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Com previsão de obras para dez meses; recurso do MIT promete alavancar comércio e gastronomia

Mercadão recebe reestruturação com 
investimento de R$ 420 mil em Cruzeiro

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

O Mercado Novo de Cruzeiro 
segue em obras de reestrutu-
ração. Com um investimento 
de aproximadamente R$ 420 
mil, o espaço será ampliado 
e modernizado para melhor 
atender a demanda turística 
e econômica da cidade. A en-
trega do prédio deve ser feita 
em dez meses. 

Para fortalecer a produção 
artesanal e fomentar o turismo 
gastronômico e a comerciali-
zação do Mercado Municipal, 
a Prefeitura assinou um con-
vênio de R$392.829,28 com o 
Ministério do Turismo, através 
do MIT (Município de Interes-
se Turístico) e contrapartida 
de R$ 27.114,99 para refor-
mar todo o espaço. Segundo 
o Executivo, o repasse nessa 
parceria foi de indicação do 
deputado federal Orlando 
Silva (PCdoB) e dos vereado-
res Mário Notharangeli (SD) 
e Geraldo Luiz de Souza (PR).

O projeto contemplará a re-
forma geral do prédio, que se-
gundo o secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José Kleber 
Silveira, funcionava em pre-
cárias condições, atendendo 
pedido antigo dos moradores. 
O espaço receberá adequações 
de acessibilidade, reforma nos 

banheiros feminino e mascu-
lino e a repaginação do pátio 
central com novos ladrilhos 
e a manutenção completa do 
telhado. Os boxes serão padro-
nizados para fins específicos e 
duplicada a quantidade para 
utilização dos comerciantes. 
A fachada do prédio será 
mantida originalmente e a 
parte hidráulica também será 
reformada. “Hoje, (boxes) um 
é amarelo, outro branco, um 
com um revestimento, outro 
com outro. Alguns utilizam 
quatro, cinco boxes e fazem de 
depósito, então isso vai acabar. 
Vão ser para fins específicos, 
utilizar como boxe e não como 
armazenamento de materiais”, 
explicou Silveira. 

A obra no Mercado, que atua 
com diversos segmentos como 
hortifrúti, peixaria, casa de 
ração e artesanato está sendo 
feita por etapas, iniciando nos 
banheiros e pátio central.

Segundo Siqueira, o Merca-
do funcionará normalmente 
durante o período de reforma, 
e os ambulantes serão realoca-
dos para outros espaços tam-
bém por partes. “Comecei nos 
banheiros e no pátio central, 
aí tirei os ambulantes do pátio. 
Os sanitários de alvenaria es-
tamos arrumando, aí disponi-
bilizamos sanitários químicos 
para atender a demanda”.

Quanto aos boxes, o secre-
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tário frisou que serão divi-
didos em duas partes, e em 
um momento comerciantes 
ficarão um tempo sem utili-
zá-los. Siqueira destacou que 
esse trabalho ainda não teve 
início, que os comerciantes 
não foram realocados, mas 
não precisou uma data para 
possivelmente afastá-los do 
espaço. “Essa obra é esperada 
por muito tempo por todos 
os comerciantes. Alguns já 
vão se realocar para algum 
ponto de locação comercial, 
por dois, três meses fora do 
espaço, já outros vão aguar-
dar”, salientou. 

Siqueira destacou que não 
houve nenhum problema com 
os comerciantes, e que a única 
solicitação recebida do grupo 
teria sido não fechar o mer-
cado durante todo o tempo 
de obras. “Com essa reforma 
por partes, eles serão pouco 
afetados”.

Após os trabalhos, a quan-
tidade de boxes praticamente 
dobrará, passando para cerca 
de 18 unidades, atingindo uns 
dos principais objetivos de 
agregar valor ao prédio his-
tórico e torná-lo mais atrativo 
para a população. A expecta-
tiva é finalizar a obra em até 
dez meses.

O Mercado Novo fica na ave-
nida Olívio Nicoli, nº 296/366, 
na Vila Canevari.

