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SUSTO
A noite da última quin-

ta-feira foi de susto para 
quem passou pela rodovia 
BR-459, que liga Lorena 
ao Sul de Minas Gerais, 
no trecho do bairro Santa 
Isabel, em Piquete. Um 
incêndio tomou conta do 
estoque de uma fábrica 
de tintas. O fogo atingiu o 
espaço, de cerca de 80 m², 
que abriga galões na ATS 
Color do Brasil, por volta 
das 22h. Cerca de trinta 
minutos depois, o Corpo 
de Bombeiros já combatia 
o incêndio.
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Prefeito e moradores 
debatem solução para 
série de queimadas no
aterro do Novo Horizonte

Obra da ponte prometida para facilitar acesso a bairros rurais mais afastados de Silveiras

Para atender solicitação, Silveiras 
constroi ponte em bairro rural

Há mais de duas décadas obrigados 
a atravessarem o Rio Bocaina para 
terem acesso ao bairro Sertão dos Ma-
rianos, os moradores da zona rural de 
Silveiras receberam uma boa notícia 
na última semana. Com recursos e mão 
de obra própria, a Prefeitura iniciou a 
construção de uma ponte, que prome-

te facilitar o dia a dia no local. Antigo 
alvo de queixas de mais de trinta fa-
mílias, a falta de um ponto seguro de 
travessia no Sertão dos Marianos faz 
com que elas enfrentem as águas do 
Rio Bocaina para conseguirem entrar 
e sair do bairro.
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Dados foram divulgados pelo Estado e apontam 217 mortes nos primeiros oito meses do ano

Lorena derruba índice, mas 
RMVale segue a mais violenta

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) é, mais uma 
vez, a líder em assassinatos do 
interior de São Paulo, com 217 
vítimas. Entre os meses de ja-

neiro e agosto de 2019, foram 
registrados 208 homicídios e 
nove latrocínios (roubo segui-
do de morte). Antes líder e com 
dados crescentes, Lorena tem 
surpreendido ao receber diag-

nósticos de baixas nos índices 
da criminalidade. O município 
tem investido na estrutura da 
Guarda Municipal, que atua 
em parceria com as policias 
Civil e Militar, além de projeto 

para o videomonitoramento 
em pontos estratégicos. De 
acordo com os dados divul-
gados na última quarta-feira 
pela secretaria de Estado da 
Segurança Pública, em se-

gundo lugar vem a região de 
Campinas, com 189 pessoas 
assassinadas no mesmo perío-
do, seguido da Grande Ribeirão 
Preto, com 151.
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Canas, Cachoeira e Guará têm planos 
para quem têm impostos em atraso

A Prefeitura de Canas sancionou a lei 
que concede anistia de juros e multas re-
ferentes às dívidas com o IPTU (Imposto 
sobre a Propriedade Predial Territorial 

Urbana), ISSQN (Imposto sobre Serviço 
de Qualquer Natureza), taxas e débitos 
de outras naturezas.

Reunião tenta
impedir multa de
R$ 20 milhões 
em Aparecida

Reunião entre ambulantes de Aparecida e a prefeira Dina Moraes; debates sobre feira

Cercado por moradores, Fábio Marcondes explica saídas para impedir novas queimadas no aterro

Um antigo problema do 
Novo Horizonte voltou a ser 
motivo de reclamações em 
Lorena, os incêndios no Aterro 
de Inertes. Parte dos morado-
res protestaram na Câmara 
reivindicando o fechamento 
do espaço, chamado por eles 
de “Lixão”. A Prefeitura se 
reuniu com a comunidade 
e prometeu melhorias gra-
dativas no local. Após dois 
incêndios no aterro na mes-
ma semana, um grupo de 
moradores foi até a Câmara 
protestar durante a última 

sessão com cartazes e gritos 
pelo fechamento do espaço na 
área acima do bairro. Repre-
sentando o Novo Horizonte, a 
empregada doméstica Maria 
Auxiliadora Antônia, a Dona 
Vera, de 66 anos, que mora 
no bairro há 35 anos, usou 
a tribuna livre para expor a 
situação do bairro que, segun-
do ela, há muito tempo sofre 
com os recorrentes incêndios 
e a grande quantidade de 
fumaça e odor que se espalha 
pelas ruas.

A Prefeitura de Aparecida 
se reuniu na última quarta-
-feira com os ambulantes da 
cidade para definirem medi-
das emergenciais que devem 
ser tomadas na feira livre. O 
objetivo é atender as exigên-
cias da Justiça, principalmen-
te com relação à segurança 
do local. O descumprimento 
das determinações pode acar-
retar em uma multa de R$ 20 
milhões para administração 
municipal.
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Pinda amplia 
ação educação 
integral para
novos bairros

Com um investimento de 
quase R$ 1,5 milhão, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
iniciou a construção do Centro 
Educacional Avançado de Pinda 
no conjunto habitacional ‘Bem 
Viver’, no bairro do Araretama, 
que será a segunda escola de 
tempo integral.

Montevale 
atrasa salários, 
FGTS e demite 
170 em Guará

Um grupo de 170 funcioná-
rios da Montevale, empresa 
que presta serviços no setor 
industrial do Vale do Paraíba, 
foi demitido, há dez dias. Os 
trabalhadores relataram que 
estão com salário atrasado, 
sem vale, plano de saúde e 
sem o Fundo de Garantia há 
mais de um ano e meio.

Os colaboradores pres-
tavam serviço para a Basf, 
que rompeu o contrato com 
a Montevale após atraso no 
pagamento de salários aos 
trabalhadores por parte da 
terceirizada.
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Marcus Soliva

Atos e Fatos
“O homem superior age 
antes de falar e depois fala
de acordo com as suas ações”

Márcio Meirelles Confúcio

A AGENDA NA ONU
No momento em que escrevo esta 

coluna o presidente Bolsonaro dis-
cursa na abertura do encontro anual 
da ONU (Organização das Nações 
Unidas).

Trata-se de uma tradição honrada 
por líderes brasileiros há mais ou 
menos 70 anos em abrir este encontro.

Existe uma razão desta preferência 
para o Brasil.

O Brasil foi o primeiro país a aderir 
à ONU e, também, um dos fundadores 
da organização.

Esta primazia cabe também ao 
ministro, Oswaldo Aranha, que como 
ministro do governo de Getúlio Var-
gas; embaixador do Brasil em Wa-
shington (1933 a 1937) e nas Relações 
Exteriores (1938 a 1944), teve grande 
importância na história da organização 
e presidiu a primeira sessão especial 
da Assembleia e a segunda sessão 
ordinária no ano de sua fundação.

A segunda sessão ordinária tratou 
da criação do Estado de Israel com 

voto favorável do Brasil.
Em reconhecimento ao papel de-

sempenhado por Osvaldo Aranha, nos 
primórdios da Assembleia Geral, o 
Brasil, desde então, abre os discursos 
da Assembleia Geral.

O trabalho de Osvaldo Aranha foi 
de suma importância para a criação de 
dois Estados, na região da Palestina, 
onde encontrava resistência dos árabes 
que era a maioria na região.

Após se afastar da delegação bra-
sileira na ONU, Osvaldo Aranha, teve 
o seu nome cogitado como candidato 
ao Prêmio Nobel da Paz.

A ONU ao longo de sua existência 
perdeu a sua finalidade: a busca da paz. 

As nações atualmente se reúnem 
em grupos das nações mais ricas, do 
G2 (China e Estados Unidos) até o 
G20 (vinte países) onde se situa o 
Brasil.

 Negocia através de blocos, colo-
cando as instituições internacionais 
como a OMC (Organização Mundial 
do Comércio) a margem das relações 
internacionais do comércio.

A preocupação destes encontros é 
a economia e finanças internacional, 
e, atualmente, a questão ambiental 
sempre voltada com crítica para os 
países emergentes. 

Os grandes poluidores da natureza 
continuam resistentes às medidas de 
controle da poluição com grandes 
repercussões no controle do tempo, 

das estações climáticas, o ciclo das 
chuvas, secas em determinações re-
giões e inundações em outras partes 
do planeta.

A ONU virou um palco de pouca 
repercussão em ações de paz, na 
incapacidade de eliminar a fome na 
África e as guerrilhas que impedem 
estes povos receberem os cuidados 
de prevenção contra a AIDS, o ebola, 
a tuberculose e outras doenças persis-
tentes em regiões pobres do mundo.

Na verdade, a preocupação do 
mundo com o Brasil não é a destruição 
da Amazônia. 

Queimadas em época de seca é 
uma característica dos países tropi-
cais. 

É evidente que cabe ao Estado 
dotar o país de leis protetoras da flo-
resta – onde o Brasil é exemplo – e 
aos governos estaduais controlar os 
grileiros, madeireiros clandestinos e 
incendiários – onde não é exemplo.

A grande preocupação do mundo 
com a preservação da amazônica 

tornou-se uma bandeira ideológica. 
A verdade está no receio do avanço 

da agricultura brasileira num mundo 
onde os países se rendem a eficácia 
do agronegócio brasileiro e o uso da 
terra em exaustão nos outros países. 

O Brasil utiliza 8% das suas terras 
agriculturáveis; os Estados Unidos 
18% e a Índia 61%. 

Temos mais bois que habitantes!
A extinção mundial de áreas agri-

culturáveis, restando à África para 
percorrer um longo caminho para se 
tornar   uma agricultura rentável.

Diante deste panorama econômico 
o flagelo social do aumento da popu-
lação mundial e a fome a rondar o 
mundo. Aí que mora a preocupação. 
O Brasil é uma ameaça aos países com 
o agronegócio.

O agronegócio americano gasta 
milhões de dólares no combate ao 
agronegócio brasileiro, com razão a 
temer, com o lema “fazendas aqui e 
florestas lá” com a colaboração de 
ativistas brasileiros e militantes que 
acham que a Amazônia é o pulmão 
do mundo.

O discurso do presidente simples-
mente colocou a posição do país dian-
te do mundo na questão amazônica e 
ponto final.

O Brasil está aberto as boas ações 
de preservação da Amazônia.

A Amazônia é o pulmão do Brasil 
e o calcanhar do presidente!

"A Amazônia é o pulmão 
do Brasil e o calcanhar 

do presidente!”

Bastidores da Política
Segunda geração

Parece que os últimos movi-
mentos do grupo político de João 
Angelieri – o João Cascão, deram 
como certo que os filhos devem 
representar o ex-prefeito na pró-
xima eleição. Enquanto João Gui-
lherme se prepara para retornar ao 
Legislativo, o também João, mas 
o Marcelo, treina o discurso para 
disputar o Executivo de Potim, pelo 
PTB de Campos Machado. Ou seja, 
dependendo dos eleitores, pode ter 
Angelieres na Câmara e Prefeitura 
a partir de 2021...

Gente nova no pedaço
O próximo pleito eleitoral de 

Potim deverá receber a influência 
de novos nomes de olho na futura 
Câmara e também na Prefeitura. 
Entre os já conhecidos candidatos, 
a prefeita Erica Soler vai ter que se 
preocupar com os recém chegados 
na cidade, porém ‘cheios de vonta-
de’ de fazer o melhor. Entre eles, o 
advogado Jefferson da Etran, devi-
damente domiciliado no município. 
E que ninguém o subestime...

Se cobrir vira circo...
...se cercar, hospício Bem nesta 

linha de pensamento, muitos poli-
tiqueiros de Lorena estão tentando 
decifrar qual das duas situações 
levou o presidente do Legislativo 
a cercar literalmente o plenário da 
Câmara, o separando da assistência. 
Ou foi excesso de dinheiro no caixa? 
Afinal, com um orçamento da Casa 
de Leis estimado em R$ 12 milhões, 
o que não falta é grana para inventar 
reformas, adaptações, contratações, 
manutenções e mais... Ah, e se faltar 
ideia para gastar a dinheirama toda, 
o ‘mestre e mágico’ – capaz de ab-
duzir um automóvel de um lugar e 
fazer aparecer em outra cidade, anos 
depois – está na área. Perguntem ao 
‘enTão’!!!

Se cobrir vira circo...
...se cercar, hospício II -  A vi-

são da atual legislatura de Lorena é 
tão bizarra no mercado político, que 
se focar em 'circo', não faltam palha-
ços no picadeiro, malabaristas (que 
driblam o regimento), equilibristas 
(que tiram proveitos entre governo 
e oposição). Caso alguém tenha a 
impressão de 'hospício', pode encon-
trar gente 'louco de esperto', aquele 
assina as broncas junto com os que 
soltam o verbo numa atitude insana. 

Samba enredo 
Se aquela famosa Câmara resol-

ver lançar um bloco carnavalesco 
com as ‘velhas e novas raposas’ de 
seu plenário, com certeza o samba 
enredo mais apropriado será a pa-
ródia da conhecida marchinha dos 
anos 60: “...ei, prefeito ai, me dá um 
dinheiro ai, me dá um dinheiro ai... 
não vai dar, não vai dar não, você vai 
ver a grande confusão, eu vou votar, 
eu vou votar com a oposição...”

Comprovando os fatos
Cansado das críticas arquitetadas 

por um grupo de ‘viúvas políticas’ de 
Pinda, o prefeito Isael Domingues 
recorreu às redes sociais na última 
quinta-feira para comprovar os avan-
ços na estrutura do Pronto Socorro 
ocorridas em seu governo. Os vídeos 
e fotos postados demonstram o esta-
do precário do hospital na época da 
antiga gestão municipal. As imagens 
relembravam corredores alagados, 
cadeiras quebradas, filas de espera 
enormes e placas de avisos sobre a 
falta de atendimento médico. Isael 
comprovou a melhoria significativa 
realizada na unidade saúde, após a 
reforma que fez, orçada em mais de 
R$ 2 milhões. 

