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Apontado em relatório do MP, Dimas Moreira é 
acusado de tomar decisões no lugar da prefeita

Justiça determina 
e Dina exonera
o próprio marido 
em Aparecida

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo concedeu 
liminar determinando a exone-
ração imediata do advogado 
José Dimas Moreira da Silva 
do cargo de chefe da Promo-
ção Social, da Prefeitura de 
Aparecida. A decisão, proferida 
na última quinta-feira, atende 

solicitação do Ministério Públi-
co da cidade. Dimas é casado 
com a prefeita em exercício 
Dina Moraes Moreira da Silva. 
A união entre os dois motivou 
o pedido da Promotoria, que 
via uma participação efetiva 
do advogado nas decisões ad-
ministrativas do Executivo. De 

acordo com a denúncia do MP, 
logo após assumir a Prefeitura, 
com afastamento cautelar do 
prefeito Ernaldo Cesar Mar-
condes (MDB), a atual prefei-
ta delegava, indevidamente, 
várias de suas atribuições ao 
seu marido.
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Dina Moraes, que exonerou o marido após determinação do MP
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Empresa líder mundial 
na produção de vidros, 
a AGC Vidros do Brasil, 
inaugurou oficialmente 
nesta terça-feira mais 
uma planta em sua sede 
em Guaratinguetá. Com 
investimento de R$ 750 
milhões, sendo R$ 140 
milhões financiados pelo 
BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Econômico e Social), 
a expectativa é que a 
capacidade produtiva 
da fábrica seja mais que 
duplicada.

NA AGC,
NOVA PLANTA
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Os dois mil funcioná-
rios da Gerdau de Pinda-
monhangaba que entra-
ram em greve na manhã 
da última segunda-feira, 
voltaram ao trabalho. 
A campanha era pelo 
abono salarial, que foi 
aprovado pelos trabalha-
dores nesta terça-feira, 
colocando fim à greve. 
As atividades na unidade 
estão normalizadas. A 
proposta de R$ 1 mil da 
empresa, depois de um 
dia de greve da categoria, 
foi aprovada.

NA GERDAU,
FIM DE GREVE
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Lorena aprova 
uso de câmeras 
particulares
na segurança

Buscando ampliar o serviço 
de videomonitoramento em 
Lorena, a Câmara aprovou 
um projeto que cria o sistema 
compartilhado de câmeras 
privadas com o Município. O 
termo de parceria segue para 
a sanção do prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), que 
estuda a ampliação de câme-
ras na cidade. A proposta, de 
autoria do vereador Careca da 
Locadora (PV), foi aprovada 
por unanimidade na última 
segunda-feira.

Prefeitura abre 
inscrições para 
vagas de estágio 
em Guará
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Campo da Vila Brito ganha 
reforma orçada em R$ 250 mil

O esporte e o lazer de 
Lorena receberão mais in-
vestimentos neste ano. A 
Prefeitura assinou um novo 
convênio no valor de R$250 
mil para a reforma do cam-
po de futebol do bairro 
Vila Brito. A licitação será 
aberta para concorrência de 
interessados em comandar a 
obra. As melhorias no cam-
po, principal local de prá-
ticas esportivas do bairro, 

serão realizadas através de 
um convênio de R$ 235 mil 
firmado com o Ministério da 
Cidadania, por meio de uma 
emenda parlamentar do de-
putado federal Carlos Sam-
paio (PSDB) e intermediada 
pelo presidente da Câmara 
Maurinho Fradique (PTB), 
além de outros R$15 mil de 
contrapartida da Prefeitura.

Litoral Norte chega a 25 casos 
de sarampo confirmados no ano

As vigilâncias epidemiológi-
cas das cidades do Litoral Nor-
te confirmaram novos casos de 
sarampo na última semana. 
As quatro cidades litorâneas 
somam 25 confirmações até o 
último sábado. Ubatuba lidera 
o ranking, com 11 casos. O 
mais recente foi de um bebê 
de nove meses, que passava 
o período de férias no bairro 

Itaguá. A família é de Poço de 
Caldas-MG. Segundo a Prefeitu-
ra, a criança foi hospitalizada, 
mas está bem. Outros cinco 
possíveis contágios da doença 
estão sendo investigados. Em 
Caraguatatuba, a secretaria de 
Saúde confirmou, até o último 
dia 8, três casos positivos da 
doença.
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Com royalties do pré-sal pela 
metade, região deve focar obras

O resultado abaixo do espe-
rado pelo governo federal no 
megaleilão da cessão onerosa 
do pré-sal, no início do mês, 
afetou o prognóstico de valores 
para prefeitos e governadores. 
Estados e municípios receberão 
cerca da metade do previsto 
antes do certame. Na região, 
o planejamento de obras e 
até mesmo o pagamento de 
dívidas terá que ser alterado. 
A expectativa do governo era 
de que R$ 106 bilhões fossem 
arrecadados, mas o leilão ga-
rantiu cerca de R$ 70 bilhões, 

o que derrubou o repasse dos 
royalties do pré-sal de R$ 21,9 
bilhões para R$ 10,58 bilhões, 
com R$ 5,3 bilhões para as 
cidades e R$ 5,3 bilhões para 
os estados. A divisão gerou 
expectativa de verba extra aos 
cofres municipais. Na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba), a maior parte dos 
prefeitos já faziam planos, com 
foco nas obras de estrutura 
e pavimentação, mas agora, 
terão que viabilizar os novos 
valores.
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Soliva projetava R$ 5 milhões, mas
deve ter R$ 2,4 milhões para dívidas

Apesar de reduzida pela me-
tade, a divisão de verbas dos 
royalties do pré-sal deu nova 
expectativa para os municí-
pios. Guaratinguetá vai rece-
ber ao todo R$2.461.278,51, 
valor bem menor que os 
R$5.067.020 esperados an-
tes do megaleilão da cessão 

onerosa do pré-sal, no início 
de novembro. A expectativa 
é saber se o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) manterá o foco 
no pagamento de parte das 
dívidas trabalhistas do Muni-
cípio, hoje em torno de R$20 
milhões.
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Aparecida tem 
multa para maus- 
tratos de animais

A Câmara de Aparecida 
aprovou um projeto que esta-
belece multa para maus-tratos 
a animais. Os moradores que 
forem pegos abandonando ou 
agredindo os bichos pagarão 
uma multa de R$ 250.
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Apontado em relatório do Ministério 
Público, Dimas Moreira é acusado de 
tomar decisões no lugar da prefeita

Justiça determina 
exoneração do 
marido de Dina 
em Aparecida

Rafael Rodrigues
Aparecida

O Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo concedeu liminar de-
terminando a exoneração imediata 
do advogado José Dimas Moreira 
da Silva, do cargo de chefe da 
Promoção Social da Prefeitura de 
Aparecida. A decisão, proferida 
na última quinta-feira, atende 

solicitação do Ministério Público 
da cidade. 

Dimas é casado com a prefeita 
em exercício Dina Moraes Morei-
ra da Silva. A união entre os dois 
motivou o pedido da Promotoria, 
que via uma participação efetiva 
do advogado nas decisões admi-
nistrativas do Executivo.

De acordo com a denúncia do 
MP, logo após assumir a Prefeitu-
ra, com afastamento cautelar do 
prefeito Ernaldo Cesar Marcondes 
(MDB), a atual prefeita delegava, 
indevidamente, várias de suas 
atribuições de chefe do Executivo 
ao seu marido.

Segundo a Promotoria, o setor no 
qual Dimas foi locado era inexis-
tente, e ainda assim passou a con-
centrar decisões referentes a as-
suntos relevantes como licitações 
e contratos administrativos. Além 
disso, para justificar a presença 
do marido no Paço Municipal, a 
prefeita nomeou-o presidente do 
Fundo Social de Solidariedade.

A Promotoria alega ter constata-
do que a atuação de Dimas na ad-
ministração municipal estendia-se 
pelas mais diversas áreas, como o 
setor financeiro, compras e licita-
ções, e ainda que ele, em substitui-
ção à prefeita, realizava reuniões 
com funcionários e fornecedores. 
A liminar também determinou que 
Dimas não exerça nenhum outro 
cargo na atual administração.

