizados a atuarem no 
município.

Além de condutores de Pin-
damonhangaba, Honório reve-
lou que moradores de cidades 
vizinhas estão atendendo in-
devidamente os passageiros 
do aplicativo. “Não somos 
contra o Uber, mas acredi-
tamos que está na hora dele 
ser regulamentado aqui, pois 
diversas cidades da região já 
fizeram isso. Por causa deste 
impasse, motoristas que não 
atenderam as exigências do 
aplicativo e das leis municipais, 
como a de Taubaté, estão vindo 

para Pinda”, enfatizou. “Já que 
a Prefeitura não fiscaliza o 
transporte clandestino como 
deveria, eles fazem o que bem 
entendem, prejudicando os 
sessenta taxistas que pagam 
seus impostos e atuam dentro 
da legalidade”.

Além de criticar a postura do 
Executivo em não enviar um 
representante para a audiência 
pública, o motorista lembrou 
que os taxistas cobram também 
permissão para contratarem 
auxiliares, possibilitando que 
os veículos estejam disponíveis 
para atenderem os clientes por 
mais horas. “É complicado o 
poder público se ausentar de 
uma questão tão importante. 
A Prefeitura sempre afirma 
que tenta o possível para coi-
bir os clandestinos, mas não 

faz o mais importante que é 
reforçar a fiscalização com 
agentes de trânsito e guardas 
municipais em regiões próxi-
mas a pontos de ônibus e táxi”, 
frisou. “Se pudéssemos ter o 
motorista auxiliar, os taxis-
tas teriam mais presença de 
horário pela cidade, podendo 
contribuir para coibir a prática 
ilegal de transporte”.     

Além de destacar a neces-
sidade de Pindamonhangaba 
se modernizar na questão do 
transporte de passageiros, re-
gido por uma lei municipal de 
1979, o vereador Rafael Goffi 
revelou quais serão as próxi-
mas medidas tomadas pelo 
Legislativo para atender as rei-
vindicações dos trabalhadores. 
“Além de um projeto cobrando 
permissão para que os taxistas 

possam contratar auxiliares, 
gerando sessenta empregos 
diretos, apresentarei outro 
referente a regulamentação 
do Uber. Sabemos que uma 
lei federal permite o serviço 
no país, mas cada cidade pode 
buscar impor algumas regras, 
como a definição do número 
de condutores autorizados e 
até mesmo captar parte da 
taxa que o aplicativo cobra 
do motorista”.    

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Prefeitura de 
Pindamonhangaba sobre as 
reivindicações dos taxistas 
e o motivo de não enviar 
representantes à audiência 
pública, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Mordido por vítima, assaltante 
é preso em Pindamonhangaba

Da Redação
Pindamonhangaba

Um homem foi preso após 
tentar assaltar uma idosa na 
noite da última quarta-feira 
no estacionamento de um 
shopping no bairro do So-
corro, em Pindamonhangaba. 
A Polícia Militar conseguiu 
identificar o criminoso graças 
ao ferimento em sua mão 
causado por uma mordida 
da vítima. 

Segundo a Polícia Civil, a 
idosa se preparava para en-
trar em seu carro, quando foi 

surpreendida pelo assaltante. 
Após a vítima gritar por 
socorro, o criminoso tentou 
tapar sua boca, mas recebeu 
uma mordida. 

Percebendo que um grupo 
de pedestres se aproximava, 
o homem fugiu do local. 

Acionada, a Polícia Militar 
conseguiu localizar o crimi-
noso, que estava com a mão 
machucada, a menos de um 
quilometro do shopping. 

Encaminhado à Delegacia 
de Pindamonhangaba, o 
homem permanece à dispo-
sição da Justiça pelo crime de 
tentativa de assalto.

Dupla é flagrada pela Policia
com revólver e drogas em Potim

Da Redação
Potim

Dois homens foram presos 
por tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma de fogo na 
noite da última quarta-feira, 
em Potim.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma equipe 
da Polícia Militar patrulhava 
a região central do município, 
quando desconfiou da atitude 
da dupla que estava no inte-

rior de um carro estacionado. 
Na abordagem os PM's en-
contraram no veículo cerca 
de vinte gramas de cocaína, 
um revólver calibre 38, uma 
pedra de crack e uma porção 
de maconha. 

Os homens, que não tive-
ram suas idades divulgadas, 
foram encaminhados ao 
Distrito Policial de Aparecida, 
onde aguardam transferên-
cia para algum presídio da 
região.

Transporte por aplicativos é tema de audiência pública em Pinda; categorias discutem regulamentação

Fotos: Leandro Oliveira

Ubatuba investe na modernização
de armamento da Guarda Municipal

Da Redação
Ubatuba

Com o objetivo de garantir 
uma melhor estrutura de 
trabalho à Guarda Civil Muni-
cipal de Ubatuba no combate 
à criminalidade, a Prefeitura 
investiu na última semana 
cerca de R$160 mil na aqui-
sição de quarenta pistolas 

semiautomáticas. Com a mo-
dernização dos equipamentos 
bélicos, o município totaliza 
R$ 1,4 milhão em melhorias 
para a corporação em 2019.

Atuando armada desde sua 
criação em 1994, a Guarda 
Civil de Ubatuba conta atual-
mente com 53 agentes, sendo 
40 homens e 13 mulheres. 

Na manhã da última quar-

ta-feira, os servidores mu-
nicipais receberam na sede 
da corporação, localizada 
no bairro Perequê-Açu, a 
visita do prefeito Délcio Sato 
(PSD). Na ocasião, o chefe do 
Executivo entregou os novos 
uniformes e armas de fogo à 
corporação. 

Além de explicar que as ves-
timentas foram produzidas 

Agentes recebem quarenta pistolas semiautomáticas; Prefeitura aplica
R$ 1,4 milhão em melhorias para a corporação e reforço de policiamento

através de um material mais 
resistente e confortável do 
que o anterior, o secretário 
de Segurança, major Rubens 
Martins, ressaltou que as 
pistolas semiautomáticas são 
as mais modernas da linha 
calibre 380. 

No início de setembro, os 
agentes receberão treina-
mentos sobre o manuseio 
adequado do novo arma-
mento. “Sabemos que a segu-
rança pública é um dever do 
Estado, mas mesmo assim o 
prefeito fez um alto investi-
mento em uniformes, armas, 
bastões, coldres, coletes e 
móveis para o prédio da 
Guarda, buscando oferecer 
aos agentes tranquilidade 
para exercerem suas fun-
ções. Tudo isso beneficiará 
não só os moradores, mas, 
também, turistas e veranis-
tas que nos visitam”.

