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Ubatuba tem 
reajuste de 
7,55% aos 
servidores

A Câmara de Ubatuba apro-
vou por unanimidade o pro-
jeto de autoria do Executivo 
que prevê o reajuste salarial 
dos servidores municipais 
em 7,55%. Com a autorização, 
cerca de três mil funcionários 
serão beneficiados em março. 
A proposta, aprovada por una-
nimidade na última terça-feira, 
contempla 2.337 servidores 
na ativa como estatutários, co-
missionados e celetistas e 503 
servidores inativos, conforme 
o IPMU (Instituto de Previdên-
cia Municipal de Ubatuba). De 
acordo com a Câmara, o Exe-
cutivo tem a obrigatoriedade 
de encaminhar anualmente 
este projeto em fevereiro, 
seguindo o IGPM. O reajuste 
foi definido com o sindicato 
da categoria.

Pinda define 
dívida de 15 
anos com 
servidores   

Déficit superior 
a R$ 1,7 milhão 
marca ano em 
Guaratinguetá
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Manthiqueira 
conhece rivais 
do Paulsita com 
tabela de 2019

Bispo de Lorena 
investiga crimes 
de corrupção e 
pedofilia na Igreja
A pedido do Vaticano, dom João Inácio Muller apura 
caso de extorsão e coação contra bispo de Limeira

O bispo da Diocese de Lore-
na, dom João Inácio Muller, 
foi escolhido pelo Vaticano 
na última semana para co-
mandar as investigações 
de um suposto esquema de 
corrupção que envolve a Dio-
cese de Limeira-SP. Além de 
extorsão e coação, o bispo da 

cidade do Noroeste Paulista, 
dom Vilson Dias, também é 
acusado de acobertar casos 
de pedofilia.

Designado para apurar 
somente as acusações de 
corrupção, dom João Iná-
cio Muller participou de 
uma reunião na última se-

gunda-feira com padres do 
Conselho de Presbíteros, 
em Limeira. O religioso de 
Lorena foi escolhido pelo 
núncio apostólico do Brasil, 
dom Giovani d'Aniello, repre-
sentante do Papa Francisco 
no Brasil.

Dom João Inácio Muller (à esq.), que investiga dom Vilson Dias (à dir)
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Policiais militares durante inauguração de batalhão, em Lorena; região enfrenta déficit de mil homens

Foto: Jéssica Dias

Estatísticas apontam que o 
Vale do Paraíba enfrenta um 
déficit de cerca de mil policiais 
neste início de 2019. Além da 
contratação de mais profis-
sionais, o Sindpesp (Sindicato 
dos Delegados de Polícia do 
Estado de São Paulo) cobra do 
governador João Doria (PSDB) 
obras de recuperação das 
delegacias da região. Divul-
gado na última quarta-feira, 
o levantamento do Sindpesp 
revelou que o Estado convive 
com um déficit de 13.553 
policiais civis.

Polícia tem 
déficit de 
mil homens 
na RMVale
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A Prefeitura de Guaratin-
guetá articula a implantação 
do “Bom Prato” na cidade, 
mas para obter uma unidade, 
a cidade terá que esperar a 
análise do Estado sobre uma 
nova proposta, que tenta im-
plantar um sistema em que o 
programa passe a ser finan-
ciado pelo setor privado. O 
“Bom Prato” é um programa 
do Governo do Estado de São 
Paulo criado em dezembro 
de 2000 com objetivo de 
oferecer refeições a custo 
acessível à população de 
baixa renda.

Guará espera 
Estado para 
contar com 
“Bom Prato”
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Jogadores do Manthiqueira, durante comemoração de acesso em 2017; clube sonha em repetir feito em temporada de clássicos regionais

Foto: Leandro Oliveira

Após ter feito história na 
Copa São Paulo deste ano, 
com a melhor participação 
de um clube de Guaratingue-
tá na competição, o Manthi-
queira volta suas atenções 
ao Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão. Popu-
larmente conhecido como 
'Bezinha', o torneio equivale 
ao quarto nível do futebol do 
Estado. A Laranja Mecânica 
retorna à edição depois de 
ter sido rebaixada da Série 
A-3 no ano passado. Na úl-
tima semana, a Federação 
Paulista de Futebol divulgou 
os grupos e as tabelas da pri-
meira fase do campeonato.

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, por unanimi-
dade, o projeto do Executivo 
que autoriza o pagamento de 
uma dívida de pouco mais de 
R$20 milhões com os servi-
dores municipais, referente ao 
direito trabalhista DSR (Des-
canso Semanal Remunerado). 
A pendência é alvo de uma 
ação coletiva movida há mais 
de 15 anos pelo sindicato da 
categoria. Direito somente 
dos servidores municipais que 
realizam horas extas ou atuam 
à noite, o DSR tornou-se desde 
2004 uma batalha judicial entre 
a Prefeitura e o Sindicato dos 
Servidores Municipais.
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Com um volume conside-
rável de pagamentos obriga-
tórios de ações trabalhistas 
em 2018, a Prefeitura de 
Guaratinguetá fechou o últi-
mo ano com saldo negativo. 
O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) confirmou a dificulda-
de em manter o equilíbrio do 
caixa do Executivo e afirmou 
que a turbulência, enfren-
tada no segundo semestre, 
fez com que o período fosse 
marcado pelo déficit de 
R$ 1,7 milhão. Em 2018, 
a Prefeitura foi obrigada a 
pagar R$ 10 milhões em 
ações trabalhistas que se 
arrastavam há anos. 
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Bastidores da Política

Ronaldo Pipas

RMVale - Uma das regiões mais 
violentas do Estado só não está em pior 
condição pelo trabalho diário de "enxugar 
gelo" dos policiais militares e civis, que en-
frentam a falta de estrutura, o baixo efetivo 
e a sequência de promessas do governo do 
PSDB, que em vinte anos assistiu quase 
que de braços cruzados o Vale do Paraíba 
ser dominado pela criminalidade, com 
avanço do tráfico de drogas. Do total do 
efetivo contratado por Alckmin, entre 2011 
e 2017, apenas 1,8% foi repassado à região. 
Hoje, um levantamento mostra que o dé-
ficit é de mil homens. Os que aqui atuam 
já não sabem mais o que é planejamento 
e o que é promessa de palanque tucano...