O Mercado Novo de Cruzeiro, que recebe obras para ampliar boxes; Prefeitura investe cerca de  R$ 420 mil 

Escolas de samba pedem aumento de R$ 20 mil do 
repasse para desfiles de 2020 em Guaratinguetá
Com R$ 50 mil certos, agremiações buscam mais 40% de aumento; Prefeitura nega reajuste e debate camarotes

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As seis escolas de samba 
de Guaratinguetá pediram 
oficialmente um reajuste de 
40% sobre o valor pago pela 
Prefeitura para o repasse, 
atualmente, fixado em R$ 
50 mil para cada escola. A 
proposta é aumentar o valor 
para R$ 70 mil, o que não 
foi bem aceito na Prefeitu-
ra, que busca solução para 
atender às agremiações.

A Oesg (Organização das 
Escolas de Samba) confirmou 
o pedido. Em um primeiro 
momento, a resposta do go-
verno de Marcus Soliva (PSB) 
foi negativa, mas de acordo 
com Tiago Domingos, vice-
-presidente da Oesg, existe 
a possibilidade de reforçar 
os cofres das escolas de 
samba por meio de ações das 
próprias agremiações, com 
eventos como shows e festas.

Uma das ideias debatidas 
durante a semana em Guara-
tinguetá seria a de repassar 

às escolas o valor arrecadado 
com a venda de camarotes, 
com estimativa de R$ 20 
mil para cada agremiação. 
“Todas essas ações estão 
sendo estudadas, todos os 

meios legais, para que elas 
saiam (sejam aprovadas). 
Essa questão do camarote foi 
uma opção que foi levanta-
da, dentre várias ideias que 
foram colocadas na reunião. 

Rainha da bateria da Beira Rio em 2019; escolas de samba pedem aumento de repasse em R$ 20 mil
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Quando tudo estiver efetiva-
mente amparado, as esco-
las e a Prefeitura poderão 
divulgar as ações que vão 
complementar o orçamento 
das agremiações”, explicou 

Domingos.
De acordo com a organiza-

ção, o valor atual repassado 
pela Prefeitura está defasa-
do. O vice da Oesg revelou 
que foi feito um cálculo para 
chegar ao valor ideal para 
os desfiles do ano que vem, 
cerca de R$90 mil. No total, 
para a realização do Carna-
val, as escolas investem um 
total médio de R$ 200 mil. 
“Acredito que a Prefeitura, 
ajudando com um terço desse 
valor, já é uma parcela que 
realmente contribui para as 
escolas de samba, já que elas 
têm um valor grande para 
correr atrás, algo em torno 
de R$ 120 mil, R$ 140 mil, 
através de eventos e parce-
rias. Dentro da nossa reali-
dade municipal, é um valor 
que colabora bastante com o 
orçamento das agremiações”, 
concluiu.

Apesar da expectativa dos 
carnavalescos, em entrevista 
ao Jornal Atos, o prefeito 
informou que os camarotes 
não serão vendidos e, por 

consequência, a verba não 
será repassada as agremia-
ções.

A Prefeitura disponibiliza-
rá cinco camarotes para cada 
agremiação, e as próprias 
escolas de samba farão a 
venda dos espaços e terão 
direito aos recursos obtidos. 
"Em anos anteriores já foram 
disponibilizados os camaro-
tes para as escolas fazerem 
seus trabalhos com a sua 
comunidade, parceiros e pa-
trocinadores. Não interessa 
a maneira que vão usufruir 
dos camarotes, mas o repasse 
que é feito pela contratação 
através de todo o processo, 
que já fizemos igual aos anos 
anteriores, é de R$ 50 mil. 
Cada escola vai receber cinco 
camarotes para montar o 
espaço para a agremiação ou 
comercializá-los", esclareceu 
Soliva.

Os R$ 50 mil já confirma-
dos seriam divididos em duas 
parcelas: a primeira, de R$-
37mil em 2019, e a segunda, 
em R$13 mil, em janeiro.
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'enTão...'

Bastidores da Política
Balão de ensaio

Já dão por certo pelos cafezinhos 
de Guará que o pessoal da ‘provisó-
ria’ atual do PSL local está fazendo 
planos para eleição de 2020 contan-
do com o ex-secretário estadual da 
Educação (governo de Alckmin), 
Herman Voorwald, como possível 
pré-candidato ao Executivo. Pelo 
que se ouviu, o plano é ter Herman 
com destaque no ‘carro alegórico’ 
para tentar pelo menos duas vagas 
na futura Câmara. Disseram que a 
maior dificuldade do grupo será en-
sinar os eleitores da periferia a pro-
nunciar o nome do prefeiturável...