Outro lado – A reportagem do 
Jornal Atos entrou em contato 
com a prefeitura de Aparecida. 
Por nota, a assessoria de impren-
sa informou que a administração 
municipal foi notificada da deci-
são e que a ordem judicial já foi 
cumprida.

Dina Moraes, que exonerou o marido
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Professor Osvaldo

Erica Soler

Bastidores da Política

De olho no calendário eleitoral, 
faltam menos de um ano para as 
eleições –  precisamente 318 dias, 
apenas 45 semanas. Em 406 dias, 
muitos dos atuais vereadores desta 
legislatura estarão desocupando 
seus respectivos acentos nas câma-
ras municipais por força das urnas.

'Separação de corpos'
A Justiça de Aparecida quer 

manter uma distância segura entre 
o esposo da prefeita Dina Moraes, o 
advogado José Dimas, e as decisões 
da Prefeitura. Em decisão recente, a 
juíza pediu in-
clusive a exone-
ração de Dimas 
da Promoção 
Social, cargo 
que segundo en-
tendimento da 
magistrada, vi-
nha exercendo 
como pretexto 
para frequentar os setores da admi-
nistração, em especial os ligados às 
licitações e negócios. Sobre 'separa-
ção de corpos', ainda não se ouviu 
nada a respeito, mas sobre a frequên-
cia do 'advogado-esposo' nos espaços 
municipais, a coisa já virou ação de 
improbidade administrativa!!!

Filme repetido
Não é apenas a prefeita de Apa-

recida, Dina Moraes, que vem en-
contrando dificuldades conjugais 
- a vista da Justiça - no exercício do 
mandato. Sob suspeita de influência 

do cônjuge, em 
Potim, o filme 
é repetido e a 
recomendação 
é a mesma para 
prefeita Erica 
Soler. A juíza da 
comarca pode 
exigir até ima-
gens de monito-
ramento internas 

da Prefeitura e com som, para verifi-
car se o popular Mateuzão está obe-
decendo às ordens de se afastar das 
decisões da administração. Durmam 
com este barulho!!!

Um passo à esquerda
O mercado eleitoral de Lorena 

pode ficar mais aquecido que o es-
perado no ano que vem. Um grupo 
ligado ao PCdoB vem se reunindo 
para viabilizar o nome do Doutor 
em Educação, 
Danie l  Mun-
duruku - figura 
que atrai inte-
lectuais e pen-
sadores focados 
no social. Com 
a possibilidade 
de disputar com 
chapa completa 
para vereador, o tom dos debates 
durante campanha podem colocar 
muitos concorrentes de saia justa, 
já que Júlio Del Tio deve a ser o 
representante do prefeituravel na 
plataforma 'mais à esquerda'...

Perguntar não ofende
Procede que a Casa de Leis de Lo-

rena está 'investindo' cerca de R$100 
mil por mês para adaptar o projeto 
'Câmara sem Papel'? De acordo com 
a turma da Praça, ficaria mais barato 
deixar o papel por mais um século! 
Com a palavra o presidente Mauro 
Fradique, que atende pela alcunha 
de Maurinho...

Os números falam
Os palacianos de Marcus Soliva 

passaram o feriado da semana pas-
sada viralizando nas redes sociais 
os números da queda da violência 
e de multas no trânsito em Guará, 
após um ano da implantação das 
câmeras de vídeomonitoramento. 
Aparentemente, um ato de desagravo 
à oposição, que atribuia ao sistema 
como 'fábrica de multas' na cidade.

Recorde em indecisos
Os últimos números eleitorais 

pesquisados em Cachoeira Paulista 
revelaram que cerca de 68% dos 
eleitores estão indecisos quanto aos 
nomes divulgados como eventuais 

candidatos a prefeito para 2020, 
destacando a cidade como recorde 
entre as demais do Vale. Outro índice 
alarmante pesquisado é a incerteza 
dos moradores quanto ao futuro e as 
consequências da administração de 
Edson Mota.

Ligações perigosas
Entre os notáveis do mercado 

eleitoral para prefeitura de Cacho-
eira, que no momento disputam os 
35% de eleitores passionais e defini-
dos, Torrada perdeu muito com sua 
aproximação com Edson Mota - sem 
receber em troca 
o apoio de seus 
ainda eleitores; 
Aloísio Vieira 
vai precisar de 
um bom vice, 
além de um ates-
tado de saúde 
confiável; Tio 
João do Açaí 
precisa mais de 
que uma publicidade do seu nome 
- tem que ter plano de governo ca-
bível; Breno Anaya precisa 'crescer 
para aparecer' e torcer para dar uma 
amnésia coletiva nos eleitores quanto 
sua postura na Câmara. Pelo menos 
isso é o que se ouve pelas esquinas 
da cidade. Perguntem ao Fernando 
Hummel!!!

Colcha de retalhos
Comenta-se pelos corredores 

da municipalidade de Pinda que se 
depender de alguns vereadores, a 
tão sonhada ‘bolsa de estudos’ – pro-

veniente de um 
projeto do pre-
feito Isael Do-
mingues – não 
virá tão cedo. 
Esta semana, a 
votação do pro-
jeto foi adiado 
mais uma vez 
na Câmara, por 

conta de uma ‘nova’ emenda – pro-
posta pelo vereador Osvaldo Negrão. 
Disseram que a cada semana, um dos 
parlamentares apresenta um retalho 
na colcha e empurra a votação pra 
frente. Pelo jeito, vai acabar o ano 
letivo sem bolsa e no próximo, é 
eleição, aí não pode... 

Não convidem para...
...mesma picanha – o vereador 

Márcio Almeida e o ex-prefeito 
Junior Filippo, principalmente se o 
assunto for gratidão, e na churras-
queira estiver o também ex-prefeito 
Francisco Carlos!!!

Repercussão
Comenta-se na boca pequena de 

Pinda que a soltura de Lula pode 
refletir negativamente na eleição do 
ano que vem. Pelo menos um dos 
propensos candidatos, que acabou 
frustrando os eleitores de centro direi-
ta, ao comandar freneticamente uma 
caravana rumo a São Bernardo do 
Campo para comemorar o tal de 'Lula 
livre'. A iniciativa de Herivelto Vela, 
mesmo defendendo o PT, foi consi-
derada desastrosa pelos pensadores 
da política local, porque a julgar 
pelas últimas eleições, os petistas do 
pedaço não tiveram votos suficientes 
para garantir vaga na Câmara, muito 
menos para eleger prefeito.

Bola da vez
Os bons resultados da gestão 

pública do prefeito de Pinda, Isael 
Domingues (PL), está motivando 
uma 'fila' de interessados em postular 
como seu vice em 2020. Além do 
ex-secretário de Esportes, Éverton 
Chinaqui, querem 'pegar carona' na 
boa cotação de Isael os vereadores 
Felipe Cesar (PV), Magrão (PL), Gis-
lene Cardoso (DEM) e, parece que 
até Roderley Miotto estaria a espera 
de um convite para se alinhar parti-
dariamente. Neste final de semana, 

numa roda de moradores do Painei-
ras, conjecturaram uma aproximação 
de Myrian Alckmin como sinalização 
de uma nova aliança. Apesar de ainda 
não ter definido nomes e alianças, 
Isael caminha a passos largos rumo 
à sua reeleição, após o lançamento de 
um pacote de obras com melhorias 
tanto na periferia como na região 
central da cidade, não descartando 
ainda, a hipótese de continuar com 
Ricardo Piorino para seu provável 
segundo mandato...

Sob nova direção
Em ritmo de eleições 2020 o 

MDB de Potim está sob nova dire-
ção. A indicação 
do ex-vereador 
Emerson Tanaka 
para presidência 
do partido na ci-
dade foi homolo-
gada pela cúpu-
la estadual, e as 
reuniões locais 
para articular a 

futura campanha já começaram. Não 
é novidade para ninguém que um dos 
grandes concorrentes da prefeita Eri-
ca Soler em sua disputa pela reeleição 
é o Tanaka, que desde o início do 
atual governo articula nos bastidores 
a formação de grupo de postulantes 
à Câmara.

