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Parque Ecológico do Mondesir 
é reaberto depois de 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

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).
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Fábio Marcondes fala na reinauguração do Parque Ecológico da Lagoa do Mondesir, no último sábado; reforma teve orçamento de R$ 248 mil

Alegando que a área recebe-
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.

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

Prefeitura cria ponte para 
evitar travessia a nado de rio 
na zona rural de Silveiras

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 travessia no Sertão dos 
Marianos faz com que elas 
enfrentem as águas do Rio 

Bocaina para conseguirem 
entrar e sair do bairro. 
Quando chove, os morado-
res são obrigados a aguar-
darem o tempo melhorar, 
até que o nível do rio abaixe.

Além do escoamento de 
produtos agrícolas, a ausên-
cia de uma ponte prejudica 
também a atuação do ser-
viço de transporte escolar 
no bairro.

Buscando colocar um pon-
to final neste problema his-
tórico, a Prefeitura iniciou a 
construção da passagem no 
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. 

Trabalho da construção da ponte prometida para facilitar acesso a bairros mais afastados de Silveiras

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 cotidia-
no dos moradores do Sertão 
dos Marianos. “Essa ponte 
beneficiará muito estas fa-
mílias, 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 produtores de 
leite. É motivo de orgulho 
para a nossa gestão poder 
atender esta reivindicação 
tão antiga da população”. 

No fim de junho, o Sertão 
dos Marianos também foi 
palco de obras de pavimen-
tação.
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Na ocasião, as estradas 
que ligam o bairro ao Centro 
e ao Bom Jesus receberam 
diversas melhorias como 

nivelamento do solo, colo-
cação de cascalho e limpeza 
de mato e sarjetas, por parte 
da Prefeitura.
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Marcus Soliva

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.

Ação em Aparecida 
tem 14 toneladas 
de produtos piratas
detidos na feira
Oito lojas foram esvaziadas após ação 
da delegacia antipirataria, que recolheu 
mais de 950 sacos com calçados

Fotos: Letícia Noda

Viaturas do Deic durante ação contra comércio pirata nas ruas de Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

Uma operação do Deic (Departa-
mento Estadual de Investigações 
Criminais) terminou com uma 
grande quantidade de produtos 
falsificados apreendidos em Apare-
cida. A ação foi realizada na última 
quinta-feira, em 15 lojas da cidade, 
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 Antipirata-
ria 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. 
“Desenvolvemos uma operação, 
viemos com nosso contingente e 
conseguimos, em alguns estabe-
lecimentos, encontrar produtos 
contrafeitos e efetuamos nessa 
apreensão, que resultou em 950 
volumes, 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 dessa conduta de crime 
contra registro de marca".

A denúncia foi feita pelas próprias 

marcas detentoras dos modelos e 
design dos calçados. O delegado 
preferiu não citar os nomes das 
marcas que efetuaram as denún-
cias, mas confirmou se tratar dos 
principais nomes no ramo de 
calçados. Tênis, chinelos, sapatos, 
alpargatas e demais itens foram 
recolhidos 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 encontrados modelos pi-
rateados. Oito comerciantes vão 
responder judicialmente pelo 
crime de pirataria. "Eles vão res-
ponder pelo crime contra registro 
de marca. Por se tratar de crime 
de menor potencial ofensivo, 
não vão presos, mas respondem 
o inquérito, depois o processo, e 
se o Judiciário entender, eles aca-
bam sendo responsabilizados por 
isso", explicou Carrasco. As lojas 
não foram fechadas ou lacradas 
pela delegacia. "Se os laudos 
comprovarem a falsificação, es-
sas pessoas serão processadas”, 
concluiu o delegado.

Pelo menos um caminhão de 
pequeno porte e uma caminho-
nete foram usados para recolher 
as mercadorias pirateadas. Lojas 
e pontos comerciais da região 
central de Aparecida permanece-
ram com as portas fechadas após 
a operação.
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Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, 
c/2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 
de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 

99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-
tesiano, cabine de 
força, duas entra-
das de frente para 
a dura, amplo escri-
tório e grande área 
de estacionamento. 
Telefone:3157-3416 
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma 
casa no Jardim Santa 
Luzia. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal e garagem 
coberta para 2 carros. 
Valor: R$ 700,00. Te-
lefone: 99614-2077
Ubatuba- Vendo óti-
ma casa no Itagua. 
Três quartos, sala 
de tv/jantar, cozinha 
americana, banheiro 
social, lavandeira, 
piscina e garagem. 
Agende sua visita. 
Telefone: 99144-0630
U b a t u d a -  Ve n d o 
Apartamento com 2 
quartos (1 suíte), sala 