Cachoeira - Após afirmar na tribuna 
que “carioca é folgado”, o vereador Max 
Barros (DEM) virou alvo de uma avalan-
che de críticas pelas redes sociais. Incon-
formados com a fala de Max, diversos 
moradores o acusam de quebra de decoro 
parlamentar. O discurso preconceituoso 
e desastroso ocorreu na última sessão de 
Câmara, enquanto o vereador defendia o 
prefeito Edson Mota das acusações de ser 
um forasteiro na cidade. O vereador se 
empolgou tanto na defesa do “chefe’ que 
acabou ofendendo milhões de cariocas. O 
destempero de Max, viralizou na internet, 
e o povo pede uma punição exemplar ao 
parlamentar.

Atos e Fatos
“O fracasso é a oportunidade 
de se começar de novo 
inteligentemente”

Márcio Meirelles Henry Ford

".Um outro capital que nos 
falta é o capital social"

Luiz Fernando

Magrão

DISPLICIÊNCIA OU 
COMPLACÊNCIA?

Brumadinho em silencio!
Um mar de lama vermelho e 

mortos soterrados. Quantos?
Estamos contando em uma or-

dem macabra.
 O corpo encontrado diminui o 

número de desaparecidos e aumenta 
o número de mortos.

Até quando? Nunca saberemos.
As autoridades (in)competentes 

pensam em transformar o local em 
um mausoléu.

Os meninos do Flamengo já fo-
ram enterrados. Futuros craques, ou 
fonte de recursos financeiros para 
os falidos e mal dirigidos clubes de 
futebol, vivendo em containers da 
construção civil onde normalmente 
se guardam materiais e ferramentas 
de construção

Os deslizamentos de Niterói de 
2010, 2015 já foram esquecidos e 
as casas e os financiamentos para 
os desabrigados estão na Lava Jato.

A presidente de bota na lama 
(em todos os tipos de lama), o 
governador do Estado do Rio de 

Janeiro cumprindo pena, pessoas 
soterradas, lares destruídos, sonhos 
encerrados, constrangidos, com 
ar de tristeza, mas usufruindo da 
corrupção de seus governos nos 
lugares mais caros do mundo com 
champanhe e caviar.

Em 2018 e 2019 deslizamento 
dos morros, comunidades tragadas, 
e a passarela Tim Maia cai pela 
terceira vez.

Os jovens mortos da Boate Kiss, 
em Santa Maria, são lápides, flores 
e lembranças. Nenhuma punição 
aos responsáveis.

Catástrofes que fazem parte do 
calendário fiscal dos Estados brasi-
leiros falidos, assaltados, destruídos 
por políticos cínicos, de quinta 
categoria.

As cenas do desastre nos noti-
ciários televisivos onde as pessoas 
descrevem o infortúnio com a maior 
naturalidade: “perdemos tudo”.

Os loteamentos clandestinos e 
as empresas de água e luz insta-
lando os serviços em residências 
irregulares, invasão de terras, de 
repente um bairro, uma favela, na 
moderna sociologia de esquerda 
uma: comunidade.

Nas tragédias o caminho natural 
em criticar os governos. 

São omissos, corruptos, sujeitos 
a influência política e as negociatas, 
mas esquecemos de anotar que go-
vernos e o parlamento uma amostra 
da sociedade.

A teoria do desenvolvimento 
econômico analisa o capital hu-
mano, a potencialidade de seu 
povo em produzir, a capacidade 
de transformar e a produtividade. 
O Brasil, infelizmente, tem um 
capital humano muito baixo o que 
nos torna uma nação com ínfimos 
índices de produtividade. Um dos 
fatores pelos quais não crescemos.

Um outro capital que nos falta é 
o capital social.

Uma sociedade com baixa esco-
laridade, com dificuldade em inter-
pretar texto, que adquiriu o status 
de consumidor antes de atingir um 
nível satisfatório de cidadania.

Dois sentimentos afloram pela 
falta da educação e de cidadania: 
somos displicentes e complacentes. 
Duas características nefastas para 
qualquer sociedade.

Nos comportamos com desprezo 
frente ao próximo, agimos com 
petulância e expressa indiferença 
pelos demais, um comportamento 
marcadamente displicente, pouco 
respeitoso, próprio de pessoas so-
berbas e intolerantes.

As pessoas se comportam com 
apatia ao executar uma tarefa, se 
sentem emocionalmente desco-
nectadas com a necessidade e a 
realidade.

Em resumo, cumprem suas 
obrigações, mas sem nenhum tipo 
de entusiasmo pelo que estão cons-
truindo.

O governador do Estado de Mi-
nas Gerais defende a Vale por ser 
uma empresa que contribuí com 
altos impostos. A Vale sabia dos 
riscos da barragem. Os habitantes 
de Brumadinho conheciam o risco 
de morar naquele local. Os meninos 
do Flamengo eram “esperanças” 
não certeza de que seriam jogadores 
de alto valor econômico. 

A construção de mausoléu é uma 
homenagem aos displicentes ope-
rários que faziam as suas refeições 
ao lado de uma barragem prestes 
a romper.

O complacente também é utili-
zado para descrever um indivíduo 
com comportamento flexível que 
pode ser confundido com uma pes-
soa amável, prestativa, e que gosta 
de agradar os outros, aceita com 
facilidade novas ideias e opiniões 
alheias. O povo brasileiro é consi-
derado alegre, flexível, cortês... ou, 
complacente?

Tornamo-nos pessoas facilmen-
te de serem enganadas!

Complacentes e displicentes e 
sem futuro!