‘Zona franca’
Faltando 13 meses e dez dias 

para o término do governo do Fábio 
Marcondes em Lorena e, até o mo-

mento, sem a in-
dicação oficial de 
um candidato à 
sucessão, os elei-
tores observam a 
cidade se trans-
formando numa 
espécie de ‘zona 
franca’ eleitoral 
com o surgimen-

to de ‘novos nomes’ – porém, velhos 
conhecidos da política local. Neste 
último feriado, a construção da 
provável candidatura de João Bosco 
Romeiro (MDB) ganhou reforços 
com alguns integrantes da USP 
(ex-Faenquil), vários ex-vereadores 
e mulheres que postulam vaga na 
futura Câmara.

Choque de realidade
Uma pesquisa que entrevistou um 

universo diferenciado de pessoas que se 
camuflam como 
eleitores, auferiu 
que dos 100% 
das ‘viúvas po-
líticas’ soltas no 
cenário eleitoral 
de Guaratingue-
tá, a metade são 
contra a admi-
nistração Marcus 
Soliva porque não foram aceitas em 
cargos de conveniências; outros 25% 
realmente não tem nada pra fazer a não 
ser falar de ‘alguém’, e neste momento, 
o prefeito é ‘alguém’ que dá ibope ma-
lhar. Ah! As outras viúvas restantes, 
geralmente estão às custas de pat 
rocínio de dois ou três figurões que 
passaram pelo poder e aguardam no-
vas oportunidades para tentar voltar 
ao pódio...

Mensagem cifrada
Aquele vereador de carreira que 

nas duas últimas eleições os res-
pectivos prefeitos de seu palanque 

Dina Moraes

Julio Del Tio

João Bosco Torrada

Tanaka

Romeiro

Marcus Soliva

OAB cria Comitê de 
Prerrogativas em Pinda
Grupo intensifica defesa da classe advocatícia e 
de cidadãos vítimas de abuso de poder na cidade

Rafaela Lourenço
Pindamonhangaba

A 52ª subseção da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) criou 
o Comitê de Prerrogativas, em 
Pindamonhangaba. Fundado na 
última semana, o grupo conta com 
23 membros que atuarão na defesa 
e orientação em casos de violação. 

Pioneira na região, Pindamo-
nhangaba é a primeira cidade a 
contar com um comitê específico 
para tratar do tema. No estado, 
cada cidade, assim como São Paulo, 
capital, conta com uma comissão, 
já em Pinda os trabalhos serão 
intensificados com o comitê.

Coordenado pelo advogado Car-
los Eduardo Broccanelli Carneiro, 
o grupo é composto por mais 22 
advogados divididos em turmas 
que atuarão a campo e adminis-
trativamente. “A princípio, iria-
mos começar com 12 membros, e 
estamos com quase o dobro. Para 
nós é gratificante sabermos do in-
teresse dos colegas por uma causa 
que é nossa, de toda a classe da 
advocacia”, destacou o presidente 
da 52ª subseção da OAB, Antônio 
Aziz Boulos. 

Os trâmites para a criação se-

guem desde março, quando minis-
traram a primeira oficina de prer-
rogativas do estado, com Otávio 
Augusto Rossi, para preparar os 
advogados antes concluir o comitê. 

Aziz explicou que muitos casos 
acontecem em delegacias e salas 
de audiências, onde geralmente 
não há testemunhas. Um dos 
exemplos recorrentes é quando 
um delegado proíbe o advogado de 
ter acesso a um inquérito policial 
por não ter uma procuração. “Isso 
é violar as prerrogativas porque 
não é do advogado, é do cidadão 
que está sendo investigado. Quan-
do somos violados, também são 
violados os cidadãos que estão 
sendo representados por nós. 
Daqui para frente é bom tomar 
cuidados porque a gente vai agir 
mais forte”, frisou.

Todo o trabalho é voluntário e o 
grupo está aberto a participações. 
Segundo Aziz, os advogados de 
Pindamonhangaba interessados 
devem ter conhecimento do es-
tatuto da OAB, dispor de tempo e 
coragem para enfrentar os casos. 

Mais detalhes sobre os trabalhos 
podem ser esclarecidos através do 
e-mail pindamonhangaba@oabsp.
org.br e pelo telefone da 52ª sub-
seção (12) 3642-4234.
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Aparecida aprova lei que estabelece multa de
R$ 250 para casos de maus-tratos de animais

Prefeitos estudam verbas após leilão de Bolsonaro não atingir meta de R$ 106 bilhões

Com royalties do pré-sal pela metade, 
região deve focar obras de estrutura

Da Redação
Região

O resultado abaixo do espe-
rado pelo governo federal no 
megaleilão da cessão onerosa 
do pré-sal, no início do mês, 
afetou o prognóstico de valores 
para prefeitos e governadores. 
Estados e municípios receberão 
cerca da metade do previsto 
antes do certame. Na região, 
o planejamento de obras e até 
mesmo o pagamento de dívidas 
terá que ser alterado.

A expectativa do governo 
Bolsonaro era de que R$ 106 
bilhões fossem arrecadados, 
mas o leilão garantiu cerca de 
R$ 70 bilhões, o que derrubou 
o repasse dos royalties do pré-
-sal de R$ 21,9 bilhões para 
R$ 10,58 bilhões, com R$ 5,3 
bilhões para as cidades e R$5,3 
bilhões para os estados. A União 
ficará com saldo de R$ 23,7 
bilhões.

A divisão gerou expectativa 
de verba extra aos cofres mu-
nicipais. Na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba), a maior parte dos prefeitos 
das cidades atendidas já faziam 
planos, com foco nas obras de 
estrutura e pavimentação, mas 
agora, terão que viabilizar os 
novos valores. 

Em Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL) revelou que 
não aposta na chegada da verba 
para este ano, mas já definiu o 
destino. “Estamos aguardando 
esse recurso, a ideia é continu-
ar fazendo o investimento de 
infraestrutura urbana. O asfalto 
da cidade está envelhecido, há 
lugares que tem o asfalto há 
dez anos, tem lugares que há 
quarenta anos não se asfalta. 
A cidade precisa receber isso, 
não só nessa parte, mas na 
parte de drenagem também. 
Evidentemente com esse re-
curso chegando de uma forma 
mais rápida, a gente consegue 
dar um ‘up’ nessa questão de 
infraestrutura urbana”.

A cidade conta com orçamen-
to de R$ 509 milhões. Para 
2017, a previsão orçamentária 
é de R$ 538 milhões. “Não vou 
ficar contando com esse recur-
so, porque depende de uma 
série de conversas. Eu prefiro 
manter meu orçamento com 
base naquilo que eu acredito 
que é factível para não ficar 
fazendo castelo”, frisou Do-
mingues.

Em outras cidades, a proposta 
também deve ser de focar em 
obras e pavimentação, como 

Cachoeira Paulista, Lorena, 
Piquete e Cruzeiro. “A gente só 
pode gastar esse recurso em 
duas situações prioritárias: se o 
Município tiver dívidas de INSS 

(Instituto Nacional do Seguro 
Social), primeiro tem que pa-
gar as dívidas previdenciárias 
e sobrando, os investimentos. 
Primeiro nós vamos cumprir 
a meta que foi estipulada na 
votação da liberação da ses-
são onerosa, que é cumprir 
o pagamento previdenciário, 
e em segundo plano é fazer 
investimentos em obras que já 
estão em andamento no muni-
cípio, na área de infraestrutura 
e saúde”, contou o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca.