Além da segurança de pré-
dios públicos, a Guarda Mu-
nicipal atua na fiscalização 
de trânsito, cumprimento 
de leis municipais, rondas 
escolares e apoio à Polícia 
Militar. 

Em junho, a Prefeitura in-
vestiu R$ 400 mil na compra 
de três veículos equipados 
com rádios comunicadores 
e sistema de giroflex, refor-
çando a frota de viaturas da 
Guarda Municipal.

O Executivo revelou que 
estuda entregar à corpora-
ção até o fim do ano armas 
não letais que utilizam cho-
que elétrico e gás lacrimo-
gêneo.

Material entregue para o reforço da Guarda, nas ruas de Ubatuba; investimento de R$ 1,4 milhão

Fotos: Divulgação PMP
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Legislativo afirma ter adotado plano de economicidade; devoluções altas se tornam rotina nos últimos anos

Câmara de Pinda devolve R$ 4 milhões do 
duodécimo a Isael do primeiro semestre

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

O presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, Felipe 
César (PV), devolveu na última 
terça-feira ao prefeito Isael 
Domingues (PR) um cheque de 
R$4 milhões referente à econo-
mia de recursos do duodécimo 
do primeiro semestre de 2019. 
O montante, que representa 
quase a metade do orçamento 
do Legislativo no período, deve-
rá ser aplicado pelo Executivo 
em melhorias nos setores de 
infraestrutura e saúde. 

Além de Felipe César, partici-
param da cerimônia de entrega 
do cheque os vereadores Carlos 
de Moura, o Magrão (PR), Jânio 
Ardito (PSDB) e Gislene Cardo-
so (DEM).

Em nota no site oficial da 
Câmara, Felipe César explicou 
que a devolução foi possível 
graças a aplicação de um pla-
no de medidas que resultou 
na redução de custos opera-
cionais e financeiros como 

racionalização de horas extras 
de servidores, maior controle 
na utilização de carros oficiais 
e diminuição de gastos com 
água, energia elétrica, telefone 
e material de escritório, como 
folhas e canetas e etc.

“O resultado positivo na 
economia de recursos públicos 
é fruto de uma administração 
austera e transparente que pro-
movemos. Nossa prioridade é a 
eficiência das ações dos nossos 
servidores, sendo que para isso 
contamos com a colaboração 
e participação de todos os 
vereadores”, ressaltou o chefe 
do Legislativo, que sugeriu que 
Isael aplique o recurso em me-
lhorias na iluminação pública 
do município. 

De acordo com dados da LOA 
(Lei Orçamentária Anual), a Câ-
mara conta em 2019 com um 
orçamento de R$ 18,6 milhões. 
Desta maneira, o recurso devol-
vido representa 43% do valor 
total que o Legislativo possuía 
para arcar com suas despesas 
entre janeiro e junho, que era 
de R$ 9,3 milhões. 

Em nota oficial, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
informou que o montante 
será utilizado no custeio de 
melhorias em diversas secre-
tarias, principalmente Saúde 
e Infraestrutura. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou uma entrevista 
com o presidente da Câmara, 
Felipe César, mas o pedido não 
foi atendido até o fechamento 
desta edição.

Rotina – Nos últimos dois 
anos, a Câmara devolveu mais 
da metade dos recursos do 
duodécimo aos cofres muni-
cipais.

Comandado na época pelo 
então presidente Magrão, o 
Legislativo entregou em 22 de 
dezembro de 2017 um cheque 
de pouco mais de R$ 8,875 mi-
lhões aos cofres municipais. O 
montante representava quase 
53% do orçamento disponível 
à Casa naquele ano, que era 
R$16,8 milhões.

Já em 21 de dezembro de 
2018, Magrão devolveu a 
Isael pouco mais de R$ 8,767 

Parceria em Cruzeiro garante laboratório 
de informática para alunos da Lions

Da Redação 
Cruzeiro

Os alunos da Escola Lions, 
em Cruzeiro, começaram o 
segundo semestre com uma 
boa notícia. A secretaria de 
Educação, em parceria com 
os programas Educação 
Integral e Educação Conec-
tada, deu início ao projeto de 
laboratório de informática.

O programa abrange todas 
as salas do colégio, desde o 
Ensino Infantil ao Fundamen-
tal. O projeto tem duração 
de um ano, e conta com dez 
computadores novos com 
acesso à internet. Com um 
investimento de R$ 12 mil 
de verba federal, do PDDE 
(Programa Dinheiro Direto na 
Escola), e monitoramento de 
voluntários, os alunos, além 

de aprenderem os funda-
mentos básicos de informá-
tica (conhecimento básico 
e conhecimento do Pacote 
Office), trabalham com uma 
metodologia de pesquisa, 
oferecendo suporte tecnoló-
gico ao material didático do 
Sistema Sesi de Ensino. 

Segundo o secretário de 
Educação, Carlos José Araújo 
do Valle, o projeto pretende 

Com objetivo de reduzir acidentes no trânsito; repasse busca fortalecer cidades 

Detran SP libera R$ 12 milhões em 
investimento para o Vale do Paraíba

Da Redação 
Região

O Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito do Esta-
do de São Paulo), por meio do 
programa “Respeito à vida”, 
anunciou na última semana, 
durante o 1º Encontro de 
Educação, um repasse de 
cerca de R$ 12 milhões para 
ações educativas e obras no 
trânsito da Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e do 
Litoral Norte.

Os recursos são provenien-
tes da arrecadação com mul-
tas por infrações de trânsito. 
Ao todo, 19 cidades do Vale 
do Paraíba já receberam as 
verbas ou assinaram convê-
nios e protocolos de intenção 
para aderir ao programa.

Entre as prefeituras bene-
ficiadas, está Guaratinguetá 
com R$ 1.098.274 para re-
formulação completa de rota-
tória, serviços de drenagem, 
iluminação, pavimentação 
e calçamento. O município 

Fotos: Rafaela Lourenço

milhões, que correspondia a 
50,4% do duodécimo.

À época, o alto valor foi ques-
tionado por internautas nas 

redes sociais, que chegaram 
a afirmar que a devolução 
expressiva evidenciava que 
o Legislativo não necessita 

receber duodécimos tão al-
tos. As indagações não foram 
respondidas, na ocasião, por 
nenhum dos dois poderes.

Mesa diretora durante entrega antecipada de duodécimo; vereadores indicam parte dos R$ 4 milhões

também aplicou os recursos 
em campanhas educativas e 
em uma ciclovia.