Rei ‘morto’, ‘rei’ posto
Como se ouve dos mais experien-

tes: “em política, o interesse de ago-
ra” às vezes é mais importante que a 
gratidão pelos benefícios passados, 
mais oportuno que a lealdade das 
parceiras vividas há tempos atrás”. 

Ainda repercur-
te pelas esqui-
nas de Guará a 
reprovação das 
contas de 2013 
do ex-prefeito 
Francisco Car-
los por oito vo-
tos a três, e com 
o agravamento 

de sua saúde eleitoral, vindo dos 
vereadores que surfaram na em-
pregabilidade comissionada de seu 
governo. Segundo round - Ao que 
tudo indica, a saúde eleitoral do ex-
-prefeito deverá agravar com mais 
uma conta - agora de 2016 - trami-
tando nas comissões da Câmara. 
Pelo andar da carruagem, ao invés de 
uma, serão duas contas rejeitadas em 
sua trajetória política. Perguntem ao  
Luizão da Casa de Ração!!!

Fim da linha 
Apesar da urgência da criação de 

cargos de diretor escolar em Pinda, 
novamente a oposição realizou uma 
manobra para “jogar a peteca para 
frente”. Encaminhado pelo prefeito 

Isael Domingues 
em novembro do 
ano passado, o 
projeto teve sua 
votação adiada 
na última segun-
da-feira após so-
licitação do ve-
reador Ronaldo 
Pipas (PR), que 

afirma aguardar um parecer do 
Ministério da Educação sobre a 
proposta. A lentidão da Câmara em 
votar os projetos do Executivo tem 
repercutido negativamente pelos 
corredores das escolas municipais. 
Para a categoria da educação, a 
criação dos cargos de diretor é peça 
chave para uma melhor estruturação 
do setor. Já nas rodas políticas do 
Mercado, teve morador afirmando 
que  Pipas está deixando se levar por 
“ventos na direção errada”, correndo 
o risco de ter sua “linha cortada” na 
próxima disputa eleitoral...

Tapetão 
Quando tudo parecia normal no 

diretório do PSDB de Lorena, com 
convenção agendada para eleição 
da nova presidência do diretório 
- provavelmente com as mesmas 
peças, quer dizer membros - chega 
um oficio do presidente estadual do 
partido, o deputado Pedro Tobias, 
anunciando intervenção local. Entre 
os que esboçaram ares de indigna-
ção, alguns com 'cara de paisagem'...

Mão dupla
A intervenção no PSDB de Lore-

na esquentou o assunto nas esquinas 
esta semana. O acontecimento já 
havia sido profetizado no mercado 
político, desde quando o prefeito 
Fabio Marcondes deu um 'pt-sau-
dações' ao partido, motivado pela 
lambança que Geraldo Alckmim 
fez na última eleição ao criar dois 
palanques (Doria e França). O que 
ninguém soube afirmar, é se o 'golpe' 
no diretório local veio pelas mãos do 
pessoal do Litoral - em resposta ao 
período eleitoral passado - ou se foi 
por intermédio daquele outro grupo 
que pediu votos para o homem da 
região de Campinas...

Estelionato 
Quem acompanhou a sessão de 

Câmara de Guará esta semana pode 
perceber a dificuldades dos verea-
dores em 'digerir' o Plano Diretor 
que está sendo elaborado no plane-
jamento da Prefeitura - leia-se os 

Francisco Carlos

'papagaios'. A última audiência, por 
exemplo, quem participou pensando 
em ouvir sobre diretrizes, percebeu 
a organização - made in papagaio's - 
tratar apenas de zoneamento urbano, 
ao invés de definições e critérios de 
crescimento e potencialidades nas 
mais diferentes áreas como saúde, 
educação, investimentos e outros. 
Ouviu-se no plenário, em alto e bom 
tom, uma dos parlamentes lamen-
tando desabafando: "a impressão é 
de estelionato na audiência do plano 
diretor"!!!

Saia justa
E por falar em Plano Diretor 

em Guará, quem diria que 'aquela 
dupla' de empresários do mercado 
imobiliário local, que não econo-
mizou críticas aos vereadores nas 
redes sociais quando votaram no 
final do ano passado o reajuste do 
ITBI (chegando até fazer as contas 
de quanto cada parlamentar custava 
aos cofres públicos), estaria agora 
de saia justa diante da Câmara. 
Disseram que o jogo virou, ou seja, 
diante das supostas vantagens que 
poderão ter com a ampliação do 
zoneamento urbano, imaginem se 
os parlamentares resolverem dar o 
troco na hora do voto?!?!.

Soldado no quartel
A permanência do ex-presidente 

da Câmara de Lorena, Luiz Fernan-
do de Almeida, na cidade - após seu 
retorno do exterior - já deu margem 

aos matemáti-
cos políticos do 
pedaço a incluí-
-lo nas enquetes 
eleitorais para 
2020. Após ter 
passado pelo 
'calvário dos 
maledicentes' 
do Clube Co-

mercial num passado não muito 
distante, e ter saído ileso e acima 
de qualquer suspeita, ganhou mus-
culatura para encarar até uma can-
didatura majoritária, uma vez que 
os atuais postulantes à sucessão de 
Fabio Marcondes não tem agradado 
'gregos', muito menos 'troianos'...

Política da soma
Seguindo a política do ‘pode 

entrar que a casa é sua’, o prefeito 
Thales Gabriel (quase PSD), conti-
nua sinalizando espaço para diálogo 

e projetos futuros às lideranças de 
Cruzeiro, em especial aos opostos. 
Segundo a classe pensante da ci-
dade, este comportamento político 
evita num primeiro momento as 
críticas a suas atitudes administrati-
vas e, a longo prazo, uma provável 
aliança suprapartidária no processo 
de reeleição.

Subindo os degraus
Comemorando duplamente os 

últimos acontecimentos de sua 
trajetória política, o ex-presidente 
da Câmara de Cruzeiro, Diego Mi-
randa, que no laboratório de Thales 
Gabriel passou de diretor de Turismo 
ao status de secretário municipal; e 
na política, de concorrente a aliado 
e agora interlocutor do governo 
municipal com o PSD, partido que 
vai cuidar do cofre do governo de 
João Doria. E para concluir, com 
os mais de 5 mil votos que colocou 
nas urnas na eleição de deputado, 
entrou na concorrência à vaga de 
vice no próprio grupo do prefeito 
Thales Gabriel.

Tira teima
Quem apostou que o prefeito 

de Aparecida, Ernaldo Marcondes, 
estaria fora da disputa eleitoral de 
2020, perdeu. Consulta no Tribunal 

Eleitoral mos-
trou que mesmo 
o homem como 
vice-prefei to, 
tendo assumido 
o final do man-
dato de Marcio 
Siqueira não o 
impede de con-
correr a mais um 

mandato na Terra da Padroeira. Com 
isso, a afilhada de Zé Louquinho – 
Jerfferci Chad e o articulado Celso 
Alves vão ter companhia na disputa 
eleitoral do próximo ano. Ah! Sem 
contar duas ou três candidaturas do 
‘baixo clero’ que deverão surgir, 
como de praxe...

Candidaturas
Uma volta pela Praça Miguel 

Correia dos Ouros, de Potim, é o 
suficiente para saber que a prefeita 
Erica Soler vai ter pelo menos cinco 
concorrentes tentando ocupar seu 
lugar na Prefeitura. Comenta-se que 
um da família Cascão (João Gui-
lherme ou João Marcelo), Emerson 
Tanaka, Carlinhos Zaga, João Luiz 
e uma ‘personalidade feminina’ que 
está formando grupo para estrear na 
política eleitoral do ano que vem...

Batata assando
Parece que se depender dos elei-

tores de Moreira Cesar – Distrito de 
Pinda, o vereador Carlos de Moura 
– o Magrão, vai ter que procurar 

emprego em al-
guma repartição 
pública, se qui-
ser permanecer 
na política. Rola 
pelas esquinas 
da cidade, que 
Magrão deixou 
de conversar o 
mesmo idioma 

com a população, principalmente 
após ter passado pela presidência da 
Câmara e tomado um ‘banho de im-
portância’. Perguntem Dito Bala!!!

O luxo do lixo
O assunto 'concessão do lixo' foi 

tema de discussão em quase todas 
as rodas políticas de Lorena, esta 
semana. O projeto nem chegou à 
Câmara para votação e boa parte 
dos vereadores (oposição e a 'banda 
podre' dos governistas) já 'empina-
ram a carroça' com o prefeito Fábio 
Marcondes, por julgá-lo 'como 
farinha do mesmo saco'. Enquanto 
o Executivo busca uma PPP para re-
solver da construção de duas usinas 
de reciclagem, uma para inservíveis 
e outra para resíduos de construções; 
coleta e transporte do lixo orgânico 
com frota de caminhões estimada 
em 5 anos de uso; licenciamento do 
aterro já existente no Jardim Novo 
Horizonte; varreção das ruas e la-
vagem das avenidas em locais de 
feiras; manutenção dos ecopontos; 
triagem de resíduos sólidos com a 
criação de uma unidade de trituração 
e mais uma série de serviços, cujo 
pacote completo custaria mais de 
R$ 10 milhões aos cofres publicos, 
a oposição busca apoio numa even-
tual 'contrapartida'. De acordo com 
o presidente da Câmara, Maurinho 
Fradique, e seu porta-voz da tribuna, 
Elcinho Vieira, se não sentar pra 
conversar com os vereadores, não 
tem concessão.

Perguntar não ofende
Qual o vereador da base do pre-

feito Fabio Marcondes que chegou a 
manifestar numa roda de opostos na 
Câmara de Lorena que se o prefeito 
não 'aliviar', não terá nem os oito 
votos governistas para aprovar a 
concessão do lixo?

Diego Miranda e Thales Gabriel

Ernaldo Marcondes



23 DE FEVEREIRO DE 2019 3

Vaticano ordena a bispo de Lorena investigar 
esquema de corrupção na diocese de Limeira
Dom João Inácio Muller apura denúncia de extorsão e coação a pedido da Igreja Católica; alvo 
de acusações, bispo de Limeira também responde à Justiça por acobertar casos de pedofilia

Lucas Barbosa
Lorena

O bispo da Diocese de Lore-
na, dom João Inácio Muller, 
foi escolhido pelo Vaticano na 
última semana para coman-
dar as investigações de um 
suposto esquema de corrup-
ção que envolve a Diocese de 
Limeira-SP. Além de extorsão 
e coação, o bispo da cidade do 
Noroeste Paulista, dom Vilson 
Dias, também é acusado de 
acobertar casos de pedofilia.

Designado para apurar 
somente as acusações de cor-
rupção, dom João Inácio Mul-
ler participou de uma reunião 
na última segunda-feira com 
padres do Conselho de Pres-
bíteros, em Limeira.

O religioso de Lorena foi 
escolhido pelo núncio apos-
tólico do Brasil, dom Giovani 
d'Aniello, representante do 
Papa Francisco no Brasil.

No último dia 16, o jornal ‘O 
Globo’ publicou uma matéria 
em que afirma que teve aces-
so ao recente depoimento do 
padre emérito Ângelo Fran-
cisco Rossi, ex-responsável 
pela Basílica de Santo Antônio 
de Pádua, em Americana-SP, 
que denunciou que em 2012 
sofreu uma tentativa de co-
ação (ato de forçar alguém 

Acusado de corrupção na Igreja, dom Vilson Dias também responde por acobertar casos de pedofilia

a fazer algo contra a sua 
vontade) por parte do bispo 
de Limeira.

Na ocasião, o padre afirmou 
que dom Vilson exigiu a libe-
ração de R$ 50 mil da Basílica 
para a compra de armários 
para sua casa particular, lo-
calizada em Guaíra-SP.

O denunciante explicou 
que após se negar a desviar 

os recursos, foi substituído 
de suas funções pelo padre 
Pedro Leandro Ricardo.

