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Marcondes, que exonerou cargos

Ônibus da Fé que irá fazer roteiro entre os Santuários de Nossa Senhora Aparecida, e Frei Galvão, em Guará
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Ônibus da Fé inicia roteiro 
entre Aparecida e Guará
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PROTESTO EM APARECIDA Durante a semana, dois protestos fecharam um trecho da rodovia Presidente Dutra e interditou o tráfego 
de veículos no sentido Rio de Janeiro, na altura do Km 69. Mais de um mês após a interdição da passarela que dá acesso ao bairro Perpétuo 
Socorro, em Aparecida, a via permanece com passagem proibida para pedestres. O acesso liga a região, conhecida como “Tigrão”, até a área 
central do município e facilita o deslocamento de pessoas. No fim da tarde desta sexta-feira, nova manifestação. Pág. 5
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Sessenta e quatro efetivos retornaram aos cargos de origem; Executivo prepara 
reestruturação administrativa e um possível concurso público após medida

Prefeitura extingue 82 cargos 
após decisão judicial em Lorena

Após uma determinação 
do Tribunal de Justiça, 
a Prefeitura de Lorena 
exonerou 82 funcionários 
nesta semana. As demissões 
abrangem cargos comissio-
nados de todas as secreta-
rias. O Executivo estuda a 
abertura de um novo con-
curso público para suprir 
a falta no funcionalismo. 
Projetos como de reestru-
turação administrativa de-
vem ser enviados à Câmara 

nesta semana. O TJ extin-
guiu 146 dos 186 cargos do 
Executivo, com o prazo final 
para as demissões na última 
quinta-feira, data em que 82 
contratos foram rescindidos 
e 64 efetivos retornaram ao 
cargo de origem. Segundo o 
secretário de Negócios Jurí-
dicos, Adriano Aurélio dos 
Santos, a empresa contratada 
há cerca de sessenta dias, 
mediante licitação, para fazer 
uma reestruturação adminis-

trativa, entregou o primeiro 
levantamento com possíveis 
cargos a serem criados, na 
última quinta-feira. “Não 
temos ainda uma noção clara 
de quantos cargos serão cria-
dos e quais poderão, dentro 
da sistemática criada pelo 
Tribunal de Contas. Entre 
elas todos os cargos deverão 
ser para nível superior, não 
poderão mais ter de médio e 
fundamental”. Para a Justiça, 
os cargos extintos seguem 

o fundamento de que as 
atribuições são técnicas, 
burocráticas e devem ser de-
sempenhadas por servidores 
efetivos contratados através 
de concurso público. Apenas 
na secretaria de Saúde 25 
cargos foram excluídos, 
como diretor de adminis-
tração, diretor de vigilância 
epidemiológica, controle de 
zoonoses e de assistência 
farmacêutica.
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Dona Cida, atendida por projeto encabeçado por alunos de arquitetura e urbanismo da Unifatea de Lorena

Foto: Marcelo dos Santos Foto: Marcelo dos Santos

As cidades de Aparecida e 
Guaratinguetá contam agora 
com uma nova atração turís-
tica para o entretenimento 
dos romeiros que visitam 
os municípios, cada vez 
mais destaques no cenários 
turístico-religioso. O Ônibus 
da Fé foi inaugurado nesta 
sexta-feira, e passa a fazer o 
roteiro entre os Santuários 
de Nossa Senhora Aparecida 

e Frei Galvão. Com capacida-
de para trinta passageiros, o 
veículo passará por 16 pontos 
de visitação nas duas cidades, 
apresentando importantes 
locais e fatos da história da Pa-
droeira do Brasil e do primeiro 
santo brasileiro. A passagem 
individual, em setembro, 
está com preço promocional 
de R$ 20.

Estudantes constroem casa 
para família de Lorena

Pág. 12

Alunos de Arquitetura e 
Urbanismo do Centro Univer-
sitário Teresa D’Ávila estão 
realizando um projeto chama-
do Casa Real, que construirá 
uma casa para uma família 
carente de Lorena. A proposta 
une atividades da área com 
a possibilidade de realizar 
o sonho de um novo lar. Em 
janeiro deste ano, com o au-
xílio da assistência social da 

Prefeitura, foram analisadas 
as condições de famílias da 
cidade que viviam em más 
condições. A casa escolhida 
foi a da Maria Aparecida, de 
52 anos. Divorciada e mãe 
de quatro filhos (2 mulheres 
e 2 homens), ela mora no 
bairro Vila Passos, em um 
local que possui apenas três 
cômodos.

Pipas e Goffi 
são alvos de
investigação 
em Pinda

Durante sessão polêmica, 
a Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou na última se-
gunda-feira a abertura de 
CEI’s (Comissão Especial de 
Inquérito) contra os vere-
adores Rafael Goffi (PSDB) 
e Ronaldo Pinto, o Ronaldo 
Pipas (PR). Enquanto o pri-
meiro é acusado de supos-
tamente ter praticado ‘Caixa 
2’ na campanha eleitoral de 
2016, o outro é denunciado 
por homofobia e quebra de 
decoro parlamentar.
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Soliva retira 
projeto para 
banco de horas 
na Câmara

Após ter encaminhado 
o projeto de lei para cria-
ção do sistema de banco 
de horas para servidores 
municipais, a Prefeitura de 
Guaratinguetá retirou o PL 
antes da votação, que acon-
teceria na última terça-feira. 
Como o projeto estava na 
ordem do dia, foi necessário 
que os vereadores votassem 
a retirada da proposta, por 
5 a 4, após vinte dias de 
tramitação.
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TCE suspende 
licitação
de transporte 
em Pinda

Pinda suspendeu, nesta sex-
ta-feira, a licitação para con-
cessão do transporte coletivo 
na cidade, após determinação 
do TCE (Tribunal de Contas) 
que aponta irregularidades 
na licitação.

ABC vence 
licitação
e continua
em Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
finalizou a licitação para con-
tratação de uma empresa para 
operar o transporte coletivo. 
A ABC Transporte saiu vence-
dora do certame e continuará 
operando o sistema.

Pág. 4 Pág. 4
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Marietta Bartelega

Câmara de Cachoeira – Após 
ignorarem o clamor popular, os 
vereadores receberam uma “enxur-
rada” de críticas por terem rejeitado 
a abertura de uma CEI contra o pre-
feito Edson Mota (PR), por contrata-
ção irregular com gastos de mais de 
R$1 milhão. Além de Breno Anaya 
(PSC) e Max Miranda (DEM), estão 
sendo criticados por impedirem a 
investigação os vereadores Agenor 
do Todico (PSDB), Aldeci Baianinho 
(PSC), Carlinhos da Saúde (PSD), 
Dimas Barbosa (PTB), Mariza Hum-
mel (PP), Nenê do São João (PSB), 
Vica Ligabo (PTB). Rola nas redes 
sociais uma forte campanha para que 
os vereadores da “Tropa de Choque 
de Mota” não sejam reeleitos.

Silveiras – Novamente cumprindo 
uma de suas promessas de campa-
nha, o prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) distribuiu uniformes escolares 
para os mais de 850 alunos da rede mu-
nicipal de ensino, num investimento 
municipal de mais de R$15 mil. O ato 
do prefeito foi elogiado pelas famílias, 
principalmente as de baixa renda, que 
pelo segundo ano consecutivo não ne-
cessitam gastar na compra de roupas 
para que as crianças frequentem as au-
las. O notável trabalho de Guilherme 
na reorganização do município tem 
evidenciado o abismo na qualidade 
de sua gestão, em comparação ao do 
seu antecessor, Edson Mota (PR), que 
foi capaz de deixar os estudantes sem 
uniformes por anos.  

Atos e Fatos
“Fazer política é tão perigoso 
quanto fazer guerra. Só que 
na guerra se morre uma vez”

Márcio Meirelles Winston Churchill

BRASIL: PAÍS DOS CONS-
TRASTES

O presidente Bolsonaro precisa 
assinar rapidamente um tratado de 
paz consigo mesmo e tranquilizar a 
sociedade.

A impressão que não está con-
tente com o seu feito de tomar uma 
indesejável facada, no auge de sua 
campanha eleitoral, vencer as elei-
ções sem recursos financeiros com 
uma espantosa votação.

Criou caso com os seus assessores 
diretos, pessoas que o ajudaram em 
sua campanha eleitoral, fritam seus 
ministros. Une-se a inimigos como 
o presidente do Supremo Tribunal 
Federal numa operação de blindagem 
de seu filho e da ação dos órgãos de 
repreensão contra o indiciamento do 
presidente do Supremo na operação 
Lava Jato. Custou para a sociedade a 
destruição da ação do Coaf.

A operação toma lá dá cá só 

se aplica no Congresso Nacional. 
Está liberada para outras esferas do 
governo.

Não contente cria problemas com 
chefes estrangeiros e utiliza de uma 
retórica pouco usual de atacar a to-
dos e a tudo e faz um bom governo. 
Incrível!

Conseguiu a reforma da previdên-
cia imprescindível para a sustentação 
fiscal do país para os próximos anos 
e tem 3 propostas para a reforma 
tributária.

Ao mesmo tempo que vence 
barreiras internas do atraso coloca 
empecilhos no desenvolvimento do 
país com a transferência da embaixa-
da do Brasil para Tel-Aviv; a questão 
da Amazônia onde a destruição ocor-
reu no governo passado e não teve a 
paciência de analisar os fatos. 

Estamos em época de queimadas, 
com a sistemática falta de fiscaliza-
ção dos órgãos públicos no combate 
a venda de madeira ilegal. Venceu a 
questão com um desgaste para o país, 
tanto interna como externamente, 
e esta ligação amorosa e idolatrada 
com o presidente dos Estados Uni-
dos, figura que o mundo abomina, 
que fez a sua carreira profissional 
como corretor de imóveis.

Ignora a oposição que destruiu 
o país e que dificulta o andamento 
do seu programa de governo com 
um orçamento saia justa herdado do 
governo passado.

As críticas quanto à oposição são 
suaves quando comparadas as ações 
de seus ministros.

Coloca em instabilidade insti-
tuições como o Ministério Público, 
Polícia Federal, Receita Federal, 
Coaf, órgãos de Estado e não de seu 
governo, formados por funcionários 
de alto padrão e competência, destrói 
a estrutura básica que deu sustenta-
ção a operação Lava Jato. Coloca o 
Coaf no Banco Central, outra insti-
tuição ímpar, e mistura os assuntos. 

O Coaf no Ministério da Eco-
nomia teria maior abrangência de 
controle, pois não só fiscalizava a 
movimentação financeira irregular 
como poderia alcançar o aspecto de 
sonegação fiscal.

A insistência em colocar o seu 
filho como embaixador nos Estados 
Unidos, cargo que exige competência 
técnica, experiência, conhecimento 
geopolítico e formação específica e 

não apenas habilitação com o cargo 
de deputado.

Os últimos 50 embaixadores do 
Brasil em Washington saíram da 
centenária instituição Rio Branco, a 
famosa escola de formadores de em-
baixadores do Brasil, homens cultos, 
preparados, com livros publicados 
e reconhecidos internacionalmente.

Diante da situação econômica e 
fiscal do país causada pela destruição 
das contas públicas pelo governo do 
partido dos trabalhadores, o excelen-
te ministério que conseguiu formar 
e a luta pelas reformas necessárias 
para colocar o país no caminho do 
desenvolvimento, o momento é 
de preocupação, empenho, paz na 
equipe.

A sociedade está cansada de ser 
agredida pela falta de trabalho, uma 
desumana distribuição de renda, a 
falta de saneamento básico, a crimi-
nalidade e a insegurança no andar 
pelas ruas. Não se trata de criar um 
estilo Bolsonaro de governar, mas, 
sim, de criar um ambiente que traga 
esperança para a sociedade, pois os 
problemas a serem atacados pelo 
governo não conseguem alcançar 
o entendimento geral da sociedade 
(grande parte da sociedade é contra 
a reforma da previdência), chega 
de grosseria, pois está uma “briga 
danada” para a grande parte da 
sociedade viver. Vamos com tran-
quilidade e paz!

Ronaldo Pipas

"A operação toma lá dá cá só 
se aplica no Congresso Nacional. 

Está liberada para outras 
esferas do governo.”

Bastidores da Política

Thales Gabriel

Délcio Sato

Endosso popular
Os ventos quando estão favorá-

veis na política até uma audiência 
pública reverte em dividendos elei-
torais. Caso do prefeito Délcio Sato, 
que tem percorrido os principais 
bairros de Ubatuba para adesão 
popular para o plano integrado de 
Saneamento Básico da cidade. Nesta 
semana, no cenário da Câmara Mu-
nicipal, com um ciclo de participa-
ção satisfatória, Sato ganhou ainda 
mais forças até para contabilizar os 
mais de R$ 60 milhões de investi-
mentos em obras locais da Sabesp 
numa nova fase contratual.

Todas as línguas
E por falar em Sato, num plano 

de integração das muitas frentes re-
ligiosas e sociais de Ubatuba, ele se 

reuniu com mais 
de 200 líderes 
evangélicos na 
manhã deste sá-
bado. O prefeito 
participou de um 
café de comu-
nhão com o gru-
po de pastores e 
suas lideranças 

com a intenção de aproximar ainda 
mais seu governo dos projetos so-
ciais e de eventos ligados às igrejas 
e congregações do município.

Clima tenso
Entre a pressão política dos úl-

timos dias, ameaças e princípio de 
chantagens –  tentando envolver o 
prefeito Marcus Soliva num ‘mar de 

lamas’ –  o elei-
torado que con-
segue enxergar 
a Guaratinguetá 
de hoje em com-
paração a de um 
passado quase 
que recente sai 
em sua defesa 
ponderando seu 

crédito perante à população pelo 
que muito fez em tão pouco tempo. 
Ou seja, se a ideia de 'meia dúzia' 
era fragilizá-lo, o efeito tem sido 
contrário...

Quem procura, acha
Eleitores em busca de novas 

apostas para o Legislativo de Lo-
rena têm encontrado nomes acima 
da média despontando no mercado 
político. Além 
do  c i r u rg i ã o 
Rogério Diniz 
(destaque desta 
coluna na sema-
na passada), o 
advogado Luiz 
Gustavo Matos 
de Oliveira (co-
nhecido Babalu) 
já admitiu nas mais diferentes rodas 
sociais disputar uma das vagas da 
próxima Câmara. Gustavo é mais 
um dos postulantes atentos na com-
posição dos partidos, analisando 
o nível de confiabilidade dos inte-
grantes para direcionar sua filiação.

Ponta de lança
Sob nova direção, o MDB de 

Lorena andou movimentando nomes 
da política local nesta semana. No-

vas adesões fo-
ram devidamente 
registradas e o 
nome de Marietta 
Bartelega preser-
vado no partido 
como ‘ponta de 
lança’ e aposta 
numa composi-
ção majoritária 

para próxima eleição. Entre idas e 
vindas a sigla deverá contar com 
um grupo forte de candidatos ao 
Legislativo, seguramente alinhados 
com a sucessão do prefeito Fábio 
Marcondes. Perguntem ao Galão 
Aquino!!!