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

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. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS

Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 

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. 
Tr.F: 98862-4206
Pinda – Vendo Titan 
150 ESD ano 2008 – 
doc.ok – revisão em 
dia. 3º dono. Tr.F: 
99771-9345
Pinda – Vendo Fal-
con NX ano 2007 – 
preta. Tudo original. 
Tr.F: 98136-9224
Pinda – Vendo CG 
160 Flex ano 2016- 
p e r i c i a d a .  Tr . F : 
98898-1312

2104- Henrique Oliveira Sena e Bruna Suemi Shimada.  Ele, de 
nacionalidade brasileira, autônomo , solteiro, nascido no dia 30 de junho  de 
1992, residente e domiciliado Rua Itabapoan, 325 ,Itaguaçu , Aparecida/SP, 
filho de Haroldo Santos Sena e Joana Darque Oliveira. Ela, de nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 04 de agosto  de 1988, residente e 
domiciliada na Rua Itabapoan,  325, Itaguaçu,  Aparecida/SP, filha de Kiichi 
Shimada e Kasuko Sato Shimada.
2105- João Victor Rangel Leite da Silva e Marcela Eduarda de Paula 
Marques da Silva.  Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, solteiro, 
nascido no dia 28 de dezembro de 1998, residente e domiciliado a Rua Pedro 
Maria Felipo,  166, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Jose Creosmano da 
Silva e Kelly Cristina Rangel Leite. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira,  nascida no dia 28 de Março de 1999, residente e domiciliada na 
Rua Pedro Maria Felipo, 166, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha deManoel 
Marques da Silva Neto e Fatima Aparecida de Paula.
2106-  Érick Nilson Pena Frime Oliveira e Ana Flavia Ramos Alves.  
Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido no dia 30 de 
março de 1992, residente e domiciliado a Rua 1º de maio, 32, Sta. Luzia, 
Aparecida/SP, filho de Valdecir Marcos de Oliveira e Waldirene Lopes Pena 
Firme Oliveira. Ela, de nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascida 
no dia 14 de abril  de 1997, residente e domiciliada, a Rua Morentina Maria 
da Conceição Teixeira, 48, Sta Terezinha,  Aparecida/SP, filha de Fabio 
Batista Alves e Cilene Cristina Ramos.
2107 – Fabio Jose Toledo e Alessandra do Amaral  Ele, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, solteiro, nascido no dia 15 de fevereiro  de 1976, 
residente e domiciliado a Rua Antonieta Salgado, 38, Ponte Alta,  Aparecida/
SP, filho deJose de Toledo e Maria Delourdes Toledo. Ela, de nacionalidade 
brasileira, dentista, solteira, nascida no dia 16 de junho  de 1981, residente 
e domiciliada na Rua Antonieta Salgado, 38, Ponte Alta,  Aparecida/SP, filha 
de Roberto Marcondes do Amaral e Claudete Aparecida Coelho do Amaral.
2108– Vinicius Augusto Pereira dos Santos Ribeiro da Silva e Gabrielle 
Leite de Oliveira.  Ele, de nacionalidade brasileira, militar, solteiro, nascido 
no dia 24 de setembro  de 1998, residente e domiciliado a Rua Luiz Chad, 
25, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Andre Paixão Ribeiro da Silva e 
Maria Cristina Pereira dos Santos Maciel.  Ela, de nacionalidade brasileira, 
Autônoma, solteira, nascida no dia 31 de maio  de 2000, residente e 
domiciliada na Rua Itaiguara, 477, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Ademir 
Lourenço de Oliveira e Marcia Lina Leite