Em 27 de janeiro, padre 
Pedro Leandro foi afastado 
do cargo eclesiástico devido 
a denúncias de pedofilia e de 
desvio de recursos da Basílica 
de Americana.  

O religioso é acusado de 
ter abusado sexualmente de 

quatro ex-coroinhas, de Ame-
ricana e Araras-SP, que eram 
menores à época dos crimes, 
que teriam sido praticados 
em 2000.  

Além do Vaticano, as de-
núncias também são investi-
gadas pelo Ministério Público 
do Estado.

Em nota oficial divulgada 
na última segunda-feira, a 

Diocese de Limeira afirmou 
que não se manifestará sobre 
o caso.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 

a assessoria da Diocese de 
Lorena, mas foi informada 
que dom João Inácio Muller 
não comentará sobre as in-
vestigações.

O bispo de Lorena, dom João Inácio Muller, que chefia investigação

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Com um volume conside-
rável de pagamentos obriga-
tórios de ações trabalhistas 
em 2018, a Prefeitura de 
Guaratinguetá fechou o último 
ano com saldo negativo. O 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
confirmou a dificuldade em 
manter o equilíbrio do caixa 
do Executivo e afirmou que 
a turbulência, enfrentada no 
segundo semestre, fez com 
que o período fosse marcado 
pelo déficit de R$ 1,7 milhão.

Em 2018, a Prefeitura foi 
obrigada a pagar R$ 10 mi-
lhões em ações trabalhistas 
que se arrastavam há anos. 

Prefeitura de Guaratinguetá fecha 2018 com 
déficit de R$ 1,7 milhão após ações trabalhistas
Justiça obrigou Prefeitura a cumprir pagamentos; Soliva garante que contas foram equilibradas em janeiro

Parte dos pagamentos teria 
que ser feita à vista, o que 
motivou o rombo, mesmo com 
alternativas viáveis para de-
volver a saúde financeira aos 
cofres públicos. “No segundo 
semestre tivemos o nosso 
‘inferno astral’. Além de ter 
queda de arrecadação, ainda 
veio a avalanche de ofícios re-
quisitórios para a gente pagar 
as indenizações trabalhistas. 
Isso deu um desequilíbrio 
financeiro para a Prefeitura”, 
lamentou o prefeito.

Entre as medidas adotadas 
pelo Executivo para equilibrar 
as contas estavam o contin-
genciamento de recursos, 
venda da folha de pagamento 
e a anistia de juros e multas de 

impostos.
Segundo Soliva, o déficit 

de 2018 já foi equilibrado 
em janeiro e fevereiro com a 
entrada de recursos através 
do pagamento de impostos 
como IPVA e IPTU. “Passamos 
de dezembro para janeiro com 
R$ 1,7 com contas a pagar. 
Durante o mês de janeiro, 
zeramos. Agora nós estamos 
com a casa em ordem”, expli-
cou o prefeito.

Foram R$ 10 milhões pa-
gos em ações trabalhistas 
no último ano. Para 2019, o 
Executivo deve gastar pelo 
menos R$ 9 milhões na mes-
ma demanda. “Nesses meses 
de janeiro e fevereiro paga-
mos R$ 2 milhões em ofícios 

requisitórios (pagamentos 
obrigatoriamente feitos à 
vista). Continuamos a pagar 
conta, conta dos malfeitos nos 
anos anteriores. Ainda temos 
mais R$ 7 milhões, referentes 
a reajustes salariais que não 
foram pagos em 2015. Esse 
reajuste é outro gargalo e nós 
teremos que arcar com esse 
compromisso”, concluiu.

O chefe do Executivo afir-
mou ainda que a Prefeitura 
trabalha com uma espécie 
de conta reserva para pagar 
as indenizações trabalhistas. 
Soliva assegurou que, mes-
mo com o valor alto a pagar, 
o PDV (Plano de Demissão 
Voluntária) será colocado em 
prática neste ano.

Prefeitura de Pinda define 
pagamento de dívida de 15 
anos com servidores   
Câmara aprova parcelamento de pendência de mais de
R$ 20 milhões; Prefeitura tem até oito anos para quitar déficit

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, por unanimida-
de o projeto do Executivo que 
autoriza o pagamento de uma 
dívida de pouco mais de R$20 
milhões com os servidores 
municipais, referente ao direito 
trabalhista DSR (Descanso Se-
manal Remunerado). A pendên-
cia é alvo de uma ação coletiva 
movida há mais de 15 anos pelo 
sindicato da categoria. 

Direito somente dos servido-
res municipais que realizam 
horas extas ou atuam à noite, 
o DSR tornou-se desde 2004 
uma batalha judicial entre a 

Prefeitura e o Sindicato dos 
Servidores Municipais.

No início do processo, a dívi-
da era de apenas R$ 8 milhões, 
mas devido à falta de uma 
solução por parte das antigas 
gestões municipais, o déficit 
saltou para mais de R$ 20 mi-
lhões até o fim de 2018.

De acordo com a ação, o 
benefício deveria ser destinado 
a cerca de 2,6 mil servidores, 
entre aposentados e os que 
estão na ativa.

Para solucionar o impasse, o 
prefeito Isael Domingues (PR) 
iniciou em 2017 as tratativas 
com o sindicato da categoria.

Após diversas reuniões, um 
consenso entre as partes defi-

niu em outubro do ano passado 
que a dívida seria paga de 
forma parcelada a partir de 
2019, tendo a primeira parcela 
um valor de R$ 4 milhões. O 
acordo, detalhado no projeto 
enviado à Câmara, recebeu 
o aval legislativo na última 
segunda-feira. 

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba expli-
cou que o montante tem um 
prazo de até oito anos para 
ser quitado. O Executivo reve-
lou ainda que “prevê o início 
do pagamento ainda neste 
ano, para tanto, remeterá a 
demanda para homologação 
do TRT (Tribunal Regional do 
Trabalho)”.