E pra quem pensou que...
...já tinha visto de tudo – correu 

como rastilho de pólvora pelas es-

quinas de Cachoeira, a elaboração de 
um projeto defendido pelo vereador 
Vica, com aporte da engenharia da 
Prefeitura, que estuda a construção 
de um novo cemitério na cidade. O 
grande diferencial, segundo o nobre 
parlamentar, é que neste cemitério, 
os mortos deverão ser sepultados em 
pé. Isto mesmo, ao invés de urnas 
de madeira, formas de cerâmica 
para movimentar as cerâmicas do 
município. Imaginem...

1.000 dias
E por falar em mil dias, o prefeito 

Marcus Soliva agendou para esta 
segunda-feira a assinatura da ordem 

de serviço para 
recapeamento de 
mais 30 ruas em 
Guaratinguetá. 
A data coincide 
com os mil dias 
de governo, fe-
chando um ciclo 
de muitas obras 
realizadas e vá-

rios projetos futuros que o potencia-
liza no mercado eleitoral em busca 
da reeleição.

Processo seletivo
Em período de pré-campanha 

eleitoral, o gabinete do prefeito 
Marcus Soliva fechou questão que 
o próximo vice deverá ser apontado 
através de uma pesquisa, prevista 
para o final de abril de 2020. Pelo 
que se ouviu nos corredores da mu-
nicipalidade, devido a sequência de 
realizações e o contexto de obras 
agregando crédito à reeleição de 
Soliva, naturalmente um exército de 
postulantes à vaga de Regis Yasu-
mura (que pretende se garantir com 
mandato de vereador) surgiu.

Segunda fila
Após desdenharem e refugarem 

a possibilidade da filiação de Mar-
cus Soliva ao PSDB, os tucanos de 
Guará aceitaram a possibilidade de 
uma aliança com a futura e provável 
candidatura de Junior Filippo, con-
dicionados a indicação de um nome 
a vice. Disseram que sem perder 
tempo, Filippo continua investindo 
no ‘abraço fatal’, até para quem um 
dia já foi crítico e contra seu gover-
no. Perguntem ao Riccomi!!!

Não convidem para...
...um passeio na feira dos ro-

meiros de Aparecida a prefeita Dina 
Moraes e o pessoal da tributação 
da administração pública, princi-
palmente depois que ‘vazou’ suas 
intenções de alterar a regulamenta-
ção dos feirantes. Para acirrar mais o 
embate entre Prefeitura e os comer-
ciantes do local, a Associação dos 
Proprietários de Bancas organizou 
uma assembleia geral para ensaiar 
o ‘grito de guerra’ contra a nova 
promessa de fiscalização na feira...  

Conforto
Faltando ainda 52 semanas para 

as eleições, o cenário político de 
Pinda aponta que entre os futuros 
prefeituráveis, Isael Domingues terá 
mais opções para escolha do vice. 

Coincidência ou não, nos últimos 
dias ele andou compartilhando as 
mesmas lives nas redes sociais com 
o vereador Carlos de Moura – o Ma-
grão. Para os analistas do mercado, 
uma mostra que essa aproximação 
pode significar uma aliança para 
2020, já que Magrão tem potencial 
de votos principalmente em Morei-
ra Cesar. Consideram ainda que se 
continuar com o atual vice, Ricardo 

Piorino, estaria municiado com um 
grande estrategista na campanha. 
Perguntem ao professor Everton 
Chinaqui, que no momento, só 
observa...

Por falta de uma, duas
Com o período pré-eleitoral a 

vista, o MDB de Lorena projeta 
alterar o quadro de prefeituráveis 
para 2020, através de sua nova 
configuração. Com a chegada de 
muitos postulantes assumindo as 
cores emedebistas, o partido não 
dispensa a possibilidade de indicar 
um nome para disputa majoritária, 
além do lançamento de um grupo 
fortalecido com os vereadores Bru-
no Camargo e Fábio Matos, somado 
a Galão Aquino, Toto Bastos e ‘ou-
tros’, para garantir a hegemonia da 
próxima Câmara.

Continuidade
Se valer a opinião do pessoal das 

esquinas de Cachoeira Paulista, na 
próxima eleição a população pode-
rá ficar livre da patuleia de Edson 
Mota, com exceção de Domingos 
Geraldo, que segundo a ‘boca 
pequena’, esta alinhavando uma 
aliança com o pré-candidato Aloísio 
Vieira para continuar vice. 

Quem tem... tem medo!!!
Quem acompanhou a última 

sessão de Câmara de Cachoeira, 
percebeu nitidamente o nervosismo 
dos vereadores Breno Anaya e Max 
Miranda, ‘soldados leais de Mota’, 
diante de Guilherme Marcondes, 
que assumiu a vaga de Carlinhos 
da Saúde. Talvez eles estavam pre-
vendo a atitude de Guilherme, que 
na quarta-feira, postou na internet 
uma foto misteriosa em que aparece 
em frente à Delegacia da Polícia 
Federal com a legenda: ‘Iniciando 
os trabalhos de fiscalização’.

Para o mundo que...
...eu quero descer – Tornou-se 

voz corrente em Aparecida que a 
prefeita em exercício, Dina Moraes, 
esteve perto de ‘jogar a toalha’ e 
renunciar ao cargo esta semana, ta-
manha a pressão e festival de proble-
mas em que se encontra a máquina 
pública. Ventos dos corredores da 
municipalidade não descartam que 
talvez seja isso mesmo que o grupo 
de opostos infiltrados na administra-
ção esteja torcendo para acontecer...

Reconhecimento 
O alto investimento realizado 

pelo governo de Délcio Sato (PSD), 
na área da segurança, rendeu um 
resultado histórico à Ubatuba. Uma 
pesquisa publicada pelo conceituado 
instituto Urban Systems classifi-
cou a cidade como a sétima mais 
segura do país em 2019. Ao todo, 
o instituto analisou dados de 666 
municípios com mais de cinquenta 
mil habitantes. Para os especialistas 
em segurança, a conquista foi obtida 
graças à atitude de Sato em investir 
R$ 1,4 milhão para oferecer uma 
melhor estrutura de trabalho à Guar-
da Civil Municipal. Além de mais 
viaturas, a corporação recebeu este 
ano novos armamentos, munições, 
equipamentos e uniformes. 

Mais do mesmo 
Para agonia da população de 

Pinda, a última sessão de Câmara 
teve novamente como “ponto alto”, 
a aprovação de projetos de denomi-
nações de estradas e ruas. A falta 
de propostas relevantes tem levado 
muitos moradores a questionarem 
até mesmo a necessidade do Legisla-
tivo contar com 11 vereadores. Para 
os cientistas políticos mais críticos, 
a atual composição da Casa deveria 
ter mais disposição e criatividade, já 
que se concentra apenas em “bati-
zar” vias e “fabricar” CEI's contra 
o prefeito Isael Domingues. 

Isael e Magrão na mesma live

Guaratinguetá – A parceria 
entre a Prefeitura e BeduTech, 
spin-off do Grupo Binário que 
apresentou na última terça-feira 
o Programa Educação Interativa, 
para implementação de um siste-
ma de transformação digital por 
meio da plataforma Google for 
Education. O trabalho será levado 
à 22 escolas, contemplando cerca 
de dez mil alunos. Guará foi a pri-
meira cidade da RMVale a receber 
a proposta que oferece assistência 
material, software e qualificação de 
professores. Com a ação, a secretaria 
de Educação volta a mostrar que tem 
lugar cativo entre as pastas capitais 
na administração de Marcus Soliva, 
ou seja, mais uma carta na manga 
para a prestação de trabalhos/resul-
tados, que cada prefeiturável terá 
que apresentar no ano que vem.

Lorena – A Câmara Municipal, 
que apesar do contingente superes-
timado de assessores e funcioná-
rios, planeja a abertura de mais um 
concurso público para suprir a falta 
de oficiais administrativos – para 
os gabinetes dos parlamentares, re-
cepcionistas e outros cargos. O fato 
controverso é que existem vários 
concursados do Legislativo empres-
tados a outras repartições da cidade, 
e dos que se acotovelam pelos cor-
redores da Casa, usufruem de um 
cartão alimentação sem reajuste no 
valor desde 2013. Comenta-se que 
a motivação de um novo concurso 
seria para dar legalidade à alguns 
portariados que já atuam junto aos 
vereadores e que podem ser exo-
nerados mediante ordem judicial, 
segundo o homem  que comanda 
a 'vontade política' do Legislativo.
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Queimadas recolocaram futuro de espaço em discussão em Lorena; Prefeitura promete PPP e rigor

Fábio Marcondes se reúne com famílias 
do Novo Horizonte para discutir aterro

Rafaela Lourenço
Lorena

Um antigo problema do 
Novo Horizonte voltou a ser 
motivo de reclamações em 
Lorena, os incêndios no Aterro 
de Inertes. Parte dos morado-
res protestaram na Câmara 
reivindicando o fechamento 
do espaço, chamado por eles de 
“Lixão”. A Prefeitura se reuniu 
com a comunidade e prometeu 
melhorias gradativas no local.

Após dois incêndios no aterro 
na mesma semana, um grupo 
de moradores foi até a Câmara 
protestar durante a última 
sessão com cartazes e gritos 
pelo fechamento do espaço na 
área acima do bairro. Repre-
sentando o Novo Horizonte, a 
empregada doméstica Maria 
Auxiliadora Antônia, a Dona 
Vera, de 66 anos, que mora 
no bairro há 35 anos, usou 
a tribuna livre para expor a 
situação do bairro que, segundo 
ela, há muito tempo sofre com 
os recorrentes incêndios e a 
grande quantidade de fumaça e 
odor que se espalha pelas ruas. 
“Quero apenas uma solução 
para aquele fogo, resíduo, sei 
lá o que que está acontecendo, 
que foi a semana inteira. Fogo 
de manhã, de tarde e de noite, 
Corpo de Bombeiro vai, cami-
nhãozinho joga água, ai uma 
hora depois começa tudo de 
novo”, protestou.

Na mesma sessão foram 
aprovados dois requerimen-
tos por unanimidade, um de 
autoria do vereador Maurinho 
Fradique (PTB), que pede infor-

mações ao Executivo sobre o 
Aterro e outro de Élcio Vieira 
Junior, o Elcinho (PV), solici-
tando a presença do secretário 
de Meio Ambiente, Willinilton 
Portugal, na Câmara para 
esclarecer dúvidas sobre o 
mesmo tema.

Em resposta ao pedido dos 
moradores, o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) e o 
secretário se reuniram com 
a comunidade do Novo Ho-
rizontes, na noite da última 
sexta-feira, no galpão da igreja 
Nossa Senhora Aparecida.

Com um clima quente entre 
reivindicações e esclareci-
mentos, a Prefeitura ouviu os 
moradores, que alegam não 
serem os responsáveis pelo 
fogo no aterro, e que há falta 
de fiscalização por parte da 
Prefeitura. Entre os pedidos 
de solução para a fumaça e o 
mau cheiro se sobressai o de 
fechamento do espaço.

Portugal explicou que o local 
não é um lixão e sim um Aterro 
de Inertes, que funciona com 
uma licença da Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado de São 
Paulo). Frisou ainda que não há 
riscos de desmoronamento ou 
explosões, pois não há geração 
de gás como um aterro que 
tem queimadores de gases e 
chorume, material que vai para 
o lençol freático. “É só ver o que 
a máquina está cavoucando (sic). 
Veja se é o tal do lixo que vocês 
(moradores) estão acusando. 
Nunca falei que foi morador 
do bairro que tacou fogo no 
aterro, mas sim que tacaram 
fogo, pois material de inertes 
só pega fogo se atearem”.

O prefeito explicou que uma 
das soluções para os pro-
blemas existentes é a PPP 
(Participação Pública Privada) 
aprovada na Câmara e que 
segue em processo de criação 
do termo de referência para 
abertura da licitação, no valor 
de R$ 900 mil.

De imediato, mais fiscaliza-
ção por parte da Prefeitura 
com as caçambas, maior se-
gregação dos materiais que 
as empresas destinam para o 
espaço, e o reforço da Guarda 
Civil Municipal, que atuará 
fortemente no bairro. “Con-
tratamos por R$ 70 mil a 

FIPE (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas), um 
instituto de dentro da USP, que 
analisou e corrigiu o projeto 
apresentado, e está no parecer 
final. Acabou o parecer, é coisa 
de dois meses no máximo, sai 
a licitação”.

De acordo com Portugal, a 
empresa vencedora da lici-
tação será responsável por 
mais de 12 serviços descritos 
no projeto aprovado pelos 
vereadores, como educação 
ambiental, coleta seletiva, 
transporte de resíduos para 
a Vale Soluções (empresa de 
Cachoeira Paulista que recebe 

o resíduo de Lorena), poda 
de árvores, compostagem, 
limpeza pública e a gestão 
completa do aterro. “Está 
numa fase inicial de R$900 
mil por mês. Nós já gastamos 
em torno de quase seiscentos 
só nos lixos, então a tendência 
é aumentar um pouco em re-
lação aos serviços. Vai haver 
um colegiado formado pela 
Prefeitura para acompanhar 
os trabalhos da empresa que 
ganhar”.

O chefe do Executivo refor-
çou que o Ministério Público 
está acompanhando todos os 
trâmites, e que a Cetesb não 

seria conivente com algo irre-
gular. “O projeto está pronto, 
a sede da empresa vai ser 
aqui (no aterro), nas ordens 
da Cetesb. Eu tenho 15 meses, 
e a certeza que no final do meu 
mandato 40% disso vai estar 
resolvido”.