Juntos & misturados
Corre na boca pequena de Guará 

que os tucanos estão tentando viabi-
lizar dois passos importantes para a 
eleição do ano que vem, contando 

com Argus Ra-
nieri. O primeiro, 
o mais fácil, será 
estabelecer uma 
aliança do PSDB 
com MDB para 
compor a majori-
tária; o segundo, 
ainda rendendo 
apostas no mer-

cado político, seria transferir a filia-
ção de Argus para o PSDB deixando 
o MDB na carona. A justificativa é 
a de sempre: faz parte da estratégia 
do governador João Doria para ‘pre-
sidenciar’ no futuro. Perguntem ao 
Pazzini!!!

Termômetro
Vários eleitores de Lorena fo-

ram abordados esta semana, numa 
consulta sobre a eleição do ano que 
vem. O que mais chamou atenção, 
segundo os bem informados, foi o 
ex-prefeito Aloísio Vieira entre os 
nomes consultados na lista estimu-
lada. Talvez isto explique os rumores 
de que o Dragão está ansioso para 
retornar com seu domicílio eleitoral 
para Terra das Palmeiras Imperiais...

Perguntar não ofende
Quanto custou a catraca eletrô-

nica que o ex-presidente, o ‘enTão’ 
do Vaguinho, mandou instalar na 
Câmara de Lorena, no apagar das 
luzes do seu ‘reinado’? E por que o 
sistema de crachá – a princípio para 
controlar quem entra ou sai – que 
custou uma fortuna, foi suspenso 
assim que a Casa ‘mudou de mão’? 
Ah! Quanto tempo vai demorar para 
a tal catraca ser entulhada naquele 
quartinho embaixo da escada?

Perguntar não ofende II
Quanto a Câmara de Lorena 

continua pagando mensalmente 
àquela 'agência de publicidade', 

criada e contra-
tada no início do 
período ‘enTão’ 
ex-presidente 
– para fazer a 
partilha, e que 
continua ativa e 
‘operante’ agora 
com Maurinho 
Fradique no co-

mando do ‘cofre’, que por sinal, 
contará com cerca de R$ 12 milhões 
de duodécimo somente este ano???

A espera de um milagre
Parece que a prefeita de Apare-

cida, Dina Moraes, se equipara aos 
milhares de romeiros que visitam 
a cidade, ou seja, em busca de 
milagres. Comenta-se que na reza 
do Padre Nosso, quando chega no 
‘livrai-me do mal’, ele está parafra-
seando: “da justiça e dos secretários 
dissimulados que herdei”; na parte 
do ‘venha ao seu reino’, ela troca: 
“em minha Prefeitura”; no termo 
da vossa vontade, ela está pedindo: 
“seja feito que, quando eu mandar, 
todos obedeçam”. Ah! O milagre, 

Guaratinguetá – A Associação 
Comercial, que soube ocupar seu 
espaço junto a Prefeitura na impor-
tante missão da retomada do esta-
cionamento rotativo na cidade. De 
forma positiva, o órgão que repre-
senta o PIB do município, através de 
seu presidente Ricardo Teberga, foi 
uma das bases de incentivo ao pre-
feito Marcus Soliva para a seleção 
de parceiros no processo licitatório, 
com possibilidade de oferecer o 
melhor à população local e regional 
que movimenta um dos  comércios 
mais pujantes proporcionalmente do 
Vale do Paraíba.

Cachoeira Paulista – A Câmara 
Municipal, que na contramão da 
Justiça, quando teve oportunidade 
de investigar o contrato da Prefeitura 
com a Castellucci (no passado) Gra-
dim (na atualidade) que tomou cerca 
de R$ 33 milhões dos cofres públicos, 
se fechou à denúncia um morador que 
pedia uma CPI para o caso. O que os 
vereadores, em sua maioria, igno-
raram, o Ministério Público levou 
a sério a pedido  de Dadá Diogo, e 
conseguiu o afastamento do prefeito 
Edson Mota do cargo, protegido pelo 
Legislativo, porém, vulnerável diante 
do Judiciário.

que a cidade ande e ela, quem sabe, 
consiga ser candidata... 

Excesso de futuro
O mercado político de Pinda, ou 

melhor, os saudosistas do MDB da 
cidade reagiram à notícia de que as 
tratativas da filiação do ex-prefeito 
Vito Ardito já estaria na fase de vi-
sita oficial ao gabinete do deputado 
Caruso, na Assembleia Legislativa, 
o que não aconteceu ainda. Parece 
que os entusiastas do ex-prefeito 
anteciparam algumas fases – do 
nome de Vito Ardito ser mencionado 
numa reunião, como uma possível 
e futura aliança, a realidade de que 
até o momento tudo não passa de 
mera especulação. Perguntem ao 
Norbertinho!!!