Risco anunciado
O prefeito Edson Mota pode ser 

alvo de nova denúncia na Justiça 
por desperdício do dinheiro público 
frente à Prefeitura de Cachoeira. 
Pelo que ouve nas esquinas da 
cidade, ele está gastando cerca de 
R$1,5 milhão na reforma do Pronto 
Socorro, sendo que o espaço é agre-
gado ao prédio da Santa Casa que 
inevitavelmente está indo a leilão 
por dívidas trabalhistas. Disseram 
ainda que o MP aguarda denúncia 
pra investigar até a planilha de obras 
cuja veracidade das notas não con-
diz com a realidade das obras...

Pimenta nos olhos...
...dos outros, é refresco Acos-

tumado a “fabricar” CEI's contra 
o prefeito Isael Domingues (PR), o 
vereador Rafael Goffi (PSDB) virou 
alvo de investigação dos próprios 
colegas na Câmara de Pinda. Pro-

posta pelo Pro-
fessor Osvaldo 
(PR), a comis-
são vai apurar 
a denúncia que 
Goffi já respon-
de no Ministério 
Público sobre a 
prática de ‘Caixa 
2’ e omissão de 

receitas em sua prestação de contas. 
Após a instauração da CEI, Goffi foi 
às redes sociais para contestar seus 
colegas de Legislativo tentando des-
qualificar a relevância da investiga-
ção. Na avaliação política da cidade, 
sua postura foi vista como contra-
ditória, já que sempre afirmou nas 
aberturas de CEI's contra o Executivo 
que “quem não deve não teme”. 

Dando linha no 'Pipas'
Outro vereador que tornou-se 

centro de investigações em Pinda, 
foi Ronaldo Pipas (PR), acusado de 
homofobia, machismo e quebra de 
decoro parlamentar. A vereadora 
Gislene Cardo-
so (DEM) foi 
firme ao propor 
a investigação, 
e vai analisar a 
denúncia de um 
funcionário do 
Pronto Socorro 
que afirma ter 
sido ofendido 
por Pipas com palavras homofóbi-
cas. Ah! Consta na ocorrência que 
o parlamentar declarou que ele não 
podia exercer seu trabalho por ser 
homossexual. A comissão também 
analisará vídeos e áudios de entre-
vistas em que Pipas supostamente 
demonstra preconceito contra ho-
mossexuais e machismo contra as 
mulheres. 

Seis por um...
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que o prefeito Thales Gabriel 
ainda não definiu a metodologia 
para escolha do seu próximo vice 
em sua eventual candidatura à ree-
leição. Comenta-se que pelo menos 

cinco interessa-
dos –  no espaço 
hoje ocupado por 
Dr. Davi Mota – 
acenaram para 
Gabriel: Rodolfo 
Scamilla, Char-
les Fernandes, 
Patrícia Baptis-
tella, José Kleber 

e Sávio Rocha. Ah! Parece que nos 
bastidores da Câmara, o presidente 
Mário Notharangelli, se for convida-
do, aceita a parada. Aí, seriam seis 
de olho na vaga...

Não será por falta...
...de concorrentes – Tem gente 

apostando que até o período elei-
toral a cotação do prefeito Thales 
Gabriel deverá entrar em oscilação, 
motivando o surgimento de ou-

tras candidaturas majoritárias em 
Cruzeiro. Comenta-se pelas rodas 
políticas do pedaço que o ex-verea-
dor Juarez Juvêncio anda ensaiando 
uma dobradinha com Fernando 
Moreira; o mesmo acontece com 
Paulo Antônio e Marco Aurélio. 
Quem viver, verá!!!

Em ritmo de Bolsonaro...
...com baixa adesão –  o PSL de 

Guará realizou dois mutirões para 
angariar filiações, porém, sem a 
confirmação de nomes com ‘cacife 
eleitoral’ capazes de impressionar 
o mercado político da cidade. Dis-
seram que o plano B do partido é 
tentar usufruir da ‘gordura eleitoral’ 
que ainda resta no nome do presi-
dente da República, sondando de 
longe os principais candidatos para 
quem sabe sobrar uma cadeira de 
vice. Ou não vice!?!?

Não convidem para...
...a mesma picanha o presidente 

da Câmara de Guará, Marcelo Cou-
tinho – o Celão e o secretário de 
Esporte Joel Pinho, principalmente 
se o assunto for invasão de área 
política no Tamandaré, e o chur-
rasqueiro for o vice-prefeito Regis 
Yasumura!

Recado certo, alvo fácil
A troca de críticas entre o presi-

dente da Câmara e o secretário de 
Esporte de Guará foi mais longe que 
as redes sociais. Chegou, ou melhor, 
caiu como mais uma bomba no gabi-
nete do prefeito Marcus Soliva, que 
apesar de não ter nada a ver com o 
caso, vai ter de descascar o abacaxi. 
Após se deparar com a inconveni-
ência política do apadrinhado do 
vice-prefeito em seu reduto eleito-
ral, Celão disparou geral. Além de 
criticar o desempenho do secretário, 
o chefe do Legislativo pegou por ta-
bela o segundo escalão do Esporte, 
respingando em Regis, ao lembrar 
quem tem voto no parlamento...

Faca no pescoço
Após rejeitar sumariamente um 

pedido de um morador para abertura 
de uma CPI para investigar Ernaldo 
Marcondes, afastado do cargo de 
prefeito pela Justiça, o presidente 
da Câmara, Wadê Pedroso não 
desperdiçou a segunda chance. De 
acordo com a patuleia, o pedido 
posterior de quatro vereadores para 
abrir investigação sobre os BO’s 
de Marcondes, foi a ‘salvação da 
lavoura’ para Wadê não responder 
na Justiça por prevaricação. Sem 
pensar duas vezes, colocou na pauta 
de discussão e respirou aliviado ao 
ser aprovado em plenário. 

Os números falam...
...por si – Depois de uma marola 

de críticas patrocinadas pela oposi-
ção – leia-se o acusado de recepta-
ção de carro roubado na Câmara, 
o prefeito Fábio Marcondes teve o 

conforto de suas 
contas de 2017 
terem sido apro-
vadas pelo Tri-
bunal de Contas 
do Estado. A boa 
notícia chegou 
seguida à atitu-
de do Ministério 
Público em fra-

cionar as ações de uma sequência 
de compras diretas que Marcondes 
teve que autorizar em 2013 – quando 
assumiu a Prefeitura num contexto 
de desordem econômica e falta de 
crédito em Lorena.

Mensagem cifrada
Se o eleitorado da cidade vizi-

nha 'arrepia os pelos' em pensar 
em 'caixa 2', imaginem os daqui, 
convivendo com caixa 4: o oficial, 
o que custou, o que foi repartido e 
o que guardaram no bolso...

Dr Gustavo

Rafael Goffi

Marcus Soliva

Fábio Marcondes
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Acusações de homofobia contra servidor municipal e denúncia de ‘caixa 
2’ na campanha eleitoral colocam oposicionistas na mira de investigação

Críticos de Isael, Pipas e Goffi 
são alvos de CEI’s em Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Durante sessão polêmica, 
a Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou na última se-
gunda-feira a abertura de 
CEI’s (Comissão Especial de 
Inquérito) contra os vere-
adores Rafael Goffi (PSDB) 
e Ronaldo Pinto, o Ronaldo 
Pipas (PR). Enquanto o pri-
meiro é acusado de supos-
tamente ter praticado ‘Caixa 
2’ na campanha eleitoral de 
2016, o outro é denunciado 
por homofobia e quebra de 
decoro parlamentar.

Protocolada pela vereadora 
Gislene Cardoso (DEM), a CEI 

contra Pipas foi instaurada 
após as assinaturas dos par-
lamentares Antônio Alves, o 
Toninho da Farmácia (PSDB); 
Carlos de Moura, o Magrão 
(PR); Jorge Pereira, o Jorge da 
Farmácia (PR) e Osvaldo Ne-
grão, o Professor Osvaldo (PR). 

A comissão investigará a 
denúncia do controlador de 
acesso do Pronto Socorro de 
Pindamonhangaba, Geovane 
Aloísio Rodrigues, 24 anos, 
que afirmou ter sido ofendi-
do por Pipas com palavras 
homofóbicas, em 2017. À 
época, além de denunciar 
o caso à Câmara, o servidor 
municipal registrou um bo-
letim de ocorrência contra o 
parlamentar. 

De acordo com o denun-
ciante, durante um desenten-
dimento no Pronto Socorro, 
o vereador afirmou que ele 
não poderia exercer sua 
função por ser homossexual. 
“Além de ter me atacado com 
insultos preconceituosos, ele 
disse ainda que eu ‘mamo nas 
tetas do prefeito’. Eu achei 
isso muito constrangedor e 
sem cabimento, porque não 
sou funcionário comissiona-
do. Não desejo a ninguém o 
que passei, sou uma pessoa 
honesta e trabalhadora. Tor-
ço para que através desta 
CEI ele seja punido porque 
homofobia é crime”, explicou 
Rodrigues, que afirmou ainda 
que já ouviu Pipas usando 
expressões homofóbicas 
durante diversas sessões de 
Câmara. 

Presidida por Gislene, a 
comissão terá como mem-
bros os vereadores Professor 
Osvaldo e Roderley Miotto 
(PSDB), sorteados para a 
função. 

Segundo a comandante da 
CEI, serão apuradas também 
outras denúncias de quebra 
de decoro parlamentar (con-
duta inadequada) por parte 
de Pipas. “Além de frases 
homofóbicas, já presenciei 
o Pipas sendo machista no 
plenário, falando que para 

estar na Câmara é preciso 
ser homem. Infelizmente, 
não é de hoje que ele vem 
se comportando de uma 
maneira preconceituosa e 
desrespeitosa até mesmo 
com seus colegas. Já ouvi ele 
chamando outro vereador de 
‘gazela’ e ‘franguinha’”.  

A expectativa de Gisele é 
que a primeira reunião dos 
membros da comissão ocorra 
na próxima semana. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posiciona-
mento ao vereador Ronaldo 
Pipas, mas ele não encami-
nhou uma resposta até o 
fechamento desta edição. 
Proposta pelo Professor Os-
valdo, a CEI contra Goffi foi 
instaurada após as assinatu-
ras de Gislene, Magrão, Jorge 
da Farmácia e Toninho da 
Farmácia.

A comissão apurará a de-
núncia de que o parlamen-
tar supostamente cometeu 
crimes eleitorais em 2016. 
Também investigado pelo 
Ministério Público Eleito-
ral, Goffi foi denunciado 
por omissão de receitas e 
despesas na prestação de 
contas da última campanha 
eleitoral. Os detalhes do 
caso permanecem sob sigilo 
judicial.   

A reportagem solicitou mais 

informações sobre a denún-
cia ao Professor Osvaldo, mas 
o presidente da comissão 
negou-se a conceder entrevis-
ta. Também procurado pelo 

Atos, Goffi não encaminhou 
um posicionamento. A CEI 
terá como membros Gislene 
e Toninho da Farmácia, sor-
teados para as funções.

Rafael Goffi, investigado por acusações de crimes eleitorais em 2016

Fotos: Arquivo Atos

Ronaldo Pipas, acusado por ofensas na tribuna e homofobia em Pinda

Fotos: Arquivo Atos

Vereadores querem apurar possíveis irregularidades na contratação da Educação; denúncia afastou prefeito há dois meses

Câmara abre CPI para investigar crimes de Ernaldo
Rafael Rodrigues
Aparecida

Depois de quase dois meses 
longe do cargo, o prefeito 
afastado de Aparecida, Ernaldo 
César Marcondes (MDB), terá 
mais uma batalha política pela 
frente. A oposição conseguiu 
emplacar a abertura de uma 
CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) para apurar possí-
veis irregularidades cometidas 
na contratação de fornecedo-
res. O requerimento foi aceito 
pela mesa diretora na última 
sessão, e teve o voto favorável 
de seis vereadores.

Apresentado por José Reis 
Júnior, o Dudu (PR), Maria 
Aparecida Nascimento Castro, 
Cida Castro (DEM) e Carlos 
Alexandre Rangel dos Santos, 
Xande (PSD), o requerimento 
encontrou resistência da base 
que acompanhava Marcondes, 
entre eles, Marcelo Marcon-
des, que justificou durante 
entrevista à Radio Pop o voto 
contrário à abertura da co-
missão.

Segundo o parlamentar, ou-
tro pedido baseado na mesma 
denúncia, foi negado após 
parecer jurídico da Casa. “Nós 
votamos contra a abertura, 
porque o artigo 21 diz que 
tem que ter um fato determi-
nado, e na sessão anterior o 
presidente já havia indeferido 
pedido de munícipe, com base 
em pareceres jurídicos e que 
tratavam do mesmo assunto”, 
explicou o vereador. 

Na sessão do último dia 
19, os vereadores rejeitaram 
requerimento para abertura 
da comissão sob alegação de 
que não havia documentos 
comprovando a denúncia de 
irregularidades. 

Dessa vez a oposição con-
seguiu, junto ao Ministério 
Público, o teor das denúncias 
contra Ernaldo Cesar Mar-
condes e com isso consegui-
ram emplacar a abertura da 
comissão.

Denúncia – O processo que 
motivou a abertura da CPI e 
terminou com o afastamento 
de Ernaldo Cesar Marcondes, 

em junho, investiga possíveis 
compras irregulares de mate-
rial escolar, encaminhamento 
na licitação e ainda o super-
faturamento, que chegaria a 
R$446.676.

O afastamento à época tam-
bém atingiu o secretário de 
Administração, Domingos Leo 
Monteiro, além do bloqueio de 
bens da dupla e da firma DCB 
Comercial, empresa de São 
José dos Campos contratada 
na licitação de 2015, período 
em que Marcondes ocupou o 
cargo durante afastamento do 
então prefeito Márcio Siqueira 
(PSDB). O bloqueio foi fixado 
no valor de R$ 11,6 milhões.

Trâmites – Apesar de abrir 
a comissão, o presidente da 
Câmara, Wadê Pedroso (DEM), 
ainda não definiu quem serão 
os vereadores responsáveis 
pelo colegiado. De acordo 
com o Regimento Interno, os 
responsáveis terão prazo de 
noventa dias para apresen-
tarem relatório, que pode ou 
não ser para cassação defini-
tiva de Ernaldo. 