Segundo o secretário de Meio 
Ambiente, a cidade produz 
atualmente cerca de 51 mil 
quilos de lixo por dia, aproxi-
madamente 1,5 milhão quilos 
ao mês. “Se tivesse vindo pra 
cá, o bairro de vocês já tinha 
sumido. Há fragilidades? Há. 
Há erros? Sim, e é através disso 
que estamos conversando”, 
reforçou a explicação de que 
o espaço não é um lixão con-
forme citado pelos moradores.

Para o controlador de pragas 
Mateus Bertiotti, de 33 anos, 
que mora no bairro há cinco, 
a Prefeitura deveria divulgar 
melhor os trabalhos que são 
realizados para que haja uma 
maior conscientização e partici-
pação dos moradores do bairro. 
“Entendo que está acontecendo 
algo, cheguei aqui não tinha 
asfalto, iluminação na rua da 
minha casa e hoje tem, então 
temos também que reconhecer 
o que está sendo feito, mas é 
preciso ter esse marketing”.

Por determinação da Cetesb, 
a pasta do Meio Ambiente 
investiu R$ 40 mil em quatro 
poços no aterro, na última se-
mana, para verificar se o chão, 
o lençol freático e a terra estão 
contaminados. O resultado 
chegará em trinta dias. Já a 
licitação para a PPP deve ser 
aberta em no máximo dois 
meses.

Anistia de juros e multas de até 100% e Refis tentam reduzir dívida ativa nas cidades da região e alavancar economia

Canas, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá têm 
novos planos para quem tem impostos em atraso

Rafaela Lourenço
Região

A Prefeitura de Canas 
sancionou a lei municipal 
que concede anistia de ju-
ros e multas referentes às 
dívidas com o IPTU (Imposto 
sobre a Propriedade Predial 
Territorial Urbana), ISSQN 
(Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza), taxas e 
débitos de outras naturezas. 
O prazo segue até o dia 10 
de novembro. O contribuinte 
poderá efetuar o pagamento 
a vista ou parcelado em 12 e 
24 vezes. Para o pagamento 
em cota única, o perdão de 
juros e multas será de 100%. 
Em caso de parcelamento 

em 12 vezes serão 50% de 
desconto e 30% para paga-
mento em 24 parcelas. O 
benefício está disponível 
apenas para os moradores 
que estejam em dia com o 
tributo referente ao exercí-
cio de 2019.

De acordo com a Prefeitu-
ra, o parcelamento poderá 
ser rescindido quando ve-
rificada a inadimplência de 
três parcelas consecutivas 
ou alternadas.

Os interessados devem ir 
até o setor de Tributação da 
Prefeitura, localizado à ave-
nida 22 de Março, nº 369, 
no Centro, de segunda a 
sexta-feira das 9h às 16h50, 
até o dia 10 de março.

Guaratinguetá e Cachoei-

ra Paulista também mantêm 
medidas para alavancar 
arrecadação deste ano.

Na região – Cachoeira 
Paulista segue com o Refis 
para descontos especiais 
de tributos até a próxima 
segunda-feira (30). Além do 
IPTU, descontos para im-
postos como o ISS (Imposto 
Sobre Serviços), aluguel, 
alvará, taxa de cemitério e 
de solo. Para a quitação dos 
débitos, 100% de desconto 
nos juros e multas. O muni-
cípio está parcelando em até 
quatro vezes, com desconto 
de 80%. Os interessados 
devem ir até a Prefeitura, 
no setor da Dívida Ativa, 
que fica à avenida Coronel 
Domiciano, nº 92, no Centro A avenida 23 de Março, em Canas; cidade tem plano para tributação

Fotos: Arquivo Atos

Conclusão de passagem é prevista a próxima semana no Sertão dos Marianos; 
ação facilita transporte escolar e escoamento de produtos agrícolas na cidade

Silveiras constrói ponte para evitar 
que moradores atravessem rio a nado

Da Redação
Silveiras 

Há mais de duas décadas 
obrigados a atravessarem o 
Rio Bocaina para terem acesso 
ao bairro Sertão dos Marianos, 
os moradores da zona rural 
de Silveiras receberam uma 
boa notícia na última semana. 
Com recursos e mão de obra 
própria, a Prefeitura iniciou 
a construção de uma ponte, 
que promete facilitar o dia a 
dia no local.

Antigo alvo de queixas de 
mais de trinta famílias, a falta 
de um ponto seguro de traves-

sia no Sertão dos Marianos 
faz com que elas enfrentem 
as águas do Rio Bocaina para 
conseguirem entrar e sair 
do bairro. Quando chove, os 
moradores são obrigados 
a aguardarem o tempo me-
lhorar, até que o nível do rio 
abaixe.

Além do escoamento de 
produtos agrícolas, a ausência 
de uma ponte prejudica tam-
bém a atuação do serviço de 
transporte escolar no bairro.

Buscando colocar um ponto 
final neste problema histó-
rico, a Prefeitura iniciou a 
construção da passagem no Obra da ponte prometida para facilitar acesso a bairros afastados

último dia 18. Prevista para 
ser concluída até o início da 
próxima semana, a ponte 
contará com 12 metros de 
extensão e quatro metros de 
largura. 

Apesar de preferir não re-
velar o valor do recurso mu-
nicipal investido na obra, o 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) revelou sua expecta-
tiva sobre as mudanças que 
a melhoria trará ao cotidiano 
dos moradores do Sertão dos 
Marianos. “Essa ponte bene-
ficiará muito estas famílias, 
que não precisarão    mais 
se arriscar, entrando no rio 

para terem acesso ao bairro. 
Também terão condições de 
trafegar por esta importante 
região rural os veículos do 
transporte escolar e dos pro-
dutores de leite. É motivo de 
orgulho para a nossa gestão 
poder atender esta reivindica-
ção tão antiga da população”. 

No fim de junho, o Sertão 
dos Marianos também foi pal-
co de obras de pavimentação. 
Na ocasião, as estradas que 
ligam o bairro ao Centro e ao 
Bom Jesus receberam diversas 
melhorias como nivelamento 
do solo, colocação de cascalho 
e limpeza de mato e sarjetas.

Fotos: Divulgação PMS

de segunda a sexta-feira das 
12h às 17h.

A Prefeitura de Guaratin-
guetá segue com o processo 
de anistia semelhante ao 
de Canas, com um maior 
parcelamento, até o dia 30 
de novembro.

A redução de 100% de mul-
tas e juros também é válida 
para o pagamento à vista. 
Para o parcelamento até o 
dia 30 dezembro a redução 
será de 80%, e 60% para 
pagamento em até 15 vezes.

Os atendimentos estão 
sendo realizados sede da 
administração municipal, 
pelo setor de Cadastro Fiscal 
e Imobiliário, localizado à 
rua Aluísio José Castro, nº 
147, no Chácaras Selles.

Cercado por moradores, Fábio Marcondes explica saídas para impedir novas queimadas no aterro

Fotos: Rafaela Lourenço
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Da Redação
Região

Estão abertas as inscrições 
para os cursos do quarto mó-
dulo do programa Qualifica 
Guará. As aulas têm previsão 
de início no próximo dia 8. 
Todos os cursos são gratuitos.

Serão disponibilizadas 960 
vagas distribuídas para cursos 
como auxiliar administrativo, 
auxiliar de logística, garçom, 
estética e beleza, eletricista 
encanador, cuidador de idosos 
e almoxarife.   

Os interessados devem levar 
uma cópia do CPF e RG (não 

será aceita CNH), uma cópia 
do comprovante de resi-
dência e um comprovante 
de escolaridade do ensino 
fundamental completo.

Para os menores é neces-
sária a presença de um res-
ponsável no ato da inscrição, 
com cópia da documentação.

O Qualifica Guará fica à 
rua Santa Clara, nº 301, no 
bairro Campinho. As inscri-
ções serão realizadas das 
9h às 21h.

Mais informações sobre 
o atendimento estão no site 
da Prefeitura, guaratingueta.
sp.gov.br, ou pelo telefone 
(12) 3133-9303.

Qualifica Guará abre 
cerca de mil vagas em 
cursos profissionalizantes

Ministério Público pede 
extinção de cinquenta 
cargos de confiança na 
Prefeitura de Roseira

O Ministério Público en-
trou com um pedido de 
ação direta de inconstitu-
cionalidade contra cerca de 
cinquenta cargos ocupados 
atualmente em provimento 
de comissão, ou seja, os cha-
mados cargos de confiança 
da Prefeitura de Roseira. 

A Promotoria alega que as 
funções contrariam artigos 
da Constituição Estadual, 
uma vez que, segundo o MP, 
revelam a criação indiscrimi-
nada, abusiva e artificial de 
cargos de provimento em 
comissão que não retratam 
funções de assessoramento, 
chefia e direção. 

No pedido de inconstitu-
cionalidade dos cargos, o 
promotor alegou que algu-
mas funções sequer possuem 
descrição de suas respec-
tivas atribuições na lei. Os 
vencimentos dos cargos, va-
riam de R$ 1.058 a R$4 mil.

Algumas funções, deno-
minadas na administração 
de Roseira como “chefes 
de divisão”, foram criadas 
em 1994. A inconstitu-
cionalidade nesses casos, 
segundo a Promotoria, 
se justifica, pois “na data 
da criação, foi estipulado 

que o preenchimento das 
vagas deveria ser feito por 
concurso público”.

Ao longo dos anos, todos 
os cargos que atualmente 
têm salários de R$ 1.667,34 
foram transformados em 
cargos de provimento em 
comissão, mesmo sendo 
mantidas as mesmas atribui-
ções. O Ministério Público 
citou ainda que a criação 
de cargos de confiança deve 
ser limitada aos casos em 
que seja exigível especial 
relação de confiança entre o 
governante e o servidor que 
não se encaixem em nenhu-
ma das funções citadas pela 
Promotoria. 

Sobre as descrições dos 
cargos, a ação alegou que 
cargos de confiança não po-
dem ter atribuições burocrá-
ticas, ordinárias, técnicas, 
operacionais e profissionais. 
Segundo o MP, as funções 
citadas na ação se encaixam 
nessas competências. 

Defesa – Em nota, a Pre-
feitura de Roseira alegou 
ainda não ter sido citada 
no processo, mas de acordo 
com o comunicado, o muni-
cípio está em consonância 
com a legislação brasileira 
e os cargos de confiança são 
ocupados de maneira legal 
pelos funcionários.

Ação cita que funções foram criadas 
abusivamente pelo poder público, 
com salários entre R$ 1.058 a R$ 4 mil

Rafael Rodrigues
Roseira

O prefeito de Roseira, Jonas Polidoro, enfrenta apontamento do MP

Parceria substitui 650 pontos 
de iluminação pública por 
lâmpadas de LED em Cruzeiro
Cidade é a quarta contemplada no Projeto de Eficiência Energética 
da EDP, com expectativa de até R$ 175 mil de economia por ano

Da Redação
Cruzeiro

Cruzeiro é a quarta cida-
de da região contemplada 
na chamada pública de 
Projetos de Eficiência Ener-
gética da EDP, empresa res-
ponsável pela distribuição 
de energia elétrica do Vale 
do Paraíba. A assinatura do 
contrato com o município 
ocorreu na última quinta-
-feira, com representantes 
da empresa e da Prefeitura.

O projeto conta com 
cerca de 650 pontos de 
iluminação pública com 
lâmpadas de tecnologia 
LED, mais eficientes, eco-
nômicas e sustentáveis. 

Com a instalação é pos-
sível reduzir o consumo 
oriundo de iluminação em 
346 megawatts/hora, o 
que equivale ao consumo 
médio anual de 145 fa-
mílias. A previsão é que a 
economia de energia para 
o município seja em torno 
de R$175 mil por ano.

Outra vantagem das lâm-
padas LED é a redução nos 
custos de manutenção, já 
que sua durabilidade é su-
perior ao sistema anterior 
utilizado. O novo modelo 
também gera menos im-

pacto ambiental por não 
possuir mercúrio e outros 
componentes nocivos em 
sua composição. 

O gestor executivo da EDP, 
Luciano Cavalcante, afirmou 
que “trazer mais eficiência 
para a iluminação pública 

municipal é sinônimo de 
mais qualidade e segurança 
para a população. Além dis-
so, com a economia gerada 
por meio das lâmpadas LED, 
será possível redirecionar os 
recursos em prol da própria 
cidade”. 

A troca terá início ainda 
este ano, com valor de in-
vestimento de aproximada-
mente R$ 860 mil. Jacareí, 
Santa Branca e Monteiro 
Lobato são outras cidades 
também contempladas com 
o projeto.

Assinatura de acordo entre a Prefeitura de Cruzeiro e EDP para implantação de novo sistema de iluminação

Fotos: Divulgação PMC

Postos disponibilizam vacinas de segunda a sexta-feira para crianças e adultos

Novos casos confirmados na região 
mantém atenção com o sarampo

Rafaela Lourenço
Região

A preocupação com o 
sarampo segue em alerta 
na região. Os números 
de casos confirmados e 
suspeitos aumentaram 
em cidades como Pinda-
monhangaba, Lorena e 
Ubatuba. As secretarias 
de Saúde intensificaram 
as ações para vacinar o 
público alvo.

Erradicado no Brasil des-
de 2016, o sarampo volta 
a fazer vítimas no país e a 
registrar casos na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). De acordo com o 
Ministério da Saúde, de-
vido ao aumento de casos 
de sarampo em alguns 
estados, todas as crianças 
de seis meses a menores de 
um ano devem ser vacina-
das (dose extra), sendo a 
primeira dose em crianças 
que completarem um ano, 
e a segunda dose com 15 
anos de idade, sendo a úl-
tima dose por toda a vida.