Tragédia anunciada
A notícia da suposta filiação do 

ex-prefeito de Pinda, Vito Ardito, 
no MDB, correu como ‘rastilho de 
pólvora’ no mercado político, pro-
vocando até reuniões de emergência 
em algumas candidaturas da cidade. 
Avaliaram que, se já estava difícil 
enfrentar Isael Domingues que corre 
o trecho em busca de sua reeleição, 
a dificuldade será pior se o 'Vitão' 
se alinhar com Torino do MDB. 
Perguntem ao Luiz Rosas!!!

Realidade ou fake?
Vazou nas redes sociais de Guará 

uma foto da ex-presidente da ACEG 
Marcia Molina a ‘tira-colo’ com 
Junior Filippo, durante um encontro 
promovido pelo prefeiturável, dias 
atrás. A dúvida sobre um eventual 
trabalho de fake é que mesmo ela 
tendo sido comissionada no governo 
passado do Coronelzinho, no ‘frigir 
dos ovos' da última eleição, optou 
pelo palanque de Argus. No Ponto 
Chique a indagação: “quem trai uma 
vez, continua traindo?”

Criatura superando... 
...o criador Em tempos passa-

dos em que a população de Lorena 
pensou ter visto de tudo com as 
mazelas do professor Elcio Vieira, 
durante vários mandatos de vere-
ador, inclusive quando impediu a 

Sucos Del Vale 
de ser instalada 
na cidade, veio o 
governo do Dou-
tor Paulo Neme 
com a revelação 
do pior: Elcinho. 
Com diminutivo 
apenas no nome 
de guerra, Elci-

nho, após desgraçar a saúde po-
lítica, financeira e emocional de 
Neme, deixou também um legado 
negativo no Legislativo na época 
entre corruptos e corrompidos. Para 
fechar a realidade do hoje e o ciclo 
em comparação ao quadro genético 
da política familiar em questão, 
enquanto o pai no passado expulsou 
a Del Vale de Lorena, o filho – sob 
a estigma do escracho – impede a 
Prefeitura de conseguir R$ 10 mi-
lhões para obras que resolveriam 
as inundações de vários bairros 
periféricos e demais benfeitorias de 
infraestrutura. Quem compara vota; 
ou melhor, não vota!!!

O que muitos querem saber
Com a Prefeitura de Pinda anun-

ciando oficialmente esta semana o 
cancelando do concurso público que 

rendeu mais de 32 mil inscrições à 
empresa que aplicou as provas e fa-

lhou nos procedimentos, como fica a 
CEI instaurada na Câmara, por obra 
e graça dos 4R’s – Rafael, Renato, 
Ronaldo e Roderley, que tinha a fina-
lidade de apurar responsabilidades? 
Será que mesmo com a morosidade 
da investigação do Legislativo, o 
relatório vai reforçar a tese para 
que a IUDS restitua os valores das 
incrições aos candidatos? Ou a 
motivação da CEI foi apenas para 
aproveitar o assunto em evidência 
na época???

Já pode pedir música
 Pela terceira sessão consecutiva, 

os vereadores de Pinda conseguiram 
a proeza de não apresentarem ou dis-
cutirem sequer um projeto relevante. 
A apatia e “sonolência” dos parla-
mentares rendeu até mesmo piadas 
pelas rodas políticas do Mercadão, 
onde alguns espirituosos brincaram 
que a Câmara já pode até “pedir 
música no Fantástico”. 

Coisa de Sato...
No mês em que Ubatuba comple-

ta 382 anos, o prefeito Délcio Sato 
buscou uma maneira inédita para 
comemorar e homenagear a cidade: 
uma obra inaugurada ou anunciada 
a cada dia. Além de uma nova escola 
e da reforma de unidades de saúde, 
o chefe do Executivo entregará à 
população quadras esportivas, vias 
da região sul pavimentadas e um 
moderno sistema de iluminação nas 
orlas de duas praias. Ah! Junto com 
as obras, uma programação espe-
cial com apresentações artísticas, 
exibições de filmes e palestras. É a 
primeira vez que as famílias – prin-
cipalmente da periferia – ganharão 
tantos motivos para comemorarem 
o aniversário de Ubatuba.