O prefeito Marcus Soliva (esq.) participa de reunião na EEAR; cidade projeta centro de controle de voos

Lista de valores dos royalties
do pré-sal para os municípios

Pindamonhangaba - R$ 3,587 milhões
Guaratinguetá - R$ 2,461 milhões
Cruzeiro - R$ 2,026 milhões
Lorena - R$ 2,026 milhões
Aparecida - R$ 1,158 milhão
Cachoeira Paulista - R$ 1,158 milhão
Potim - R$ 1,013 milhão
Cunha - R$ 868 mil
Piquete - R$ 723 mil
Roseira - R$ 579 mil
Canas - R$ 434 mil
Lavrinhas - R$ 434 mil
Silveiras - R$ 434 mil

Marcus Soliva projetava R$ 5 milhões, mas 
deve ter R$ 2,4 milhões para dívidas em Guará
Queda dos valores repassados nos royalties do pré-sal prejudica plano para ações acumuladas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Apesar de reduzida pela 
metade, a divisão de verbas 
dos royalties do pré-sal 
ainda deu nova expecta-
tiva para os municípios. 
Guaratinguetá vai receber 
ao todo R$ 2.461.278,51, 
valor bem menor que os 
R$5.067.020 esperados an-
tes do megaleilão da cessão 
onerosa do pré-sal, no início 
de novembro. A expectativa 
é saber se o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) manterá o foco 
no pagamento de parte das 
dívidas trabalhistas do Mu-
nicípio, hoje em torno de R$ 
20 milhões.

A expectativa do prefeito 
de Guaratinguetá é de que 
os recursos sejam enviados 
aos cofres municipais até 
30 de dezembro deste ano. 
Os mais de R$ 5 milhões 
dariam um fôlego extra 
para as finanças do Execu-
tivo, que teme não fechar as 
contas em 2019. O volume 
de ações trabalhistas e inde-
nizações pagas por meio de 
ofícios requisitórios e pre-

catórios tem desequilibrado 
o caixa municipal, segundo 
as lideranças da Prefeitura.

Com a projeção de royalties 
caindo para pouco mais de 
R$ 2 milhões, o Executivo 
dificilmente usará o recurso 
para investimento em se-
tores municipais. Antes do 
leilão, Soliva confirmou que 
a verba chegará com destino 
praticamente encaminhado. 
“Primeiramente, pelo que é 
o projeto, será para o pagar 
pendências e dívidas com o 
INSS, em segundo, dívidas tra-
balhistas. Estamos pagando 
um parcelamento de dívidas 
do INSS de 20 anos. Hoje, a dí-
vida soma algo superior a R$ 
20 milhões, são dívidas não 
pagas a 20, 30 anos atrás. 
Houve uma negociação para 
se pagar a perder de vista, e 
nós pagamos todo mês uma 
parcela”, destacou o prefeito 
ainda no final de outubro.

“Se a Justiça considerar 
os ofícios requisitórios que 
temos a saudar, esse dinheiro 
não poderá ser usado para 
mais nada, pois só de ofícios 
requisitórios nós já pagamos 
R$ 13 milhões de dívidas que 

não são do meu governo, 
onde foram descumpridas 
totalmente as leis da CLT 
(Consolidação das Leis Tra-
balhistas)”, concluiu.

Em uma terceira hipótese, 

caso a verba não seja desti-
nada para pagar as dívidas 
trabalhistas, Guaratinguetá 
poderá investir o recurso em 
setores como infraestrutura, 
saúde ou educação. Porém, 

Soliva não crê que isso irá 
acontecer.

O Executivo estima que 
sejam pagos em 2020 mais 
de R$ 10 milhões em ofícios 
requisitórios.

O prefeito Marcus Soliva, que esperava R$ 5 milhões para abater 25% de dívidas e ações trabalhistas

Fotos: Reprodução PMG

Fotos: Arquivo Atos

Proposta votada na Câmara tenta criar novo mecanismo para fiscalização e proteção na cidade

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A Câmara de Aparecida 
aprovou, no último dia 4, um 
projeto que estabelece multa 
para maus-tratos a animais e 
sanções administrativas. De 
acordo com a lei, os moradores 
que forem pegos abandonando 
bichos em via pública, residên-
cias fechadas ou inabitadas e 
agredindo pagarão uma multa 
de R$ 250.

As pessoas jurídicas que fo-
rem enquadradas terão multa 
duplicada. O processo será 
encaminhado à Procuradoria-
-Geral do Município. O dinheiro 
arrecado com a norma, que 
atende animais silvestres e 
domésticos de todos os porte, 
será encaminhado para o 
Fundo Municipal de Bem-estar 
e Proteção Animal, e ajudará 
no financiamento de projetos, 
atenção e cuidados.

Cachorro caminha pelo cemitério municipal de Aparecida; cidade passa a contar com lei contra maus tratos

Fotos: Arquivo Atos
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Questionado sobre índice 
de abandono e maus-tratos no 
município, o autor do projeto, o 
vereador Marcelo Marcondes 

(PV), lembrou a necessidade de 
ampliar a estrutura na cidade. 
“Hoje, os casos são registrados 
pela Policia Militar Ambien-

tal, não havendo estatísticas 
do Município, sempre surge 
relatos destas situações. A lei 
vem para coibir e regulamen-

tar o que já ocorre em outras 
esferas”.

O vereador ressaltou o au-
xílio de diversos moradores 

e de entidades protetoras da 
causa animal. Publicações de 
denúncias nas redes sociais 
foram encaminhadas ao Minis-
tério Público, que entrou com 
um processo contra Prefeitura 
por maus tratos a cavalos 
usados na tração de charretes 
turísticas na cidade. A ação foi 
ajuizada pelo Gaema (Grupo de 
Atuação Especial de Defesa do 
Meio Ambiente) e pede o fim do 
serviço com veículos puxados 
por animais.
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Quadrilha é desarticulada antes de 
cometer onda de furtos na região
PM frustra criminosos que planejavam furtar bancos e joalherias de Guará e Lorena

Material apreendido durante operação que desmantelou quadrilha que agia em Guaratinguetá e Lorena

Da Redação
Região

Uma operação da Polícia 
Militar desarticulou no último 
sábado uma quadrilha que se 
preparava em Guaratinguetá 
para furtar bancos e joalhei-
ras na região. Além de uma 
mulher, cinco homens foram 
presos na ação.

De acordo com a PM, um 
trabalho de seu Centro Inteli-
gência descobriu que crimino-
sos de São Paulo chegaram a 
Guaratinguetá na última sex-
ta-feira para cometerem uma 
onda de ataques a diversos es-
tabelecimentos comerciais na 
cidade e em Lorena, durante o 
último final de semana.

Ao descobrir os modelos dos 
três carros que transportavam 
a quadrilha, a corporação 
passou a patrulhar diversas 
regiões do município em 
busca de interceptá-los.

No último sábado, equipes 
da PM localizaram um dos 
veículos, modelo Celta, da 
marca Chevrolet, trafegando 
pelo Centro e ocupado por 
quatro criminosos. Durante a 
abordagem, eles confessaram 
que os outros dois membros 
do bando estavam hospeda-
dos em um hotel na avenida 

Padroeira do Brasil, no bairro 
Figueira.

Quase chegando ao local 
indicado, as viaturas se depa-
raram com o outro automóvel 
dos bandidos, modelo Ver-
sa, da marca Nissan. Houve 
perseguição pela rodovia 
Presidente Dutra, mas os 
criminosos foram intercepta-
dos no posto da PRF (Polícia 

Rodoviária Federal), no trecho 
de Aparecida.

No interior dos veículos 
foram encontradas diversas 
ferramentas para os arrom-
bamentos de cofres e quebras 
de paredes como alicates, 
furadeiras martelos, pés de 
cabra e serras.

Encaminhados ao Distrito 
Policial de Guaratinguetá, os 

integrantes da quadrilha con-
fessaram que aproveitariam o 
final de semana para comete-
rem crimes na região. Quatro 
deles possuem passagens por 
furto e roubo.

A mulher e os cinco homens 
responderão por associação 
criminosa. Eles permane-
cem presos à disposição da 
Justiça.

Corpo de turista encontrado 
dentro de saco em Caraguá

Prefeitura aguarda aprovação da Caixa para obra com investimentos próprios e federal

Campo de futebol da Vila Brito ganha 
recuperação orçada em R$ 250 mil

Rafaela Lourenço
Lorena

O esporte e o lazer de 
Lorena receberão mais in-
vestimentos neste ano. A 
Prefeitura assinou um novo 
convênio no valor de R$ 250 
mil para a reforma do campo 
de futebol do Vila Brito. A 
licitação será aberta para 

concorrência de interessados 
em comandar a obra.