Ernaldo Cesar Marcondes, prefeito afastado por supostas irregularidades em compras na Educação

Fotos: Arquivo Atos

Medida só foi possível após aprovação da Câmara; Sindicato fala em estratégia e mantém atenção para novo encaminhamento

Soliva retira projeto de criação de banco de horas para servidores

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após ter encaminhado o 
projeto de lei que solicitava 
criação do sistema de banco 
de horas para servidores mu-
nicipais, a Prefeitura de Gua-
ratinguetá retirou o PL antes 
da votação, que aconteceria 
na última terça-feira. Como 
o projeto estava na pauta da 
ordem do dia, foi necessário 
que os vereadores votassem 
a retirada da proposta, por 
5 a 4.

O projeto tramitou pela 
Câmara por pelo menos vinte 
dias. No plenário, os parla-
mentares se dividiram na 
votação. Dos nove vereadores 
presentes, Décio Pereira, Nei 
Carteiro e Tia Cleusa, todos 

do MDB, e Marcelo da Santa 
Casa (PSD) votaram contra 
a retirada da proposta da 
ordem do dia. Os vereadores 
Luizão (PR), Pedro Sannini 
(PTB), Dr. Werneck (PSB) e 
Marcos Evangelista (PSDB) 
votaram a favor da retirada. 
No desempate, o presidente 
Marcelo Coutinho, o ‘Celão’ 
(PSD), votou para retirada da 
pauta de votação. “O prefeito 
deve ter repensado a situação, 
entendendo que o melhor 
era ter retirado o projeto. 
Portanto o mesmo não será 
mais discutido na Casa de 
Leis”, afirmou Celão.

Outros dois parlamentares 
não estavam presentes na vo-
tação. Fabrício Dias (MDB) e 
Márcio Almeida (PPS) tinham 
compromissos de agenda 
em Brasília. Como o projeto 

de lei não foi efetivamente 
votado no plenário e acabou 
retirado da votação, a pro-
posta pode ser novamente 
encaminhada à Câmara para 
finalmente ser votada pelos 
vereadores ainda neste ano. 
“Fica a critério do prefeito. 
O projeto não foi rejeitado, 
deixando isso claro. Diferente 
de um arquivamento, ele foi 
arquivado, podendo assim o 
prefeito reenviá-lo à Câmara 
ainda neste ano”, esclareceu 
Celão. Caso a proposta fosse 
votada na ordem do dia e 
rejeitada, pela Lei Orgânica, 
ela só poderia ser novamente 
discutida no ano seguinte.

Atento – O Sisemug (Sin-
dicato dos Servidores Mu-
nicipais) estava presente na 
última sessão. Foi feita uma 
convocação para os funcioná-

rios públicos do município, e 
aproximadamente trinta ser-
vidores compareceram à vota-
ção. O presidente do sindicato, 
José Eduardo Ayres, afirmou 
que o ideal seria a reprovação 
do projeto. Ayres citou que a 
retirada do projeto de lei foi 
uma vitória parcial. “Não sei 
se isso foi uma estratégia, o 
prefeito pede a retirada, vota 
a retirada e ele (prefeito) vol-
ta com o projeto a qualquer 
momento. Não deixa de ser 
uma vitória, mas é parcial. 
O Sindicato vai acompanhar 
isso, vai ficar de olho para 
que o projeto não retorne à 
Câmara. Se voltar, a gente vai 
fazer a mesma movimentação 
para que não seja aprovado”, 
concluiu.

A Prefeitura alegou que o 
projeto foi elaborado para 

regulamentar o sistema de 
banco de horas, em decor-
rência de uma orientação da 
assessoria jurídica do Execu-

tivo. Não foi confirmado, até 
o momento, se há perspectiva 
de novo encaminhamento 
dessa proposta para votação.

O prefeito Marcus Soliva, que retirou projeto de votação na Câmara

Fotos: Arquivo Atos
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Contrato teria prazo de dez anos com estimativa de R$ 120 milhões à empresa; Prefeitura aguarda parecer

Tribunal de Contas do Estado suspende 
licitação de Transporte Coletivo em Pinda

Ônibus do Viva, no Centro de Pindamonhangaba; Tribunal de Contas do Estado determinou suspensão de licitação para o transporte coletivo

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba suspendeu, nesta 
sexta-feira, a licitação para con-
cessão do transporte coletivo 
na cidade, após determinação 
do TCE (Tribunal de Contas) 
que aponta irregularidades 
na licitação.

O processo de licitação foi 
aberto em agosto para firmar 
um novo contrato com prazo 
de dez anos e estimativa de 
ganho de R$ 120 milhões 
à vencedora. Atualmente, a 
prestadora do serviço é a Viva 
Pinda, que está na cidade des-
de 2004. O contrato com a em-
presa venceu em 2014 e, desde 
então, uma nova licitação não é 
feita e o serviço estendido ano 
a ano. A última renovação foi 
feita em dezembro de 2018 e 
vale até o fim deste ano, quan-
do a gestão pretendia ter um 
novo contrato.

No novo modelo de pro-

cesso, a Prefeitura não paga 
a operação do transporte na 
cidade, apenas abre espaço 
para que o serviço seja reali-
zado pela vencedora. O valor 
é baseado no volume de linhas 
e passageiros. Atualmente, a 
passagem custa R$ 4,40.

O prazo para a entrega 
das propostas das empresas 
interessadas terminaria na 
última quinta-feira, mas antes 
que pudesse ser encerrado, o 
edital foi suspenso a pedido 
do Tribunal de Contas.

O TCE acolheu denúncias 
de empresas que tentavam o 
certame. Entre as alegações es-
tava o apontamento de vícios 
no contrato. Além disso, uma 
empresa apresentou pedido 
de impugnação no processo 
da licitação.

Em nota, a Prefeitura infor-
mou que suspendeu o pro-
cesso assim que foi notificada 
pelo Tribunal, e aguarda nova 
manifestação para tomar pro-
vidências quanto ao edital de 
processo de licitação.

Empresa é mantida e anuncia renovação de frota de veículos na cidade com aumento da tarifa para até R$ 3,80

ABC Transportes vence licitação e continua em Cruzeiro

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
finalizou o processo licitatório 
para contratação de uma em-
presa para operar o transpor-
te coletivo. A ABC Transporte 
saiu vencedora do certame e 
continuará operando o siste-
ma, mesmo com a insatisfação 
de parte dos usuários.

Uma das reclamações mais 
constantes dos moradores é 
a qualidade dos veículos uti-
lizados no transporte público 
da cidade. A principal queixa 
é com relação ao tamanho 
dos ônibus disponíveis, que 
segundo os usuários, é me-
nor do que os convencionais, 

acarretando em uma diminui-
ção considerável das vagas. 
Apesar da insatisfação, a 
ABC Transportes, que estava 
à frente do serviço com um 
contrato emergencial, assume 
o transporte coletivo com um 
contrato de 15 anos.

O secretário de Desenvolvi-
mento Urbano e Rural, Rodol-
pho Scamila, explicou que os 
problemas serão resolvidos, 
mesmo com a continuidade 
dos serviços. Segundo ele, 
haverá até o fim do ano uma 
mudança na frota da empresa. 
“Nesse contrato a empresa 
não poderá manter esse tipo 
de veículo. Todos os ônibus 
que constam no contrato 
estipulado pelo edital são 
grandes e com cobradores”.

Scamila não deu um prazo 
concreto para troca dos veí-
culos, mas deixou claro que 
até o final do ano a frota será 
renovada. Ele estipulou que 
a intenção da administração 
é que em outubro, mês de 
aniversário de Cruzeiro, os 
ônibus grandes estejam de 
volta à cidade, mas para 
isso será necessário também 
um reajuste de aproxima-
damente 16,5% na tarifa 
no transporte. Segundo a 
explicação do secretário, a 
empresa conseguiu vencer 
o certame, justamente por 
ter oferecido o menor preço 
de passagem. Apesar disso, 
o valor estipulado no edital 
será R$ 3,80, aumento de 
R$0,50 na passagem.Ônibus do transporte público em rua da região central de Cruzeiro; ABC segue responsável pelo serviço

Fotos: Arquivo Atos

Ubatuba reajusta tarifa 
do ônibus para R$ 4,30

Da Redação 
Ubatuba

Após o novo decreto pu-
blicado pela Prefeitura de 
Ubatuba, foi divulgada na 
última quinta-feira a nova 
tarifa de transporte coletivo 
urbano na cidade, no valor de 
R$ 4,30, que entra em vigor 
na próxima segunda-feira. A 
alta é de 13,1% em relação 
ao preço anterior, de R$ 3,80.

O transporte da cidade é 
operado pela empresa ter-
ceirizada Verdebus. Desde o 
início da atual gestão não há 
reajuste no valor da passa-
gem no município. Uma das 
contrapartidas exigidas pelo 

Executivo para que fosse 
autorizada a nova cobrança 
foi a troca de parte da frota 
de ônibus da empresa. Foram 
comprados seis novos veícu-
los e, para os próximos anos, 
a Verdebus se comprometeu 
a outras seis unidades.

O reajuste leva em conside-
ração a elevação dos custos 
dos insumos do transporte co-
letivo de Ubatuba, e a garantia 
do direito de gratuidade dos 
transportes aos idosos a par-
tir de sessenta anos.

O decreto estabelece tam-
bém que, até domingo, usuá-
rios do bilhete único poderão 
adquirir créditos no valor de 
R$ 3,80, tarifa vigente até 
essa data.

Ônibus do transporte público de Ubatuba; tarifa mais cara na cidade

Fotos: Reprodução PMU

Parceria beneficia servidores e familiares; cidade conta com outras duas parcerias

Cachoeira firma convênio com Frei Galvão

Da Redação 
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista firmou, no último 
dia 23, um convênio com 
Hospital Frei Galvão para 
descontos em consultas, 
exames, procedimentos e 
internações aos funcioná-
rios municipais e familiares. 
Para o Pronto Atendimen-
to Adulto o valor será de 
R$90 e atendimento infantil 
R$100, laboratório, centro 
diagnóstico, internação 
clínicas, cirúrgicas e die-
ta enteral e parenteral o 
desconto é de 20% e pode 
ser parcelado no cartão de 
crédito. No Ambulatório de 
Especialidades o desconto e 
o parcelamento deverão ser 
consultados, no momento 
do agendamento do aten-
dimento, os profissionais 
médicos que oferecem des-
conto e qual seu percentual.

A parceria não tem custo 
para o Hospital e nem para 
a Prefeitura. Trata-se de 
uma parceria, não envolven-
do pagamento ou qualquer 
outro tipo de repasse. É 
um benefício criado pelo 
Hospital a grupos de pes-
soas fechados que dá a 
eles descontos em diversos 
procedimentos, oferecidos 
aos funcionários da Câmara 
e Prefeitura, extensivos aos 
seus dependentes, sem que 

o Poder Público arque com 
qualquer valor.

Cachoeira já conta com 
duas parcerias de convênio 
médico, uma é com a Santa 
Casa São José dos Campos e 
com a Rede Mais. Em nenhu-
ma delas a Prefeitura entra 
com contrapartida. Segundo 
o Executivo, na região os 
servidores tinham convênio 
com a Unimed, e a unidade 
de Cruzeiro fechou e muitos 
ficaram sem recurso.

Parcerias – Com a Santa 
Casa de São José, o servidor 
e seus familiares podem 
escolher dois tipos de convê-
nios. O funcionário paga um 
valor mensal, mas também 
paga uma taxa quando tem 
a consulta; a outra opção 
não paga nada, só paga um 
valor mensal de convênio 
e pode fazer quantas con-
sultas quiser. Essa parceria 
abrange as santa casas de 
Lorena, Cruzeiro, Taubaté e 

São José. Para a parceria com 
a Rede Mais o funcionário 
paga uma taxa no momento 
da consulta, parecida com o 
Frei Galvão.

Servidores interessados 
em um dos convênios devem 
procurar o RH da Prefeitura, 
preencher uma ficha para 
obter o desconto. Mais in-
formações sobre a parceria, 
valores e descontos pelo 
telefone (12) 3186-6022, das 
12h às 17h.

Hospital Frei Galvão de Guaratinguetá, que passa a atender funcionários da Prefeitura de Cachoeira

Fotos: Arquivo Atos
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Sessenta e quatro efetivos retornaram aos cargos de origem; Executivo prepara 
reestruturação administrativa e um possível concurso público após medida

Justiça extingue cargos e Prefeitura 
exonera 82 comissionados em Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

Após uma determinação do 
Tribunal de Justiça, a Prefei-
tura de Lorena exonerou 82 
funcionários nesta semana. as 
demissões abrangem cargos 
comissionados de todas as se-
cretarias. O Executivo estuda a 
abertura de um novo concurso 
público para suprir a falta no 
funcionalismo. Projetos como 
de reestruturação administra-
tiva deve ser enviado à Câmara 
nesta semana. 

O TJ extinguiu 146 dos 186 
cargos do Executivo, com o 
prazo final para as demissões 
na última quinta-feira, data em 
que 82 contratos foram rescin-
didos e 64 efetivos retornaram 
ao cargo de origem.

De acordo com o secretário 
de Negócios Jurídicos, Adriano 
Aurélio dos Santos, a empresa 
contratada há cerca de ses-
senta dias, mediante licitação, 
para fazer uma reestruturação 
administrativa, entregou o 
primeiro levantamento com 
possíveis cargos a serem cria-
dos, na última quinta-feira. 
“Não temos ainda uma noção 

clara de quantos cargos serão 
criados e quais poderão, den-
tro da sistemática criada pelo 
Tribunal, entre elas, todos os 
cargos deverão ser para nível 
superior, não poderão mais 
ter de médio e fundamental”, 
explicou Santos.

Para a Justiça, os cargos 
extintos seguem o fundamento 
de que as atribuições são téc-
nicas, burocráticas, e devem 
ser desempenhadas por ser-
vidores efetivos contratados 
através de concurso público. 
Apenas na secretaria de Saúde, 
25 cargos foram excluídos, 
como diretor de adminis-
tração, diretor de vigilância 
epidemiológica, controle de 
zoonoses e de assistência far-
macêutica. “Estamos perdendo 
pessoas especializadas, e essa 
mão de obra vai fazer muita 
falta para o município, e com 
certeza atingir a prestação de 
serviço público”, salientou.

O secretário explicou ainda 
que esses cargos existem há 
muitos anos, e em 2016 o 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) unificou as leis 
de origem como forma de 
segurança, o que gerou uma 
investigação do Ministério 

Público, resultando na ação 
direta de inconstitucionalidade 
e a determinação da extinção. 
Embora não esteja especificado 
em lei, o Tribunal de Contas e 
Tribunal de Justiça alegam que 
os cargos devam exigir o nível 
superior. “Então, para evitar 
qualquer tipo de problema 
futuro, todos os cargos que 
forem sugeridos para criação, 
serão de nível superior”.

Santos alega que os cargos 
não foram extintos por excesso 
de servidores, pois a Prefeitura 
contava com 6% de funcioná-
rios externos e 94% concursa-
dos. “Em nenhum momento 
eles falaram de excesso. Foram 
extintos porque o Tribunal 
entendeu que as atribuições 
desses cargos eram de nível 
técnico e burocrático. É uma 
situação de se colocar no papel. 
Se todas as atribuições estives-
sem de acordo com a que eles 
pensam que deva ser, não seria 
extinto nenhum”.