Os demais municípios aten-
didos na região são Apareci-
da (R$ 455.010); Cachoeira 
Paulista (R$ 416.230); Cru-
zeiro (R$ 891.170); Lorena 
(R$954.420); Pindamonhan-
gaba (R$ 1.157.136,23) e 
Ubatuba (R$ 958.660).

Em todos os casos as prefei-
turas assumem o compromis-
so de reduzir as suas taxas de 
acidentes e mortes, implantar 

melhorias, incentivar a flui-
dez e segurança no trânsito.

O programa Respeito à 
Vida tem como papel arti-
cular iniciativas e soluções 
junto aos atores do trânsito. 
Com 39 cidades, o Vale do 
Paraíba é a terceira maior 
região metropolitana do 
Estado, com 2,52 milhões 
de habitantes, atrás apenas 
das regiões de São Paulo e 
de Campinas. Conta com 1,52 
milhão de veículos e 1,28 
milhão de motoristas.

Trânsito em frente ao Pronto Socorro de Lorena; programa com participação do Detran auxilia na estrutura e organização regional

USP é alvo de quadrilha 
de assaltantes em Lorena 

Da Redação 
Lorena

A Polícia Civil abriu um in-
quérito para tentar identificar 
os integrantes da quadrilha 
que assaltou o campus da USP 
(Universidade de São Paulo), na 
noite da última segunda-feira, 
em Lorena. Após manterem 
os seguranças amarrados 
por cerca de quatro horas, os 
criminosos roubaram diversos 
equipamentos dos laborató-
rios da instituição de ensino 
superior.

Em nota oficial, a USP infor-
mou que assaltantes armados e 
encapuzados invadiram a Área 
2 do campus, no bairro Santa 
Lucrécia, por volta das 20h30.

Com pelo menos dez mem-
bros, o grupo rendeu os segu-
ranças da universidade, que 
foram mantidos amarrados 
em um galpão até o fim da 
ação. Em seguida, a quadrilha 
arrombou as portas de salas e 
laboratórios, onde foram rou-
bados diversos equipamentos. 
Após selecionarem os objetos 
que seriam levados, princi-
palmente os que possuíam 

peças de cobre, os criminosos 
usaram um caminhão para 
fugirem, por volta das 2h da 
última terça-feira.

Segundo a direção da USP, 
câmeras de videomonitora-
mento flagraram o   crime, e 
as imagens já foram disponi-
bilizadas à Polícia Civil.

Apesar de preferir não 
revelar a lista de materiais 
roubados, a USP ressaltou em 
nota que “como Instituição 
Pública, lamenta o ocorrido 
e lembra que ocorrências 
dessa natureza acarretam em 
prejuízos diretos às atividades 
de ensino e pesquisa, que são 
de interesse da sociedade em 
geral (trecho da nota)”.

A universidade ressaltou 
ainda que a Superintendência 
de Prevenção e Proteção Uni-
versitária, órgão responsável 
pela segurança no local, tam-
bém investigará o caso.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Polícia Civil de   Lorena, que 
informou apenas que a inves-
tigação está em andamento, e 
que testemunhas serão ouvi-
das durante os próximos dias.

Grupo armado rouba equipamentos de
laboratórios; Polícia Civil e Universidade 
iniciam investigação sobre o caso 

preparar os alunos para 
o século 21. “Esse projeto 
vem de encontro à proposta 
que desenvolvemos através 
do sistema Sesi, que é para 
preparar os alunos para sé-
culo 21. Mais escolas estão 
aderindo a esse projeto, uti-
lizando essa verba do PDDE, 
que é mais uma prestação de 
contas para a comunidade”, 
explicou.

Contas de energia mais 
baratas em cidades do Vale

Da Redação
Região

Moradores de nove cidades 
da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte 
terão motivos para comemorar 
a partir da próxima semana. 
Regiões atendidas pela conces-
sionária Elektro terão queda de 
até 11,17% na tarifa de energia 
elétrica.

A redução começa a valer a 
partir da próxima terça-feira. 
Ao todo, a distribuidora de ener-
gia atende 304 mil moradores. 

O índice será aplicado em resi-
dências e pequenos comércios. 
Para os consumidores de alta 
tensão, como indústrias, a 
redução será de 2,89%.

Uma conta de R$ 100 de 
uma casa vai cair para R$ 89. 
Segundo a Elektro, o motivo 
para queda na tarifa foi a re-
dução dos encargos setoriais.

As cidades da região be-
neficiadas com o reajuste 
são Lavrinhas, São José do 
Barreiro, Piquete, Queluz, Sil-
veiras, Cunha, Areias, Bananal 
e Ubatuba.

Fotos: Divulgação PMP
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Região volta a apostar no 
turismo religioso com alto 
investimento em estrutura
Guará, Lorena e Cachoeira são destaques em projetos no setor

Rafaela Lourenço
Região

Composto por três cida-
des que mais movimentam 
o turismo religioso, o Vale 
do Paraíba é destaque para 
turistas brasileiros e estran-
geiros. Aparecida, Guaratin-
guetá e Aparecida lideram 
a procura por atrações 
religiosas, enquanto Lorena 
se movimenta para alcançar 
maior fluxo de visitantes. 
Região cria estatuto para 
fomentar o segmento.

A mais recente atração 
para os turistas está em 
Cachoeira Paulista. Com 
um investimento de cerca 
de R$ 586 mil, proveniente 
do título MIT (Município 
de Interesse Turístico), a 
cidade contará com uma 
estátua de 22 metros em 
homenagem ao padre Léo 
Tarcísio Gonçalves Pereira, 
o Padre Léo, que passa por 
processo de beatificação 
encaminhado ao Vaticano. 
A obra, feita com vinte to-
neladas de aço no atelier do 
escultor Gilmar Pinna, em 
Guarulhos, levou seis meses 
para ficar pronta e chegou 
à cidade no último dia 25.

De acordo com a Pre-
feitura, a escultura ficará 
no Mirante Padre Léo, no 
bairro Jardim da Fonte, o 
ponto mais alto da cidade. 
A inauguração do espaço, 
que deve contar com mais 
atrações, está prevista para 
novembro.

O fundador da Comuni-
dade Bethânia (instituição 
que atua na recuperação 
de dependentes químicos), 
Padre Léo, também conta 
com Centro Cultural Me-
morial, localizado no esta-
cionamento do Eco Valle 
Shopping, em Lorena. O 

espaço funciona de terça-
-feira a domingo, das 8h às 
17h. Às segundas-feiras o 
local é fechado para limpeza 
e manutenção.