As melhorias no campo, 
principal local de práticas 
esportivas do bairro,   serão 
realizadas através de um 
convênio de R$ 235 mil 
firmado com o Ministério 
da Cidadania, por meio de 
uma emenda parlamentar 
do deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB) e interme-

diada pelo vereador Mau-
rinho Fradique (PTB), e de 
R$15 mil de contrapartida 
da Prefeitura. 

De acordo com o Executi-
vo, o projeto segue em anda-
mento no órgão fiscalizador, 
a Caixa Econômica Federal, 
e o convênio foi assinado 
pelo prefeito Fábio Marcon-
des (sem partido) na última 
quarta-feira. 

Após a aprovação, será 
aberto o processo licitatório 
para a contratação da em-
presa responsável pela obra.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato 
com o secretário de Obras 
e Planejamento Urbano, 
Marcos Anjos, para saber os 
detalhes da reforma e quais 
benfeitorias serão realiza-
das, mas nenhuma resposta 

foi enviada até o fechamento 
desta edição.

Vila Passos – As obras 
seguem no Campo dos Rodo-
vias, no Vila Passos. Com um 
orçamento de R$298.879,03, 
proveniente do Ministério 
do Esporte, a reforma tem 
previsão para ser entregue 
ainda neste mês. 

A revitalização contará 
com iluminação em todo o 

campo, retirada dos muros 
e instalação de alambrados, 
construção de dois vestiá-
rios, banheiros masculino e 
feminino com acessibilidade, 
e uma lanchonete para ser 
explorada no local.

Em setembro de 2018, com 
pouco mais de R$ 22 mil, a 
Prefeitura renovou a ilumi-
nação do campo de futebol 
e pista de atletismo do CSU 
(Centro Social Urbano).

O campo do Brasil, no 
Cidade Industrial, berço de 
escolinhas de futebol, tam-
bém é um dos locais que 
recebeu investimentos. Além 
da reforma nos vestiários e 
alambrados, foram instala-
dos holofotes ao redor do 
campo para a prática espor-
tiva durante a noite.

Da Redação
Caraguatatuba

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar o 
assassinato de uma turista 
de 32 anos, que teve seu 
corpo encontrado no último 
domingo, em Caraguatatuba. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, um morador ca-
minhava pelo bairro Poiares 
quando desconfiou do aspecto 
de um saco de lixo que estava 
às margens de um córrego.

Acionada, a Polícia Militar 
constatou que no interior 
do objeto havia o cadáver de 
uma mulher enrolado em um 
cobertor e com as mãos amar-
radas. Ela não apresentava 
sinais de violência.

A equipe da Polícia Cientifica 
descobriu que o corpo era da 
moradora de São Paulo, Cristi-
na Coelho Novaes, que estava 
desaparecida há dois dias. 

Segundo familiares, a turista 
chegou da capital paulista na 
manhã da última sexta-feira, 
mas sumiu durante a madruga-
da do mesmo dia. Um boletim 
de ocorrência por desapareci-
mento foi registrado pelo irmão 
de Cristina. 

De acordo com a Polícia Civil 
a principal hipótese é que a 
vítima foi assassinada por 
enforcamento.

Familiares e testemunhas 
prestarão depoimentos duran-
te a semana. Até o fechamento 
desta edição, o autor e as 
circunstâncias do crime não 
haviam sido identificados.

Visitante flagrada com quase 
cem gramas de cocaína na P2

Da Redação
Caraguatatuba

Uma jovem de 23 anos foi 
presa no último domingo após 
ser flagrada tentando entrar 
com cocaína na Penitenciária 
de Potim, a P2. 

Segundo a SAP (Secretaria 
de Administração Penitenciá-
ria), a visitante era revistada 

por uma agente quando de-
monstrou nervosismo durante 
o procedimento. 

Ao ordenar que a jovem reti-
rasse o top (blusa pequena), a 
funcionária percebeu que um 
pacote caiu no chão. No interior 
do objeto, foram encontradas 
98 gramas de cocaína. 

Encaminhada à Delegacia de 
Aparecida, a visitante foi presa 
por tráfico de drogas.  

Jovem de 23 anos é assassinado em Pinda
Da Redação
Pindamonhangaba

A noite do último domingo 
foi marcada pela violência no 
bairro Araretama, em Pindamo-
nhangaba. Além de um baleado, 
outro jovem foi assassinado. 

De acordo com o boletim de 

ocorrência, as vítimas caminha-
vam próximas ao residencial 
Bem Viver por volta das 20h, 
quando foram surpreendidas 
por um pedestre armado que 
efetuou diversos disparos de 
arma de fogo.

Um dos rapazes, de 23 anos, 
foi atingido por sete tiros, 
morrendo no local. O outro, 

que não teve a idade divulgada, 
foi alvejado por um disparo e 
encaminhado à Santa Casa de 
Pindamonhangaba, onde per-
manece internado em estado 
de observação.

A Polícia abriu um inquérito 
para apurar o caso, mas o atira-
dor não havia sido identificado 
até o fechamento desta edição.

Polícia prende traficante com 102 pedras de crack
Da Redação
Guaratinguetá

A Polícia Militar prendeu 
na tarde do último domin-
go um criminoso que trafi-
cava drogas em um ponto 
de ônibus no Pedregulho, 
em Guaratinguetá. 

Segundo a PM, uma equi-
pe patrulhava a avenida 
Ministro Salgado Filho por 
volta das 16h, quando per-
cebeu que um rapaz estava 
em atitude suspeita ao lado 
do ponto de ônibus, próximo 
ao Poupatempo.

Na abordagem, os policiais 
encontraram 102 pedras 

de crack e uma quantia 
de R$180, proveniente da 
venda de entorpecentes no 
local.

Encaminhado à Delegacia 
de Guaratinguetá, o crimi-
noso foi preso em flagran-
te por tráfico de drogas e 
transferido para a Cadeia 
Pública de Lorena.
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Alinhado à secretaria de Segurança Pública, projeto deve auxiliar sistema de videomonitoramento da cidade

Vereadores aprovam compartilhamento 
de câmeras particulares em Lorena

Rua Dr Rodrigues de Azevedo, a de maior movimento na cidade; aposta em câmeras compartilhadas

Fotos: Arquivo Atos

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

Rafaela Lourenço
Lorena

Buscando ampliar o serviço 
de videomonitoramento em 
Lorena, a Câmara aprovou 
um projeto que cria o sistema 
compartilhado de câmeras 
privadas com o Município. O 
termo de parceria segue para 
a sanção do prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), que 
estuda a ampliação de câmeras 
na cidade.

A proposta, de autoria do 
vereador Careca da Locadora 
(PV), aprovada por unanimi-
dade na última segunda-feira, 
formaliza a possibilidade de 
moradores, comerciantes e 
grandes indústrias comparti-
lharem as imagens capturadas 
por câmeras particulares em 
tempo real com uma central 
da secretaria de Segurança 
Pública.

De acordo com o parlamen-

tar, o projeto protocolado 
em junho tem o objetivo de 
auxiliar a segurança da cidade 
desde a redução de crimina-
lidade, infrações de trânsito, 
ao descarte irregular de lixo. 
“Vai contribuir e muito para a 
cidade, pois o Executivo já está 
fazendo um trabalho de moni-
toramento com aquisição de 
novas câmeras, uma central, 
e esse projeto vem a somar”.

Para a comerciante Patrícia 
Pires, que há um ano e meio 
investiu em câmeras no seu 
depósito de bebidas e merce-
aria, no Centro, o comparti-
lhamento será essencial para 
aumentar a segurança para 
o estabelecimento, clientes, 
vizinhos e quem passar pela 
rua. “Aqui tem várias casas 
que podem entrar no progra-
ma. Nossa rua tem sempre 
horários de pico com bastante 
movimento, carros, bicicletas, 
e uma vez ou outra tem ocor-
rência. Vou divulgar para ter 

bastante gente apoiando, por-
que a união faz a força”.

Segundo o autor da propo-
situra, o sistema foi elaborado 
com base em cidades que 
utilizam o serviço como Cha-
pecó-SC, Xanxerê-SC e Itu-SP. 
O compartilhamento não será 
obrigatório e a parte técnica, 
como estudos de viabilidade 
do local, compatibilidade das 
câmeras e dos arquivos gera-
dos será feita pelo Executivo. 
“Elaboramos o projeto até 
mesmo para regularizar esse 
trabalho na cidade e aumentar 
o alcance com custo menor, 
pois elas já vão estar insta-
ladas, tanto dos moradores 
quanto de comerciantes”.