Com a nova estrutura, o Exe-
cutivo pretende ter menos de 
5% de servidores externos. O 
relatório recebido da empresa 
será analisado para definir os 
cargos para criação e concurso. 

Os projetos da reforma admi-
nistrativa e criação de cargos 
devem ser enviados para a 
Câmara no início desta sema-
na. “Evidentemente a gente 
vai querer uma urgência, mas 
acredito que uma semana seja 
tempo suficiente para que eles 
(vereadores) estudem e façam 
inclusive sugestões”. 

Apesar da possível necessida-
de, a expectativa de um novo 
concurso ainda pode demorar 
para se concretizar.

O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, que recebeu determinação judicial para exonerar comissionados

Fotos: Jéssica Dias

Administração municipal pede execução de R$ 3 milhões em impostos inscritos na dívida ativa da cidade

Aparecida recorre à Justiça para engordar os cofres públicos

Rafael Rodrigues
Aparecida

Assim como a maioria das 
cidades brasileiras, Aparecida 
tem sentido os reflexos da 
crise econômica. Na busca 
alternativas para aumentar a 
arrecadação, uma das medidas 
encontradas pela administra-
ção é conseguir receber os im-

postos atrasados do município. 
O setor jurídico do Governo, 
anunciou esta semana que en-
trou com pedido de execução 
de cerca de R$ 3 milhões em 
impostos inscritos na dívida 
ativa municipal.

Segundo o secretário de 
Justiça e Cidadania, Marco 
Antônio de Toledo Piza, a 
ação da Prefeitura busca ao 
mesmo tempo reaver os im-

postos que seriam utilizados 
em investimentos na cidade, 
mas ao mesmo tempo, atender 
reinvindicação do Tribunal de 
Contas do Estado de São Pau-
lo. “Trata-se de um processo 
de intensificação de busca 
do crédito municipal, mas 
que acima de tudo, atende a 
determinação do Tribunal de 
Contas, que depois de uma 
fiscalização, exigiu que o muni-

cípio tome atitudes para reaver 
os valores inscritos na dívida 
ativa”, explicou Piza.  

Apesar dos processos judi-
ciais estarem sendo executados, 
a Prefeitura pode oferecer 
ainda maneiras mais flexíveis 
de pagamento. “A municipali-
dade oferece a oportunidade 
de parcelamento em até 36 
vezes, então ainda tem essa 
prerrogativa, mesmo com a 

execução judicial”, revelou o 
secretário. 

A cobrança judicial refere-se 
a todos os tipos de tributos 
municipais que não foram 
pagos entre os anos de 2014 
a 2018, mas Piza garante que 
o imposto que mais pesa na 
arrecadação é o IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano). 

Quem não efetuar o paga-
mento, mediante a execução 

judicial, poderá sofrer punições 
da Justiça, que vão desde o 
bloqueio de bens e contas, até 
mesmo a penhora de bens mate-
riais. “Aproveito a oportunidade 
para comunicar aos munícipes, 
que possuem alguma pendência 
com a administração, que façam 
sua negociação. Efetuem seu 
pagamento, o Código Tributá-
rio oferece ainda a prerrogati-
va de parcelamento”. 

Município se prepara para receber doação de computadores e entrega uniformes

Com apoio do governo federal, Prefeitura 
de Silveiras avança em inclusão digital

Da Redação
Silveiras

Em busca de avanços para 
o setor educacional de Sil-
veiras, o prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) celebrou na 
última semana um convênio 
com o Governo Federal para 
garantir a doação de compu-
tadores ao município. Além 
desta melhoria, o Executivo 
concluiu também a entrega 
de uniformes escolares aos 
quase 850 alunos da rede 
municipal de ensino. 

Contando com a presença 
do ministro Marcos Pontes, 
da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações; pre-
feitos da região participaram 
no último dia 25 da reunião 
do Codivap (Associação de 
Municípios do Vale do Paraí-
ba), em Taubaté.

Na ocasião, o representante 
do Governo Federal firmou 
acordos de cooperação técni-
ca com algumas cidades. Uma 
das escolhidas por Pontes, 
Silveiras foi contemplada com 
sua inserção no programa 
‘Computadores para Inclusão’. 

Criada em 2004, a iniciativa 
federal consiste em captar 
doações de equipamentos 
de informática que não são 

mais utilizados por empre-
sas privadas ou órgãos pú-
blicos, realizar os reparos 
necessários e na sequência 
disponibilizá-los para que 
prefeituras ofereçam cursos 
profissionalizantes e de inclu-
são digital aos moradores de 
baixa renda. 

Apesar de ainda não ter 
sido informado pelo Governo 
Federal sobre o número de 
computadores que Silveiras 
será contemplada, Carvalho 
comemorou a celebração 
do convênio. “Esta ação visa 

O prefeito Guilherme Carvalho assina acordo com o Governo Federal para receber novos computadores

Fotos:Divulgação PMS

oferecer formação   profis-
sionalizante aos jovens em 
situação de vulnerabilidade 
social, através de cursos e 
oficinas. Certamente estes 
computadores ajudarão a 
viabilizar a capacitação de um 
grande número de moradores 
que ficarão ainda mais prepa-
rados para conseguirem uma 
boa colocação no mercado de 
trabalho”. 

No último dia 30, a Prefei-
tura concluiu a última etapa 
de entrega dos uniformes 
escolares aos estudantes do 
ensino fundamental e médio. 
A medida contou com um 
investimento municipal de 
mais de R$ 15 mil. Esse foi 
o segundo ano consecutivo 
que a atual gestão entrega 

os trajes aos alunos.
A distribuição das vesti-

mentas era uma antiga rein-
vindicação das famílias de 
Silveiras, já que o antigo 
governo, comandado pelo 
atual prefeito de Cachoeira 
Paulista, Edson Mota (PR), 
disponibilizou pela última 
vez os uniformes em 2014. 
“Além de mais organização 
dentro das escolas, os uni-
formes contribuirão para 
que famílias de baixa renda 
não precisem mais comprar 
roupas para os filhos frequen-
tarem as aulas. A retomada 
desta distribuição e diversas 
outras melhorias no setor 
educacional demonstram que 
Silveiras está novamente no 
caminho certo”.

Prefeitura de Ubatuba 
abre processo seletivo 
para estágio remunerado

Da Redação
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
e o Ciee (Centro de Integra-
ção Empresa-Escola) abriram 
inscrições gratuitas para o 
processo seletivo para estágio 
remunerado. As oportunida-
des são para nível superior e 
técnico, e as inscrições seguem 
disponíveis para cadastro até 
a próxima terça-feira.

A bolsa-auxílio é no valor de 
R$ 875,20 para nível superior 
e R$ 547,05 para nível técni-
co. As vagas têm carga horária 
de seis horas por dia e auxílio 
transporte de R$ 30.

Para se inscrever é neces-
sário ter idade mínima de 16 
anos, morar em Ubatuba, estar 
cadastrado no Ciee por meio 
do site ciee.org.br, e não ter 
realizado estágio por período 
igual ou superior a dois anos 
na Prefeitura de Ubatuba.

Para nível superior, as opor-
tunidades são para administra-
ção de empresas e correlatos 
(empreendedorismo, gestão 
pública, logística, processos 
gerenciais e secretariado); 

ciências contábeis; direito; 
serviço social; informática 
(análise de sistemas, ciência 
da computação, engenharia da 
computação, gestão de tecnolo-
gia da informação, tecnologia 
em análise e desenvolvimento 
de sistemas, tecnologia em 
redes de computadores); arqui-
tetura e urbanismo; engenharia 
civil, ambiental e engenharia 
de produção; educação física 
(bacharelado); comunicação 
social (jornalismo ou relações 
públicas); pedagogia e tecno-
logia em gestão de recursos 
humanos.

Para o nível técnico há vagas 
para estudantes dos cursos 
de administração, adminis-
tração integrado ao ensino 
médio, informática (redes de 
computadores e informática), 
informática – integrado ao 
ensino médio, contabilidade, 
contabilidade – integrado ao 
ensino médio, guia de turismo 
e meio ambiente.

A prova objetiva será realiza-
da no próximo dia 15, às 10h, 
em local que será divulgado a 
partir do dia 12 de setembro 
no site da Prefeitura, ubatuba.
sp.gov.br.
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Em semana de ataques contra mulheres,  
estupros seguem preocupando a região
Prisão em Aparecida voltou a dar destaque para crimes contra mulheres e vulneráveis; garota de 14 anos e 
jovem foram vítimas em março e agosto, enquanto acusado por ato obsceno, detido em flagrante, é liberado

Leandro Oliveira
Região

O número de estupros re-
gistrados na RMVale sofreu 
redução de 6%, na compara-
ção feita entre os meses de 
janeiro e agosto deste ano com 
o mesmo período do ano pas-
sado, mas os casos de estupro 
de vulneráveis tiveram alta de 
3,8% no mesmo comparativo.

Nesta semana a Polícia Civil 
de Aparecida prendeu um 
homem acusado de ter estu-
prado uma jovem de 14 anos 
neste ano. O acusado responde 
por outro crime da mesma 
natureza.

De acordo com a secreta-
ria de Segurança Pública do 
Estado, em toda a região no 
ano passado, foram regis-
trados 181 estupros e 534 
estupros de vulneráveis. Só 
entre janeiro e agosto de 
2018, foram 128 e 344 casos, 
respectivamente. Neste ano as 
ocorrências bateram 120 e 
357 casos, de forma respecti-
va, nos primeiros oito meses. 

Aparecida é uma das cidades 

do Vale que apresentam queda 
nos dois índices. Foi registrado 
um estupro e três estupros 
de vulneráveis neste ano. No 
mesmo período, em 2018, 
foram três e seis ocorrências, 
respectivamente. Dos quatro 
estupros totais neste ano, a Po-
lícia Civil chegou ao principal 
suspeito de ter cometido dois 
deles, o primeiro contra uma 
menor de idade, em março. 
“São dois casos que ocorreram, 
um no dia 19 de março e outro 
recentemente, no dia 11 de 
agosto. No primeiro houve 
uma vítima adolescente, e no 
segundo contra uma moça 
maior de idade. Após os fatos, 
demos início às investigações. 
Conseguimos identificar o 
autor desses crimes. Fizemos 
várias diligências, monitora-
mento por câmeras, quebras 
de sigilo, mandado de busca e 
reconhecimento fotográfico e 
pessoal, que resultou na identi-
ficação desse autor", afirmou o 
delegado Paulo Castilho.

O acusado tem 27 anos e 
é morador de Aparecida. A 
prisão aconteceu na última 

semana. A Polícia Civil inves-
tiga se ele tem envolvimento 
em outros casos de estupro na 
cidade ou na região. Além das 
ocorrências ligadas aos crimes 
sexuais, o detido já respondeu 
pelo crime de importunação. 
Ele permanece preso tempo-
rariamente em Lorena. "Se a 
prisão preventiva for decreta-
da, deve ir para Potim ou para 
Tremembé. Vai para algum 
presídio mesmo".

Histórico – De acordo com o 
delegado, o primeiro estupro 
registrado aconteceu no bairro 
Santa Rita, nas proximidades 
da Rodovia Presidente Dutra. 
A segunda ocorrência foi em 
uma ponte que liga as cidades 
de Aparecida e Potim. O dele-
gado negou que casos como 
esse sejam comuns na região. 
A Polícia Civil utilizou imagens 
de monitoramento para che-
gar ao autor dos crimes.

Outro caso recente foi re-
gistrado em Guaratinguetá, 
onde um homem, de 33 anos, 
suspeito de uma tentativa de 
estupro, foi preso na noite da 
segunda-feira na avenida Jus-

celino Kubitschek de Oliveira, 
no Campo do Galvão. Ele foi 
flagrado com uma ampola 
com sedativo em seu carro.

O crime teria acontecido no 
bairro Jardim do Vale, onde, 
de acordo com a Polícia Mi-
litar uma jovem de 19 anos 
foi abordada, por volta das 
22h, pelo motorista de um 

Ford Fiesta com placas de 
Lorena. O motorista estaria se 
masturbando enquanto con-
versava com ela. Ao perceber, 
a vítima tentou fugir, mas foi 
segurada pelo braço. Ela só 
conseguiu fugir após dar um 
soco no acusado, identificado 
com auxílio do COI (Centro 
de Operações Integradas). 

Flagrado na avenida JK de 
Oliveira, ele foi detido com 
uma ampola de Midazolam 
(medicamento usado para 
insônia), uma seringa com um 
líquido branco e um frasco 
com óleo. Reconhecido pela 
vítima, ele foi levado ao Plan-
tão Policial, mas foi liberado 
após ser ouvido.

A Delegacia da Defesa da Mulher, movimentada na semana após crime que chocou população da RMVale

Fotos: Arquivo Atos

Ex-namorado tentou fugir e suicídio após matar mulher com facadas na cabeça, ombro e pescoço, na terça-feira

Assassinato de jovem em Guará amplia dados do feminicídio

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A morte brutal de uma 
mulher de 26 anos chocou a 
população de Guaratinguetá, 
nesta terça-feira. Ela foi as-
sassinada pelo ex-namorado, 
no bairro Bom Jardim. O 
motivo principal, investiga-
do pela Polícia Civil, seria 
o fim da relação, cenário 
parecido com o vivenciado 
por tantas outras mulheres 
em todo o país. A vítima não 
teve o nome divulgado pela 
Polícia Militar, mas deixou 
dois filhos.

O corpo da jovem foi en-
contrado pelo irmão, em sua 
própria casa, por volta das 
10h30. O Bom Jardim é um 
bairro afastado da região ur-
bana, a quatro quilômetros 
na estrada Tancredo Neves. 
O Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) e 
a PM foram acionados pelo 
irmão, mas a vítima já estava 
sem vida. Segundo informa-
ções, foram desferidas faca-
das nas regiões da cabeça, 
ombro e pescoço.

O autor do assassinato tem 
43 anos e fugiu do local, mas 
foi encontrado pelos poli-

ciais militares que patrulha-
vam pela região. Ele tentou 
cortar o próprio pescoço, 
mas foi contido pelos PM’s. 
O acusado foi conduzido ao 
Pronto Socorro, recebeu 
atendimento e alta médica e 
levado à Delegacia de Defesa 
da Mulher. Ele foi preso por 
feminicídio.

Avanço – De acordo com o 
levantamento da secretaria 
de Segurança Pública, os 
casos de homicídios contra 
mulheres tiveram um au-
mento de 44% na compara-
ção do primeiro semestre de 
2019 nas cidades paulistas. 

Enquanto nos 12 meses de 
2018 foram registrados 57 
casos, de janeiro a junho de 
2019 foram 82 vítimas, 60 
delas em crimes dentro de 
casa, ou seja, 73%. A idade 
média das mulheres ataca-
das é de 36 anos.