Em Pindamonhangaba, 
os casos confirmados subi-
ram de 7 para 8. Segundo a 
Prefeitura, o mais recente 
é de uma mulher de 39 
anos, moradora do bairro 
Socorro. Ela foi medicada e 
passa bem. Conforme pro-
cedimento padrão, após a 
suspeita registrada, toda a 
região recebeu o bloqueio 
da Saúde. Até o fechamento 
desta edição, 21 pacientes 
aguardavam resultado de 
exames laboratoriais.

Na cidade, além do pos-
to central, o Ciaf (Centro 
Integrado de Assistência 
à Família), todas 21 unida-
des de saúde contam com 
as vacinas. O atendimento 
é realizado das 8h às 16h.

De acordo com a secre-

taria de Saúde de Lorena, 
dos 22 casos suspeitos que 
aguardavam resultado do 
Instituto Adolf Lutz, um foi 
descartado e dois diagnosti-
cados reagentes, ambos em 
crianças, um bebê de dez 
meses e outro de um ano.

A Prefeitura de Lorena 
ressalta que as recomenda-
ções para os responsáveis de 
crianças com idade inferior 
a 6 meses são evitar locais 
onde haja aglomerações, 
manter higienização e venti-
lação adequada dos ambien-
tes, e que procurem imedia-
tamente um serviço de saúde 
em caso de sintomas como 
manchas vermelhas pelo 
corpo, febre, coriza, conjun-
tivite e manchas brancas na 
mucosa bucal. 

Na cidade as vacinas es-
tão disponíveis em todas as 
UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde), de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 17h.

Ubatuba confirmou na 
última terça-feira a segunda 
vítima da doença, um bebê 
de 11 meses, morador do 
bairro Ipiranguinha. Outros 
vinte casos suspeitos estão 
sendo apurados.

Cruzeiro aparece com 
um caso confirmado da do-
ença e sete que aguardam 
resultados de exames. No 
município, o atendimento 
também é feito em todos os 
postos de saúde de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 17h.

A secretaria de Saúde de 
Potim confirmou que a única 
infecção registrada na cida-
de foi no início de agosto em 
uma criança de 1 ano e 2 
meses. Ao que tudo indica, 
o vírus teria sido contraído 
em uma viagem feita a São 
Paulo. A criança passa bem. 

Em Potim as doses estão 
disponíveis na Sala da Vaci-
na, de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 13h e das 14h às 

17h. A UBS fica à praça Pa-
dre Josiro Ribeiro da Silva, 
100, no Frei Galvão. 

Aparecida informou que 
atualmente não há casos 
suspeitos na cidade, e o 
único confirmado é autóc-
tone, de um bombeiro que 

contraiu o vírus em Franco 
da Rocha-SP.

Em todos os municípios 
é indicado levar a carteira 
de vacinação para o profis-
sional de saúde verificar a 
necessidade de aplicação 
da dose.

Vacinação de criança na campanha que tenta combater o sarampo

Devem se vacinar

Dose extra para bebês de 6 meses a 12 meses
Crianças de 15 meses (segunda dose tetraviral)
Crianças de 15 meses a adultos de até 29 anos 

sem o registro de duas doses (se tiver tomado uma 
dose, terá que tomar a segunda. Se não tomou ne-
nhuma, deve receber duas no intervalo de 30 dias)

Adultos de 29 a 59 anos, sem registro na carteira 
(tomar uma dose)

Profissionais de saúde

Não devem se vacinar
Gestantes
Crianças menores de 6 meses
Imunodeprimidos

Público alvo da campanha

Fotos: Reprodução PMR

Fotos: Divulgação PMP
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Aparecida debate mudanças na feira 
para impedir multa de R$ 20 milhões
Assembleia aborda uso de espaço e regularização no centro de comércio ambulante

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
se reuniu na última quar-
ta-feira com os ambulantes 
da cidade para definirem 
medidas emergenciais que 
devem ser tomadas na feira 
livre. O objetivo é atender 
as exigências da Justiça, 
principalmente com relação 
à segurança do local.

O descumprimento das 
determinações pode acarre-
tar em uma multa de R$ 20 
milhões para administração 
municipal. Os valores ainda 
não foram executados, já que 
a Prefeitura tem recorrido das 
decisões ao longo dos anos. 

O processo, datado de 
1996, busca atender diversas 
exigências, como aumentar 
o espaço entre as bancas 
para facilitar o tráfego de 
pessoas e de estrutura para 
prestação de socorro, como 
ambulâncias. 

De acordo com o secretário 
de Indústria e Comércio Am-
bulante, Marcelo Monteiro, o 
encontro foi proveitoso. Ele 
destacou que os ambulantes 
entenderam a intenção da 
Prefeitura para cumprir as 
exigências do Ministério 

Público. “Foi uma reunião 
muito produtiva, que tinha a 
intenção de passar para todos 
os ambulantes que existe a 
necessidade de mudança, 
porque esse processo já foi 
julgado e a Prefeitura tenta 
recorrer para não pagar a 
multa. Mas a parte opera-
cional terá que ser feita”, 
explicou. 

O próximo passo, de acor-
do com Monteiro, é estudar 
com os agentes do Corpo de 
Bombeiros estratégias de 
segurança que atendam ao 
máximo as determinações 
judiciais para o funcionamen-
to da feira livre. “Estaremos 
acertando com o coman-
do do Corpo do Bombeiros 
para que Prefeitura faça um 

relatório para saber o que 
foi feito e aquilo que ainda 
deve ser feito para evitarmos 
problema”.

Desde 1996 foram feitas 
mudanças, como o recapea-
mento asfáltico da avenida 
Monumental, onde é insta-
lado o comércio de rua na 
cidade. Outro ponto também 
já realizado foi a exigência de 

lonas antichamas para cobrir 
as bancas.

Uma das determinações 
mais cobradas, que seria 
um espaço para o tráfego de 
ambulância no local, também 
foi cumprido parcialmente, já 
que a partir desse encontro, 
uma fiscalização vai avaliar 
os espaços no interior da 
feira. 

Mesmo com as alterações 
feitas ao longo dos anos, 
nenhum documento com-
provando as mudanças foi 
entregue ao Ministério Públi-
co. “Pelo que consta, a Justiça 
ainda não sabe o que foi feito. 
Vamos fazer uma reunião 
com o nosso departamento 
jurídico, levantando através 
de um relatório para mostrar 
o que foi feito e o que ainda 
falta fazer”, afirmou.

O presidente da Associação 
Independente do Comércio 
Ambulante de Aparecida, 
João Major, avaliou positi-
vamente o encontro entre 
a categoria e a Prefeitura. 
“A reunião foi muito boa, a 
prefeita foi muito solícita e 
compreensiva com a nossa 
situação. A administração nos 
deu toda assistência e todos 
compreenderam o desespero 
dos ambulantes”. 

Ele destacou que a possibi-
lidade de “desconforto” aos 
ambulantes com as medidas, 
como medição das bancas 
para saber a metragem cor-
reta, não pode afetar o anda-
mento do processo. “Todos os 
feirantes concordaram com 
todas as exigências, inclusive 
o recadastramento das me-
dições das bancas. Será feito 
um relatório para saber quem 
está com metragem a mais 
para que possa ser cortada”, 
explicou João Major.

Outra reunião deve ser 
realizada em caso da ne-
cessidade de abertura para 
espaços, após o possível 
corte de bancas que atual-
mente extrapolam o limite 
permitido.

Reunião entre feirantes de Aparecida e representantes da Prefeitura; debates sobre uso de espaço e estrutura disponíveis para ambulantes

Construção de Centro Educacional Avançado é iniciada no ‘Bem Viver’; unidades são orçadas em cerca de R$ 3,5 milhões

Pinda amplia educação integral em bairros afastados
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento de 
quase R$ 1,5 milhão, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
iniciou na última semana a 
construção do Ceap (Centro 
Educacional Avançado de 
Pinda) no conjunto habita-
cional ‘Bem Viver’, no bairro 
do Araretama, que será a 
segunda escola de tempo 
integral do município. Além 
das tradicionais matérias 
escolares pela manhã, os 
estudantes terão aulas de re-
forço, informática e música 
durante o período da tarde.

Contando com a presença 
do prefeito Isael Domin-
gues (PR) e diversas outras 
autoridades municipais, a 
cerimônia de lançamento das 
obras do Ceap foi realizada 
na manhã do último dia 20.

De acordo com a secretaria 
de Obras e Planejamento, a 
unidade terá uma área de 
pouco mais de 1.602 m² e 
será construída como uma 
extensão da escola municipal 
João Kolenda Lemos. Além 
de nove salas de aula, o novo 
prédio contará com quadra 

esportiva coberta, pátio com 
palco para atividades artís-
ticas, refeitório e banheiros. 

O secretário de Educação, 
Júlio César do Valle, revelou 
que a expectativa é que a 
obra seja concluída até o 
fim de março do ano que 
vem, e destacou os principais 
benefícios da medida, que 
contemplará 550 estudantes 
do ensino fundamental, com 
idades entre 5 e 11 anos. 
“As crianças passarão mais 
tempo no colégio, podendo 
eliminar suas dúvidas atra-
vés do reforço escolar. Outro 
diferencial será o curso de 
introdução à informática, 
que os auxiliará no apren-
dizado sobre ferramentas 
digitais. Além destas melho-
rias ao alunos, os pais terão 
também mais tranquilidade 
para trabalharem, já que sa-
berão que seus filhos estarão 
seguros na escola”.

Além da unidade do Bem 
Viver, está em andamento 
a construção do Ceap do 
bairro Castolira. Iniciada 
em agosto, a obra, que con-
ta com um investimento 
municipal de quase R$ 2 
milhões, é realizada como 

Fotos: Reprodução GESP

uma extensão da escola 
municipal Julieta Reale, e 
deverá ser concluída até o 
fim de fevereiro de 2020. 

“Estes pontos foram esco-
lhidos para abrigarem as 
duas escolas de tempo inte-
gral, pois contribuirão para 

o desenvolvimento destes 
bairros. Temos o objetivo 
de levar esta melhoria para 
outras regiões do município, 

e já estamos realizando os 
estudos de viabilidade neces-
sários”, revelou o secretário 
de Educação.

Assinatura da proposta para a construção do Ceap, que conta com investimento de quase R$ 1,5 milhão, da Prefeitura de Pindamonhangaba

Da Redação
Pinda

Pindamonhangaba segue 
com as obras de infraestru-
tura. A Prefeitura iniciou os 
trabalhos de recapeamento 
no Residencial Pasin. O 

investimento é feito com 
recursos próprios.

Segundo a secretaria de 
Obras e Planejamento, o 
serviço de fresagem foi fei-
to na última semana para 
iniciar o recapeamento das 
vias. Todo o residencial está 
recebendo as melhorias, que 

Prefeitura de Pinda investe em recapeamento de Residencial Pasin

Trabalho de recapeamento de ruas no Residencial Pasin, em Pinda; primeira fase atua em 2,5 quilômetros

começaram com as ruas 
Polônia e Noruega.

A secretária da pasta, Mar-
cela Franco, explicou que o 
serviço será realizado em 
duas fases, a primeira, nos 
30% dos locais que mais 
necessitam dos reparos, 
segundo o levantamento 
feito, o equivalente a 2,5 
quilômetro. “Este trabalho 
de recapeamento mostra 
que a administração muni-
cipal tem uma preocupação 
com a segurança das pes-
soas e qualidade do leito 
carroçável não somente no 
Pasin, mas em toda a cida-
de”, destacou.

O investimento, desde ma-
quinário a insumos, é prove-
niente dos cofres públicos. 
Perguntada sobre o valor 
das obras, a Prefeitura não 
informou até o fechamento 
desta edição.

Fotos: Divulgação PMP
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Dados foram divulgados pelo Estado e aponta 217 mortes nos primeiros oito meses do ano

RMVale lidera novamente ranking 
de assassinatos no interior paulista

Letícia Noda
Região

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) é, mais uma 
vez, a líder em assassinatos 
do interior de São Paulo, 
com 217 vítimas. Entre os 
meses de janeiro e agosto 
de 2019, foram registra-
dos 208 homicídios e nove 
latrocínios (roubo seguido 
de morte).

De acordo com os dados 
divulgados na última quar-
ta-feira pela secretaria de 
Estado da Segurança Públi-
ca, em segundo lugar vem 
a região de Campinas, com 
189 pessoas assassinadas 
no mesmo período, seguido 
da Grande Ribeirão Preto, 
com 151.

Apesar se estar no topo 
do ranking, a região tem o 
menor número de mortes 
violentas desde 2008, quan-
do registrou 180 homicídios 
e 19 latrocínios.  

Outros crimes também 
apresentaram redução no 

Vale, comparados ao ano an-
terior. Os casos diminuíram 
17%, de 5.819 para 4.821 
nos primeiros oito meses.

Em entrevista ao portal de 
notícias “O Vale”, o coronel 
José Eduardo Stanelis, co-
mandante do Comando de 
Policiamento do Interior, 
afirmou que a redução no 
número de mortes é fruto 
de um trabalho conjunto da 
Polícia Militar e as demais 
instituições do Estado, e 
garantiu que os indicadores 
criminais estão sendo moni-
torados e que a polícia tem 
trabalhado para alocar o 
policiamento onde for mais 
necessário. 

São José dos Campos teve 
redução de 13,5% no regis-
tro de vítimas de assassina-
tos neste período, foram 37 
para 32 vítimas. Jacareí e 
Taubaté também tiveram re-
dução dos índices de 4,17% e 
23% respectivamente, além 
de Guaratinguetá, onde as 
mortes caíram 43%.

Caraguatatuba aumentou 
suas vítimas em 33%, de 18 
para 24.