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil 
Brasileiro: E se alguém souber de algum impedimento 
oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM 
PRAZODE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº0003044-
43.2014.8.26.0323.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Lorena, 
Estado de São Paulo, Dr(a).Alexandro Conceição dos Santos, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a COMPANHIA 
DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP move uma ação 
de Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra 
FRANCISCOGONÇALVES, Espólio, objetivando a desapropriação e a posse de parte 
do lote nº 11, da GlebaD, conhecida por Chácaras Reunidas Linda Vista, no município 
e comarca de Lorena/SP,pertencente à matrícula nº 2.770 - SRIA de Lorena/SP, 
caracterizado no desenho Sabesp nº 0240-2005-REP, assim descrito:mede 9,60m de 
frente para a Estrada Estadual Lorena-Piquete, distante 9,23m do ribeirão dos 
Macacos, do lado direito confrontando com o remanescente da propriedade mede 
9,65m; do lado esquerdo confrontando com o remanescente da propriedade mede 
9,65m, e nos fundos confrontando com o remanescente da propriedade mede 9,60m, 
delimitando assim uma área de 92,64m2. Para o conhecimento de terceiros da 
desapropriação e, em observância com a jurisprudência consolidada do C. Superio r 
Tribunal de Justiça, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) 
dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Lorena, aos 13 de setembro de 2019. 

PREFEITURA MUNICIPALO DE LORENA
Aviso de Chamamento Público: Edital 03/2019

O Município de Lorena-SP, por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Lorena - CMDCAL, torna pública a abertura de 
Chamamento Público visando à seleção de Organização da Sociedade Civil 
interessada em celebrar Termo de Colaboração para a concessão de apoio 
à Administração Pública Municipal na forma de PROGRAMA DE APOIO E 
ORIENTAÇÃO FAMILIAR, que tem como foco de ação o acompanhamento 
efetivo, apoio e orientação às famílias cujas crianças e adolescentes estão 
em situação de risco social, na iminência de acolhimento. Dispõe, também, 
que serão utilizados os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - FMDCA. As propostas serão recebidas pessoalmente, 
pela comissão de seleção, no Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor, Av. Capitão 
Messias Ribeiro, 625, Olaria - Lorena/SP, das 09h às 16h, no período de 01 
de outubro a 30 de outubro de 2019. Informações: (12) 3185-3015 ou no site 
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC 
Nº 505/19-SUP - GPRO: 6846/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada 
para a instalação de nova cerca elétrica na residência 
da Avenida Doutor João Pinto Antunes nº 368 
referente a um acidente de serviço de jardinagem.
CONTRATADA: ESMERALDA TERESA DE ALMEIDA 
ALVES SENE DA SILVA - CNPJ: 02.829.985/0001-98
DISPENSA DE LICITAÇÃO
VALOR TOTAL: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 63/2019 PROC. Nº 331/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Câmara de Vacinas 
(Imunobiológicas) de 120L e 280L para a Secretaria 
de Saúde e Unidades de Saúde.
C O N T R ATA D A :  E L B E R  I N D Ú S T R I A D E 
REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 81.618.753/0001-67
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil 
e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 78/2019 PROC. Nº 456/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de Pó de Café para 
diversas secretarias.
CONTRATADA: DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING 
EIRELI - CNPJ: 30.084.600/0001-46
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02.
VALOR TOTAL: R$ 68.880,00 (sessenta e oito mil 
oitocentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta TP n°. 12/19 - Proc. nº. 478/19

O Município de Lorena-SP torna público que esgotado o prazo legal previsto na Lei
nº 8.666/93, art. 43, inciso III, sem manifestação das licitantes participantes da 
Tomada de Preço nº. 12/2019, cujo objeto é Contratação de empresa especializada
em execução de serviços melhoria e ampliação na Iluminação Pública em diversas 
vias do município sendo elas no Bairro da Cruz; Parque das Rodovias e Santo 
Antônio com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, fica marcado
para o dia 03 de outubro de 2019, as 09:30 hrs a Sessão Pública para abertura dos
envelopes de Proposta. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos 
interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº
625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.PREFEITURA DE LORENA

Nota Julgamento de Habilitação: 
TOMADA DE PREÇO n°. 13/19 - Proc. Nº. 478/19

O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA
DE PREÇO 13/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de
serviços comuns a engenharia de drenagem de águas pluviais _ Av. Thomaz Alves
Figueiredo esquina com a Rua Ten. Frederic Ferreira, no bairro Vila Hepacaré para
atender as necessidades do município de Lorena, com fornecimento de material,
mão de obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo. A Comissão de Licitação, 
juntamente com o apoio técnico e após análise dos documentos apresentados pelos 
licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, decidem que 
as empresas ESKELSEN – ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA foram HABILITADAS e 
a empresa POIEMA CONSTRUTORA LTDA ME foi INABILITADA. Fica aberta o 
prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O Processo 
encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de 
Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Proc. Nº 5712/2019
Contrato nº 03/2017 – PP Nº 02/2017 - PML