Elas contam há 13 anos 
com a Lei Maria da Penha, 
que criminalizou a violência 
contra a mulher. O crime 
passou a ter penalidade 
mais rigorosa em 2015, 
mas não tem inibido a ação 
de agressores, como nesta 
semana na região, com a 
maior parte das motivações 

no fim de relacionamentos.
Em agosto, um menor de 

19 anos foi preso em Gua-
ratinguetá, no Clube dos 
500, por ameaça e violação 
doméstica. O rapaz foi autu-
ado em flagrante pelos dois 
crimes, mas já havia descum-
prido uma ordem judicial e 
medida protetiva referente 
à Lei Maria da Penha.

No mesmo mês, no Santa 
Luzia, a Polícia foi novamen-
te acionada após um homem 
ter agredido sua compa-
nheira e uma outra mulher 
com tapas e socos, no dia 
18. Uma das vítimas ficou 

inconsciente por alguns 
minutos. O homem foi preso 
por violência doméstica e 
levado à cadeia de Lorena.

No mesmo bairro, dois 
dias antes, um outro homem 
descumpriu uma medida 
cautelar que o proibia de 
se aproximar de sua ex-mu-
lher. O homem não só se 
aproximou como também 
invadiu a casa e ameaçou 
a vítima. No dia 14 do mes-
mo mês, o mesmo homem 
fez exatamente a mesma 
coisa, acabou preso, mas 
foi liberado na audiência 
de custódia.

Polícia investiga caso de pai que matou filha e 
esposa antes de cometer suicídio em Cruzeiro
Investigações apontam que família morreu asfixiada; término de casamento teria motivado crime

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O caso do metalúrgico Antô-
nio Henrique, de 30 anos, que 
matou a filha de 10 anos e a 
esposa de 29 anos, na noite 
desta última terça-feira (3), 
na Vila Biondi, em Cruzeiro, 
segue sendo investigado pela 
Polícia. Família e amigos do 
casal acreditam que a tragé-
dia foi cometida por que o 
homem não aceitava o fim do 
casamento. 

A Polícia Militar foi a pri-
meira a chegar no local do 
crime, após solicitação de 
vizinhos e amigos que avis-
taram uma fumaça saindo 
da residência da família. De 
acordo com as informações 
da PM, uma pessoa da família 
pulou o muro e conseguiu 
entrar na residência. Os poli-
ciais contaram no boletim de 
ocorrência que se depararam 
com um forte cheiro de quei-
mado vindo de um quarto que 
estava trancado.

Ainda de acordo com o 
relato da polícia, ao entrar 
no cômodo, o casal foi en-
contrado na cama, e no chão, 
deitada ao lado, uma criança 
de 10 anos. O boletim de 
ocorrência citou que os poli-
ciais encontraram no chão do 
quarto uma assadeira de bolo 
com carvão de churrasco que 
produziu fumaça suficiente 
para asfixiar as vítimas.

Informações da Polícia 
Civil dão conta de que a 
mulher teria tentado reagir, 

pois apresentava sinais de 
luta corporal, mas os inves-
tigadores ainda apuram as 
circunstâncias do crime. Os 
corpos foram encaminhados 
para o IML (Instituto Médico 
Legal).

Segundo um parente das 
vítimas que prestou depoi-
mento à polícia, eles eram 
casados, mas estavam em 
processo de separação. A de-
legada responsável pelo caso, 
Nadir May, confirmou que a 
princípio o caso se trata de 

crime passional, classificado 
como feminicídio. “A princípio 
foi crime passional, mas será 
realizada toda uma investiga-
ção nesse caso. Foram feitas 
diligências preliminares em 
conversas com pessoas da 
família, e constatado que o 
casal tinha problemas no 
relacionamento, que a esposa 
estava querendo se separar, 
mas que não era a vontade 
do companheiro”.

May confirmou as informa-
ções da PM sobre o que pode-

ria ter ocasionado a morte da 
família. “Ele teria ascendido 
essa espécie de churrasquei-
ra, e dali a substância tóxica 
acabou levando as vítimas ao 
óbito, mas todo material será 
periciado para se saber exata-
mente que tipo de substância 
causou as mortes”. 

Apesar de algumas infor-
mações darem conta de que a 
mulher já havia reclamado do 
marido, a delegada frisou que 
não havia nenhum boletim de 
ocorrência ou qualquer outro 
tipo de denúncia contra ele. 
“Ela já havia reclamado da 
conduta do marido, e que 
por essa razão ela queria 
se separar. Eles chegaram a 
terminar, acabaram reatan-
do, mas acabou não dando 
certo, e por isso ela queria se 
separar de novo”, finalizou a 
delegada. 

Vítima, que tem diversas queimaduras pelo corpo, está no Hospital das Clínicas; Polícia Civil busca identificar autor do crime

Atacada com ácido, mulher segue internada em estado grave

Da Redação 
Pindamonhangaba 

A Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba abriu um inquérito 
para tentar identificar o cri-
minoso responsável por jogar 
ácido em uma mulher de 
30 anos, na tarde da última 
segunda-feira, no bairro do 
Crispim. Com diversas quei-
maduras pelo corpo, a vítima 
permanece internada em 
estado grave, em São Paulo.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a mulher voltava 

de bicicleta do trabalho por 
volta das 18h, pela rua Mon-
senhor João José de Azevedo, 
quando foi atingida por uma 
bexiga que armazenava uma 
substância corrosiva. Sem 
saber identificar o autor do 
ataque, ela buscou ajuda em 
um estabelecimento comer-
cial da via. 

Com queimaduras de 2° e 
3° graus no rosto, tronco e 
pernas, a vítima foi socor-
rida por uma ambulância e 
encaminhada ao Pronto So-
corro de Pindamonhangaba. 

Nesta quinta-feira, ela foi 
transferida para o Hospital 
das Clínicas, em São Paulo, 
onde recebe o tratamento 
especializado.

A Polícia Civil realizou dili-
gências pela região do crime 
durante a terça-feira, mas 
nenhum morador ou sistema 
de câmeras de videomonito-
ramento flagraram a ação.

A suspeita inicial era de 
que o ex-marido fosse o autor 
do ataque. Indagado duran-
te depoimento, o suspeito 
negou o crime e alegou que 

não via a ex-companheira há 
mais de duas semanas.

A Polícia Civil analisará 
partes das roupas da ferida 
para tentar identificar o tipo 
de ácido usando na ação, que 
foi capaz até mesmo de cor-
roer parte do asfalto da rua.

Procurado pela reporta-
gem do Jornal Atos, o 1º 
Distrito Policial de Pinda-
monhangaba informou que 
as investigações prosse-
guirão até que o autor e a 
motivação do crime sejam 
descobertos.

A delegacia de Pindamonhangaba, que segue investigando o caso

Fotos: Arquivo Atos
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Menor apreendida com quatro 
quilos de maconha em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

Flagrada com quatro quilos 
de maconha, uma adolescente 
de 16 anos foi apreendida pela 
Polícia Militar, na última quar-
ta-feira, em Guaratinguetá.

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava o bairro do 
Beira Rio, quando percebeu 
que a menor de idade de-
monstrou nervosismo diante 
à aproximação da viatura. Na 
abordagem, foi encontrada 
com ela uma pequena porção 

de maconha.
Questionada pelos PM's, a 

adolescente confessou que 
possuía uma grande quan-
tidade do entorpecente em 
sua casa.

Durante vistoria no imóvel, 
além de um pé de maconha 
plantado em um vaso, os 
agentes localizaram três tijo-
los do entorpecente em um 
dos cômodos da casa.

A menor infratora foi con-
duzida ao Distrito Policial de 
Guaratinguetá, permanecen-
do à disposição da Justiça.

Dise localiza cinquenta quilos de 
maconha em sítio de Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

Após seis meses de inves-
tigação, a Dise (Delegacia de 
Investigações Sobre Entorpe-
centes) de Cruzeiro prendeu 
dois traficantes de drogas, na 
última quarta-feira, no bairro 
Itagaçaba. A dupla escondia 
cerca de cinquenta quilos de 
maconha em um sítio. 

Segundo a Polícia Civil, 
informações apontaram que 
uma quadrilha utilizava o imó-

vel para pesar e embalar os 
entorpecentes para a venda. 

Ao invadir o sítio, os po-
liciais encontram parte da 
droga seca e outra prensada. 
Apesar de tentarem fugir da 
abordagem, os dois homens 
que vigiavam o sítio foram 
capturados.  

A dupla, que já possuía 
antecedentes criminais, foi en-
caminhada ao Distrito Policial 
de Cruzeiro, onde aguardam 
transferência para algum 
presídio estadual.

Jovem invade casa da ex-namorada 
armado com uma faca em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

Constantemente ameaçada 
de morte pelo ex-namorado, 
uma jovem de 19 anos viveu 
momentos de tensão na madru-
gada da última quinta-feira em 
Guaratinguetá. Inconformado 
com o término do relaciona-
mento, o rapaz de 22 anos foi 
preso após invadir a casa da 
ex-companheira no bairro do 
Pedregulho. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava no in-
terior do imóvel quando ouviu 

um barulho no quintal por 
volta da 1h. Assustada, ela 
acionou a Polícia Militar, que 
foi até o local indicado. 

Ao pular o muro da resi-
dência, os PM's flagraram o 
invasor, que carregava em sua 
mochila uma faca.

Apesar de alegar que só 
queria conversar, o jovem 
foi encaminhado ao Distrito 
Policial de Guaratinguetá e 
preso por invasão a domicílio 
e ameaça. Já que não pagou a 
fiança de R$ 1 mil estipulada 
pelo delegado de plantão, o 
criminoso permanece à dispo-
sição da Justiça.

Polícia Militar prende pai e filho 
por assalto à farmácia em Roseira

Da Redação
Roseira

Pai e filho foram presos 
pela Polícia Militar, na última 
quarta-feira, em Aparecida, 
após assaltarem uma farmácia 
em Roseira. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a dupla armada 
invadiu o estabelecimento 
comercial, na área central de 
Roseira, obrigando os funcio-

nários a entregarem o dinhei-
ro do caixa. Na sequência, eles 
fugiram em uma motocicleta. 

Acionada, a PM conseguiu 
interceptar o veículo em um 
via do Jardim Paraíba em 
Aparecida. Além do dinheiro 
roubado, foi encontrado um 
revólver calibre 38 com os 
criminosos. 

Os familiares foram en-
caminhados à Delegacia de 
Aparecida, permanecendo 
por assalto.

Moradores bloquearam pista sentido Rio da Via Dutra; passarela que
dá acesso ao bairro tem estrutura condenada e segue sem reforma

Moradores protestam contra 
interdição da passarela do 
Tigrão, na Dutra, em Aparecida
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Traficante é flagrado com crack e 
maconha em Pindamonhangaba

A Polícia Militar prendeu um 
traficante de drogas na madru-
gada da última quarta-feira no 
bairro do Castolira, em Pinda-
monhangaba.

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava uma região 
conhecida como ponto de ven-
da de entorpecentes, quando 

se deparou com um jovem 
em atitude suspeita. Ao ser 
abordado, o criminoso revelou 
que escondia na bermuda 13 
pedras de crack e 8 porções 
de maconha. Encaminhado 
à Delegacia, o traficante de 
drogas aguarda transferência 
para algum presídio da região.

Manifestantes colocam fogo em objetos espalhados no trecho da Via Dutra, no Tigrão, em Aparecida

Fotos: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Aparecida

Mais de um mês após a 
interdição da passarela que 
dá acesso ao bairro Perpétuo 
Socorro, em Aparecida, a via 
permanece com passagem 
proibida para pedestres. O 
acesso liga a região, conheci-
da como “Tigrão”, até a área 
central do município e facilita 
o deslocamento de pessoas.

Durante a semana, dois 
protestos fecharam um trecho 
da rodovia Presidente Dutra e 
interditou o tráfego de veículos 
no sentido Rio de Janeiro, na 
altura do Km 69. A primeira, 
na última quinta-feira, quan-
do um grupo moradores do 
bairro bloqueou totalmente a 
pista, entre às 16h30 e 17h. 
A Polícia Rodoviária Federal 
agiu rapidamente e pediu que 
os manifestantes liberassem a 
via. O tráfego na região ficou 
lento até às 17h30.

No fim da tarde desta sexta-
-feira, nova manifestação. Por 
volta das 17h30, objetos, como 
um sofá, foram espalhados 
na pista e queimados pelos 
manifestantes, que quebraram 
uma manilha que bloqueavam 
o acesso à passarela. O protes-
to durou cerca de uma hora 
e meia.

Os moradores estão insa-
tisfeitos com as condições 
da passarela e a falta de uma 
reforma que possa adequar 
o acesso, para que ele seja 
liberado. Cristiane Brasil é 
moradora do Tigrão e partici-
pou da manifestação. Segundo 
ela, moradores e motoristas 
correm o mesmo risco, já que 
a estrutura da passarela está 
condenada. “Atrapalha não só 
a mim, mas também as pessoas 
que trabalham do outro lado, 
mães que têm crianças que 
estudam para esse lado. A 

gente está correndo esse risco, 
não só nós, moradores, mas os 
motoristas que transitam na 
Dutra também. Tem milhares 
de pessoas que passam pela 
rodovia todos os dias”.

Existem dois bloqueios par-
ciais, nas duas extremidades 
da passarela. Mesmo assim, 
moradores passam pelo acesso 
a todo momento. A moradora 
confirmou que é preciso uma 
reforma do local para que seja 
liberado para o trânsito de 
pedestres. Outro morador, José 
Benedito dos Santos, trabalha 
no bairro Santa Terezinha e 
afirmou que tem medo de pas-
sar pelo local, mas como passa 
muitas vezes por dia, gastaria 
quase três horas a mais se 
fizesse outro caminho. “Meu 
filho passa aqui, minha esposa 
passa aqui também. Medo dá, 
mas não tem outro lugar. Para 
fazer a volta lá por cima fica, 

muito longe, por aqui, eu gasto 
cinco minutos. Se eu for fazer 
a volta, gasto quase quarenta 
minutos. Eu passo por aqui 
pelo menos quatro vezes por 
dia”, explicou.

José Aparecido dos Reis tam-
bém esteve na manifestação da 
última quinta e pede agilidade 
do poder público para resolver 
esse problema. “Meu filho sai 
da escola às 18h20 e passa 
pela passarela, mas ela não 
está boa, está meio bamba. Eu 
gostaria que a prefeita desse 
uma solução para nós. Tem 
gente que sai da Santa Casa 
e tem que vir a pé. Eu tenho 
carro, mas e quem não tem, 
como faz?”