O projeto, que já foi apre-
sentado ao secretário de Se-
gurança Pública, Major Carlos 
Lescura, segue para a sanção 
de Fábio Marcondes, e a ex-
pectativa é de que no próximo 
ano o trabalho esteja em fun-
cionamento.

Guará abre inscrições para vagas de estágio
Da Redação 
Guaratinguetá

O Ciee (Centro de Inte-
gração Empresa-Escola) e a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
abrem na próxima quinta-
-feira as inscrições para o 
preenchimento do cadastro 
reserva de vagas de estágio 
na Prefeitura. 

As oportunidades para 
nível superior são adminis-
tração de empresas, gestão 
empresarial, comunicação 

social (jornalismo, publici-
dade e propaganda, rádio e 
TV e designer), direito, bi-
blioteconomia, engenharia 
civil; ambiental; elétrica e 
agrônomo, educação física, 
farmácia e história. Na área 
da informática (ciência da 
computação; computação 
aplicada; engenharia da 
computação; análise de sis-
temas; gestão da tecnologia 
da informação; tecnologia 
em redes de computadores 
e tecnologia em análise e de-
senvolvimento de sistemas), 

tecnólogo em gestão finan-
ceira; recursos humanos; 
logística; gestão comercial e 
gestão ambiental; em medi-
cina, vagas para veterinária; 
museologia, psicologia, re-
lações públicas, pedagogia 
e serviço social.

Para nível técnico as opor-
tunidades são para farmá-
cia, veterinária e web desig-
ner. As bolsas variam entre 
R$ 850, de nível superior, 
e R$ 650, de nível técnico, 
com auxílio transporte de 
R$ 30.

A prova será aplicada no 
dia 8 de dezembro, às 9h, na 
Fatec (Faculdade de Tecno-
logia Estadual) de Guaratin-
guetá, à avenida Professor 
João Rodrigues, nº 1.501, 
no Jardim Esperança.

O gabarito e a classificação 
final serão divulgados no dia 
18 de dezembro no site do 
Ciee, ciee.org.br. As inscri-
ções seguem abertas até o 
próximo dia 3. Mais infor-
mações e o edital completo 
está no site da Prefeitura,  
guaratingueta.sp.gov.br.

Saeg tem motobomba para serviço
Da Redação
Guaratinguetá

O Saeg (Serviço de Água, 
Esgoto e Resíduos de Guara-
tinguetá) adquiriu um conjun-
to motobomba, de sessenta 
cavalos de potência, para a 
atualização do sistema elétri-
co do reservatório do Village 
Mantiqueira. O investimento 
foi de cerca de R$ 35 mil, 
entre os custos diretos e indi-
retos de instalação. 

O objetivo é garantir uma 
maior efetividade na manu-
tenção no nível do reserva-

tório, garantindo estabilidade 
na pressão para distribuição 
na rede. O equipamento já 
está na Companhia e, após 
sua instalação prevista para os 
próximos dias, já será possível 
perceber uma melhora no  
abastecimento.  

Essa é uma das ações plane-
jadas pelo Saeg para atender a 
demanda de consumo do reser-
vatório e solucionar problemas 
de abastecimento, atendendo o 
Village Mantiqueira e os bair-
ros Jardim do Vale 2, parte do 
São Dimas, parte da Colônia e 
do Village Santana.
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Melhorias são realizadas nas instalações 
da Guaratinguetá Saneamento
Reformas otimizam os serviços prestados no âmbito do esgotamento sanitário 

Da Redação
Guaratinguetá

 Para que a universa-
lização do serviço de es-
gotamento sanitário seja 
alcançada até 2025, a Gua-
ratinguetá Saneamento, 
empresa responsável pela 
coleta e tratamento de esgo-
to na cidade, tem realizado 
melhorias nas suas instala-
ções a fim de garantir maior 

segurança no espaço de tra-
balho e, consequentemente, 
potencializar os serviços de 
tratamento, beneficiando 
toda a população com mais 
saúde e qualidade de vida. 

Na ocasião, estão sendo 
submetidas a reformas a 
elevatória do bairro Jequi-
tibás, que receberá mais 
uma bomba, otimizando 
o encaminhamento dos 
esgotos para a Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) 
e ampliando segurança 
operacional. Outra grande 
melhoria será na ETE Vila 
Bela, com a reforma do 
laboratório de análises, 
copa, banheiros, vestiários 
e depósitos de materiais. 
Na ETE Campo do Galvão 
está prevista a substituição 
do piso e adequações no 
laboratório de controle de 
qualidade. 

Indiara Guasti, gerente 
operacional da Guaratin-
guetá Saneamento, conta 
que o investimento tem o 
intuito de beneficiar toda a 
população. “As obras visam 
modernizar as instalações 
da empresa, o que reflete 
diretamente no aperfeiço-
amento contínuo dos servi-
ços prestados à população 
de Guaratinguetá”, contou 
a gerente. 