Pavimentando a reeleição
Tem gente convencida que afirma 

que a parceria entre o prefeito Isael 
Domingues e o deputado André do 
Prado (ambos do PL) é de longe, a 
que mais rendeu à Pinda nos últimas 
tempos. Um financiamento estadual 
de R$ 4,2 milhões, destinados a 
compra de maquinários e melhorias 
na pavimentação de diversos bairros, 
saiu do papel e se tornou realidade 
dias atrás. Com mais esta melhoria, 
até a oposição é unânime em dizer 
que Isael segue ‘asfaltando o cami-
nho’ rumo à reeleição. 

De malas prontas
Quem arrumou ‘as malas’ rumo 

à capital paulista nesta quinta-feira 
foi o prefeito Edson Mota, segundo 
comentários das rodas políticas. 
Após ser afastado do cargo por 180 
dias, disseram que não lhe restou 
nada a fazer em Cachoeira, a não 
ser ‘arrumar as mala$’ para montar 
acampamento nas proximidades do 
Tribunal de Justiça, na esperança de 
que alguma ‘alma caridosa’ da 2ª 
Instância se compadeça de sua situ-
ação. Afinal, a juíza que fundamen-
tou seu afastamento acatou dados 
do Ministério Público que somam 
cerca de R$ 33 milhões de recursos 
extraídos dos cofres da Prefeitura da 
sofrida Cachoeira Paulista. A dúvida 
é se com essa dinheirama toda, vai 
sobrar ‘roupa’ para arrumar as ma-
las para Brasília. São Paulo, não se 
compadeça de suas preces...

Mão amiga
Buscando contribuir com comer-

ciantes e barraqueiros que vivem 
do turismo na Ilha das Couves, o 
prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, 
e sua equipe têm prestado apoio 
para que eles se adequem às normas 
ambientais exigidas pelo Ministério 
Público. A favor do uso sustentável 
do local e contra o desmatamento, 
Sato direcionou diversas reuniões 
sobre sustentabilidade e cuidados 
com o ponto turístico.

Argus Ranieri

Elcinho Vi...ra

Renato, Rafael, Roderley e Ronaldo

Novelis debate 
aumento no salário 
dos funcionários

Da Redação
Pindamonhangaba

Funcionários e a diretoria da 
empresa Novelis seguem em de-
bate, em Pindamonhangaba, pelo 
aumento real de salário e benefícios 
para a categoria. Os trabalhadores 
chegaram a protestar na manhã da 
última terça-feira (8), paralisando 
a produção por uma hora.

A unidade, que conta com 1,2 
mil contratados, atua no ramo de 
alumínio e, segundo o Sindicato 
dos Metalúrgicos, não teria aceito 
pagar o reajuste das perdas da 
inflação, calculado em 3,28%.

Com mais de quarenta anos de 
operação em Pindamonhangaba, 
a Novelis é a principal empresa do 
grupo de negociação e a produção 
está em alta, batendo recorde no 
mês de setembro, segundo o vi-
ce-presidente do sindicato, André 
Oliveira. “A Novelis bateu novo re-

corde em setembro, mesmo assim a 
empresa se nega a pagar o reajuste 
e ainda insiste no rebaixamento 
dos pisos salariais. Por isso que 
estamos nessa luta”, afirmou na 
terça-feira.

A unidade também registrou 
paralisações na semana anterior 
pela Campanha Salarial da Confab 
e na Gerdau do município.

A semana seguiu com novas ne-
gociações entre os representantes 
da empresa e a FEM-CUT-SP (Fede-
ração dos Sindicatos Metalúrgicos 
da CUT no Estado de São Paulo).

Nesta quinta-feira, em nota, a No-
velis destacou que as negociações 
para reajuste de data-base estão em 
andamento entre o Sindicel (Sindi-
cato Patronal que a representa) e 
a FEM CUT.

A empresa frisou que não houve 
interrupção do trabalho e garantiu 
e que seguem as tratativas com 
respeito aos sindicatos de classe.

Defesa Civil oferece 
capacitação para ações 
voluntárias em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

A equipe de Defesa Civil de 
Guaratinguetá está implantando 
o Nudec (Núcleo de Defesa Civil 
Comunitária) nos bairros Rocinha 
e Pedrinha. O programa tem como 
objetivo implementar a integração 
de todo o Sistema de Defesa Civil, 
empresas, estabelecimentos de 
ensino, comunidade e instituições 
de segurança pública a fim de ga-
rantir a segurança social.