Trabalho de atendimento da Policia Militar; RMVale tem queda de números após oito meses do ano

Equipe da Guarda Municipal de Ubatuba; cidade, que investe alto em agrupamento para reforçar segurança é apontada como mais segura

Cidade sobe vinte posições em comparação a 2017; Campos do Jordão é a terceira no levantamento

Estudo de instituto classifica Ubatuba como 
o sétimo município mais seguro do País

Lucas Barbosa 
Ubatuba

Um levantamento publica-
do pelo instituto de consulto-
ria Urban Systems, na última 
semana, apontou Ubatuba 
como a sétima cidade mais 
segura do país. Além do mu-
nicípio litorâneo, a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) contou apenas com 
Campos do Jordão no ranking 
das cem cidades com os me-
lhores resultados.

Desde 2015 produzindo 
pesquisas sobre o potencial 
econômico e a qualidade 
de vida nos 666 municípios 
com mais de cinquenta mil 
habitantes do Brasil, o Urban 
Systems divulgou os dados do 
estudo de 2019 em seu site 
oficial, no último dia 18. 

De acordo com o órgão, os 
critérios avaliados na área 
da segurança pública foram 
eficácia dos mecanismos de 
monitoramento de áreas 
de risco, investimentos no 
combate à criminalidade, 
proporção de policiais por 
habitantes e número de ho-
micídios. 

Após analisarem os indi-
cadores, os especialistas do 
Urban Systems definiram as 
notas das cidades, em uma 
escala de 0 a 5. Segundo o 
levantamento, os dois locais 
mais seguros do país são 
Balneário Camboriú (Santa 
Catarina), com a nota de 
3,392, e Santana de Parnaíba 
(São Paulo), com a pontuação 
de 3,254. Fechando o “pódio” 
aparece Campos do Jordão, 
classificada com 3,218. Sé-
tima colocada no ranking, 
Ubatuba obteve a nota 3,121. 
A última vez que o município 
litorâneo havia aparecido na 
lista foi em 2017, quando 
foi considerada a 27ª mais 
segura. 

O resultado expressivo 
foi comemorado pela atual 
gestão de Ubatuba, coman-
dada pelo prefeito Délcio 
Sato (PSD). Para o secretário 
de Segurança Pública, major 
Rubens Martins, a boa co-
locação no levantamento é 
reflexo da política de investi-
mentos municipais no setor, 

Da Redação
Lorena

Antes líder e com dados 
crescentes, Lorena tem 
surpreendido ao receber 
diagnósticos de baixas nos 
índices da criminalidade. O 
município tem investido na 
estrutura da Guarda Muni-
cipal, que atua em parceria 
com as policias Civil e Mi-
litar, além de projeto para 
o videomonitoramento em 
pontos estratégicos.

Em agosto, a Guarda ga-
nhou um reforço para os 
patrulhamentos, com cerca 
de R$ 4 mil de investimento 
da secretaria de Segurança 
Pública, em fase embrionária 
da ação com bicicletas para 
ampliar o trabalho ostensivo.

Outra aposta é o sistema 
iniciado por câmeras insta-
ladas recentemente na praça 
Doutor Arnolfo de Azevedo e 
no calçadão Arthur Ballerini. 
“O mais importante é a po-
pulação saber que estamos 
olhando. Estamos 24 horas 
atentos com o que acontece 
na região central. Vamos 
atender todos os bairros, 
mas primeiro é um labora-
tório que em pouco tempo já 
mostrou o quão importante 
é”, destacou o secretário de 
Segurança Pública da cidade, 
Carlos Lescura.

A Prefeitura busca novos 
recursos para aumentar o 
cinturão de segurança mu-
nicipal e ampliar o serviço 
atendendo mais bairros com 
uma central de videomonito-
ramento.

Em 2019, a cidade tem 
queda flagrante nos dados 
da violência. Nos homicídios, 
a cidade registrou 12 casos 
no acumulado do ano, uma 
queda de 33% em compa-
ração aos 18 de janeiro a 
agosto de 2018.

Outras quedas foram em 
crimes como tentativa de 
homicídio, reduzido de 17 no 
ano passado para nove neste 
ano; estupro (de 15 para 9); 
roubos (de 2016 para 154) 
e furtos (de 509 para 482).

principalmente no reforço 
da estrutura da Guarda Civil 
Municipal. 

Atuando armada desde sua 
criação em 1994, a Guarda 
Civil de Ubatuba conta atual-
mente com 53 agentes, sendo 
40 homens e 13 mulheres. 
Durante o ano, o Executivo 
destinou cerca de R$ 1,4 
milhão para a compra de 
novos veículos, armamen-
tos e demais equipamentos. 
Além de três viaturas, foram 
adquiridas quarenta pistolas 
semiautomáticas, quatro mil 

munições, uniformes, bastões, 
coldres, coletes à prova de 
bala, sprays de gás lacrimo-
gênio. “Nós sabemos que a 
segurança pública é um dever 
do Estado, mas o prefeito fez 
um alto investimento, a fim 
de oferecer aos guardas mu-
nicipais a tranquilidade para 
exercerem suas funções. O 
efetivo é constantemente va-
lorizado, com a implantação 
da Atividade Complementar 
para possibilitar mais agentes 
na rua e a promoção de cur-
sos de capacitação”, explicou 

o chefe da pasta. 
Os interessados em confe-

rirem os demais resultados 
e detalhes do levantamento 
nacional de segurança podem 
consultar o site urbansys-
tems.com.br.

Estado – De acordo com a 
secretaria estadual de Segu-
rança Pública, Ubatuba tem 
mantido o índice de violência 
estável em comparação a 
2018. No último dado, publi-
cado pelo governo, a cidade 
litorânea registrou 13 homi-
cídios de janeiro a agosto, um 

a menos que o mesmo perí-
odo do ano passado. Neste 
período, a RMVale teve 198 
crimes do tipo.

Outro índice com leve al-
teração foi o número de 
roubos, que saiu de 221 nos 
oitos primeiros meses de 
2018 para 222, enquanto 
os furtos saltaram de 928 
para 947 ocorrências. Um 
dado que preocupa é o de 
estupros, com crescimento 
de 14 casos de janeiro a 
agosto de 2018 para 32 no 
acumulado de 2019.

Lorena derruba
criminalidade
após ações
de contenção

Da Redação
Pindamonhangaba

Dois jovens foram presos 
por tráfico de drogas e posse 
ilegal de arma de fogo, na 
noite da última quinta-feira, 
em Pindamonhangaba.

De acordo com a Polícia 
Militar, uma equipe patrulha-
va o bairro Parque Sangrilá, 
quando desconfiou da atitude 
da dupla que estava parada 
em uma via. 

Durante a abordagem, os 
suspeitos revelaram que es-
condiam entorpecentes e uma 
garrucha calibre 32 em um 
imóvel no bairro.  

Ao vistoriar o local, além da 
arma de fogo, os PM's locali-
zaram 257 porções de ma-
conha em um dos cômodos.  

A dupla, que já possuía 
antecedentes criminais, foi 
encaminhada ao 1º Distrito 
Policial de Pindamonhanga-
ba, permanecendo à disposi-
ção da Justiça.

Dupla é flagrada 
em Pinda com 
arma e maconha

Fotos: Reprodução

Uma foragida da Justiça foi 
capturada pela Polícia Militar 
na tarde da última quarta-
-feira no distrito de Moreira 
César, em Pindamonhangaba. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma equipe da PM re-
alizava uma ronda pela região 
central do distrito, quando 
percebeu que uma pedestre 
demonstrou nervosismo dian-
te a aproximação da viatura. 

Durante a abordagem, ao 

checar a documentação da 
suspeita, os agentes desco-
briram que ela era conde-
nada pelo crime de tráfico 
de drogas, tendo 2 anos e 
9 meses para cumprir de 
prisão.

A procurada foi conduzida 
ao 1º Distrito Policial de 
Pindamonhangaba, onde 
aguarda transferência para 
alguma cadeia feminina 
estadual.

Polícia captura foragida da 
Justiça em Pindamonhangaba

Após denúncia anônima, 
a Polícia Militar prendeu 
um traficante de drogas na 
madrugada da última quin-
ta-feira, em Cruzeiro. 

De acordo com a PM, 
informações relatadas por 
testemunhas apontaram que 
um homem estava comer-
cializando entorpecentes 
em uma esquina no bairro 
Vila Loyelo.

Ao chegar no local indica-

do, os PM's se depararam 
com o denunciado em ati-
tude suspeita. 

Na abordagem, foram 
encontradas com o acusa-
do 11 pedras de crack e 7 
cápsulas de cocaína. 

O criminoso, que já havia 
sido preso por tráfico de 
drogas, foi encaminhado 
ao Distrito Policial de Cru-
zeiro, onde permaneceu à 
disposição da Justiça.

Traficante é flagrado com 
crack e cocaína em Cruzeiro 

Fotos: Divulgação PMP
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Montevale confirma 
atrasos de salários

Empresa mantinha contrato com a Basf, rompido há uma semana após reincidência no atraso de pagamentos

Montevale demite 170 funcionários após 
atrasar salários e Fundo de Garantia em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um grupo de 170 fun-
cionários da Montevale, 
empresa que presta serviços 
no setor industrial do Vale 
do Paraíba, foi demitido há 
dez dias. Os trabalhadores 
relataram que estão com 
salário atrasado, sem vale, 
plano de saúde e sem o 
Fundo de Garantia há mais 
de um ano e meio.

Os colaboradores pres-
tavam serviço para a Basf, 
que rompeu o contrato com 
a Montevale após atraso no 
pagamento de salários aos 
trabalhadores por parte da 
terceirizada.

Com duração prevista até 
2021, o contrato, segundo 
a Montevale e a Basf, foi 
rompido após a empresa 
química alemã ter feito o 
repasse à terceirizada pelos 
serviços, mas a Montevale 
utilizou o recurso, que teria 
como destino o pagamento 
dos trabalhadores, para 
quitar outro débito aberto 
junto ao banco.

Um dos trabalhadores, 
que preferiu não se identi-
ficar, confirmou a situação. 
“Tem gente de nove, dez 
anos aqui, sem receber 
nada. O Fundo de Garantia 
está atrasado há um ano e 
seis meses. Férias, pagamen-
to, então, está uma situação 
meio preocupante”.

Outro colaborador seguiu 
o mesmo discurso e afirmou 
que a situação dos compa-
nheiros de trabalho é críti-
ca. “Falando por mim e por 
todos, a gente está passando 
dificuldade dentro de casa. 
Eles escutam isso e falam 
que estão no mesmo barco 
que a gente, mas não falam 
do dinheiro que receberam 
e não repassaram nenhum 
centavo para a gente”.

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores de Indús-
trias e Construções, Luiz 
Carlos Florêncio de Oliveira, 
afirmou que aguarda, por 
parte da Montevale, uma 
lista completa referente a 
cada trabalhador demitido, 
com os valores recebidos 
por meio de salários, vale, 
férias e Fundo de Garantia. 
Até agora o documento não 
foi liberado. “Nessa listagem 

aparecem valores que nós, 
enquanto sindicato, não 
avaliamos e não conversa-
mos com os trabalhadores 
a respeito disso. A obriga-
ção de pagamento é dela 
(Montevale), a obrigação de 
apresentação da lista é dela. 
Para que tenha um trâmite 
legal, nós vamos convocar 
uma assembleia para que 
cada trabalhador saiba o 
que vai proceder”, detalhou 
Oliveira.

Sindicalistas e trabalhadores durante assembleia em frente a empresa Montevale, que prestava serviços para a Basf, em Guaratinguetá

Fotos: Leandro Oliveira

O diretor da Montevale, 
Geraldo Roberto Rosa, confir-
mou que pelo menos 170 tra-
balhadores foram demitidos. 
De acordo o diretor, o último 
salário e vale estão atrasados, 
assim como o depósito do 
FGTS. “Realmente nós não 
pagamos o pagamento (sic) 
do dia 6, e o vale ficou para 
nós pagarmos dia 20, agora. 
Mas por falta de liberação de 
notas fiscais, a gente utilizava 
um banco de fomento em São 
Paulo, nós não conseguimos 
fazer o desconto e, conse-
quentemente, não tivemos 
a condição de ter o recurso 
para fazer o pagamento em 
função de que nós perdemos 
o contrato com a Basf”.

Rosa confirmou que a Mon-

tevale tinha mais um ano de 
contrato com a Basf. “Houve 
alguns atrasos (no pagamento 
de salários aos trabalhadores), 
três ou quatro vezes, fora al-

guns documentos que eu não 
tive condições de entregar 
para eles. Por força de contra-
to, foi quebrado o contrato”, 
destacou.

Questionado sobre o paga-
mento feito pela Basf e a falta 
de repasse que deveria ser feito 
aos trabalhadores, o diretor 
respondeu que não conseguiu 
porque com o dinheiro que 
“entrou”, foi utilizado para 
pagar outra conta, de banco. 
“Nós contávamos com esses 
recebíveis que têm agora”.

Sobre o Fundo de Garantia, 
o diretor confirmou que o 
dinheiro tem sido recolhido, 
mas não depositado. “Todos os 
funcionários que estão sendo 
demitidos, em que há pendên-
cia de pagamento do FGTS, 
está sendo pago através das 
rescisões e das negociações.”

Segundo o diretor, a Mon-
tevale não tem caixa para 
arcar com os acordos com os 
funcionários, mas tem acesso 
aos recursos recebíveis. O di-
retor garantiu que a empresa 
honrará com os compromissos.