Ainda sobre o fortaleci-
mento do turismo religioso 
na região, representantes 
das nove cidades Aparecida, 

Cachoeira Paulista, Gua-
ratinguetá, Cunha, Potim, 
Canas, Piquete, Roseira e 
Lorena se reuniram no últi-
mo dia 26, em Cunha, para 
discutir o Estatuto da Região 
Turística da Fé. O encontro 
resultou na fundação de 
uma associação de direito 

privado sem fins lucrativos 
e políticos com o foco na 
realização e divulgação dos 
eventos e investimentos 
no turismo da região. A 
associação é presidida pela 
secretária de Turismo de 
Aparecida, Márcia Filippo.

Guaratinguetá e Apareci-
da também atraem turistas 
de todo o País, inclusive de 
estrangeiros, como divulga-
do pelo Santuário Nacional, 
que apontou um aumento 
de 140% de hóspedes de 
outros países no primeiro 
semestre de 2019. As cida-
des se uniram para oferecer 
um novo meio de locomoção 
para os fiéis, o “Ônibus da 
Fé”, que passa por 16 pon-
tos turísticos e culturais 
entre os dois municípios.

O projeto da agência Ac-
cetur Turismo, em parceria 
com a Valetur Transportes, 
conta inicialmente com dois 
micro-ônibus que passam 
por pontos como o Santuá-
rio Nacional de Aparecida, 
a Basílica Rio Santo Hotel, 
Igreja Matriz de Santo An-
tônio (acesso à casa de Frei 
Galvão), Estação de trem de 
Guaratinguetá e a Cidade 
do Romeiro. O transporte 
funciona às sextas-feiras, sá-
bados, domingos, feriados e 
vésperas de feriados. Outras 

informações sobre os servi-
ços podem ser fornecidas 
pelos telefones (12) 98121-
0587 e (12) 981389901.

A infraestrutura da região 
para receber mais turistas 
e facilitar as locomoções 
tem uma expectativa de ser 
ampliada com a construção 
do projeto viário “Arco da 
Fé” que interligará Roseira, 
Aparecida, Potim e Guara-
tinguetá. Em entrevista ao 
Jornal Atos, em 2017, o 
agora prefeito afastado de 
Aparecida, Ernaldo Cesar 
Marcondes (MDB), destacou 
que o investimento seria de 
R$ 202 milhões para a obra.

Em continuidade as tra-
tativas, o prefeito de Gua-
ratinguetá, Marcus Soliva, 
(PSB) oficializou com a MRS 
Logística o termo de com-
promisso de elaboração do 
projeto executivo do viaduto 
do Arco da Fé, que passará 
pela rodovia Presidente Du-
tra. O investimento para o 
projeto será de R$ 1 milhão 
por parte da concessionária, 
com previsão de três meses 
para conclusão.

A Prefeitura ressaltou que 
se aprovado pelo TCU (Tri-
bunal de Contas da União), 
o calendário para início das 
obras do viaduto poderá ser 
elaborado.

Estátua do Padre Léo, um dos principais personagens da Igreja na região

O Santuário de Aparecida, maior centro do turismo religioso no Vale; Aparecida amplia investimento

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos

Fotos: Divulgação PMCP
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Pinda inaugura 
parque para cães
Guará, Lorena e Cachoeira são 
destaques em projetos no setor

Da Redação
Pindamonhangaba

Em Pindamonhangaba, 
está programada a inaugu-
ração do Play Pet – Clube do 
Melhor Amigo, um espaço 
localizado dentro do Parque 
da Cidade, exclusivo para cães 
visitantes do local. O parque 
conta com equipamentos para 
treinamento de habilidades 
e diversão, além de bancos, 
lixeiras e placas com regras 
de convivência.

A cerimônia será realizada 
neste domingo, a partir das 
8h, e contará com feira de 
adoção, show musical, apre-
sentação de cães adestrados, 
canil da Guarda Civil Metro-
politana e uma “Cãominhada”.

Para utilizar o local os ani-

mais devem estar devidamente 
vacinados, saudáveis e livre 
de parasitas como pulgas e 
carrapatos. É obrigatório que 
o dono tenha a sua sacolinha 
para recolher os dejetos do 
cão.    

No Play Pet o dono será res-
ponsável pela conduta de seu 
animal. Os cães deverão estar 
o tempo todo sob os cuidados 
de seus proprietários e dentro 
do alcance de seu comando. Ao 
entrar e sair do espaço os cães 
deverão usar coleira e guia. 

O espaço, exclusivo para 
cães, funcionará no mesmo 
horário do Parque da Cidade, 
das 7h às 20h, de domingo a 
domingo. Não será permitida 
a presença de pessoas com 
menos de 18 anos desacom-
panhadas de um adulto.

Com duas do Vale “no azul”, 
TCE aponta 86% de cidades 
paulistas em risco em 2019
Prefeituras têm trinta dias para regularizar orçamentos e evitar 
rejeição de contas no final do ano; Silveiras é melhor da região

Rafaela Lourenço
Região

A cada dez municípios pau-
listas, oito estão com o orça-
mento comprometido. Isso é 
o que aponta o levantamento 
do TCE-SP (Tribunal de Con-
tas do estado de São Paulo). 
Ao todo, 86% das cidades 
paulistas estão no vermelho. 
Na região, apenas Silveiras e 
Potim apresentaram variação 
positiva entre a arrecadação 
e gastos.

Segundo as análises contá-
beis realizadas pelo TCE re-
ferentes ao terceiro bimestre 
de 2019, ou seja, os meses de 
maio e junho, dos 644 muni-
cípios paulistas, 559 apresen-
taram comprometimento das 
gestões fiscal e orçamentária. 
46 prefeituras não enviaram 
os dados contábeis, o que 
impediu a análise dos dados 
de receita e despesa. Todos os 
prefeitos foram notificados 
para que tomem as devidas 
providências, de acordo com 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Apenas vinte administra-
ções municipais estão regu-
lares com os dados coletados. 
No Vale do Paraíba, destaque 
para Silveiras que aparece 
em quarto lugar no ranking 
estadual de variação posi-
tiva sob a receita prevista e 
arrecadação, com a média 
de 21,1%. Somente Potim, 
que possui um orçamento de 
aproximadamente R$ 44 mi-

lhões, pontuou positivamente, 
marcando os 5,6%.