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ABC Transportes Coletivos de Caçapava Ltda.
CNPJ: 02.971.616/0001-35
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no art. 65, I,”b”, da Lei 8.666/93, 
fica acrescido 4,2321%(quatro inteiros dois mil trezentos e vinte e um décimos de 
milésimo por cento), equivalente a R$ 215.056,51(duzentos e quinze mil cinquenta 
e seis reais e cinquenta e um centavos), ao valor global do contrato, destinados 
ao aumento de quantitativo das linhas/rotas já contratadas,
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a”, da Lei 8.666/93, fica 
suprimido 4,193%(quatro inteiros cento e noventa e três milésimos por cento), 
equivalente a R$ 213.071,23(duzentos e treze mil setenta e um reais e vinte e 
três centavos), ao valor global
do contrato, destinados a supressão de quantitativo das linhas/rotas já contratadas,
CLÁUSULA TERCEIRA: Considerados os acréscimos e supressões das cláusulas
primeira e segunda, o valor do presente termo aditivo é de R$ 1.985,28(um mil 
novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).
CLÁUSULA QUARTA: A cláusula 4.1.3 do contrato nº 03/17 passa a vigorar com a
seguinte redação: “4.1.3. O valor global estimado deste termo contratual é de R$ 
5.083.547,92(cinco milhões, oitenta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais 
e noventa e dois centavos), o qual será pago, em parcelas mensais, em razão da 
execução do serviço (quilômetro rodado) ”.
CLÁUSULA QUINTA: A As despesas decorrentes deste termo aditivo, até o término 
da vigência contratual, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Nota 
Pré-Empenho nº 2982/2019: Ficha nº 410: 02.04;02.04.03;12;361;0028;2050;01
;3.3.90.39.74;220.0000.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo DATA DA ASSINATURA: 30/09/2019.
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Dados divulgados pelo Estado apontam 217 mortes nos primeiros oito meses do ano nas cidades da região

Ranking de assassinatos no interior 
paulista segue com liderança da RMVale

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 registrados 208 homicí-
dios e nove latrocínios (roubo 
seguido de morte).

De acordo com os dados 
divulgados na última quarta-
-feira pela secretaria de Estado 
da Segurança Pública, em 
segundo lugar vem a região 
de Campinas, com 189 pes-
soas 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, quando 
registrou 180 homicídios e 19 
latrocínios.  

Outros crimes também apre-
sentaram redução no Vale, 
comparados ao ano anterior. 
Os casos diminuíram 17%, de 
5.819 para 4.821 nos primei-
ros oito meses.

Em entrevista ao portal de 
notícias “O Vale”, o coronel José 
Eduardo Stanelis, comandante 
do Comando de Policiamento 
do Interior, afirmou que a 
redução no número de mor-
tes é fruto de um trabalho 

Trabalho de atendimento da Policia Militar; RMVale tem queda de números após oito meses do ano
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conjunto da Polícia Militar 
e as demais instituições do 
Estado, e garantiu que os 
indicadores criminais estão 
sendo monitorados e que a 
polícia tem trabalhado para 
alocar o policiamento onde 
for mais necessário. 

São José dos Campos teve 
redução de 13,5% no registro 
de vítimas de assassinatos 
neste período, foram 37 para 
32 vítimas. Jacareí e Taubaté 
também tiveram redução 
dos índices de 4,17% e 23% 
respectivamente, além de 
Guaratinguetá, onde as mor-
tes caíram 43%.

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

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-

Conhecida por dados alarmantes, Lorena 
derruba criminalidade após contenções

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).

Da Redação
Região

Estão abertas as inscri-
ções para os cursos do 
quarto módulo 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 enca-
nador, cuidador de idosos e 
almoxarife.   

Os interessados devem 
levar uma cópia do CPF e RG 
(não será aceita CNH), uma 
cópia do comprovante de re-
sidência e um comprovante 
de escolaridade do ensino 
fundamental completo.

Qualifica Guará abre cerca de mil 
vagas em cursos profissionalizantes

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 inscrições se-
rão 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.

Ação da PM nas ruas de Lorena
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

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

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

A� nal, a Câmara é sua.

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

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin