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO SIMON DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Guarulhos-SP, no dia 25 de
março de 1987, residente e domiciliado Rua Ubatuba, nº 131, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filho de MARCELINO ARRUDA DE ALMEIDA e SELMA SIMON
DE ALMEIDA.
CARLA DENISE STELLER, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta,
estado civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em Barueri-SP, no dia 13 de
agosto de 1974, residente e domiciliada Rua Ubatuba, nº 131, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS STELLER e CREUZA STELLER.
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, 09 de novembro de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO ALEX DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado
civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 05 de
fevereiro de 1999, residente e domiciliado Rua Cachoeira Paulista, nº 101, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filho de EMERSON JOSÉ DE OLIVEIRA e ELAINE
PATRÍCIA MARCONDES DE OLIVEIRA.
AMANDA REBECA SANTOS DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
técnica de enfermagem, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de fevereiro de 1997, residente e domiciliada Rua
Norma Siqueira Ferreira, nº 80, Jaraguá, Taubaté SP, filha de GERALDO JOSÉ DA
COSTA e SIMÉIA 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, 09 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUSTAVO DOS SANTOS FIDALGO, de nacionalidade brasileira, profissão coordenador
de operação, estado civil divorciado, de 35 anos de idade, nascido em Santos-SP, no
dia 23 de janeiro de 1984, residente e domiciliado Rua Ryoiti Yassuda nº 615, Crispim,
em Pindamonhangaba SP, filho de GERSON FERREIRA FIDALGO e SELMA ZANELA
DOS SANTOS FIDALGO.
MARIANA SARMENTO VECHINI, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 02
de setembro de 1992, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de Azevedo
nº 251, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de ALCIDES VECHINI e LEIDA
DALMACIO SARMENTO. 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, 09 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELIDELTON GONÇALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de oxicorte, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de outubro de 1995, residente e domiciliado Rua Darcy Lourenço nº 446,
bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filho de REINALDO PEREIRA e
ANGELA MARIA GONÇALVES PEREIRA.
YRIS RIBEIRO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteira, de 16 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
maio de 2003, residente e domiciliada Rua Francisco Gonçalves de Oliveira nº 60,
bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de ALEXSANDRO BARBOSA
FERNANDES e JOSIANE RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, II, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
VICTOR RABELO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, natural de Paço do Lumiar
MA, solteiro, nascido a 29 de outubro de 1994, profissão operador spray, residente
Rua Alcides Timóteo Ferreira dos Santos nº 364, Mantiqueira, Moreira César,
Pindamonhangaba SP, filho de VALDIVINO BATISTA RODRIGUES e de ESTELIR
SILVA RABELO.
BRENDA MARTINS DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, natural de Pindamonhangaba
SP, estado civil solteira, nascida a 31 de maio de 1997, profissão ass. dep. fiscal
nível I, residente Rua Estados Unidos nº 150, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filha
de AYRES DO CARMO DE ARAUJO e de NEIRI MARTINS DE ARAUJO. 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, 11 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO LÚCIO RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de dezembro
de 1990, residente e domiciliado Rua Professora Idalina Cesar nº 1313, Vila Rica, em
Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO LÚCIO RAMOS e MARIA DE FATIMA MOREIRA.
ANA CLAUDIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado
civil solteira, de 43 anos de idade, nascida em Xanxerê-SC, no dia 30 de agosto de
1976, residente e domiciliada Rua Professora Idalina Cesar nº 1313, Vila Rica, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ VIEIRA DA SILVA e SEBASTIANA MONTE
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, 13 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LORRAN BARBOSA DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 25 de julho de 1998, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo nº 462, bloco 23, aptº. 303, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA e MICHELE DE MIRANDA.
THAÍS SILVA CRISTINO, de nacionalidade brasileira, profissão babá, estado civil
solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de janeiro
de 2000, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de Azevedo nº 462,
bloco 23, aptº. 303, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de RILDO JOSÉ
CRISTINO e REGINA MOREIRA 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, 13 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENAN EIDI YAMAMOTO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado
civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 21 de novembro de
1999, residente e domiciliado Rua Capitão Benedicto Correa da Silva, nº 420, Mombaça
I, Pindamonhangaba SP, filho de JÚLIO EIGI YAMAMOTO e DULCELINA SARA
YAMAMOTO.
TALITA GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pariquera-Açu-SP, no
dia 28 de outubro de 1997, residente e domiciliada Rua Capitão Benedicto Correa da
Silva, nº 420, Mombaça I, Pindamonhangaba SP, filha de EVA GOMES DE OLIVEIRA.
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, 13 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GRAZIANO ARAÚJO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Belford Roxo-RJ, no dia 18 de
fevereiro de 1992, residente e domiciliado Rua José de Alencar nº 102, Vila Prado, em
Pindamonhangaba SP, filho de SEVERINO SEVERO DA SILVA e MARIA DO SOCORRO
ROMÃO DE ARAÚJO.
BRUNA DANTAS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de
janeiro de 1993, residente e domiciliada Rua José de Alencar nº 102, Vila Prado, em
Pindamonhangaba SP, filha de EDMILSON SOARES RODRIGUES e VERALÚCIA
DANTAS RODRIGUES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUILHERME FRANCISCO DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedor, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Ubatuba-SP, no dia
30 de agosto de 1997, residente e domiciliado Rua Mama Benedita nº 119, residencial
Sítio Santo Antonio, em Taubaté SP, filho de EVERALDO DOS SANTOS e NORMA
ALICE DA SILVA.
PRISCILA DIAS GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
março de 1997, residente e domiciliada Rua João Maria Pires nº 340, Santa Cecilia,
em Pindamonhangaba SP, filha de FABIO GONÇALVES e ANDRÉA FERREIRA DIAS
GONÇALVES. 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, 14 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VITOR FORTUNATO BREGUES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em São Paulo-SP,
no dia 02 de janeiro de 1996, residente e domiciliado Rua Dona Carmelita Gama
Romeiro, nº 281, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO BREGUES
FILHO e MARTA VIRGINIA BREGUES.
THAMIRES GOMES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão fotógrafa, estado
civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de
julho de 2001, residente e domiciliada Rua Dona Carmelita Gama Romeiro, nº 281,
São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de EDSON GOMES MOREIRA e CLAUDIA
KELLY 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, 14 de novembro de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2019 PROC. Nº 583/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na instalação e manutenção de ar 
condicionado da Prefeitura Municipal de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP CNPJ: 17.592.525/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 03,04,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.
VALOR TOTAL: R$ 52.737,50 (cinquenta e dois mil setecentos trinta e sete reais e cinquenta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2019
CONTRATADA: SALUTI & CIA LTDA EPP CNPJ: 07.620.532/0001-70
VENCEDORA DOS ITENS: 09,10
VALOR TOTAL: R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 602/19-SUP - GPRO: 8873/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de testes de controle de
qualidade e laudo radiométrico dos aparelhos de RX Odontológico do CEO I e CEO II e RX
Médico da UBS Vila Nunes, conforme Portaria SVS/MS nº 453, de 01/06/1998, que serão
prestados nas condições estabelecidas no contrato e na proposta, os quais integram este
instrumento de transcrição.
CONTRATADA: PROTERAD – RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA
CNPJ N°: 31.607.683/0001-73
VALOR TOTAL: R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2019

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 650/19 SUP, 9616/19 GPRO, com
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em locação de máquina de solda, para atender as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais.
CONTRATADA: J. ALVES LOCAÇÃO DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.131.960/0001-89

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 103/19 PROC. Nº 660/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recauchutagem de 
pneus de uso dos veículos da frota municipal, a realizarse às 09h30min do dia 02 de 
Dezembro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 90/2019 – PROC. 552/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de material de alvenaria 
para conserto e manutenção dos próprios públicos do município, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
Vencedora dos itens:
01,02,03,04,05,15,16,25,26,27,28,49,50,53,54,55,56,59,60,75,76,77,78,83,84,123,124, 
127,128,129, 130,133,134,135,136,145,146,147,148,149,150,151,152,169,170,177,178,
199,200,209,210,211,212, 235,236,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,259,260,
275,276,277,278,287,288,293,294,297, 298,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,
313,314,315,316,317,318,319,320,327,328.
Valor total: R$ 83.990,00 (oitenta e três mil novecentos e noventa reais)
EMPRESA: HERMANO M. PERRONI EPP CNPJ: 08.001.150/0001-21
Vencedora dos itens: 07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,9,20,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,51,52,57,58,61,62,73,74,137,138,139,140,141,142
,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163, 164,165,166,167,168,173,174,175,176,
179,180,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194, 195,196,197,198,201,202,2
03,204,205,206,207,208,283,284,285,286,289,290,299,300.
Valor total: R$ 41.022,49 (quarenta e um mil vinte e dois reais quarenta e nove centavos)
EMPRESA: RAUL RABELLO NETO EPP CNPJ: 03.672.104/0001-30
Vencedor dos itens: 29,30,87,88,113,114,115,116,117,118,119,120,125,126,131,132,143,14
4,181,182,219, 220,221,222, 223,224,225,226,227,228,229,230,243,244,278,280,295,296.
Valor total: R$ 77.222,00 (setenta e sete mil duzentos vinte e dois reais)
EMPRESA: REIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 28.682.010/0001-73
Vencedor dos itens: 
63,64,65,66,67,68,71,72,79,80,81,82,85,86,107,108,109,110,121,122,213,214,231,232,
233,234,237, 238,241,242,245,246,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272
, 273,274,281,282,321,322.
Valor total: R$ 159.924,30 (cento cinquenta e nove mil novecentos vinte e quatro reais e trinta
centavos)
EMPRESA: SOLY CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 26.661.931/0001-24
Vencedor dos itens: 69,70,239,240,257,258.
Valor total: R$ 64.967,60 (sessenta e quatro mil novecentos sessenta e sete reais e sessenta
centavos)
EMPRESA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
Vencedor dos itens:
89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,111,112,171,172,215, 
216,217,218, 291,292,301,302,323,324,325,326.
Valor total: R$ 102.160,00 (cento e dois mil cento e sessenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº PD018663 – PROC. Nº 9753/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP CNPJ Nº: 62.577.929/0001-35
OBJETO: CLAUSULA PRIMEIRA- O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA 
RESPECTIVA Especificação de Serviços e Preços fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de 31/10/2019 a 30/10/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA- O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R$ 
131.644,80 (cento trinta e um mil seiscentos quarenta e quatro reais e oitenta centavos), 
sendo o valor de R$ 20.752,80 (vinte mil setecentos cinquenta e dois reais e oitenta 
centavos) para o presente exercício e o valor de R$ 110.892,00 (cento e dez mil oitocentos 
noventa e dois reais) para o exercício de 2020, onerando o orçamento em sua classificação 
orçamentária nº 209;02.01;02.01.13;26;782;0009;2018;01;3.3.90.39.99;410.0000 a preços 
de outubro/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA- Permanecem em vigor as demais cláusulas contratuais não 
alteradas pelo presente instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 23/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 065/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2019