Amargam a variação negati-
va os municípios de Cachoeira 
Paulista (-10,07), Aparecida 
(-8,22), Ubatuba (-6,7), Gua-
ratinguetá (-3,89), Piquete 
(-3,02), Lorena (-2,68) e Cruzei-
ro (-0,03). Pindamonhangaba e 
Canas não aparecem no relató-
rio detalhado, porém, ambos 
municípios receberam alertas 
do TCE solicitando documen-
tações referentes ao bimestre. 
Procuramos pelas respectivas 
prefeituras para esclarecer 
a falta de informações junto 
ao Tribunal de Contas, mas 
não obtivemos retorno até o 

fechamento da edição.
Segundo o prefeito de Sil-

veiras, Guilherme Carvalho 
(PSDB), esse é o resultado da 
transparência e seriedade da 
atual gestão, que segue ven-
cendo ações judiciais, injetando 
recursos para o orçamento e 
investindo em melhorias para 
a cidade. “Pegamos uma Prefei-
tura com muitas dívidas. Fomos 
procurando os devedores, 
entramos com várias ações e 
estamos ganhando. O dinheiro 
vai entrando certinho. Foi bem 
difícil no começo, mas esse 
resultado é bem gratificante 
para nós”, comentou.

Carvalho aponta que a prin-
cipal fonte de arrecadação do 
município são os royalties de 
petróleo, com o atual valor 
mensal de R$ 970 mil, antes 
apenas R$ 180 mil. Cerca de 
R$ 10 milhões de dívidas foram 
ressarcidos à Prefeitura. A arre-
cadação de tributos também se-
gue dentro da estimativa de R$ 
500 mil por ano.  O Executivo 
ainda aguarda R$ 2 milhões de 
um devedor que deve cair aos 
cofres públicos. Enquanto isso, 
obras são realizadas, médicos 
como pediatra, oftalmologista 
e ortopedista são contratados 
e a frota municipal renovada 
com 22 veículos.

Com um cenário semelhante 
de heranças de dívidas de ges-
tões passadas, Potim comemo-
ra a variação positiva. Segundo 
a secretária de Administração, 
Raphaela Abrantes, Erica Soler 
(PR) conseguiu retirar Potim do 

Cadin (Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor 
Público Federal), parcelou cer-
ca de R$ 16 milhões de dívidas, 
negocia acordos de convênios 
e destaca os índices de efetivi-
dade municipal e o superávit 
financeiro apresentado. Entre 
os parcelamentos e prestações 
de contas está um telecentro 
(área de informática para a 
população) que não foi cons-
truído. “O dinheiro sumiu, não 
estava em conta e tivemos que 
parcelar para devolver para a 
União. Há débitos também com 
fornecedores, que na medida 
que conseguimos planejar, 
vamos fazendo o pagamento”, 
salientou Raphaela.

Na cidade, a maior fonte de 
arrecadação é repartição de 
receitas, o que vem transferi-
do pela União e Estado, como 
o Fundo de Participação dos 
Município, repasse de IPVA e 
ICMS.

Segundo o TCE, as prefeituras 
que não obtiveram êxito no 
terceiro bimestre terão, dentro 
de trinta dias,  que adequar os 
orçamentos, limitar empenhos 
e priorizar os tipos de gastos 
e movimentações financeiras, 
seguindo a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. Se não ajustarem, 
as contas comprometidas po-
derão ser rejeitadas no final 
do ano.

Os dados são públicos e os 
interessados podem conferir 
a relação completa de cidades 
e prefeitos através do link tce.
sp.gov.br/visor.

TCE; cidades em risco de caixa

Fotos: Reprodução

Festa do Tropeiro é atração 
neste fim de semana em Silveiras

Da Redação 
Silveiras

A 38ª Festa do Tropeiro, 
em Silveiras, teve início na 
última sexta-feira e segue até 
domingo com comida tropei-
ra, barracas de artesanato, 
shows e o tradicional desfile 
de tropas.

Com um investimento de 
cerca de R$ 150 mil, a festa 
recebe 23 shows sertanejos 
e moda de viola, cinco bar-
racas de comida tropeira, 

montadas com madeira, 
estilo rancho e mais 14 bar-
racas de produtos rurais e 
artesanato.

A festividade será realiza-
da nas praças dos Tropeiros, 
da Matriz e da Criança. No 
domingo, será realizado o 
desfile de tropas e cavalei-
ros, com cerca de 1,8 mil 
cavaleiros.

A programação completa 
pode ser acessada no site 
da Prefeitura,  silveiras.
sp.gov.br.
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Descarte de lixo nos rios compromete 
a saúde e bem-estar da população

Da Redação
Piquete

buir para a diminuição da 
ocorrência de enchentes e 
alagamentos descartando o 
lixo corretamente e evitando 
que o sistema de escoamento 
de águas pluviais seja com-
prometido ou que rios sejam 
assoreados por acúmulo de 
lixo no seu leito diminuindo 
sua profundidade, facilitando 
o transbordamento. 

A equipe de jornalismo do 
Jornal Atos verificou que 
outra forma de poluição é o 
descarte de lixo em terrenos 
baldios, esquinas e até mes-
mo em áreas verdes. Além 
do risco de proliferação de 
mosquitos, roedores e outros 
insetos que causam doenças, 
esse material descartado 

irregularmente acaba sendo 
levado para os bueiros e, 
depois, segue para os rios 
contaminando a vida aquática 
e a qualidade da água.

“A contaminação da água 
não ocorre apenas por gran-
des empresas ou por vaza-
mentos de produtos químicos 

no mar, mas infelizmente 
o cidadão comum também 
faz parte do problema e, 
portanto, a busca de solu-
ções implica em ações que 
envolvam sua participação”, 
salienta Felipe Parente, 
coordenador da Guaratin-
guetá Saneamento.

Sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos é prejudicada pela poluição

Apesar da riqueza hídrica 
brasileira, 12% da água doce 
do planeta, sua qualidade 
pode ser gravemente compro-
metida pelas mãos humanas. 
A poluição dos rios está entre 
os principais problemas am-
bientais que colocam em risco 
não apenas a biodiversidade 
aquática, mas o bem-estar e 
qualidade de vida. Entre suas 
principais causas está o des-
carte de lixo direta ou indire-
tamente nos rios que, embora 
seja crime ambiental - artigo 
54 da Constituição - com pena 
de multa ou reclusão, ainda é 
muito praticado.

Inúmeras cidades brasi-
leiras são beneficiadas com 
a presença de rios ou ou-
tros cursos d'água em seu 
perímetro urbano ou rural. 
Guaratinguetá, por exemplo, 
possui uma rica hidrografia 
com destaque para o Rio Pa-
raíba do Sul e pelo Ribeirão 
de Guaratinguetá, além de 
outros afluentes que passam 
por alguns bairros. 