Por nota, a Prefeitura de 
Aparecida afirmou que essa 
é uma discussão judicial. “Na 
referida ação, a Prefeitura 
defende não ser de sua res-
ponsabilidade as reformas na 

passarela ou sua substituição, 
e sim do Governo Federal, uma 
vez que a passarela encontra-
-se na posse do Governo, pois 
está instalada em área da 
União. Além disso, somente há 
passarela em decorrência da 
existência da rodovia federal, 
pois se assim não fosse, não 
haveria a necessidade da 
mesma”.

Ainda no texto, o Executivo 
informa que a reforma de-
pende da autorização da con-
cessionária, e que os esforços 
têm sido feitos para resolver 
o problema. “A Prefeitura es-
clarece que é sensível à causa, 
razão pela qual continuará 
fiscalizando a interdição da 
passarela até que o problema 
seja resolvido pelas vias legais, 
por meio do processo judicial 
existente ou por meio de en-
tendimento com o Governo 
Federal”.

RMVale tem trimestre positivo no emprego
Marcelo Augusto dos Santos
Região

Pelo segundo mês consecu-
tivo, a geração de empregos 
na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte teve um saldo positivo, 
segundo os dados do Caged 
(Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados) divul-
gados na última sexta-feira 
pelo Ministério da Economia. 
Ao todo foram 875 novas 
carteiras assinadas.

O setor que mais cresceu 
foi da construção civil, com 
395 novos colaboradores. O 
serviço de telemarketing foi 
que mais demitiu, com 209 
desligamentos.

A cidade Lorena teve uma 
boa recuperação comparada 
com mês de junho, quando 
teve índice negativo de -27. 
No último mês foram vinte 

novos postos de trabalhos na 
cidade. Mesmo com número, 
o acumulado dos últimos 12 
meses mostra uma taxa de -9.

Guaratinguetá se manteve 
no crescente e gerou 68 novos 
empregos. Nos últimos 12 me-
ses o saldo é de 366.  Santiago 
Nunes, de 21 anos, é morador 
da cidade e conseguiu seu 
primeiro emprego após ficar 
vários meses à procura. “Na 
realidade, apareciam poucas 
oportunidades. Cheguei a 
mandar e-mails para qualquer 
chance que aparecia, pois 
conciliar uma faculdade cara 
e desempregado é uma situa-
ção bem complicada”. Agora 
promotor de abastecimento 
de um hipermercado do muni-
cípio, ele foca em seu esforço 
para evoluir na empresa. 
“Como meu primeiro empre-
go, me sinto muito bem. Uma 
empresa tão grande e conhe-

cida pelo Brasil todo por seus 
produtos é uma ótima forma 
de começar uma carreira no 
mercado de trabalho. Vejo 
que posso crescer bastante, 
estou no primeiro estágio ain-
da, mas de degrau a degrau 
posso enxergar um grande 
crescimento profissional. 
Como disse, é uma empresa 
grande nacionalmente, que 
pode abrir grandes portas 

profissionalmente”.
A cidade da RMVale que 

menos gerou emprego foi 
Taubaté, que fechou 187 va-
gas; seguida por Jacareí, com 
a perda de 91 vagas. Ubatuba, 
perdeu 71 vagas.

Também tiveram desempe-
nho negativo na geração de 
empregos Aparecida (-50), 
Nazaré Paulista (-16), Potim 
(-5) e Cunha (-25).
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Estudantes de arquitetura e urbanismo da 
Unifatea constroem casa para família carente
Projeto tem participação de alunos de administração para auxiliar na melhoria do dia a dia de atendidos

Marcelo dos Santos
Lorena

Alunos de Arquitetura e 
Urbanismo do Centro Univer-
sitário Teresa D’Ávila estão 
realizando um projeto chama-
do Casa Real, que construirá 
uma casa para uma família 
carente de Lorena. A proposta 
une atividades da área com 
a possibilidade de realizar o 
sonho de um novo lar. 

Em janeiro deste ano, com o 
auxílio da assistência social da 
Prefeitura, foram analisadas 
as condições de famílias da 
cidade que viviam em más 
condições. 

A casa escolhida foi a da 
Maria Aparecida, de 52 anos. 
Divorciada e mãe de quatro fi-
lhos (2 mulheres e 2 homens), 
ela mora no bairro Vila Passos, 
em um local que possui ape-
nas três cômodos: um quarto, 
uma cozinha e um banheiro. 
“Sou catadora de reciclagem 
e minha renda é R$ 190. Ga-
nho um auxílio de R$ 200 da 
minha mãe, para que possa 
pagar o acordo que fiz com 
EDP Bandeirantes”, contou 
Dona Cida, como é chamada 
carinhosamente.

Ela revelou que faz uma 
refeição por dia e que a sobra 
do almoço é repartida à noite. 
Em casa, carne é um alimento 
raro, e a família normalmente 
come arroz e legumes que 
recebe em doação. Todos di-
videm o mesmo quarto, que 
não possui cama para todos, 
então acaba acontecendo que 
algum deles tenham de dormir 
na cozinha, que não possui 
pia. Do lado de fora existe um 
tanque, utilizado para limpeza. 

Já o banheiro possui chuveiro 
e vaso sanitário, sem descarga. 
A estrutura não se encontra 
em boas condições. O telhado 
possui buracos, e em dias de 
chuva goteiras tomam contam 
do ambiente. Além disso os 
ventos fortes em contato com 
as paredes da casa chegam a 
balançar. 

Em 2010, Dona Cida ficou 
com a sua saúde debilitada 
devido a uma tuberculose. Che-
gou a ser operada para retirada 
de uma metástase que havia 
se formado em seu pulmão. 
“Na época, eu trabalhava com 
carteira assinada e fui atrás da 
minha patroa para que pudesse 
ficar ‘encostada’. Ela me disse 
que eu havia abandonado o 
serviço... Meu pai me disse 
para não processar ela, pois 
futuramente não conseguiria 
emprego”.

Em prática – No ano passado, 
a coordenação do curso de Ar-
quitetura e Urbanismo decidiu 
mudar a forma da escolha dos 
espaços que irão receber o 
projeto. Foi decidido que ação 
aconteceria anualmente, rea-
lizada pelos alunos do quarto 
ano com o objetivo de dar 
moradia digna às pessoas de 
baixa renda.

A construção da casa de Cida 
está avaliada em R$ 35.450, 
com arrecadação feita através 
de financiamento coletivo. As 
colaboração pode ser feita pelo 
link vakinha.com.br/vaquinha/
casa-real-uma-nova-casa-para-
-dona-cida.

Além das quantias em dinhei-
ro, o grupo também está acei-
tando a doação de materiais 
de construção em geral. Os 
interessados em contribuir po-

dem entrar em contato através 
do telefone (12) 2124-2813.

Participante do Casa Real, o 
aluno Manoel Bahia acredita 
que o projeto está sendo “um 
crescimento tanto profissional 
como pessoal em sua vida”. “É 
muito gratificante estar fazen-
do parte de um sonho de uma 
pessoa que tanto precisa”.

Além dos futuros arquitetos, 
os estudantes do curso de Ad-
ministração da Unifatea estão 
ajudando na “Adm auxiliar” 
(planejamento de atividades do 
curso), gerenciando a arrecada-
ção e trabalhando na melhoria 
da gestão dos recursos da famí-
lia, uma vez que a única fonte 
de renda é através da coleta de 
reciclagem feita pela própria 
contemplada.

As ações vão desde o planeja-
mento logístico para arrecada-
ção e armazenagem do mate-
rial coletado, um novo carrinho 
para coleta e até propostas de 
novas formas de ampliação 
de renda para a família, além 
de orientação financeira para 
gestão dos recursos.

A aluna Hesther Duarte, do 
primeiro ano, contou que não 
esperava já no começo do cur-
so lidar na prática como admi-
nistradora. “Essa surpresa boa 
ajuda a nos preparar melhor 
para o mercado de trabalho”.

O programa existe desde 
2011, e foi criado para ser 
uma extensão onde os alunos 
do 3° e 4° ano de Arquitetura 
realizam reformas em institui-
ções. O trabalho prático era 
realizado a cada dois anos. Ao 
longo do tempo, diversos locais 
foram contemplados, como 
asilos e uma escola para de-
ficientes auditivos de Lorena.Família atendida pelo projeto Casa Real, formado por universitários; casa, conforto e assistência financeira

Fotos: Marcelo dos Santos

Ubatuba abre processo seletivo para estágio remunerado
Da Redação 
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba e 
o Ciee (Centro de Integração 
Empresa-Escola) abriram 
inscrições gratuitas para o 
processo seletivo para es-
tágio remunerado. As opor-
tunidades são para nível 
superior e técnico, e as ins-
crições seguem disponíveis 
para cadastro até a próxima 
terça-feira.

A bolsa-auxílio é no valor 
de R$ 875,20 para nível 
superior e R$ 547,05 para 
nível técnico. As vagas têm 
carga horária de seis horas 
por dia e auxílio transporte 

de R$ 30.
Para se inscrever é neces-

sário ter idade mínima de 
16 anos, morar em Ubatuba, 
estar cadastrado no Ciee por 
meio do site ciee.org.br, e 
não ter realizado estágio por 
período igual ou superior a 
dois anos na Prefeitura de 
Ubatuba.

Para nível superior, as 
oportunidades são para ad-
ministração de empresas e 
correlatos (empreendedoris-
mo, gestão pública, logística, 
processos gerenciais e se-
cretariado); ciências contá-
beis; direito; serviço social; 
informática (análise de siste-
mas, ciência da computação, 

engenharia da computação, 
gestão de tecnologia da infor-
mação, tecnologia em análise 
e desenvolvimento de siste-
mas, tecnologia em redes de 
computadores); arquitetura e 
urbanismo; engenharia civil, 
ambiental e engenharia de 
produção; educação física 
(bacharelado); comunicação 
social (jornalismo ou rela-
ções públicas); pedagogia 
e tecnologia em gestão de 
recursos humanos.

Para o nível técnico há 
vagas para estudantes dos 
cursos de administração, 
administração integrado ao 
ensino médio, informática 
(redes de computadores e 

informática), informática – 
integrado ao ensino médio, 
contabilidade, contabilidade 
– integrado ao ensino mé-

dio, guia de turismo e meio 
ambiente.

A prova objetiva será re-
alizada no próximo dia 15, 

às 10h, em local que será 
divulgado a partir do dia 
12 de setembro no site da 
Prefeitura, ubatuba.sp.gov.br.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Guará ganha Centro de Beleza 
com novo espaço do Alquimia

Local conta dos serviços na área da beleza e estética, além de um estabelecimento com uma gama de produtos

Da Redação
Guaratinguetá

Guaratinguetá conta des-
de a última segunda-feira 
com uma novidade a mais 
de opções nos tratamentos 
de estética. Foi inaugurado 
um espaço especial para o 
atendimento com o Centro 
de Beleza Alquimia.

O local já possui uma loja 
de perfumaria e cosméticos 
que comemora quatro anos 
no mês de setembro, além de 
uma unidade em Lorena, que 
completa 18 anos em 2019. 
No Centro, serão oferecidos 
serviços como manicure e 
pedicure, depilação, cabelei-
reiro, massagem, drenagem 
e limpeza de pele com pre-
ços variados e acessíveis à 
população.

O objetivo é expandir a rede 
de lojas no Vale do Paraíba, a 
fim de ser reconhecida como 
uma rede de expressão, atenta 
às novidades do mercado de 
cosméticos e beleza, e que pre-
za qualidade no atendimento 
aos clientes.

A proprietária da unidade 
em Guaratinguetá, Olga Gigli, 
afirmou que o projeto é um so-
nho. A obra, que começou em 
fevereiro de 2019, abrangeu 
também a parte de baixo, onde 
funciona a loja de produtos de 
beleza. “A gente começou com 
uma obra, trocamos o piso 
inteirinho com a loja ainda 
aberta. Foi um transtorno, 
imagina quebrar o piso da loja 
inteira e trocar aqui em cima 
também! A gente vem desde fe-
vereiro nesse desgaste de obra, 
e aí a gente decidiu deixar pra 

setembro (a inauguração), 
que é o aniversário da loja. 
É um sonho, né?”.

Ela ressaltou ainda a im-
portância de ter um espaço 
como este no centro da 
cidade: “Aqui (Centro) fal-
ta um espaço assim, legal 
como esse. as meninas do 
comércio pedem bastante. 
Chega horário de almoço, 
principalmente sexta-fei-
ra, que você já quer estar 
pronta pra ir pra casa livre, 
arrumada para o final de 
semana, então a cliente 
vem aqui, compra o que 
precisa, sobe, já faz a unha, 
já faz uma escova, pinta o 
cabelo e faz progressiva. 
Tudo de cabelo, depilação, 
massagem, limpeza de 
pele”, exaltou.

A técnica em estética 

Alice Moraes, de 26 anos, 
trabalha na Alquimia e tam-
bém se mostrou cheia de 
expectativas com a nova 
oportunidade de trabalho. 
Manicure e pedicure em um 
espaço que tem em casa, ela 
afirmou que vai conciliar as 
duas coisas e que está ani-
mada em trabalhar com uma 
equipe. “Para mim é ótimo, 
porque como eu comentei 
com os donos que é a Olga 
e o Guilherme, sinto falta de 
estar com pessoas, porque 
eu gosto de equipe. Então 
na minha casa eu me sentia 
um pouco sozinha, e aí por 
isso que eu vim”.

O Centro de Beleza funcio-
na das 9h às 18h na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
182. Todos os serviços são 
feitos com horário marcado.

O novo Centro de Beleza Alquimia, espaço inaugurado na tarde 
da última segunda-feira, no Centro de Guaratinguetá (esq.); 
rede conta com equipe (dir.) especializada, em expansão 
da loja (abaixo) da praça Conselheiro Rodrigues Alves
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Os riscos das ligações 
irregulares de esgoto para a 
qualidade de vida da população

Da Redação
Guaratinguetá

correto de todos os usuá-
rios, pois um entupimento 
da rede coletora poderá 
trazer problemas para os 
vizinhos que compartilham 
a mesma estrutura. 

A realização de ligações 
clandestinas de esgoto é 
exemplo do mau uso da 
rede, causando grandes 
transtornos. Essas águas 
devem ser escoadas por 
ralos e calhas seguindo 
às galerias pluviais, onde 
terão como destino os cór-
regos, os rios e demais 
cursos d´água. “É válido 
enfatizar que somente as 
águas que sofreram alte-
ração por alguma forma de 
uso humano, como a água 

de tanques, vaso sanitário, 
pias e do chuveiro devem 
ser destinadas à rede de 
esgoto”, explicou Felipe 
Parente, coordenador da 
Guaratinguetá Saneamento.

A equipe de jornalismo do 
Jornal Atos verificou que, 
uma das consequências 
mais comum dessa prática 
é o retorno do esgoto para 
dentro da casa, provocan-
do mau cheiro e o risco de 
contaminação de doenças 
pela água contaminada. 
A rede coletora também 
passa a receber um volume 
de efluentes maior que sua 
projeção e essa sobrecarga 
pode romper tubulações, 
assim como transbordar nos 

PVs- poços de visitas, esco-
ando pelas ruas e calçadas. 