Citada pelos funcionários 
e pela Montevale, a Basf se 
pronunciou por meio de nota. 
“A Basf informa que no último 
dia 6 de setembro foi avisada 
pelos colaboradores da Monte-
vale, que presta serviços para a 
empresa nas cidades de Guara-
tinguetá e Jacareí, que eles não 

receberam o pagamento da 
Montevale, previsto para o dia 
anterior. Diante da reincidên-
cia do problema e para evitar 
quaisquer riscos à segurança 
desses trabalhadores, a Basf 
solicitou à Montevale que 
orientasse os colaboradores 
em questão e que regularizasse 
todos os pagamentos penden-
tes (trecho da nota)”. O texto 
da Basf concluiu. “Apesar do 
pagamento ter sido reagenda-
do para o dia 20, a Montevale 
não cumpriu o compromisso 
e, diante disso, a Basf realizou 
uma reunião com esse forne-
cedor e com os sindicatos da 
Construção Civil de Guaratin-
guetá e Jacareí, e dos Químicos 
de Guaratinguetá, quando a 
Montevale concordou com a 
realização de assembleias, a 
fim de definir os pagamentos 
dos salários pendentes”.

O contrato foi rompido no 
último dia 18. A Basf garante 
que sempre cumpriu com suas 
obrigações contratuais.

Desde o comunicado de de-
missão feito na última semana, 
os trabalhadores estão parados 
na porta da Montevale, aguar-
dando um posicionamento 
oficial da diretoria da empresa.Em frente à empresa Montevale, grupo debateu saídas para evitar maior prejuizo para dispensados

Fotos: Leandro Oliveira

Levantamento do Caged aponta para criação de 1.947 novas vagas no mês de agosto; Pinda lidera ranking regional

Geração de empregos tem salto positivo na região

Letícia Noda
Região

A economia da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) gerou 1.947 vagas 
de emprego com carteira 
assinada no mês de agosto, 
segundo dados divulgados 
na última quarta-feira pelo 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos). No mesmo mês do ano 
passado foram criadas 1.141 
vagas formais. 

O saldo é a diferença entre 
contratações e demissões, 
colocando agosto como o 
segundo mês consecutivo 
gerando novas vagas no mer-
cado de trabalho após dois 
meses seguidos de saldos 
negativos. 

Em 2019, os meses com 
saldo positivo de empregos 
foram fevereiro com 1.363 
vagas, abril (com 1.049) e 
julho (com 830). Apresenta-
ram saldo negativo os meses 
de março com -1.138, janeiro 
(-663), maio (-147) e junho 
(-106 vagas). 

Entre os meses de janeiro e 
agosto foram criadas 4.169 
vagas de emprego com car-
teira assinada na região, 
segundo o Ministério da 
Economia, o melhor resul-
tado para o mesmo período 
desde 2013, quando a região 
obteve 4.466 novos postos 
de trabalho.

Durante o oitavo mês do 
ano, a geração recorde foi 
no setor de serviços, abrin-
do 1.037 vagas, que vem se 
recuperando após corte por 
três meses seguidos. Em se-
guida vem o comércio, com 
504 oportunidades abertas 
e a construção civil, com 
345. A administração públi-
ca abriu 111 empregos e a 
indústria, 105.

As cidades que mais abri-
ram postos de trabalho em 
agosto da RMVale foram São 
José dos Campos, com 691; 
Jacareí vem em segundo 
lugar com 260 empregos 
no mês; seguida de Taubaté 
com 225. 

No acumulado do ano, o 
setor de serviços também 
mantém maior saldo da 

Fotos: Arquivo Atos

região, com 2.320 postos 
criados. A construção civil 
criou 1.456, a administração 
pública foi responsável por 
934 vagas, e a indústria, 614. 

Nos oito primeiros meses 

de 2019, Pindamonhanga-
ba se manteve no primeiro 
lugar no ranking da RMVale 
com 1.010 empregos gera-
dos, seguida por Campos do 
Jordão com 1.003 e Guara-

tinguetá com 421. Outras 
cidades com saldo positivo 
no período foram Piquete 
com 142 vagas, Cruzeiro com 
104 e Lorena com 74 postos. 

Já as cidades do Litoral 

Norte se mantiveram nas úl-
timas colocações do ranking, 
apresentando saldo negati-
vo, casos de Caraguatatuba, 
com -136 vagas e Ubatuba, 
com -784.

Vagas no comércio alavancam geração de empregos apresenta dados positivos na RMVale; Pinda segue em primeiro lugar do ranking da região
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Deic apreende 14 toneladas de 
produtos piratas em Aparecida
Oito lojas foram esvaziadas após ação da delegacia antipirataria 
de São Paulo; mais de 950 sacos com calçados foram recolhidos

Fotos: Letícia Noda

Viaturas do Deic durante ação contra comércio pirata nas ruas de Aparecida; pelo menos 14 toneladas de material ilegal foram apreendidas

Leandro Oliveira
Aparecida

Uma operação do Deic (De-
partamento Estadual de Inves-
tigações Criminais) terminou 
com uma grande quantida-
de de produtos falsificados 
apreendidos em Aparecida. A 
ação foi realizada na última 
quinta-feira, em 15 lojas da ci-
dade, sendo que em oito delas 
foram confirmadas as vendas 
de produtos pirateados. Ao 
todo, 14 toneladas de calçados 
piratas foram recolhidos pelo 
Departamento. A operação foi 
liderada pela delegacia Antipi-
rataria do Deic de São Paulo.

Os policiais civis chegaram 
a Aparecida por volta das 15h 
e realizaram vistorias na rua 

Monte Carmelo, uma das 
principais para o comércio 
local. O delegado titular, 
Wagner Carrasco, confirmou 
ao Jornal Atos os detalhes 
da operação. “Desenvolve-
mos uma operação, viemos 
com nosso contingente e 
conseguimos, em alguns 
estabelecimentos, encon-
trar produtos contrafeitos e 
efetuamos nessa apreensão, 
que resultou em 950 volu-
mes, mais especificamente 
950 sacos que acabaram 
enchendo um caminhão de 
produtos contrafeitos. Eles 
foram apreendidos junto 
ao Deic e nós temos oito 
investigados por conta des-
sa conduta de crime contra 
registro de marca".

A denúncia foi feita pelas 

próprias marcas detentoras 
dos modelos e design dos 
calçados. O delegado prefe-
riu não citar os nomes das 
marcas que efetuaram as 
denúncias, mas confirmou se 
tratar dos principais nomes 
no ramo de calçados. Tênis, 
chinelos, sapatos, alpargatas 
e demais itens foram recolhi-
dos de forma imediata pelos 
agentes.

Os policiais vistoriaram 15 
estabelecimentos comerciais 
do município, em especial na 
região central da cidade, e 
em oito deles foram encon-
trados modelos pirateados. 
Oito comerciantes vão res-
ponder judicialmente pelo 
crime de pirataria. "Eles 
vão responder pelo crime 
contra registro de marca. 

Por se tratar de crime de 
menor potencial ofensivo, 
não vão presos, mas res-
pondem o inquérito, depois 
o processo, e se o Judiciário 
entender, eles acabam sen-
do responsabilizados por 
isso", explicou Carrasco. As 
lojas não foram fechadas ou 
lacradas pela delegacia. "Se 
os laudos comprovarem a 
falsificação, essas pessoas 
serão processadas”, con-
cluiu o delegado.

Pelo menos um caminhão 
de pequeno porte e uma 
caminhonete foram usados 
para recolher as merca-
dorias pirateadas. Lojas e 
pontos comerciais da região 
central de Aparecida per-
maneceram com as portas 
fechadas após a operação.

Da Redação
Piquete

A noite da última quin-
ta-feira foi de susto para 
quem passou pela rodovia 
BR-459, que liga Lorena ao 
Sul de Minas Gerais, no tre-
cho do bairro Santa Isabel, 
em Piquete. Um incêndio 
tomou conta do estoque 
de uma fábrica de tintas.

O fogo atingiu o espa-
ço, de cerca de 80 m², 
que abriga galões na ATS 
Color do Brasil, por volta 
das 22h. Cerca de trinta 
minutos depois, caminhões 
do Corpo de Bombeiros 
já faziam o combate ao 
incêndio.

O trecho da rodovia che-

gou a ser fechado, o que não 
impediu a aglomeração de 
curiosos. Quem acompa-
nhou os trabalhos de perto 
revelou que foram várias ex-
plosões devido ao material 
inflamável, mas a ocorrência 
não deixou feridos. Como a 
empresa não possui ativi-
dades noturnas, não havia 
funcionários no galpão.

Até o fechamento desta 
matéria não havia informa-
ções sobre o que poderia ter 
causado o incêndio.

De novo – Esta não é a pri-
meira vez que o local é alvo 
de ocorrências como a de 
quinta-feira. Em 2014, um 
acidente em um dos galpões 
também causou estragos na 
fábrica, que fica na entrada 
da cidade.

Incêndio atinge fábrica 
de tintas em Piquete

Fogo que atingiu fábrica de Piquete na noite desta quinta-feira

Fotos: Colaboração Carol Roque

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Campeonato de futebol amador começa neste 
final de semana após polêmicas em Guará
Envolto por atritos, competição deve durar dois 
meses e será organizada por associação e secretaria

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Depois de polêmicas e até 
discursos na Câmara, o Cam-
peonato Amador de Futebol 
de Guaratinguetá deste ano 
foi confirmado pela secreta-
ria de Esportes. A realização 
será da Afag (Associação de 
Futebol Amador de Guaratin-
guetá) e contará com o apoio 
da secretaria. Assim como 
no ano passado, serão dez 
equipes em busca do título 
neste ano.

A competição chegou a 
ficar em risco, após a secre-

taria de Esportes revelar que 
não teria condições de arcar 
com a estrutura. A diretoria 
da Associação chegou a se 
dissolver, mas agora, com 
uma nova comissão, o cam-
peonato voltou a “ganhar 
vida”.

Os times foram divididos 
em dois grupos com cinco 
equipes cada, se enfrentando 
dentro do mesmo grupo. Os 
dois melhores avançam às 
semifinais. As partidas de 
mata-mata terão jogo único. 
No ano passado, Acadêmicos 
do Campo do Galvão e Ca-
pituba fizeram a final, que 

acabou coroando a equipe 
da Capituba.

O secretário de Esportes 
de Guaratinguetá, Joel Pi-
nho, confirmou como foi 
definida a divisão de tarefas 
para organização e apoio 
ao campeonato deste ano. 
“A secretaria de Esportes 
dará apoio na premiação, 
contratação de arbitragem, 
sessão de campos, entre 
outras necessidades. A se-
cretaria é uma apoiadora. 
O campeonato mesmo será 
dirigido por uma comissão 
que se formou na diretoria 
da Afag. É uma comissão 
provisória que vai até o fim 
dessa competição, tendo 
em vista que ano que vem 
tem eleição para definir a 
nova diretoria da Afag para 
dirigir o esporte amador em 
2020”.

De acordo com o secre-
tário, serão usados dois 
campos do município para 
realização das partidas. A 
primeira fase terá jogos no 
estádio do complexo esporti-
vo do Pedregulho. As semifi-
nais e final serão disputadas 
no estádio Professor Dario 
Rodrigues Leite. As partidas 
serão disputadas sábado à 
tarde e domingo de manhã.

Atual campeão, o Capi-
tuba, está no grupo A, que 
conta ainda com Pavilhão, 
Santa Edwirges, Atecubanos 
e Fechamento. As equipes do 
grupo B são Prainha, Parque 
São Francisco, Cabeça Ama-
rela, Acadêmicos do Campo 
do Galvão e Rocinha. Neste 
sábado, Pavilhão e Capituba 
abrem a competição às 15h, 
no Pedregulho.

Partida pelo Amador em 2017; torneio volta neste final de semana

Fotos: Arquivo Atos
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Empresas investem cada vez 
mais em ações sustentáveis

Da Redação
Piquete

que inclui; a Segurança 
Hídrica, Eficiência na Produ-
ção e Distribuição de água 
com Respeito às Pessoas.

Segundo a gerente ope-
racional Indiara Jogas, essa 
diretriz a favor da susten-
tabilidade é uma vivência 
comum dentro do grupo 

Iguá. “O propósito é fazer a 
diferença no setor de sanea-
mento, visando promover a 
ampliação do impacto social 
através da conscientização em 
relação aos ciclos da natureza, 
possibilitando a preservação 
dos recursos naturais e o de-
senvolvimento sustentável”, 
ressaltou a gerente.

Tendo como um de seus 

Recursos 
naturais já são 
considerados 
bens finitos

O desenvolvimento sus-
tentável, segundo a ONU 
(Organização das Nações 
Unidas), é definido como 
“aquele que satisfaz as ne-
cessidades do presente sem 
afetar a capacidade das ge-
rações futuras de suprirem 
as próprias necessidades”. 
No Brasil, as práticas sus-
tentáveis tornaram-se parte 
da rotina de muitas pessoas, 
inclusive das empresas, que 
buscam através da conscien-
tização social a preservação 
da natureza.

Em Piquete, a empresa 
responsável pelo sanea-
mento básico do município, 
a Águas Piquete, segue em 
uma de suas vertentes o 
“SEER”, que é um conjunto 
de prioridades sustentáveis 

pilares de atuação a efi-
ciência nos processos de 
tratamento e distribuição, 
a Águas Piquete busca ga-
rantir que a entrega de 
água ocorra com qualidade, 
contando com uma rotina 
de manutenção preventiva 
de todo o sistema operacio-
nal, auxiliado pelo uso da 
tecnologia nos processos. 
São monitorados os indica-
dores de desempenho, como 
de qualidade da água dis-
tribuída, tratada e filtrada, 
as perdas, os consumos de 
insumos e energético.