O descarte de lixo nos rios 
pode ocorrer pela ausên-
cia dos serviços de coleta 
de resíduos, por descaso 
ou desconhecimento da po-
pulação. Os alagamentos 
durante o período chuvoso 
são verdadeiros pesadelos 
para muitos brasileiros em 
diferentes cidades. Embora 
a chuva seja um fenômeno 
natural, principalmente num 
país tropical como o Brasil, 
a população pode contri-

PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 11/19 PROC. Nº 410/19.
O Município de Lorena-SP torna público a reabertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preço do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de pavimentação asfáltica com guia e sarjeta para a rua alicio solano 
bastos, loteamento vila zélia – lorena/sp, com fornecimento de material, equipamentos e mão 
de obra, a realizar-se ás 09h30min do dia 16 de setembro de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 82/19 PROC. Nº 464/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade de Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de serviços para 
a locação, montagem e desmontagem de brinquedos para a festa do dia das crianças 
realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena, a realizar-se ás 09h30min do dia 06 
de setembro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 83/19 PROC. Nº 469/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade de Pregão 
Presencial do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para o 
fornecimento de sistema semafórico e serviços de instalação de cabeamento aéreo para o 
município de Lorena/SP a ser implantado na Avenida Tomás Alves Figueiredo x Rua Alagoas 
no Bairro Industrial, a realizar-se ás 09h30min do dia 13 de setembro de 2019, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO 
Nº 467/2019SUP– PROC. Nº 6542/2019 GPRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de curso para qualificação de
docentes de língua inglesa, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação.
INSTITUTO SANTA TERESA CNPJ Nº: 51.778.645/0001-90
VALOR TOTAL: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2019 PROC. Nº 396/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de ferramentas para suprir as necessidades de eventuais manutenções
no Centro Social Urbano - CSU, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14.
VALOR TOTAL: R$ 7.455,00 (sete mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2019 – PROC. 395/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de
material de consumo de prótese odontológica para o Centro de Especialidades Odontológicas 
I e II e estratégias da saúde da família, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: A.M. MOLITERNO – EPP (DENTAL LITORÂNEA E ASS.KRAVO)
CNPJ: 67.403.154/0001-03
Vencedora dos itens: 30, 38, 50, 51, 56, 57, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 217, 218, 219, 220, 221, 
223, 224, 227, 228, 235, 236, 243, 244, 245, 246, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 286, 289, 290, 291, 292.
Valor total de: R$ 48.468,97 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e 
noventa e sete centavos).
EMPRESA: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 02.136.854/0001-25
Vencedora dos itens: 1, 29, 37, 48, 52, 216, 222, 237, 276, 284 e 293.
Valor total de: R$ 10.135,16 (dez mil, cento e trinta e cinco reais e dezesseis centavos).
EMPRESA: N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA - ME CNPJ: 16.838.363/0001-30
Vencedora dos itens: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39, 40, 58, 59, 126, 127, 128, 
129, 156, 157, 158, 159, 202, 203, 208, 209, 229, 230, 231, 232, 238, 241, 242, 249, 250, 
252, 253, 278, 279, 280 e 281.
Valor total de: R$ 11.849,50 (onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinqüenta 
centavos)
EMPRESA: DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME
CNPJ: 06.150.220/0001-88
Vencedora dos itens: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 53, 54, 55, 
204, 205, 225, 226 e 285.
Valor total de: R$ 14.259,17 (quatorze mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e dezessete
centavos).
EMPRESA: BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - CNPJ: 06.175.908/0001-12
Vencedora dos itens: 23, 24, 45, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 206, 207, 214, 215, 233, 234, 239, 240,
282 e 283.
Valor total de: R$ 17.023,64 (dezessete mil, vinte e três reais e sessenta e quatro centavos).
EMPRESA: GUSTAVO NICOLINO EPP 
CNPJ: 26.551.165/0001-45
Vencedora dos itens: 2, 5, 6, 27, 28, 35, 36, 43, 44, 46, 47, 49, 64, 65, 68, 69, 190, 191, 
210, 211, 212, 213, 247, 248, 251, 268, 269 e 294.
Valor total de: R$ 7.803,07 (sete mil, oitocentos e três reais e sete centavos).

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019 – PROC. 296/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento da CONCORRÊNCIA PÚBLICA acima referida, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para a manutenção e operação
do sistema de iluminação pública e ornamental do município de Lorena, com fornecimento
de mão de obra, equipamentos e materiais. O Presidente e Equipe de Apoio, fazem a juntada
da Certidão de Tributos da Fazenda Municipal e a Certidão do FGTS da empresa GERATRIX 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA, sendo que a empresa apresentou 
os documentos vencidos na sessão pública, considerando agora a empresa se encontra 
HABILITADA. Os autos do processo estão à disposição para vistas dos interessados no 
Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações,
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12)
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 463/19SUP; 5120/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de impressora “Plotter 
HP T120 designjet”, com fornecimento de material, para contratação da seguinte empresa:
JULIO TEIITI MAYUMI ME CNPJ Nº: 07.722.990/0001-10

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 439/19-SUP - GPRO: 6863/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de troca de 
pressostato para os aquecedores das piscinas do complexo aquático, com fornecimento 
de material, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que 
serão prestados nas condições estabelecidas no contrato e na proposta, os quais integram 
este instrumento de transcrição.
CONTRATADA: J. E. KOYAMA - ME - CNPJ: 08.009.646/0001-41
ITENS: 01, 02 e 03
VALOR TOTAL: R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Aviso:  PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 73/19 - PROC. Nº 408/19.
Objeto: Aquisição de material de expediente e papelaria para diversas secretarias. O 
Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital e a alteração da data da 
sessão pública a qual ocorrerá às 09h30min no dia 11 de setembro de 2019, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste 
HOMOLOGAR a desistência da candidata NÁDIA MONTEIRO ABERTONI, RG: 
42911040-6 em razão do não cumprimento do prazo estipulado para a posse.
Lorena, 23 de AGOSTO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Meio ambiente sofre com destinação de lixo incorreta
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U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960

Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 
lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 

Telefone: 99621-1228 
ou 3133-6768
Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751
Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 
el 1.1 digital, medidas 
internas (lxaxp) 31,0 
x32,0 x 29,5cm. Vol-
tagem 127 ou 220v. 
Capacidade 30 litros 
potencia: 550 watts. 
Telefone: 3152-4744
Lorena- Vendo um 
forno industrial da 
m a r c a  Te d e s c o 
FB900 refratário a 
gás, em ótimo esta-
do de conservação. 
Telefone: 3157-8408
Guará- Vendo Sofá 
cama novo e um fri-
gobar novo. Tratar 
com Carlos no tele-
fone: 99776-9390 ou 
98197-2422
Guará- Smartphone 
zenfone 3 max 32gb 
em ótimo estado, 
com carregador, cor 

Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conserto 
de fogão e desentu-
pimento de fornos e 
bocas de fogão. Te-

lefone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 

Telefone:  98232-
1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-

cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 

4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

DE ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 02/2019 – PROC. 
339/2019
PERMITENTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Permissão a autorização para a utilização 
área destinada ao comércio de produtos alimentícios 
e congêneres localizada na Praça Juvenal Ribeiro 
dos Santos, de propriedade da Permitente, assim 
caracterizada como quiosque, situada na Rua Tupi, 
nesta cidade de Lorena/SP.
PERMISSIONARIO: BRUNA GONÇALVES RIBEIRO 
PAES 38980895844 CNPJ: 34.399.077/0001-06
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 190,00 (cento e noventa 
reais).
VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos.
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – 
Proc. Nº 6979/2019GPRO - Contrato nº 124/2018 – 

TP Nº09/2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ELETROWAL CONSTRUÇÕES 
EIRELI CNPJ: 02.748.570/0001-90
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo 
aditivo tem como objetivo a prorrogação da vigência do 
Contrato nº 124/18, decorrente do Processo Licitatório 
nº 284/18, Tomada de Preços nº 09/18, firmado em 16 
de agosto de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, 
fica prorrogada a vigência contratual por mais 30 
(trinta) dias, a partir de 16 de agosto de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo 
não importa em alteração do valor global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada 
a Dotação Orçamentária referente ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta 
de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente termo aditivo será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 14/08/2019.