De acordo com Parente, a 
Guaratinguetá Saneamento 
tem o compromisso não 
apenas com a oferta de 
serviços de qualidade, mas 
também com o trabalho de 
conscientização da popula-
ção sobre a forma correta 
do uso da rede para que 
todos sejam beneficiados. 
“Da mesma forma que um 
‘gato de eletricidade’ pode 
sobrecarregar a rede e cau-
sar falhas e interrupções no 
fornecimento de energia, os 
serviços de coleta de esgoto 
podem ser interrompidos 
por práticas indevidas”, 
concluiu o coordenador.

Empresa de saneamento de Guaratinguetá trabalha 
com a conscientização sobre o uso correto da rede esgoto

O sistema de esgotamento 
sanitário de Guaratinguetá 
é estabelecido em rede, ou 
seja, ele opera de forma 
interligada onde qualquer 
problema em um determi-
nado ponto irá interferir 
de forma direta ou indireta 
o sistema como todo. Por 
aqui, a rede de esgoto é 
composta por tubulações 
externas que são conecta-
das às redes residenciais 
para escoar os efluentes 
domésticos até a Estação 
de Tratamento de Esgoto. 
A eficiência do seu funcio-
namento depende do uso 

 

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:
DANIEL VALIM DA SILVA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão pintor,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Santa Isabel-SP, no dia 14 de
outubro de 1997, residente e domiciliado à Avenida São Paulo, nº 600, Cidade Nova,
Pindamonhangaba-SP, filho de DANIEL VALIM DA SILVA e ADRIANA APARECIDA
SANTOS DA SILVA.
PATRICIA CAROLINA DA SILVA MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 12 de outubro de 1999, residente e domiciliada à Avenida São Paulo, nº 600,
Cidade Nova, Pindamonhangaba-SP, filha de PAULO MACHADO e ROSELI 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,  26 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAM FERREIRA RANGEL, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil
solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Nilópolis-RJ, no dia 28 de dezembro de 1995,
residente e domiciliado à Rua Deputado Claro César, nº 145, Centro, Pindamonhangaba-
SP, filho de SEBASTIÃO RANGEL FILHO e WANDERLÉIA LINA FERREIRA.
LETÍCIA DOS SANTOS ILOYA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Maricá-RJ, no dia 09 de julho de 1991,
residente e domiciliada à Rua Deputado Claro César, nº 145, Centro, Pindamonhangaba-
SP, filha de VALDECI FERREIRA ILOYA e CECÍLIA MARIA 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,  29 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS GUSTAVO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado
civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
novembro de 1977, residente e domiciliado à Rua Francisco de Oliveira Penteado, nº
1012, Vila Rica, Pindamonhangaba-SP, filho de SIRLEY COSTA e ANA DE FATIMA
DA CONCEIÇÃO COSTA.
JULIANA CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em
enfermagem, estado civil divorciada, de 34 anos de idade, nascida em Taubaté-SP,
no dia 11 de junho de 1985, residente e domiciliada à Rua Francisco de Oliveira
Penteado, nº 1012, Vila Rica, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ JUERBANO DOS
SANTOS e ANA ROSA DE MOURA VIANA DOS SANTOS. 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,  29 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS ANTONIO NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão mestre de obra, estado
civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de junho de
1993, residente e domiciliado à Rua Waldomiro Antunes, nº 121, Araretama, Pindamonhan-
gaba-SP, filho de JOSÉ BENEDITO NUNES e ANA PAULA DA ROCHA NUNES.
JÓYCE ADRIELLE FELISARDO BOANI, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 19 de maio de 1996, residente e domiciliada à Rua Waldomiro Antunes, nº
121, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filha de VALDIR EVARISTO BOANI e
ESTRELINA FELISARDO. 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,  30 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PEDRO SANTOS DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em
mecânica, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 19 de agosto de 1994, residente e domiciliado na Rua Elpidio Salles Duarte
nº 111, Jardim Imperial, Pindamonhangaba SP, filho de NICODEMOS BENJAMIN DE
PAULA e ZILDA APARECIDA DOS SANTOS.
CHARLENE ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
outubro de 1992, residente e domiciliada na Rua Elpidio Salles Duarte nº 111, Jardim
Imperial, Pindamonhangaba SP, filha de AURO ALVES DA SILVA e ANTONIA MARIA
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,  30 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de outubro de 1981, residente e domiciliado na Rua Sargento Oswaldo
Cuba, 159, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS e
CLEUZA DONIZETI DA SILVA SANTOS.
ELIDIANE APARECIDA VENANCIO, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20
de fevereiro de 1992, residente e domiciliada na Rua Francisco de Oliveira Penteado,
111, Jardim Resende, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ DONIZETE VENANCIO e
MARIA APARECIDA DO PRADO VENANCIO. 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,  30 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELIAS VITOR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado, estado
civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em Barra Mansa-RJ, no dia 21 de
dezembro de 1963, residente e domiciliado à Rua Francisco Alves, nº 84, Bela Vista,
Pindamonhangaba-SP, filho de RAIMUNDO AURELIO DE SOUZA e TEREZINHA
VITOR DE SOUZA.
MARISE APARECIDA SALGADO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 60 anos de idade, nascida em Lavras-MG, no dia 24 de junho de
1959, residente e domiciliada à Rua Francisco Alves, nº 84, Bela Vista,
Pindamonhangaba-SP, filha de MIGUEL SALGADO e CLEUZA VIEIRA SALGADO.
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,  30 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEFFERSON APARECIDO MARCONDES MARTINS, de nacionalidade brasileira,
profissão educador físico, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de junho de 1992, residente e domiciliado na Rua
Francisco Muhlbauer, nº 28, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de JAMIL MARTINS
e MARIA DE FATIMA MARCONDES.
KARINA BRASIL LOPES SEBASTIÃO, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em Santo André-SP, no dia 22
de dezembro de 1987, residente e domiciliada na Rua Jade, nº 05, Torre 02; Apto. 24,
Vila Ercilia, Jandira-SP, filha de JOSÉ SEBASTIÃO e MARIA LUCILA ALVES DOS
SANTOS. 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,  31 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIOGO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro civil, estado
civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 17 de agosto de 1989,
residente e domiciliado na Rua São João Bosco, 68, Santana, Pindamonhangaba SP,
filho de VICENTE DOS SANTOS e MARIA LUCIA HELENA DE OLIVEIRA DOS SANTOS.
MONICA REGINA TURCI, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar contábil,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 11 de
dezembro de 1986, residente e domiciliada na Rua Doutor Laerte Machado Guimarães,
73, Apto. 02, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de EDSON APARECIDO
TURCI e LUCIA DE FATIMA NATALINA TURCI. 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,  31 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÔNATAS FABRÍCIO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pintor autônomo,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 30
de novembro de 1991, residente e domiciliado na Rua João Livramento nº 107, Jardim
Resende, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO FERREIRA e MARIA RUTE
LEITE FERREIRA.
CAMILA FERNANDA ANDRÉ, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de
fevereiro de 1989, residente e domiciliada na Rua João Livramento nº 107, Jardim
Resende, Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO DONIZETI ANDRÉ e CLEONICE
DE FATIMA SILVA ANDRÉ. 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,  02 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PABLO DE SOUZA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
lingotamento, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Barra do Piraí-RJ,
no dia 17 de maio de 1988, residente e domiciliado à Rua Mariana Oliveira de Almeida,
nº 391, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba-SP, filho de EDÉSIO MAGALHÃES e
ADRIANA DE SOUZA MAGALHÃES.
MAYARA DE SOUZA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão metrologista, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Barra do Piraí-RJ, no dia 26 de março de
1992, residente e domiciliada à Rua Mariana Oliveira de Almeida, nº 391, Parque das
Palmeiras, Pindamonhangaba-SP, filha de PAULO SÉRGIO VIEIRA e ANA CLAUDIA
APARECIDA DE SOUZA. 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,  02 de setembro 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:
CAMILO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão operador
ferroviário, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de agosto de 1990, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro nº 2.014, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba
SP, filho de CAMILO ANTONIO DE SOUZA e ELIANA SILVA DE SOUZA.
KÊNIA CRISTINA DOS SANTOS FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, profissão
secretária, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de abril de 1990, residente e domiciliada na Rua Yolanda de Lacerda
Lima nº 103, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filha de APARECIDO
FRANCISCO e ANA LUCIA DOS SANTOS FRANCISCO. 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,  02 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANILO DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 03
de dezembro de 1983, residente e domiciliado à Avenida Doutor Luiz Gustavo Raposo
Ramos Mello, nº 440, Apto. 202, Bl. 5B, Cond. Cerejeiras, Bem Viver, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filho de ADELVIRE DE JESUS SANTOS e MARIA APARECIDA
DE JESUS SANTOS.
SUELEN CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15
de setembro de 1990, residente e domiciliada à Avenida Doutor Luiz Gustavo Raposo
Ramos Mello, nº 440, Apto. 202, Bl. 5B, Cond. Cerejeiras, Bem Viver, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filha de REGIANE 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,  03 de setembro de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2019 PROC. Nº 395/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo de prótese odontológica para o Centro de 
Especialidades Odontológicas I e II e Estratégias da Saúde da Família, conforme descrição,
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital.
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP - CNPJ: 26.551.165/0001-45
VENCEDORA DOS ITENS: 02, 05, 06, 27, 28, 35, 36, 43, 44, 46, 47, 49, 64, 65, 68, 69, 190,
210, 211, 212, 213, 247, 248, 251, 268, 269, 294.
VALOR TOTAL: R$ 7.803,07 (sete mil oitocentos e três reais e sete centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2019
CONTRATADA: 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, 281.
VALOR TOTAL: R$ 11.849,50 (onze mil duzentos oitocentos quarenta e nove reais e
cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2019 PROC. Nº 402/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material odontológico para o Centro de Especialidades 
Odontológicas I e II e Estratégias da Saúde da Família, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME - CNPJ: 16.838.363/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 15, 16, 17, 18, 23, 24, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 63, 64, 218, 223,
224, 237, 238, 269, 270, 299, 300, 305, 306, 313, 314, 316, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 339, 340, 365, 366, 379, 380, 417, 418, 555, 556, 565, 566, 581, 582, 
585, 586, 588, 603, 604, 686, 687, 688, 689, 698, 699.
VALOR TOTAL: R$ 888.264,98 (oitocentos oitenta e oito mil duzentos sessenta e quatro
reais noventa e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2019.
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP - CNPJ: 26.551.165/0001-45
VENCEDORA DOS ITENS: 09, 10, 25, 26, 30, 34, 61, 62, 198, 200, 205, 206, 207, 208, 219,
220, 229, 230, 233, 234, 291, 292, 297, 298, 336, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 426, 563, 564, 592, 594, 596, 598, 601, 602, 638, 
644, 655, 695, 702, 703, 709, 711, 716, 717.
VALOR TOTAL: R$ 127.804,95 (cento vinte e sete mil oitocentos e quatro reais noventa e
cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 79/2019 – PROC. 457/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de material de consumo 
para o Centro de Esterilização Animal, pelo período de 12 meses, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:

EMPRESA: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME - CNPJ: 16.838.363/0001-30
Vencedora dos itens: 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Valor total de: R$ 18.997,50 (dezoito mil novecentos noventa e sete reais e cinquenta 
centavos).
EMPRESA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 33.130.762/0001-61
Vencedora dos itens: 27, 28
Valor total de: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
EMPRESA: EVOLUÇÃO PET – COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/ TOSA E
VETERINÁRIA LTDA ME - CNPJ: 11.395.850/0001-52
Vencedora dos itens: 35, 36
Valor total de: R$ 12.375,00 (doze mil trezentos setenta e cinco reais)

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação

CONCORRENCIA PUBLICA n°. 03/19 - Proc. Nº. 409/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da CONCORRENCIA 
PUBLICA 03/2019 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de 
Recapeamento Asfáltico em diversas vias do Município, com fornecimento de material, mão 
de obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico Financeiro e Memorial Descritivo. 
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos documentos 
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, 
decidem que as LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA EPP e IDEAL TERRAPLENAGEM 
LTDA foram HABILITADAS e a empresa KARAJA
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi INABILITADA. Fica aberta o prazo para o 
cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O Processo encontra-se à 
disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/19 - PROC. Nº 468/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos 
hospitalares para atender as necessidades do Ambulatório de Especialidades II, a realizar-
se às 09h30min no dia 25 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
Nota de Julgamento de Recurso:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n°. 01/2019 – Proc. nº. 296/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto na 
CONCORRÊNCIA PUBLICA n°. 01/2019, 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 Vice-Presidente, Equipe de Apoio e Equipe 
técnica comunicam:
O recurso da RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA contra a empresa LSF – ENGENHARIA 
ELÉTRICA LTDA foi CONHECIDO e PROVIDO. O recurso da RT ENERGIA E SERVIÇOS 
LTDA contra as empresas RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA – ME; TECNOLAMP 
DO BRASIL LAMPADAS E ACESSORIOS LTDA; CUSTOMIZA ENERGIA LTDA; WORLD 
MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA e GERATRIX
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, foi CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
Decidimos HABILITAR as empresas abaixo:
RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA – ME 
RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA
TECNOLAMP DO BRASIL LAMPADAS E ACESSORIOS LTDA
CUSTOMIZA ENERGIA LTDA
FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
WORLD MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA
GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
E INABILITAR as empresas abaixo:
LSF – ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA
ALFI SERVIÇOS LTDA
ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI
TECNOLUMEN ILUMINAÇÃO URBANA LTDA
Fica marcado para o dia 11 de setembro de 2019, as 09h30min a Sessão Pública para 
abertura dos envelopes de Proposta. 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 MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

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 convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento 
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: LUIZ HENRIQUE GARCIA RG: 488761645; FABIO LUIS 
DA SILVA SANTOS RG: 233468080; DANIELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA RG: 330477158; RAPHAEL 
LOURENCO BEZERRA DE MENEZES AMORIM RG: 622138509; DIEGO DOS SANTOS SILVA RG: 46146557; 
LUCIANO SILVA MAIA RG: 089513139; GLAUCIA KELLI VIEIRA RODRIGUES RG: 434494379; EMERSON 
FILIPPINI RG: 30586967X. 
 