De acordo com o projeto, a pro-
posta é buscar o “engajamento de 
comunidades informadas e prepa-
radas, cientes de direitos e deveres 
relativos à segurança comunitária 
sob a ótica da minimização dos 
desastres”.

Com a implantação, a Prefeitura 

de Guaratinguetá visa capacitar 
os moradores, que receberão trei-
namento de primeiros socorros e 
combate a incêndio para dar início 
aos procedimentos em casos de 
emergência até que a Defesa Civil 
chegue ao local.

Para participar, os moradores do 
bairro da Rocinha devem procurar 
a diretoria da escola Payão. No 
bairro da Pedrinha, a população 
deve procurar a diretoria da es-
cola Caloi.

Os interessados no programa 
da Defesa Civil também podem 
buscar mais informações pelo te-
lefone (12) 3122-2728. Os agentes 
voluntários que se inscreverem 
serão informados da data de iní-
cio das atividades assim que os 
grupos estiverem completos em 
seus respectivos bairros.

Fotos: Marcelo dos Santos

Manifestação de funcionários em frente a Novelis; sindicato aguarda decisão
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Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra.  Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 
Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Cha-
cara – Goiabal – 
15x70 – c/arvores 
frutíferas, pequena 
casa.Aceito carro/
moto como parte de 
pagamento.  Tr.F:  
99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 
– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores 
frutíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 
e escritura ok. Tr.F: 
98157-0587
Caraguá -  Vendo 
casa – Martim de 
Sá – c/2dorms., e 
demais dep., 80m2. 
Tr.F: 99739-8582
Caraguá – Vendo 
sobrado – novo – 
Massaguaçu – cond.
fechado. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
99180-8383
Caraguá – Vendo 
casa – Travessão – 
c/2 dorms., e demais 
dep., garagem p/1 
carro. Tr.F: 98187-
8112
Ubatuba – Vendo 
apto – Toninhas – 

c/2 dorms.,  1 ste, 
elevador,  
Varanda gourmet. 
Tr.F: 98868-6384
Ubatuba – Vendo 
apto – Tenório – c/
2dorms., 2 banhs.,  
1 vg garagem.Tr.F: 
98868-6384
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

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-

liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de fazer 
algodão doce para 
festa de aniversário. 
Tr.F:99253-0732
Pinda – Vendo cortina 
de ar 90cm 220v com 
controle. Tr.F: 99113-
4034
Caraguá – Vendo 
Lancha ano 2013 – 
motor 40hp. Aceito 
troca por Jet – carro 
e moto. Tr.F: 99747-
2852
Caraguá – Vendo 
barco 6m – alumínio, 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 

aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 

Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-
1250

Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115-
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-
gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 
vermelha – completa 
– único dono – IPVA 
ok. Tr.F: 97407-7083
Ubatuba – Vendo 
Pcx 150 ano 2018 – 
11.280 km rodados. 
Tr.F: 99716-5752

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 Pálio 
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 

EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO N° 1001370-89.2018.8.26.0220
A MM. Juíza de Direito da 2° Vara, do Foro de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Dra. Juliana 
Salzani, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos requeridos NFA INTERMEDIAÇÕES LTDA, CNPJ 10.517.594/0001-66, 
e GUILHERME FONTANA, CPF- 264.455.338-50, RG- 26766325RG/RNE, que lhes foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos, por parte de O 
Soares e Soares Ltda, alegando em síntese: que efetuou compra de prensa térmica 
pneumática semi automática em 02.02.2018, pelo valor de R$ 8.750,00; além o atraso 
na entrega constatou-se discrepância entre o produto comprado e o que foi entregue, 
inclusive com defeitos, requerendo a procedência  da ação para pagamento do dano 
sofrido no valor de R$ 8.750,00, sendo que este deverá ser acrescido de correção 
monetária e juros de mora computados desde os pagamentos, assim como condenada 
ao pagamento dos lucros cessantes no montante de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), ao 
pagamento do transporte no valor de R$ 566,35 (Quinhentos e sessenta e seis reais 
e trinta e cinco centavos), bem como nas custas judiais e honorários advocatÍcios. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos de ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá apôs o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso e que será nomeado curador 
especial será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na fora da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guaratinguetá, aos 16 de agosto de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROC Nº 534/19-SUP-GPRO: 8200/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na confecção de cartilhas a respeito do patrimônio 
histórico e cultural de Lorena a fim de promover 
campanha de iniciativa do COMPHAC.
CONTRATADA: RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA 
LTDA. CNPJ: 07.021.346/0001-15
DISPENSA DE LICITAÇÃO
VALOR TOTAL: R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e 
cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/10/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019 PROC. 
Nº331/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Câmara de Vacinas 
(Imunobiológicos) de 120L e 280 L para a Secretaria 
de Saúde e Unidades de Saúde.
CONTRATADA: BUNKER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.213.418/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 02.
VALOR TOTAL: R$ 7.465,07(sete mil quatrocentos 
sessenta e cinco reais e sete centavos).
VIGÊNCIA: 03(três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/10/2019