Ubatuba anuncia reajuste de 
7,55% aos servidores municipais

Da Redação
Ubatuba

A Câmara de Ubatuba apro-
vou por unanimidade o pro-
jeto de autoria do Executivo 
que prevê o reajuste salarial 
dos servidores municipais 
em 7,55%. Com a autorização, 
cerca de três mil funcionários 
serão beneficiados em março.

A proposta, aprovada por 
unanimidade na última ter-
ça-feira, contempla 2.337 
servidores na ativa como 
estatutários, comissionados 
e celetistas e 503 servidores 
inativos, conforme o IPMU 
(Instituto de Previdência Mu-
nicipal de Ubatuba). 

De acordo com a Câmara, o 
Executivo tem a obrigatorieda-
de de anualmente encaminhar 
este projeto em fevereiro, 
seguindo o IGPM (Índice Geral 
de Preços de Mercado) e que 
o reajuste foi definido com o 
sindicato da categoria.

Além do reajuste, o projeto 
mantem a concessão do abono 
salarial instituído em 2003, 
pago mensalmente aos servido-
res ativos e inativos conforme 
a referência salarial. Para os 
servidores enquadrados em 
referências salariais de valor 
até R$ 1.513,18 o abono é de 
R$261,37, para os salários en-
tre R$ 1.513,19 e R$2.521,99 o 
abono é no valor de R$ 217,79, 
já os enquadrados acima de 
R$2.522 recebem R$ 174,26.

Os valores definidos tam-
bém repõem perdas salariais 
dos agentes políticos, exceto 
do prefeito e vice-prefeito. 
“Avaliamos o impacto da fo-
lha de pagamento diante da 
arrecadação sob a ótica da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
O índice de 7,55% mantém 
o poder de compra do nosso 
servidor, já que repõe perdas 
salariais resultantes da inflação 
de 2018", destacou o prefeito 
de Ubatuba, Délcio Sato (PSD).

Segundo ele, apesar de terem 
o direito, a reposição não se 
aplica às remunerações de 
prefeito e vice.

Apesar da aprovação unâni-
me, o vereador Ricardo Cortês 
(PSC) frisou a importância do 
Plano de Cargos e Salários 
que os vereadores devem 
cobrar da Prefeitura. “É o que 
falta no município, pois há 
achatamento salarial com tais 
reajustes. Quem ganha mais 
perde mais. O cidadão que es-
tuda mais, tem mais condições, 
tem que ganhar diferenciado 
como médicos, engenheiros 
e professores em seus dife-
rentes níveis, que devem ter 
ganhos proporcionais. Vamos 
cobrar esse Plano de Cargos e 
Salários”.

A Câmara divulgou que em 
2017 os funcionários tiveram 
reajuste de 8,79% para uma 
inflação que ficou em 6,29%, e 
em 2018 equiparou-se à infla-
ção do ano anterior, de 2,95%.

Marcus Soliva, que tenta contornar déficit financeiro em Guará

Foto: Rafaela Lourenço
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Vereadores e servidores têm 
reajuste de 7,54%, e assessores 
R$ 500 no vale alimentação 
na Câmara de Guaratinguetá
Parlamentares se baseiam em IGPM para definir índice de primeiro 
aumento em cinco anos de reposição salarial no Legislativo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou a reposição salarial 
para servidores da Casa e 
reajuste do subsídio pago 
aos vereadores. O Legislati-
vo utilizou o IGPM (Índice 
Geral de Preços do Mercado) 
para se basear na conces-
são do aumento, que foi de 
7,54%. Os 11 vereadores 
ainda assinaram um projeto 
de resolução que concede 
vale alimentação de R$ 500 
para cada um dos 23 asses-
sores parlamentares, além 
de outros dois assessores 
especiais. 

Para aplicar a reposição 
salarial, a Câmara optou por 
utilizar o IGPM ao invés do 
IPCA (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo), 
que ficou em 3,75% no fim de 
2018. Dos 11 vereadores, 10 
participaram da votação, que 
terminou com a aprovação 
do reajuste. Apenas Marcos 

Evangelista (PSDB) se abste-
ve. Em entrevista ao Jornal 
Atos, o tucano explicou que 
é a favor do reajuste, mas é 
contrário ao indicador esco-
lhido para conceder a reposi-
ção. “Eu fiz a análise de que a 
escolha do IGPM poderia ter 
sido substituída pelo IPCA, 
que é um índice que indica 
a inflação acumulada para o 
período. Se fosse pelo IPCA, 
(o reajuste) seria menor", 
afirmou Evangelista.

Após a votação, o presiden-
te da Casa, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD), explicou as 
razões pela escolha do indi-
cador. “Nos meus cinco anos 
de Câmara Municipal, nunca 
concedi nenhum aumento. 
Sempre contemplamos ape-
nas com essa reposição da 
perda salarial. O reajuste 
vale para todos os servidores, 
vereadores e assessores. Não 
existe uma obrigatoriedade 
de fazer o reajuste baseado 
em determinado índice. Nós 
sempre usamos na Câmara o 

IGPM, e neste ano nós conti-
nuamos a conceder baseado 
nesse indicador". 

Outra determinação do 
Legislativo foi a concessão de 
vale alimentação de R$500 
mensais aos 23 assessores 
parlamentares, além de um 
assessor especial de relações 
institucionais e o chefe de 
gabinete da presidência. Em 
Guaratinguetá, cada parla-
mentar tem dois assessores, 
e o presidente da Câmara 
tem três. Ao todo, 25 pessoas 
serão contempladas com o 
projeto de resolução, que 
foi assinado por todos os 11 
vereadores da Casa.  