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças originais e 
materiais de primeira linha para utilizar nas máquinas (retroescavadeiras, motoniveladoras, 
pá-carregadeiras, mini trator) e tratores agrícolas, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
03/12/2019, às 9:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 19 de novembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 066/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materias e equipamentos 
odontológicos, conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA 
A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 03/12/2019, às 14:00 horas. Optando o 
licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que 
Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os 
envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, 
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados 
no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, 
Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal 
no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 19 de novembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 067/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019

OBJETO: Registro de Preços para contratação de Pessoa Jurídica prestadora de 
serviço médico especializado na realização de exames de ultrassonografia, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 04/12/2019, às 09:00 horas. Optando o licitante em 
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no 
presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, 
Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para 
o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura 
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item 
Licitações.
Silveiras, 19 de novembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2019

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados 
de planejamento, organização e execução de Concurso Público para o provimento de 
cargos efetivos na Prefeitura Municipal de Silveiras, conforme descrições constantes do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
04/12/2019, às 14:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 19 de novembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
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Assembleia com trabalhadores ligados à Gerdau, em Pindamonhangaba; movimento realizou greve após não obter diálogo com a empresa

Trabalhadores da Gerdau aprovam abono 
de R$ 1 mil e encerram greve em Pinda
Acordo veio após um dia de paralisação; segundo sindicato, medida teve adesão de terceirizados

Letícia Noda
Pindamonhangaba

Os dois mil funcionários da 
Gerdau de Pindamonhangaba, 
que entraram em greve na ma-
nhã da última segunda-feira, 
voltaram ao trabalho. A campa-
nha pelo abono salarial, que foi 
aprovado pelos trabalhadores 
nesta terça-feira, colocou fim à 
greve. As atividades na unida-
de estão normalizadas.

A proposta de R$ 1 mil apre-
sentada pela empresa depois 
de um dia de greve da cate-
goria foi aprovada. Segundo 
o Sindicato dos Metalúrgicos, 
todos os funcionários irão 
receber o benefício, previsto 
para 16 de dezembro, o que 
irá injetar R$ 2 milhões na 
economia.

Segundo a entidade, o reajus-
te de salário de 3,8%, será pago 
integralmente no próximo dia 
30, retroagindo à data-base da 
categoria, em 1 de setembro.

A proposta foi aprovada 
em assembleia realizada pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
hoje pela manhã. A categoria já 
vinha realizando paralisações 

nas últimas semanas e tentava 
negociações com a empresa, 
mas a última proposta foi 
reprovada em assembleia, 
acarretando na greve dos 
trabalhadores.

De acordo com o vice-pre-
sidente da entidade, André 
Oliveira, após a entrega do 
comunicado de greve, a em-
presa atuante no ramo do 
aço apresentou uma nova 
proposta, com um valor de 
abono para janeiro, mas 
que também foi reprovada. 
“Isso mostra a mobilização 
dos trabalhadores. A gente 
percebe também um pouco 
de revolta com excesso de 
pressão e questões de segu-
rança. A produtividade da 
empresa está aquecida e os 
trabalhadores resolveram 
mostrar pra empresa quem 
realmente é importante para 
que essa produção aconteça”, 
destacou Oliveira, em nota 
encaminhada pelo órgão.

O Jornal Atos procurou a 
empresa Gerdau para comen-
tar a ação dos trabalhadores, 
mas não obteve nenhuma 
resposta até o fechamento 
desta edição. 

Fotos: Divulgação SMP

Líder na produção de vidros promete mais que dobrar a produção da indústria com inauguração nesta terça-feira

AGC Brasil inaugura nova planta em Guaratinguetá

Evento de apresentação da nova planta do processo de produção da AGC Brasil, nesta terça, em Guará

Fotos: Reprtodução

Letícia Noda
Guaratinguetá

Empresa líder mundial na 
produção de vidros, a AGC 
Vidros do Brasil inaugurou 
oficialmente, nesta terça-
-feira, mais uma planta em 
sua sede em Guaratinguetá. 
Entre os executivos da AGC 
que participaram do evento, 
o presidente da Divisão de Vi-
dros para Construção Civil do 
Grupo, Jean-François Heris.

Com invest imento de 
R$750 milhões ,  sendo 
R$140 milhões financiados 
pelo BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-

mico e Social), a expectativa 
é que a capacidade produtiva 
da fábrica seja mais que 
duplicada. 

Na nova planta, um novo 
forno deve fazer com que a 
multinacional japonesa pas-
se das atuais 600 toneladas 
de vidros planos produzidos 
por dia para até 1.450 tone-
ladas diárias.

Está prevista a implanta-
ção de uma segunda unidade 
de produção de vidros pla-
nos e vidros automotivos e 
de uma unidade de produção 
de vidros coater (processo 
onde o vidro recebe uma 
finíssima camada de um 
composto mineral que não 

permite que a poeira grude, 
auxiliando na sua limpeza 
pela água), além da am-
pliação do armazém para 
estocagem de produtos. No 
total, a expectativa é que a 
operação gere 600 empre-
gos temporários e outros 
300 definitivos.

Pertencente ao grupo ja-
ponês Asahi Glass Company, 
que atua mundialmente na 
fabricação de vidros para 
os setores automotivos, ele-
trônico e construção civil, a 
AGC deve alcançar até 2022 
um investimento de R$ 2 
bilhões na planta de Guara-
tinguetá, com modernização 
e ampliação.

Litoral Norte chega a 25 casos de sarampo confirmados

Letícia Noda
Região

As Vigilâncias Epidemioló-
gicas das cidades do Litoral 
Norte confirmaram novos 
casos de sarampo na última 
semana. As quatro cidades 
litorâneas somam 25 confir-
mações até o último sábado.

Ubatuba lidera o ranking, 
com 11 casos. O mais recente 
foi de um bebê de nove me-
ses, que passava o período 
de férias no bairro Itaguá. A 
família é de Poço de Caldas-
-MG. Segundo a Prefeitura, 
a criança foi hospitalizada, 
mas está bem. Outros cinco 
possíveis contágios da doença 
estão sendo investigados.

Em Caraguatatuba, a se-
cretaria de Saúde confirmou 
até o último dia 8, três casos 
positivos da doença, com 

Registros da doença preocupam profissionais da saúde das quatro cidades com início da alta temporada

27 ainda em investigação. 
Os casos positivos são refe-
rentes a um bebê, do bairro 
Capricórnio, um homem de 
30 anos, morador do Jardim 
Primavera e outro homem, 
de 22 anos, do bairro Tin-
ga. A Prefeitura informou 
que todos passam bem. Em 
Ilhabela, até o momento, são 
nove casos confirmados, em 
São Sebastião, dois.

Começou na última segun-
da-feira, a segunda etapa 
da Campanha Nacional de 
Vacinação Conta Sarampo 
nas UBS (Unidades Básicas 
de Saúde). A etapa tem como 
público-alvo adultos entre 
20 e 29 anos de idade. O Dia 
D será realizado no sábado, 
dia 30. 

Visitantes – Um fator que 
tem preocupado as prefeitu-
ras é a alta temporada estar 
se aproximando, período em 

que a região recebe cerca 
de três milhões de turistas 
para as festas de fim de ano 
e férias.

A agente da Vigilância 
Epidemiológica de Ubatuba, 
Ângela dos Santos, contou 
que nessa época a equipe 
aumenta a atenção. “Ainda 
não foi marcada nenhuma 
ação específica, mas esta-
remos em reunião e vamos 
ver a possibilidade de novas 
ações. Mas é mais orienta-
ção”, explicou. “Toda pessoa 
que não tem as doses podem 
estar procurando as unidades 
básicas, não precisa esperar 
o dia da campanha. Todo dia 
a vacina é feita”.

O sarampo é uma doença 
altamente contagiosa cau-
sada por um vírus, e seus 
principais sintomas são febre 
alta, dor de cabeça, manchas 
vermelhas que surgem pri-
meiro no rosto e atrás das 
orelhas, e, em seguida, se 
espalham pelo corpo, tosse, 
coriza e irritação nos olhos. 
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Imunização contra o sarampo, que segue em todo país; Litoral Norte preocupa com chegada de temporada
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