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 
534/2019-SUP;8200/19-GPRO, com fundamento no 
Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na confecção 
de cartilhas a respeito do patrimônio de histórico e 
cultural da Lorena a fim de promover campanha de 
iniciativa do COMPHAC.
RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
CNPJ Nº: 07.021.346/0001-15

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 nº570/2019-
SUP;9073/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, 
inciso IV da lei supracitada, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada na manutenção e limpeza 
de piscinas do Complexo Aquático do Centro Social 
Urbano – CSU no período de 90 dias.
SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME
CNPJ Nº: 14.342.477/0001-60

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
M. DO CARMO CEZAR  empresa situada a 
Avenida/Getúlio Vargas 969, bairro de Santa Rita, 
município de Aparecida-SP com CNPJ sob o numero  
65445280/0001-97 e IE 174111330119 comunica 
o extravio do ECF marca Yanco, com autorização 
mumero 102245592 com numero de fabricação 51059, 
equipamento extraviado em 21/10/2010, sendo que o 
mesmo não se encontrava em uso.
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Decisão atende série de manifestações de moradores do Perpétuo Socorro; Promotoria 
bloqueia R$ 460 mil da CCR, que deve ser somado aos R$ 320 mil da administração municipal

Passarela do Tigrão é liberada, com gastos de
reforma dividida entre Nova Dutra e Prefeitura

Leandro Oliveira
Aparecida

A juíza Luciene Belan Ferrei-
ra Allemand determinou, na 
última sexta-feira, o bloqueio 
de R$ 460 mil da CCR Nova 
Dutra, sob alegação de que a 
concessionária tem a respon-
sabilidade de reformar a pas-
sarela que dá acesso ao bairro 
Perpétuo Socorro, em conjunto 
com a Prefeitura de Aparecida. 
No mesmo despacho foi deter-
minada a suspensão da inter-
dição da passarela metálica 
usada pelos moradores, que se 
estendia desde o fim de julho.

No entendimento da juíza, 
após análise com técnicos de 
engenharia, apesar do acesso 
ter muitas áreas enferruja-
das, a estrutura principal que 
sustenta a passarela não está 
afetada e não há risco de queda 
da via.

Segundo a decisão, o valor 
total para reformar a passarela 
é de R$ 780 mil. A CCR, con-
cessionária responsável pela 

passarela, terá que investir R$ 
460 mil, enquanto a Prefeitura 
pagará R$ 320 mil. O despacho 
determina que ambas as partes 
têm cinco dias úteis para apre-
sentar um projeto de reforma 
emergencial do acesso.

O secretário de Justiça e 
Cidadania de Aparecida, Marco 
Aurélio Piza, deu detalhes da 
decisão publicada. “Isso (elabo-
ração do plano para reforma) 
terá que ser efetuado em con-
junto. A partir desse plano, já 
inicia-se a reforma, utilizando 
esses valores que foram blo-
queados, que totalizam R$ 780 
mil”, destacou.

A CCR Nova Dutra ainda 
pode apresentar recursos. A 
concessionária foi procura-
da para comentar a decisão 
judicial, mas, por meio de 
nota, o grupo preferiu não se 
manifestar. “A concessionária 
informa que não se manifesta 
sobre decisões judiciais e que 
ainda não foi intimada sobre a 
decisão (trecho da nota)”.