“Vale ressaltar que todas 
as câmaras municipais con-
cedem o vale alimentação, 
e isso não é diferente no 
Congresso Nacional. Nossa 
preocupação é de um possí-
vel ajuizamento de ação exi-
gindo o cartão alimentação e 
a Câmara correr o risco de ter 
que pagar esse vale de forma 
retroativa, desde o início da 

legislatura”, justificou Celão.
Com os vales, a Casa vai 

desembolsar R$ 12,5 mil por 
mês e R$ 150 mil por ano. 
Celão afirmou que o impac-
to financeiro será pequeno. 
"Nós temos uma margem. A 
Câmara devolveu nesse ano, 
quase R$ 2 milhões ao Poder 
Executivo. Esse impacto é in-
significante dentro do nosso 
cronograma financeiro", 
concluiu.

Mudança – Os parlamen-
tares também aprovaram 
a concessão de uma grati-
ficação temporária de 30% 
ao diretor geral da Câmara, 
Marcelo Almeida, após pe-
dido de afastamento não-re-
munerado da então diretora 
do departamento jurídico. 
Esse departamento respon-
derá à diretoria geral da 
Casa durante 24 meses. A 
gratificação temporária não 
será incorporada ao salário 
de Almeida, e tem um prazo 
de validade até o retorno da 
antiga diretora ao jurídico.

O presidente da Câmara, Marcelo Coutinho; reajuste após cinco anos

Caroline Meyer 
Lorena

Um ecoponto de pilhas, 
lâmpadas fluorescentes e 
baterias foi reinaugurado no 
Centro de Lorena na última 

Lorena retoma ecoponto de pilhas, lâmpadas e baterias, 
e deve lançar centro para eletrônicos até julho

Meio Ambiente intensifica campanha sobre ponto correto 
de descarte para materiais com atendimento no Centro

semana. De acordo com a 
secretaria de Meio Ambiente, 
até o meio do ano um local 
semelhante para o descarte 
de eletrônicos como compu-
tadores, celulares e peças do 
tipo será aberto. O projeto é 

uma parceria entre as unida-
des lorenenses e paulistanas 
da USP.

O ponto de coleta estava 
operando provisoriamente 
na Garagem Municipal e 
voltou para a praça Marechal 

Ecoponto que foi reativado para atender moradores de Lorena; cidade amplia estrutura em ação ambiental

Foto: Caroline Mayer

Mallet no último dia 12.
A reabertura no centro 

contou com uma equipe da 
secretaria, que, durante o 
evento, atendeu jovens e dis-
tribuíram livros ambientais 
fornecidos pela Prefeitura.

Segundo o secretário do 
Meio Ambiente, Willinilton 
Portugal, o sucesso das novas 
práticas ambientais está dire-
tamente atrelado ao público 
jovem. “Trabalhar as políticas 
ambientais com o público 
jovem e adolescente é muito 
mais saudável. O sucesso da 
campanha também segue 
esse pensamento”.

Ao todo, a secretaria de 
Meio Ambiente do Estado 
repassou 45 volumes de uma 
bibliografia sobre o tema, que 
Portugal também distribuiu 
aos alunos da rede municipal.

Ele reforçou também a 
importância do ponto para a 

cidade. “É saúde. Uma pilha 
que não tem o descarte corre-
to traz uma série de consequ-
ências, como a contaminação 
do solo. O benefício é para 
todos os munícipes e para 
o meio ambiente também” 
concluiu.

Em funcionamento desde 
2014, o ponto é de uso ex-
clusivo da população e dos 
pequenos empresários da 
cidade. “O armazenamento e 
o descarte dos materiais pos-
suem um custo e a Prefeitura 
não pode arcar com os custos 
das grandes empresas, já que 
está previsto em lei que é de 
responsabilidade da empresa 
dar o destino ambientalmen-
te correto a esses dejetos”, 
reiterou o secretário, que foi 
auditor técnico industrial por 
mais de vinte anos.

Dados do Meio Ambiente 
acusam que o local já rece-

beu cerca de 27.980 lâm-
padas e 3.695 kg de pilhas 
e baterias até janeiro deste 
ano.

Ainda sem a data de inau-
guração definida, Portugal 
assegurou que o novo eco-
ponto deve começar as opera-
ções até o meio do ano, caso 
ocorra tudo dentro do plane-
jamento. A demora, segundo 
o secretário, ocorre devido ao 
envolvimento de uma cadeia 
de participantes. “Não vamos 
simplesmente recolher o ma-
terial, vamos trabalhar esses 
objetos, desmontá-lo com 
toda sua qualidade, separar 
aquilo que é pertinente para 
o mercado e passarmos para 
a Coocal (Cooperativa de Ca-
tadores de Lorena)”, finalizou 
o secretário.

O ecoponto funciona de 
segunda-feira à sexta-feira, 
das 9h às 17h.

Caroline Meyer
Lorena

A preocupação com lixo vai 
além da ampliação de estru-
tura para descarte e coleta. A 
Prefeitura busca aumentar a 
fiscalização e a conscientização 
sobre o despejo, na tentativa de 
evitar o acúmulo pela cidade. 
Nas ruas não é difícil flagrar 
quem não faz a separação 
correta do lixo e ainda coloca 
o material na rua, em dias que 
não há coleta.

A situação tem se repetido 
em regiões como a avenida 
Oswaldo Aranha, no Bairro da 
Cruz, onde é comum encon-
trar sacos de lixos revirados e 
material reciclável misturado 
a dejetos orgânicos, como 

Lixo nas ruas fora do dia de coleta em 
Lorena prejudica cotidiano em bairros

confirmou a moradora de um 
condomínio próximo. “Nossa li-
xeira fica cheia, mas tem muita 
gente de fora que deixa o lixo lá, 

principalmente aos domingos”, 
contou Leny Leal, de 74 anos.

Ela não consegue ver uma 
solução para o problema, que 

incomoda muitos vizinhos. Para 
a aposentada, que trabalhou 
por trinta anos como secretária 
executiva em uma empresa em 

Barra Mansa, no Rio de Janeiro, 
colocar outra lixeira no prédio, 
como seu marido havia sugeri-
do só aumentaria o problema. 
“Porque assim haveria mais 
espaço para outras pessoas 
colocarem o seu lixo”, explicou.