Com o compromisso de 
conscientizar a população, 
Águas Piquete, dá algumas 
dicas sustentáveis como: 
Evitar o desperdício da 
água, reciclar corretamen-
te o lixo e preservar as 
áreas verdes.  De acordo 
com a gerente operacional, 
“são pequenas atitudes, 
porém diárias que nos per-
mitirão melhorar nossa 
comunidade, nossa cidade 
e consequentemente nosso 
país, iniciamos com a cons-
cientização, mas queremos 
que a preservação do meio 
ambiente, se torne rotina”, 
conclui Jogas.

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

 Pregão Presencial nº 81/2019 – Processo nº 461/2019
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório no 
Processo de Licitação que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de limpeza e tratamento de água, para as piscinas do Complexo 
Aquático do Centro Social Urbano – CSU. Os autos do processo permanecem à disposição 
para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, 
Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria 
- Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 7947/2019 - Contrato nº 72/2019 – PP Nº 24/2019 - PML
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: Fluxion Eventos Eireli EPP - CNPJ: 05.256.973/0001-00
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no art. 65, I a e b da Lei nº 8.666/93 e
no Parecer Jurídico 758/19, diante da ausência de lesão ao interesse público, nem prejuízo
a terceiros, fica suprimido 5,11% (cinco vírgula onze por cento), equivalente a R$  2.800,00 
(dois mil e oitocentos reais) ao Item 4,
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 6903/2019 - Contrato nº 27/2019 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 02/2019 - PML
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: Milclean Comércio e Serviços Ltda
CNPJ: 02.666.114/0001-09
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no art. 65, I “a” da Lei nº 8.666/93, fica 
acrescido 5,654% (cinco inteiros seiscentos e cinquenta e quatro milésimos por cento), 
equivalente a R$ 39.731,77 (trinta e nove mil setecentos e trinta e um reais e setenta e sete
centavos), ao valor global do contrato, destinado à alteração qualitativa da Unidade nº 04
– CREAS, provenientes do Lote nº 4.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a”, da Lei 8.666/93, fica suprimido
3,113%(três inteiros centro e treze milésimos por centro), equivalente a R$ 21.875,96
(vinte e um mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), ao valor global
do contrato, destinados à alteração qualitativa da Unidade n04 –CREAS proveniente do
Lote nº 04.
CLÁUSULA TERCEIRA: A cláusula 4.1 do contrato nº 27/19 passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“4.1 O valor total do presente contrato é de R$ 720.589,88 (setecentos e vinte mil quinhentos 
e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), sendo que a CONTRATADA perceberá 
a importância mensal estimada de R$ 60.049,16 (sessenta mil quarenta e nove reais e 
dezesseis centavos). 
CLÁUSULA QUARTA: A As despesas decorrentes deste termo aditivo, até o término da
vigência contratual, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Nota de Pré-
empenho nº 3283/2019 Ficha nº 327: 02.02;02.02.03;08;244;0021;2036;05;3.3;90.39.78
;500.0002.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROC Nº 532/19-SUP - GPRO: 8962/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em curso de treinamento de operação dos
sistemas do Ministério da Cidadania (CAD ÚNICO, RMA, SISC, PRONTUARIOS SUAS) 
para capacitação dos colaboradores.
CONTRATADA: INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 10.902.157/0001-66
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
VALOR TOTAL: R$ 1.846,00 (um mil oitocentos e quarenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019.

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.
CONTRATADA: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 
HOSPITALARES - EIRELI - CNPJ: 21.504.525/0001-34
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 29, 33, 37, 217, 243, 279, 281, 283, 285, 315, 335, 3647, 
373, 377, 407, 411, 413, 415, 419, 421, 429, 501, 557, 575, 599, 637, 660, 662, 664, 666, 
670, 672, 674, 676, 680, 704, 706, 722.
VALOR TOTAL: R$ 191.549,33 (cento e noventa e um mil quinhentos e quarenta e nove
reais e trinta e três centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 26/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2019 PROC. Nº 430/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão onerosa de uso de bem público em caráter precário dos espaços no
Mercado Municipal de Lorena objetivando a comercialização de bens e serviços à 
população, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no Termo de 
Referência que integra esse contrato – Anexo I.
CONTRATADA: MARIA ESTELA DE SOUZA16279929876 - CNPJ: 34.771.244/0001-90
VENCEDOR DO BOX: UC-M31
VALOR MENSAL: R$ 210,00 (duzentos e dez reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses. DATA DA ASSINATURA: 26/09/2019
CONTRATADA: LUCIMEIRE MOTA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA17129597860
CNPJ: 34.721.053/0001-13
VENCEDORA DO BOX: UC-M24
VALOR MENSAL: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses. DATA DA ASSINATURA: 26/09/2019
CONTRATADA: LUCRECIA MARIA PEREIRA DA COSTA88654753820
CNPJ: 34.765.144/0001-50
VENCEDORA DO BOX: UC-M34
VALOR MENSAL: R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses. DATA DA ASSINATURA: 26/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2019 PROC. Nº 437/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo para o laboratório de Análises Clínicas.
CONTRATADA: SINÉZIO DE OLIVEIRA PINTO ME - CNPJ:13.839.148/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,7
4,75,76,77,78,79,80,81,82,161, 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,
175,176,177,178,179,180,181,182, 183,184,185,186,187,188,189 .
VALOR TOTAL: R$ 198.218,55 (cento e noventa e oito mil duzentos e dezoito reais e
cinquenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019 PROC. Nº 460/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de transporte, para viagens
intermunicipais e interestaduais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria Municipal de Cultura, conforme descrição, quantitativos e demais
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ÁRIES TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP
CNPJ: 43.545.763/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 08, 10.
VALOR TOTAL: R$ 75.520,00 (setenta e cinco mil quinhentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 532/2019-SUP;8962/19- 
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada em curso de treinamento de operação dos sistemas do Ministério 
da Cidadania (CAD UNICO, RMA, SISC, PRONTUARIOS SUAS) para capacitação dos 
colaboradores. INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
CNPJ Nº: 10.902.157/0001-66

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 545/2019-SUP;8346-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é aquisição de materiais de 
higiene para atender as necessidades do paciente Gerson Maravilha dos Santos.
ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME - CNPJ Nº: 31.545.010/0001-36
H.M.A. DA SILVA LORENA ME - CNPJ Nº: 00.348.272/0001-87

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2019 PROC. Nº 459/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas Secretarias, conforme descrição,
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital.
CONTRATADA: MOMILLI COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 13.889.622/0001-64
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 33, 34, 59, 60, 79, 80, 99, 100, 163, 164
VALOR TOTAL: R$ 67.815,63 (sessenta e sete mil oitocentos e quinze reais sessenta e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 96, 114, 119, 120, 121, 122, 129, 130, 
145, 146, 155, 156, 157, 158
VALOR TOTAL: R$ 42.202,60 (quarenta e dois mil duzentos e dois reais sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: WAGNER LUIZ DE AQUINO GRÁFICA ME CNPJ: 05.776.595/0001-95
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 06, 37, 38, 49, 50, 55, 56, 65, 66, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 101,
102, 111, 112, 149, 150, 151, 152, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 172
VALOR TOTAL: R$ 63.931,89 (sessenta e três mil novecentos trinta e um reais oitenta e nove 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP - CNPJ: 16.622.225/0001-10
VENCEDORA DOS ITENS: 07, 08, 53, 54, 67, 68, 69, 70
VALOR TOTAL: R$ 21.552,26 (vinte e um mil quinhentos cinquenta e dois reais vinte e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019 
CONTRATADA: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME - CNPJ: 26.193.511/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 09, 10, 21, 22, 23, 24, 57, 58, 71, 72, 73, 74, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 139, 140
VALOR TOTAL: R$ 23.859,42 (vinte e três mil oitocentos cinquenta e nove reais quarenta e dois 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 
CNPJ: 10.290.557/0001-68
VENCEDORA DOS ITENS: 11, 83, 95
VALOR TOTAL: R$ 48.590,50 (quarenta e oito mil quinhentos e noventa reais cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI - CNPJ: 30.679.381/0001-48
VENCEDORA DOS ITENS: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41, 42, 43, 44, 84, 103, 104, 113, 141, 142, 
147, 148, 153, 154
VALOR TOTAL: R$ 46.039,53 (quarenta e seis mil trinta e nove reais cinquenta e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME CNPJ: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 19, 20, 61, 62, 63, 64, 93, 94, 123, 124, 137, 138
VALOR TOTAL: R$ 73.584,73 (setenta e três mil quinhentos oitenta e quatro reais setenta e três 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ: 11.191.505/0001-05
VENCEDORA DOS ITENS: 25, 26
VALOR TOTAL: R$ 71.244,96 (setenta e um mil duzentos quarenta e quatro reais noventa e seis 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019 
CONTRATADA: BRAVERY IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP - 
CNPJ: 02.456.074/0001-62
VENCEDORA DOS ITENS: 29, 30, 39, 40, 159, 160, 173, 174, 175, 176
VALOR TOTAL: R$ 38.922,39 (trinta e oito mil novecentos vinte e dois reais trinta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI ME - CNPJ: 19.769.219/0001-88
VENCEDORA DOS ITENS: 35, 36, 87, 88
VALOR TOTAL: R$ 20.338,34 (vinte mil trezentos trinta e oito reais trinta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ: 04.013.164/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 81, 135
VALOR TOTAL: R$ 52.600,17 (cinquenta e dois mil seiscentos reais e dezessete centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: JCB MATERIAIS LTDA ME - CNPJ: 07.364.386/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 85, 86, 115, 116, 125, 126, 132, 133, 134, 167, 168, 177, 178, 179
VALOR TOTAL: R$ 47.771,98 (quarenta e sete mil setecentos setenta e um reais noventa e oito 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: LC COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 27.106.398/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 97, 98
VALOR TOTAL: R$ 54.132,00 (cinquenta e quatro mil cento trinta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP - CNPJ: 15.725.489/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 27, 28, 31, 32, 75, 76, 82, 143, 144
VALOR TOTAL: R$ 43.607,21 (quarenta três mil seiscentos e sete reais vinte e um centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019 
CONTRATADA: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 21.278.096/0001-24
VENCEDORA DOS ITENS: 117, 118, 127, 128
VALOR TOTAL: R$ 153.226,24 (cento cinquenta e três mil duzentos vinte e seis reais vinte e quatro 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: COMERCIAL LICYTARE LTDA EPP - CNPJ: 29.625.203/0001-55
VENCEDORA DOS ITENS: 136
VALOR TOTAL: R$ 15.711,66 (quinze mil setecentos e onze reais sessenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019
CONTRATADA: TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ: 08.610.916/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 131
VALOR TOTAL: R$ 37.972,44 (trinta e sete mil novecentos setenta e dois reais quarenta e quatro 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019

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 proposta da empresa 
RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA ME foi CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores 
da empresa RJC Defesa e Aeroespacial Ltda, a participarem da 
Assembleia Extraordinária, que se realizará no próximo dia 02 de outubro 
de 2019, às 07h00, em convocação única, respeitando quorum legal, na 
sede da empresa, situada na Estrada do Piaguí, Km1, no bairro Porto 
do Meira, na cidade de Lorena/SP, para tratar de assuntos referente a 
Acordo Coletivo de Trabalho.
Lorena/SP, 25 de setembro de 2019.

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2019 PROC. Nº 464/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços para locação, montagem e desmontagem de brinquedos 
para a festa do dia das crianças realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena,
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência –
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LUCIANO CARLOS ESCOBAR MEI - CNPJ: 18.734.001/0001-25
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
VALOR TOTAL: R$ 6.549,00 (seis mil quinhentos quarenta e nove reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 27/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019 PROC. Nº 460/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de transporte, para viagens
intermunicipais e interestaduais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria Municipal de Cultura, conforme descrição, quantitativos e demais
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: TRANSVALE TURISMO, FRETAMENTO E LOCAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 25.011.490./0001-52
VENCEDORA DOS ITENS: 02, 05.
VALOR TOTAL: R$ 30.700,00 (trinta mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 27/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019 – PROC. 296/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, 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, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA ME CNPJ: 27.154.995/0001-00
Valor total de: R$ 612.282,36 (seiscentos e doze mil duzentos e oitenta e dois reais e 
trinta e seis centavos).