O imbróglio sobre a passa-
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rela do Tigrão teve início no 
fim de julho, quando a Justiça 
determinou a interdição do 
acesso. Um mês após a inter-
dição, um grupo de moradores 
fez o primeiro protesto contra 
o fechamento da via  pedindo 
a reforma imediata do acesso 
metálico. O grupo interrom-
peu o trânsito na rodovia 
Presidente Dutra, sentido Rio 
de Janeiro, no KM 69, em 5 
de setembro. Em uma nova 
manifestação, no dia seguinte, 
o grupo voltou a fechar a pista 
no sentido Rio de Janeiro.

Na semana seguinte, em 13 
de setembro, os moradores 
voltaram a interromper o 
tráfego de veículos na mesma 
pista, mas dessa vez, houve 
também o bloqueio no sentido 
São Paulo. Policias militares 
do Baep (Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia) fizeram 
uma intervenção para libe-
rar as vias e dispersaram os 
manifestantes com bombas 
de efeito moral e disparos de 
balas de borracha.

Nosso compromisso 
com o professor e 
com a educação de 
qualidade

Neste 15 de outubro, ter-
ça-feira, “Dia do Professor”, 
reafirmamos o compromisso 
com a educação pública de 
qualidade e para todos. É 
importante dizer que a  edu-
cação e os professores bra-
sileiros e paulistas passam 
por um duro momento. Os 
governos federal e estadual 
(Bolsodoria) escolheram 
a educação pública como 
seus alvos preferenciais. 
As escolas públicas estão 
abandonadas e os profes-
sores desprestigiados e 
desvalorizados.

A profissão mais impor-
tante de todas - porque 
forma todos os demais pro-
fissionais, os cidadãos e 
as cidadãs - está sob forte 
ataque. Não apenas do ponto 
de vista salarial, mas na sua 
essência mesma. Bolsonaro 
e Doria querem tirar dos 
professores a sua principal 
prerrogativa, que é a de 
educar e ensinar. Querem 
transformar os docentes em 
meros monitores em sala de 
aula, desprovidos de sua li-
berdade de cátedra, vigiados 
e submetidos a todo tipo de 
perseguição, supostamente 
por serem “doutrinadores”.

A Constituição Federal as-
segura a liberdade de ensinar 
e aprender e a pluralidade de 
ideias e concepções peda-
gógicas, mas Bolsonaro e 
Doria, de forma equivocada, 
enxergam a escola pública 
como aparelhos ideológicos 
do Estado, destinados a dis-
seminar uma visão única da 
história, da cultura, da ciên-
cia e da sociedade. A visão 
do partido no poder.

E, no entanto, apesar de 
tudo, nós professoras e pro-
fessores renovamos a cada 
dia nosso compromisso com 
nossos estudantes, com 
suas famílias, com uma edu-
cação pública, gratuita, laica, 
com qualidade socialmente 
referenciada. Uma educa-
ção que construa caminhos 

para um futuro de justiça e 
de igualdade na sociedade 
brasileira e paulista.

Como Deputada Estadu-
al e como Presidenta da 
APEOESP, a homenagem que 
presto nesse Dia 15 de Ou-
tubro, Dia dos Professores, é 
reafirmar minha disposição 
sempre renovada de estar 
junto com cada um e cada 
uma na defesa da educação 
pública e de todos os nossos 
direitos como profissio-
nais da educação, pois não 
são direitos aleatórios ou 
abusivos e sim condições 
essenciais para que possa-
mos cumprir com a nossa 
missão como educadores e 
educadoras.

Nesse Dia 15 de Outubro 
de 2019 estaremos, como 
sempre, em luta. Contra a 
imposição e o autoritarismo 
desses governos que não 
tem compromisso com os 
direitos educacionais da 
população, em defesa da 
gestão democrática das 
nossas escolas, em defesa 
do FUNDEB permanente e 
da vinculação de recursos 
para a educação, que estão 
em risco. Por uma atribuição 
de aulas justa e transparente, 
que passa pela revogação da 
Portaria 6/2019 da Secreta-
ria da Educação, que é ina-
ceitável em seus principais 
pontos.

Tenho orgulho de repre-
sentar nossa querida e amo-
rosa categoria como Presi-
denta da APEOESP e como 
parlamentar e quero, neste 
momento, abraçar todas as 
professoras e todos os pro-
fessores, na certeza de que 
nossa persistência conse-
guirá mudar a atual situação, 
abrindo novos horizontes 
para a educação pública no 
estado de São Paulo.

Um forte abraço a todos!

Professora Bebel
presidenta da Apeoesp, 
deputada estadual pelo PT 
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