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:
EDESIO ANDREOLLI NETO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
mecânico, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 26 de agosto de 1984, residente e domiciliado na Rua Álvaro Pinto
Madureira, 341, Quadra Coberta, Pindamonhangaba SP, filho de EDESIO ANDREOLLI
FILHO e MARINA PEREIRA ANDREOLLI.
ANA FLÁVIA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
novembro de 1992, residente e domiciliada na Rua Professor Baltazar Godoy Moreira,
304, Lessa, Pindamonhangaba SP, filha de ROGERIO ALVES DA SILVA e ALESSANDRA
CORREARD ALVES DA SILVA. 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,  03 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO OTÁVIO PEREIRA EVELING, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 22
de agosto de 1994, residente e domiciliado à Estrada Municipal João Antonio de
Queiroz, nº 13100, Bom Sucesso, Pindamonhangaba-SP, filho de JOÃO TALIATTI
EVELING e ELIANA CRISTINA PEREIRA.
VANESSA PAULA VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Bragança Paulista-SP, no dia 25 de
abril de 1995, residente e domiciliada ao Acesso Particular Moacir Caipira da Silva, nº
1000, Piracuama, Pindamonhangaba-SP, filha de MOACIR CAIPIRA DA SILVA e SUELÍ
VICENTE TIMÓTEO DA SILVA. 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,  03 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS VINÍCIO VICENTE, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
instalações industriais, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de novembro de 1993, residente e domiciliado à Rua
Darcy Lourenço, nº 381, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ
MARCIO VICENTE e MARIA AUXILIADORA VICENTE.
BEATRIZ APARECIDA DE SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão contadora,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04
de maio de 1992, residente e domiciliada à Rua Fornovo di Taro, nº 240, Bairro das
Campinas, Pindamonhangaba-SP, filha de MILTON LIBANIO DE SIQUEIRA e MARIA
DE SIQUEIRA. 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,  16 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONARDO DE SOUZA SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
refrigeração, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 16 de julho de 1996, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Durival de
Carvalho, 435, Campo Belo, Pindamonhanagaba SP, filho de CLAUDIO BARBOSA
SIQUEIRA e DINALVA DE SOUZA SIQUEIRA.
GABRIELA GUAYCURU DA COSTA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão caixa,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de
abril de 1998, residente e domiciliada na Rua Engenheiro Durival de Carvalho, 435,
Campo Belo, Pindamonhanagaba SP, filha de HELIO DA COSTA VIEIRA e RENATA
GUAYCURU DA COSTA VIEIRA. 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,  16 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
AMAURI MAIA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro ambiental e
sanitarista, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de abril de 1990, residente e domiciliado à Rua São Bento do Sapucaí,
nº 465, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de MARCELO MARCIO ROCHA
e JULIA VIEIRA MAIA ROCHA.
PATRÍCIA RUFATO MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta e urbanista,
estado civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de junho de 1989, residente e domiciliada à Rua São Bento do Sapucaí, nº 465, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO MACEDO JUNIOR e CLEUSA
MARIA RUFATO MACEDO. 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,  16 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MURILO CABRAL COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão analista fiscal, estado
civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
fevereiro de 1989, residente e domiciliado à  Rua Rodrigo Lobato, nº 147, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de OSVALTE BAPTISTA DA COSTA JUNIOR e
MARGOT BERNARDES CABRAL COSTA.
BEATRIZ MARCONDES LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão Analista de
Recursos humanos, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de março de 1992, residente e domiciliada à Rua
Monsenhor Claro, nº 358, Crispim, Pindamonhangaba-SP, filha de CLAUDIO
APARECIDO LEITE e SILVANA APARECIDA MARCONDES LEITE. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  17 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRENO ROCHA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão mantenedor I,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 18 de abril
de 1994, residente e domiciliado na Rua Tamae Watanabe, 02, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de WILSON AGOSTINHO DE ALMEIDA e REGINA MARIA
CRUZ ROCHA DE ALMEIDA.
JÉSSICA RAFAELA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
de departamento pessoal, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de setembro de 1996, residente e domiciliada na Rua
João Pereira de Campos, 62, Jardim Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filha de
PAULO SERGIO DOS SANTOS e LUCIA HELENA LEITE 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,  17 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEAN CARLOS DA SILVA LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de produção, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 03 de dezembro de 1995, residente e domiciliado à Rua  Francisco Ivan
Teixeira, nº 387, Castolira, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ CARLOS LOURENÇO
e MONICA DA SILVA LOURENÇO.
FABÍOLA CORRÊA LEMES ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18
de março de 2000, residente e domiciliada á Rua Armando Ferreira Fernandes, nº 294,
Castolira, Pindamonhangaba-SP, filha de CELSO LEMES ROSA e RONILDA CORRÊA.
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,  17 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SÉRGIO WELLINGTON CAVALHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de fevereiro de 1991, residente e domiciliado na Rua Alvaro Pinto
Madureira, 345, Jardim Resende, Pindamonhangaba SP, filho de SERGIO HENRIQUE
CAVALHEIRO e APARECIDA DE FATIMA BASILIO CAVALHEIRO.
ELAINE DE BRITO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão analista financeira,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascida em Guarujá-SP, no dia 03 de setembro
de 1989, residente e domiciliada na Rua João Carlos Teixeira Salgado, 311, Maria Áurea,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSAFÁ DA CONCEIÇÃO SANTOS e EDINALVA
BEZERRA DE BRITO 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,  17 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO PATRICK GREGORIO DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de montagem, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de janeiro de 1998, residente e domiciliado à Rua
José de Alencar, nº 128, Vila Prado, Pindamonhangaba-SP, filho de MAURO
CAVALCANTE DE MORAES e WANESSA DE CASSIA GREGORIO DE MOARES.
LARISSA RODRIGUES RANDIS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06
de outubro de 2000, residente e domiciliada à Rua Minor Yokoyama, nº 40, Campo
Alegre, Pindamonhangaba-SP, filha de RODRIGO RANDIS e CARLA DUARTE
RODRIGUES. 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,  17 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão frentista,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 25
de agosto de 1994, residente e domiciliado à Rua José Maria Guimarães Alves, nº
150, BL 9, apto. 404, Bela Vista, Pindamonhangaba-SP, filho de CLÁUDIO ANTÔNIO
DOS SANTOS e ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS.
JÉSSICA APARECIDA ANTONIA FIALHO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de cozinha, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Roseira-SP, no dia 05
de fevereiro de 1995, residente e domiciliada à Rua José Maria Guimarães Alves, nº 150,
BL 9, apto. 404, Bela Vista, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ BENEDITO FIALHO e
LUZIANA ROCHA PINTO. 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 agosto 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:
ALEX HENRIQUE MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado
civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de
março de 2000, residente e domiciliado na Rua dos Expedicionários, 549, Centro,
Pindamonhangaba SP, filho de SERGIO HENRIQUE MONTEIRO e ROSANGELA
MARCELINO SILVA MONTEIRO.
NICOLE CAROLAINE SANTOS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de janeiro de 2000, residente e domiciliada na Rua dos Expedicionários,
549, Centro, Pindamonhangaba SP, filha de GILBERTO MARCIANO DE ALMEIDA e
ROSANA 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,  20 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ADRIANO DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 07
de abril de 1987, residente e domiciliado na Rua Capitão José Alves Beraldo Filho,
388, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO ORLANDO
DOS SANTOS e MARIA INÊZ DE SOUZA.
INARA CESAR DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10
de dezembro de 1990, residente e domiciliada na Rua Senador Dino Bueno, 229,
Centro, Pindamonhangaba SP, filha de JAMIL SOUZA DE PAULA e MARIA CESAR
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 agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO ASSIS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheiro, estado
civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia 28 de
janeiro de 1979, residente e domiciliado à Avenida Major Francisco Bueno Garcia
Leme, nº 844, Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filho de RAUL OZORIO DE SOUZA
e TEREZA DE ASSIS SOUZA.
ADRIANA RIBEIRO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 40 anos de idade, nascida em Campos do Jordão-SP, no dia 27 de
junho de 1979, residente e domiciliada à Avenida Major Francisco Bueno Garcia Leme,
nº 844, Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filha de WALTER JOSUÉ ALVES DE LIMA e
VERA LÚCIA RIBEIRO. 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,  21 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RICARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de pedreiro,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Paragominas-PA, no dia 20 de
setembro de 1991, residente e domiciliado à Avenida dos Cedros, nº 2089, Goiabal,
Pindamonhangaba-SP, filho de MARIA JOSÉ DA SILVA.
AMANDA OLIVIA PURCINO VITAL, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de
julho de 1994, residente e domiciliada à Avenida dos Cedros, nº 2089, Goiabal,
Pindamonhangaba-SP, filha de JESSÉ OBEDE VITAL e KELI CRISTINA PURCINO
VITAL. 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,  21 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO GONÇALVES NETO, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 58 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de julho
de 1961, residente e domiciliado na Rua Augusto de Souza, 60, Santana, Pindamonhangaba
SP, filho de FRANCISCO GONÇALVES e YOLANDA MIRANDOLINA GONÇALVES.
CARLA APARECIDA LOREGIAN, de nacionalidade brasileira, profissão agente de
organização escolar, estado civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em São
Paulo-SP, no dia 06 de outubro de 1971, residente e domiciliada na Rua Augusto de
Souza, 60, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LOREGIAN e RITA ANALIA
PEREIRA LOREGIAN. 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,  21 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAM GARDINEY ALMEIDA BENTO, de nacionalidade brasileira, profissão operador
B, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de janeiro de 1995, residente e domiciliado à Rua Geraldino de Oliveira Matos, nº 62,
Maricá, Pindamonhangaba-SP, filho de ANIZIO ROBERTO BENTO e JANDIRA
APARECIDA DE ALMEIDA BENTO.
GABRIELLA FERREIRA LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 21 de
dezembro de 1995, residente e domiciliada à Rua Geraldino de Oliveira Matos, nº 67,
Maricá, Pindamonhangaba-SP, filha de LUIS LOURENÇO e VALDINEIA LUCIA
FERREIRA LOURENÇO. 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 agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LAION CARLOS COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico eletromecanico,
estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Capinópolis-MG, no dia 25 de
maio de 1986, residente e domiciliado à Rua Inglaterra, nº 235, Bela Vista,
Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ ANDRÉ DA COSTA e MARIA DE LOURDES
LIMA COSTA.
JESSICA FRANÇA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de maio de 1990, residente e domiciliada à Rua Inglaterra, nº 235, Bela
Vista, Pindamonhangaba-SP, filha de ROMUALDO ROGÉRIO DOS SANTOS e REGINA
CANDIDA FRANÇA. 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 agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro
VITOR DE ANDRADE OLIMPIO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar cabista,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Guaratinguetá SP, no dia 19 de
janeiro de 1996, residente e domiciliado na Pc. Casemiro de Abreu nº 53, Engenheiro
Neiva, Guaratinguetá SP, filho de ANTONIO MARIA OLIMPIO e de TEREZINHA
MARIA DE ANDRADE OLIMPIO.
KAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de desenvolvimento infantil, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba SP, no dia 12 de setembro de 1997, residente e domiciliada na Rua
Marco Antonio Ferreira, nº 280, Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO
ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e de FERNANDA APARECIDA 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 agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
REGIS APARECIDO DA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-SP, no dia 19
de junho de 1981, residente e domiciliado na Rua Armando Ferreira Fernandes, 305,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de SELMA PEREIRA DA TRINDADE.
ELLEN MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de dezembro de
1987, residente e domiciliada na Rua Armando Ferreira Fernandes, 305, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filha de ELENO JOSÉ MOREIRA e MARIA LUCIA MOREIRA.
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,  23 de agosto de 2019.
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