28 DE SETEMBRO DE 2019 11

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 

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 – Vendo trailer 
3x2 preto semi novo, 
documentado, em-
placado, parcela no 
cartão em 5x. Tr.F: 
99118-7788 
Pinda – Vendo bici-
cleta elétrica – c/nota 
fiscal. Tr.F: 98299-
1607
Pinda – Alugo mesas 
e cadeiras p/festas e 
eventos. Tr.F: 99740-
2944
Pinda – Vendo máqui-
na de café expresso 
Tres corações. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo free-
zer Consul – em per-
feito funcionamento 

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-

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 elétrica. 
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
Pinda – Vendo Suzuki 
GSR 150 – ano 2016 
– prata. Aceito troca. 
Tr.F: 99665-4632
Pinda – Vendo Twis-
ter 250 ano 2018 – 
doc.ok, único dono. Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RÔMULO DA SILVA VENZON, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em 
Pindamonhangaba-SP, no d ia 09 de março de 1988,  res idente e 
domiciliado Rua Pichororé nº 83, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
em Pindamonhangaba SP, filho de VILSON VENZON e MARIA DE FÁTIMA 
SOUZA SILVA VENZON. BEATRIZ SALGADO RIBEIRO ALVES ,  de 
nacionalidade brasileira, profissão gastróloga, estado civil solteira, de 32 anos 
de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de outubro de 1986, 
residente e domiciliada Rua Pichororé nº 83, Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, em Pindamonhangaba SP, filha de NILO DE SIQUEIRA ALVES e 
MARIA CELIA SALGADO RIBEIRO DE SIQUEIRA ALVES. 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 
setembro de 2019
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIO ISMAEL MORAES NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão operador de máquinas, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, 
nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de outubro de 1982, residente e 
domiciliado Rua Cachoeira Paulista nº 9, Cidade Nova, em Pindamonhangaba 
SP, filho de ENOQUE DIAS DO NASCIMENTO e MARIA JOSÉ DE MORAES 
NASCIMENTO. BRUNA ROCHA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão cuidadora de idosos, estado civil solteira, de 35 anos de idade, 
nascida em Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de julho de 1984, residente e 
domiciliada Rua Cachoeira Paulista nº 9, Cidade Nova, em Pindamonhangaba 
SP, filha de JORGE FERNANDES DA SILVA e JOVELINA ROCHA 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,  27 de setembro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO MARCOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
pedreiro, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em distrito 
Camela - Ipojuca-PE, no dia 11 de janeiro de 1996, residente e domiciliado 
Rua Drausio nº 29, casa 1, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho 
de ROSINEIDE SILVESTRE DE SOUZA LIMA. ANA PAULA LEITE DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, 
de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de abril 
de 1996, residente e domiciliada Rua Drausio nº 29, casa 1, Araretama, em 
Pindamonhangaba SP, filha de ZAQUEO SANTOS DE OLIVEIRA e MARIZETE 
LEITE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código 
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de setembro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX CRISTIAN DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico 
contabilidade, estado civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em 
Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de março de 1977, residente e domiciliado 
Rua Massami Yonemoto nº 132, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba 
SP, filho de BARNABÉ CARLOS DA SILVA e LÉA MARLI VIANNA DA SILVA. 
BRUNA DOS SANTOS COUTO, de nacionalidade brasileira, profissão 
assistente administrativo, estado civil solteira, de 36 anos de idade, 
nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de abril de 1983, residente 
e domiciliada Rua Benedito Roberto Azevedo Marques nº 71, Santana, em 
Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO COUTO e DIVA DOS SANTOS 
COUTO. 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,  27 de setembro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
LUIZ GUILHERME GODOY DE ALMEIDA, natural de Pindamonhangaba SP, 
solteiro, nascido a 22 de dezembro de 1999, autônomo, residente e domiciliado 
na Rua Iracema Pereira Rezende, nº 164, Castolira, Pindamonhangaba SP, 
filho de LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA FILHO e de FABIANA CAROLINA 
GODOY DE ALMEIDA. HOSANA CARLA BENEVIDES FELÍCIO, natural 
de Barra Mansa RJ, solteira, nascida a 04 de agosto de 2000, autônoma, 
residente e domiciliada na Rua dos Cravos, nº 345, Vale das Acácias, Moreira 
César, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS FELÍCIO e de ROSANA 
CARLA BENEVIDES. 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, 27 de setembro de 2019.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
NEY RAIMUNDO HONORATO, natural de Pindamonhangaba SP, solteiro, nascido a
08 de agosto de 1979, ajudante, residente e domiciliado na Rua Benedito Ramos
Moreira nº 102, Cícero Prado, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL
RAIMUNDO HONORATO e de MARIA APARECIDA HONORATO.
LUCIMARA BENTO DA SILVA, natural de Pindamonhangaba SP, divorciada, nascida
a 07 de maio de 1978, do lar, residente e domiciliada na Avenida Luiz Gustavo
Raposo Ramos Mello nº 340, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MARIA
APARECIDA BENTO. 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, 18 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROMILSON SERAFIM DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de julho de 1985, residente e domiciliado na Rua Antonio Vieira Marcondes, 249,
Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO DE LIMA SOBRINHO e
TEREZA SERAFIM DE LIMA.
ANA CLÁUDIA APARECIDA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 24 de julho de 1988, residente e domiciliada na Rua Antonio Vieira Marcondes,
249, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de SIDNEI TORRES GONÇALVES
e MARIA APARECIDA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  18 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS LUÍS GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de julho de 1991, residente e domiciliado à Estrada do Kanegae, nº 63, Bom
Sucesso, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ LUIS OLIVEIRA DE JESUS e VERA
LUCIA GOMES DA SILVA.
NATASHA RIBEIRO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
novembro de 1998, residente e domiciliada à Estrada do Kanegae, nº 63, Bom
Sucesso, Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO MARCOS DE LIMA e GENI
APARECIDA RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  18 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão agente
de apoio socioeducativo, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em
Aparecida-SP, no dia 12 de maio de 1983, residente e domiciliado à Rua Nilza
Aparecida Passos Machado, nº 120, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de
BENEDICTO ROSA DOS SANTOS e LAÍDIA SANT'ANA DOS SANTOS.
JESSIKA CAROLINE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de
junho de 1992, residente e domiciliada à Rua Nilza Aparecida Passos Machado, nº
120, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filha de FRANCISCA MARIA DE JESUS.
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,  18 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KLÉBERSON LUIZ DA SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, profissão controlador
de acesso, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de março de 1995, residente e domiciliado na Rua Marco Antonio
Ferreira nº 39, bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de CLODOMIRO
ALVES DE MELO e VANDERLI DA SILVA MELO.
JAÍNE CAROLINE FERREIRA DA GUIA, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de caixa, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de janeiro de 1997, residente e domiciliada na Rua
Marco Antonio Ferreira nº 39, bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de
LUCIANO MARCONDES DA GUIA e SILVIA HELENA FERREIRA. 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,  19 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL CATARINO DAS DÔRES, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de dezembro de 1988, residente e domiciliado à Rua Marechal Floriano, nº 179,
Jardim Rosely, Pindamonhangaba-SP, filho de FABIO CATARINO DAS DÔRES e
SUELÍ RAMOS MOREIRA.
JÉSSYCA ÉVELIN MEDIAN DA SILVA GUILHERME, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de junho de 1990, residente e domiciliada à Rua
Marechal Floriano, nº 179, Jardim Rosely, Pindamonhangaba-SP, filha de GEZIAEL
GUILHERME e MARTA GOMES 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,  20 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURÍCIO GYBSON DE OLIVEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
militar, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Santo André-SP, no dia
25 de novembro de 1996, residente e domiciliado na Rua Dona Carmelita Gama
Romeiro, 281, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filho de MAURÍCIO MARIANO
DE SOUZA e FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA.
CLAUDIA KELLY DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de dentista,
estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de maio de 1980, residente e domiciliada na Rua Dona Carmelita Gama Romeiro,
281, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO APARECIDO CORRÊA DE
PAULA e MARIA AUXILIADORA GOMES DE PAULA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  20 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO ROBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão policial
militar, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em São João de Meriti-RJ,
no dia 06 de maio de 1996, residente e domiciliado à Rua Ana Andrade Vilela, nº 497,
Andrade, Pindamonhangaba-SP, filho de ELENICE CORDEIRO DOS SANTOS.
ANA KECIA ALVES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Fortaleza-CE, no dia 26 de julho de
2000, residente e domiciliada à Rua Ana Andrade Vilela, nº 497, Andrade,
Pindamonhangaba-SP, filha de ANGELICA ALVES DE SOUSA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  20 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WANDERLEI ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro mecânico,
estado civil divorciado, de 68 anos de idade, nascido em Lagoa Branca- Casa
Branca-SP, no dia 10 de novembro de 1950, residente e domiciliado à Rua das
Quaresmeiras, nº 1305, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba-SP,
filho de ANTONIO ALVES e JULIA DELOSPITAL.
ANALICE JÓRIO ÉBOLI, de nacionalidade brasileira, profissão dentista, estado civil
solteira, de 56 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de maio
de 1963, residente e domiciliada à Rua das Quaresmeiras, nº 1305, Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba-SP, filha de HUGO BRAGA ÉBOLI e
BENEDITA PEREIRA JÓRIO ÉBOLI. 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,  20 de setembro de 2019.
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Prefeitura de Lorena reabre Parque 
Ecológico do Mondesir após oito anos
Área de lazer em bairro residencial, que estava fechada desde 2011, recebe pista 
de caminhada, sistema de iluminação e atrativos para entretenimento na cidade

Feira Literária tem atividades gratuitas 
e homenagem a escritores em Caraguá

Da Redação
Caraguatatuba

Segue até hoje a 9ª Flic (Feira 
Literária de Caraguatatuba). 
O evento, que teve início na 
última terça-feira, conta, entre 
outras atividades gratuitas, 
com exposições, apresentações 
culturais, contação de história, 
oficinas, rodas de conversas, 

declamações de poemas, teatro 
e palestras. A programação 
conta com ações em todas as 
unidades escolares no Teatro 
Mário Covas e no Shopping 
Serramar, e segue até o próxi-
mo sábado. Todas as atividades 
são gratuitas. 

Neste ano a Flic homenageia 
três autores: Heloisa Prieto, 
José Paulo Paes (1926-1998) e 

Carlos Drummond de Andrade 
(1902-1987). Todos os alunos 
da rede municipal de ensino e 
parte dos estudantes de escolas 
particulares da cidade partici-
pam da feira, apresentando tra-
balhos desenvolvidos ao longo 
do ano letivo em sala de aula.

Mais informações sobre a Flic 
podem ser obtidas no site da 
Prefeitura de Caraguatatuba.

Da Redação
Lorena

Depois de quase oito anos de 
espera, os moradores de Lorena 
recebem na manhã deste sá-
bado o novo Parque Ecológico 
do Mondesir. A reabertura do 
espaço público era uma antiga 
reivindicação da população, 
que sofre com a falta de opções 
gratuitas de lazer no município 
e via a área degradada por anos 
de fechamento.

A reinauguração deve contar 
com a presença do prefeito Fá-
bio Marcondes (sem partido) e 
outras autoridades municipais. 
Através de um investimento 
de R$ 248 mil, sendo R$ 150 
mil do Estado e R$ 98 mil do 
município, o local recebeu me-
lhorias como as construções de 
um estacionamento de 922 m², 
dois banheiros, calçamento ex-
terno, guarita, portal de entrada 
e uma pista de caminhada de 
mais de 900 m². Além destas 
modernizações, também foi 
implantado um sistema de 
iluminação que conta com 54 
postes.

Frequentada por famílias que 
buscavam praticar esportes ou 
para piqueniques aos finais de 
semana, a ‘Lagoa do Mondesir’ 
foi   fechada no inicio de 2011 
por ordem do ex-prefeito Paulo 
César Neme (PSC).

Alegando que a área recebe-

Fotos: Letícia Noda

Parque Ecológico da Lagoa do Mondesir, que será reaberto neste sábado, após longa espera de oito anos; reforma teve orçamento de R$ 248 mil

ria obras de modernização, a 
antiga gestão municipal cercou 
o espaço com alambrados e 
portões, mas para o descon-
tentamento da população, ne-
nhuma melhoria foi realizada 
até o fim do mandato de Neme, 
em 2012.

No ano seguinte, coube ao 
recém-eleito prefeito, Fábio 
Marcondes, retomar o projeto. 
Após quase dois anos buscando 
apoio financeiro estadual para 
viabilizar a obra, o Lorena foi 
contemplada em maio de 2015 
com uma emenda parlamentar 
de R$ 150 mil, destinada pelo 
deputado estadual Hélio Nishi-
moto (PSDB), mas o recurso 
acabou “emperrado” pelo então 
governador, Geraldo Alckmin 
(PSDB), sendo liberado apenas 
em 16 de maio de 2018 pelo 
seu substituto, Márcio França 
(PSB). Na sequência, a Prefeitu-
ra abriu um processo licitatório, 
vencido pela Eletrowal Serviços 
Ltda, que iniciou a obra no fim 
de setembro de 2018.

O secretário de Obras e Pla-
nejamento Urbano, Marcos An-
jos, ressaltou a importância da 
reabertura e modernização do 
Parque Ecológico do Mondesir. 
“Desde o início de seu mandato, 
o prefeito lutou para agilizar 
esta entrega, mas o recurso 
estadual demorou muito para 
ser liberado. O   importante é 
que a partir de agora a popu-
lação volta a contar com uma 
tradicional e bem estruturada 
área de lazer, onde poderão se 
confraternizar e se exercitar 
com segurança”.

Com um novo sistema de 
iluminação e a vigilância de um 
agente municipal na guarita, o 
Parque Ecológico da Lagoa do 
Mondesir permanecerá aberto 
das 7h às 22h, possibilitando 
que os visitantes realizem ca-
minhadas no período noturno.

Edição 2019 Feira Literária começa em Cruzeiro
Da Redação
Cruzeiro

A 3ª Flic (Feira Literária de 
Cruzeiro) reunirá autores, artis-
tas e músicos entre os dias 4 e 
6 de outubro, no Museu Major 
Novaes. O evento contará com 
lançamentos de livros e tenda 
fixa com os mais variados 
títulos das editoras presentes.

Com mesas e palestras, a 
feira terá debates sobre assun-
tos que vão desde o processo 

de concepção dos livros até 
políticas públicas. Criada em 
2017, a Flic tem como objeti-
vo incentivar os movimentos 
literários, a cultura e o diálogo.

Serão três dias de programa-
ção intensa na terceira edição 
do evento, de lançamento de 
livros à peças teatrais, além 
de documentários, exposição 
e apresentações de músicos 
da região.

A “Fliquinha”, espaço para 
crianças, terá contação de 

histórias, apresentação de 
teatros, atividades lúdicas e 
brincadeiras para as crianças.

A cerimônia de abertura 
será realizada na próxima 
quinta-feira, às 18h, no Museu 
Major Novaes.

O evento conta com uma 
praça de alimentação que 
funcionará todos os dias. A 
programação completa da Flic 
está disponível no site da Pre-
feitura de Cruzeiro, cruzeiro.
sp.gov.br.