Lorena, 06 de SETEMBRO de 2019. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 
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Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, 
c/2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 
de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
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 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 

98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-
tesiano, cabine de 
força, duas entra-
das de frente para 
a dura, amplo escri-
tório e grande área 
de estacionamento. 
Telefone:3157-3416 
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma 
casa no Jardim Santa 
Luzia. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal e garagem 
coberta para 2 carros. 
Valor: R$ 700,00. Te-
lefone: 99614-2077
Ubatuba- Vendo óti-
ma casa no Itagua. 
Três quartos, sala 
de tv/jantar, cozinha 
americana, banheiro 
social, lavandeira, 
piscina e garagem. 
Agende sua visita. 
Telefone: 99144-0630
U b a t u d a -  Ve n d o 
Apartamento com 2 
quartos (1 suíte), sala 
2 ambientes, varanda 
Gourmet, cozinha, 
1 banheiro social, 1 
vaga garagem, armá-
rio nautico, zeladoria. 
Telefone: 12 3833-
7475
Ubatuba- Vendo casa 
em condominio fe-
chado de Ubatuba. 
Fechado, com cacho-
eira e rio. 3 qauatos, 
sauíte, aceita casa 
em Guará. Valor R$ 
350.000,00. Telefone: 
99614-2077
Ubatuba- Vende ou 
troca casa em Ubatu-
ba Ipiranguinha, com 
3 quartos, 2 banhei-
ros, edícula, garagem 
para 3 carros.Escritu-
ra ok. Telefone: 3132-
1325 ou 99158-8447
Lorena- Vendo ótima 

ALUGUEL
Pinda – Alugo casa 
– Morumbi – c/2dor-
ms. s/1ste e demais 
dependências. Tr.F: 
99204-3114
Pinda – Alugo casa 
– Mantiqueira – c/1 
dorm. ,  sa la ,  cz . , 
banh., garagem co-
berta. Tr.F: 99664-
4728 
Pinda – Alugo Casa 
Ipê 2 – próx. Caixa 
Econômica – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem.Tr.F: 98179-
0152/99647-4378
Pinda – Alugo casa – 
Vila Rica – c/2dorms., 
sala, coz., banh., á/
serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo Casa 
– Cidade Jardim – 
c/4cômodos. Tr.F: 
99233-7616/99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo quarto 
mobiliado para rapa-
zes – incluso água/
luz – prox. Pça da 
Cascata. Tr.F: 98876-
2142

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 
dourado. Telefone: 
99676-2284
Guará- Vendo uma 
rack, uma cadeira de 
escritório e um apa-
relho de som antigo, 
disco vinil. Falar com 
Ana. Telefone: 3133-
4455
Guará- Vendo uma 
HD 250gb segaba-
te barracuda 7200. 
R$ 100.00. Telefone: 
99676-2177
Guará- Telhas de 
aço com 3metros, 
ótimo preço. Telefo-
ne: 3132-1571
Guará- Doces ca-
seiros. Canudos re-
cheados 8unidades 
R$ 6.00, bala baiana 
6unidades R$ 4.00, 
queijadinha 20unida-
des R$ 5.00. Telefo-
ne: 98840-9123
Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595
Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 
nova. Tr.F: 99763-
1562

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
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
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
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 

99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
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 conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 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

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
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Ci-
troen Xsara Picasso 
2.0 - 16v – Aut.- ano 
2005 – G – preto 
– completo. Tr.F: 
99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – verme-
lho. Aceito t roca. 
Tr.F: 99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 
Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pá-
lio EX 1.0 fire ano 
2002 – G – 2pts. Tr.F: 
3912-3522
Pinda – Vendo Fiat 
S t rada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-
saki 2300 ano 2016 
– revisada – c/ma-
nual – 300cc. Tr.F: 
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 

150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

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-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
PPinda – Vendo Biz 
125 ES ano 2012 – 
Flex - partida elétri-
ca. Tr.F: 97404-1140
Pinda – Vendo Fazer 
250 – ano 2014 – 
Flex – branca. Tr. F: 
99724-9808
Pinda – Vendo Fan 
125 ES ano 2009 – 
Preta – perfeito esta-
do. Tr.F: 99140-4260
Pinda – Vendo Titan 
125 KS ano 2003 – 
doc.ok – verde. Tr.F: 
99727-8710
Pinda – CG Titan 
150 ESD ano 2008 – 
cinza – doc.ok. Tr.F: 
99158-1806
Pinda – Vendo Bros 
150 ESD ano 2008 
– vermelha. Tr.F: 
99775-8088
P i n d a  –  V e n d o 
Suzuki GSR 150 – 
ano 2016 – prata. 
Aceito troca. Tr.F: 
99665-4632
Pinda – Vendo Twis-
ter 250 ano 2018 – 
doc.ok, único dono. 
Tr.F: 98862-4206
Pinda – Vendo Titan 
150 ESD ano 2008 – 
doc.ok – revisão em 
dia. 3º dono. Tr.F: 
99771-9345

Pinda – Vendo Fal-
con NX ano 2007 – 
preta. Tudo original. 
Tr.F: 98136-9224
Pinda – Vendo CG 
160 Flex ano 2016- 
p e r i c i a d a .  Tr . F : 
98898-1312
Pinda – Vendo Biz 
110 ano 2016 – ver-
melha – Doc.ok – 
pneus novos. Tr.F: 
98702-0730
Pinda – Vendo Fan 
150 ESD Flex ano 
2013 – Doc.ok ate 
jul/2020 – preta. Tr.F: 
99210-7842
P i n d a  –  V e n d o 
Fan 150 ESD ano 
2014/2015 – preta 
– 63.000km. Tr.F: 
99666-9614
Pinda – Vendo Ti-
tan 150 ES ano 2004 
– vermelha. Tr.F: 
99124-1708
Pinda – Vendo Bros 
125 E ano 2013 – 
48.000km. Doc.ok. 
Tr.F: 98169-5350
Pinda – Vendo Fan 
125 ano 2008 – ótimo 
estado. Doc.ok. Tr.F: 
98843-0727
Pinda – Vendo Ca-
minhão baú  Accelo 
935C ano 2010, úni-
co dono, em ótimo 
estado de conser-
vação. Tr.F: 98201-
6767
Guará- Vendo F4000, 
ano 2004. Valor R$ 
25.000,00. Carroce-
ria de madeira. Te-
lefone: 99613-8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 
3105-3814
Moto
Ubatuba- Vendo moto 
Honda CBR250, ano 
2012, 7.000km. Tele-
fone: 99122-9993
Guará- Vendo uma 
moto Bros, ano 2013, 
único dono, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3126-3514
Guará- Vendo Fazer 
250, 6.000,00. Tele-
fone: 99627-5057
Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Mon-

 



  

    







PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 72/2019 PROC. Nº 422/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de uniforme (macacão e bota) 
para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência), conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI 
EPP - CNPJ: 01.703.270/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02
VALOR TOTAL: R$ 10.670,00 (dez mil seiscentos e 
setenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2019 – PROC. 437/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de 
material de consumo para o Laboratório de Análises Clínicas, pelo período de 
12 meses, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
CNPJ: 00.546.899/0001-42
Vencedora dos lotes: 01 e 01 (cota reservada)
Valor total de: R$ 4.935,00 (quatro mil novecentos trinta e cinco reais)
EMPRESA: SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.198.434/0001-34
Vencedora dos lotes: 2,2 (cota reservada), 3,3 (cota reservada), 4,4 (cota 
reservada), 11,11 (cota reservada), 12 e 12 (cota reservada)
Valor total de: R$ 40.520,35 (quarenta mil quinhentos e vinte reais trinta e cinco 
centavos)
EMPRESA: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E 
HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.647.935/0001-64
Vencedora dos lotes: 5
Valor total de: R$ 61.797,55 (sessenta e um mil setecentos noventa e sete reais 
cinquenta e cinco centavos)
EMPRESA: SINÉZIO DE OLIVEIRA PINTO ME - CNPJ: 13.839.148/0001-66
Vencedora dos lotes: 6,6 (cota reservada), 13, 13 (cota reservada), 14, 14 (cota 
reservada), 15, 16 e 16 (cota reservada)
Valor total de: R$ 198.218,55 (cento noventa e oito mil duzentos e dezoito reais 
cinquenta e cinco centavos)
EMPRESA: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 56.036.718/0001-92
Vencedora dos lotes: 10 (cota reservada)
Valor total de: R$ 1.456,78 (um mil quatrocentos cinquenta e seis reais setenta 
e oito centavos)
EMPRESA: VALE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP - CNPJ: 23.980.789/0001-90
Vencedora dos lotes: 05 (cota reservada), 7,7 (cota reservada), 8,8 (cota reservada), 
9,9 (cota reservada) e 10 (cota reservada)
Valor total de: R$ 75.477,33 (setenta e cinco mil quatrocentos setenta e sete reais 
trinta e três centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROC nº 472/19-SUP - GPRO: 7328/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de serviços de rastreamento 
veicular, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, que serão prestados nas 
condições estabelecidas no contrato e na proposta, 
os quais integram este instrumento de transcrição.
CONTRATADA: EMMANUELLE AYRES ESTACIO 
ZANINI EIRELI ME - CNPJ: 19.814.790/0001-77
ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 17.133,60 (dezessete mil cento 
trinta e três reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 71/2019 PROC. Nº 402/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material odontológico para 
o Centro de Especialidades Odontológicas I e II e 
Estratégias da Saúde da Família, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ORLA DISTIBUIDORA DE 
PRODUTOS EIRELI - CNPJ: 04.013.164/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 273, 541, 543, 545
VALOR TOTAL: R$ 3.912,75 (três mil novecentos e 
doze reais setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
 Alteração de data: Pregão Presencial 

Nº 73/18 PROC. Nº 408/18.
O Município de Lorena-SP torna público a alteração 
de data da sessão pública, cujo objeto é o registro de 
preços para a aquisição de material de expediente e
material de papelaria para diversas Secretarias. A 
nova data da sessão será dia 26 de Setembro de 
2019 ás 9h30min, 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.

Extravio de documento
Comunicamos a perda da impressora fiscal tipo ECF, 
marca Daruma, modelo ECF-FS600, versão 01.03.00, 
fabricação DR0206BR000000092414 conforme 
boletim de ocorrência nº 2457/2019. TECIDOS E 
ESTOFADOS SANTA EDWIRGES LTDA, CNPJ: 
61.959.730/0001-09.
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Ônibus da Fé inicia roteiro turístico 
entre Aparecida e Guaratinguetá
Com percurso de três horas, projeto, que foca turismo religioso, tenta ampliar público

Ônibus da Fé, que iniciou atividades na manhã desta sexta; Memorial da Devoção é ponto de partida para trajeto de três horas, que passa por pontos históricos de Guará e Aparecida

Fotos: Marcelo dos Santos

Marcelo dos Santos
Região

As cidades de Aparecida e 
Guaratinguetá contam ago-
ra com uma nova atração 
turística para o entreteni-

mento dos romeiros que visi-
tam os municípios, cada vez 
mais destaques no cenários 
turístico-religioso. O Ônibus 
da Fé foi inaugurado nesta 
sexta-feira, e passa a fazer o 
roteiro entre os Santuários 

de Nossa Senhora Apareci-
da e Frei Galvão.

Com capacidade para 
trinta passageiros, o veí-
culo passará por 16 pon-
tos de visitação nas duas 
cidades, apresentando 

importantes locais e fatos 
da história da Padroeira do 
Brasil e do primeiro santo 
brasileiro.  

A passagem individual 
em setembro está com pre-
ço promocional e custará 

R$20. Nesse período, a ope-
ração ocorrerá nos horários 
9h30, 13h30 e 16h30, às 
sextas, sábados, domingos, 
feriados e vésperas de fe-
riado. 

O embarque ocorrerá 

inicialmente em frente ao 
CineMuseu – Memorial da 
Devoção Nossa Senhora 
Aparecida, localizado no es-
tacionamento do Santuário 
Nacional.

O coordenador do proje-
to, Thiago Theodoro, falou 
sobre as parcerias com 
hotéis da cidade. “Cerca 
de dez hotéis já fecharam 
uma parceria com a gente. 
O turismo é um comparti-
lhamento de parceiros, e 
esse projeto nada mais do 
que isso”.

Em outubro o ônibus pre-
tende iniciar a operação no 
sistema Hop-on Hop-off, 
onde os turistas poderão 
embarcar e desembarcar 
dos ônibus, dentro do limi-
te de tempo do bilhete, em 
pontos exclusivos da rota 
turística. Desta forma, os 
romeiros poderão visitar 
os locais turísticos com 
tranquilidade e suporte de 
um transporte seguro, com 
um preço acessível e serviço 
de alto padrão.

O projeto é uma iniciativa 
da agência Accetur Turismo, 
com apoio da prefeitura de 
Guaratinguetá, Valetur – 
Empresa de Transportes, 
Memorial da Devoção Nossa 
Senhora Aparecida e a agên-
cia Turismo da Fé.

Pinda recebe 3ª Festival Tropeiro do Vale neste fim de semana
Da Redação
Pindamonhangaba

A secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhan-
gaba realiza, até este domin-
go, o 3º Festival Tropeiro do 
Vale do Paraíba. O evento 
acontece no Parque da Cida-
de e conta com gastronomia 
tradicional mineira, shows 
e apresentações culturais. 

Neste sábado a festa co-
meça ao 12h, com almoço 
tropeiro. Serão mais de trin-
ta tendas de gastronomia 

entre ranchos, ambulantes 
e restaurantes, além de uma 
tenda do Fundo Social de 
Solidariedade, com repre-
sentantes de doces do Vale 
do Paraíba.

Feijão tropeiro, pão com 
linguiça, afogado, galinha 
caipira, porco na lata, torres-
mo, leitoa pururuca, pernil 
acebolado, arroz carreteiro, 
tutu de feijão, além de caldi-
nhos, bolinhos e doces diver-
sos fazem parte do cardápio 
da festa, que tem como foco 
a gastronomia tradicional.

A programação de sába-
do continua com shows de 
André e Andressa, Orques-
tra de Violas Itaboaté de 
Taubaté, apresentação de 
cavalo dançarino, muares, 
dança de bonecões de São 
Bento do Sapucaí, Prova 
dos Cachorros, Grupo de 
Moçambique e Catira Espe-
rança de Monteiro Lobato 
e apresentação de dança 
country do grupo “Os re-
negados de Aparecida”. A 
partir das 17h30, shows de 
Antônio Marcos, César Bar-

bosa e banda, encerrando 
com apresentação de Gaby 
Hadassa, às 21h30.

No domingo, a progra-
mação será aberta com 
a chegada da cavalgada, 
seguida de missa sertane-
ja, às 11h30, com padre 
Gonçalves, Claudinho Leite 
e banda sertaneja. Haverá 
show de Bruno e Hiago, 
Orquestra de Violas “Cordas 
da Mantiqueira” (de São 
José dos Campos), Prova dos 
3 Tambores, moda de viola 
com o grupo “Tropeiros do 

Vale”, forró universitário, 
dança de salão de forró e 
dança country.

O dia se encerra com show 
de humor de Tonho Prado 

(do programa “Sou Caipira”, 
da TV Aparecida).

A entrada no evento é 
gratuita e o local conta com 
área para estacionamento. 