Já Sônia Baruque, outra mo-
radora do mesmo condomínio, 
acredita que a coleta poderia 
ser ampliada. “Se o lixeiro pas-
sasse todos os dias, não daria 
tempo para acumular”, opinou 
a ex-funcionária pública de 58 
anos.

A coleta de lixo nos bairros 
é realizada pelo sistema de 
rodízio. Na região do Bairro da 
Cruz e da Nova Lorena, locais 
nos quais as lixeiras estavam 
cheias mesmo em dias que 
não havia coleta, o serviço 
passa às segundas, quartas e 
sexta-feiras, com coleta diurna 
na avenida Oswaldo Aranha a 
partir das 6h.

No bairro da Nova Lorena, 
o recolhimento é vespertino 
e noturno, com início a partir 

das 16h. A lista completa com 
os dias e horários em que cada 
bairro é atendido pode ser 
encontrada no site da Prefei-
tura, no link lorena.sp.gov.br/
wordpress/index.php/horario-
-de-coleta-de-lixo.

As moradoras também ga-
rantiram que separam os mate-
riais orgânicos dos recicláveis 
“tenho duas lixeiras grandes na 
cozinha, em que separo cascas 
de legumes e frutas dos plásti-
cos e papelões”, contou Leny.

Outros materiais como lâm-
padas e pilhas também são 
separados e guardados para 
dar o descarte correto, já que a 
cidade conta com um ecoponto 
que voltou a funcionar na pra-
ça Marechal Mallet (leia nesta 
página). “Mas um só ecoponto 
para atender a cidade inteira é 
muito pouco. Duvido que uma 
pessoa que mora lá no Novo 
Horizonte vai vir até o Centro 
só para jogarem as lâmpadas 
e pilhas no lugar correto” pro-
testou Sônia.Acúmulo de lixo em calçada da Nova Lorena, flagrado em dia fora do cronograma de coleta municipal 

Foto: Caroline Mayer

Foto: Arquivo Atos
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Após notificações, Uber pode 
ser barrado em Guaratinguetá
Prefeitura alega falta de respostas e cumprimento de quesitos 
obrigatórios para atuação do aplicativo aprovados em setembro

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Uber pode ter o serviço 
suspenso em Guaratinguetá. A 
empresa, uma das principais no 
mundo no transporte individual 
e coletivo de passageiros, foi 
notificada pela Prefeitura sobre 
quesitos obrigatórios que não 
estão sendo cumpridos desde 
setembro do ano passado. Há 
cinco meses, o transporte de 
passageiros por aplicativos foi 
regulamentado pela Câmara. 
Desde então, segundo o Executi-
vo, nenhuma das principais de-
terminações foram cumpridas.

Em entrevista ao Jornal Atos 
nesta semana, o secretário de 
Segurança e Mobilidade Urba-
na de Guaratinguetá, Marco 
Antônio “Major” de Oliveira, 
confirmou que mesmo com os 
ofícios publicados nos últimos 
meses e os encaminhamentos 
de pedidos de respostas a Uber, 
até o momento, nada foi res-
pondido pela empresa.

O Executivo pediu à Uber que 
sejam fornecidas informações 
sobre os condutores cadastra-
dos em Guaratinguetá e o ano 
de fabricação dos veículos de 
propriedade dos motoristas, e 
cobra o repasse de 2% do valor 
arrecadado com as corridas no 
município. Segundo o secretá-
rio, nenhuma resposta ainda foi 
encaminhada.

“Já estamos provocando o 
jurídico da Prefeitura a respeito 
de manifestação e orientação 
quanto a parte jurídica, ou 
seja, no caso específico a Uber 
deixou de cumprir o que estava 
previsto na legislação, e com 
isso vamos acionar na esfera 

Aparelho de celular com aplicativo, utilizado por motorista de Uber 

jurídica”, afirmou o secretário, 
que contou ter se reunido com 
motoristas da Uber na última 
semana para esclarecer a situ-
ação envolvendo o Executivo e 
a empresa.

Há duas semanas foi elabo-
rado o ofício, protocolado em 
São José dos Campos, em que 
a Prefeitura estuda medidas 
a serem adotadas para obter 
respostas da empresa. Pela 
regulamentação, os motoristas 
cadastrados em Guaratinguetá 
precisam trabalhar com carros 
fabricados há no máximo cinco 
anos, e devem seguir os quesi-
tos obrigatórios. Questionado 
como seria feita a verificação 
dos condutores, tendo vista que 
motoristas circulam entre as 
cidades da região, o secretário 

afirmou que isso ficaria sob 
controle do aplicativo.

“A partir do momento que a 
própria Uber faz o cumprimen-
to do que constamos na regu-
lamentação, já tem como ela 
fazer uma triagem até mesmo 
de abertura de chamada. Por 
exemplo, um dos requisitos é a 
fabricação de no máximo cinco 
anos do veículo. Com isso, a 
própria Uber faz um cadastro 
de que só poderão atuar em 
Guaratinguetá veículos com 
cinco anos. Um Uber em Apa-
recida, de oito anos de uso, ele 
é bloqueado automaticamente 
para fazer corrida em Guaratin-
guetá”, explicou.

Sem as respostas da empre-
sa, a Prefeitura também não 
consegue ter acesso ao repasse 

de 2% obrigatórios, referentes 
as corridas feitas pela Uber em 
Guaratinguetá. O secretário 
afirmou que é preciso dar cum-
primento a todas as obrigações 
da regulamentação para que o 
serviço continue operando de 
forma legalizada no município. 
Caso contrário, o Executivo 
deixará de notificar e passará 
a suspender o aplicativo.

“Nesta semana teremos uma 
avaliação e parecer jurídico. Se 
não houver manifestação ou 
encaminhamento de documen-
tação por parte da Uber, tem 
como dotarmos providências 
junto ao departamento jurídi-
co”, afirmou o secretário, ao ser 
questionado sobre uma possí-
vel suspensão do aplicativo.

A Câmara publicou uma nota 
sobre a regulamentação, apro-
vada em setembro de 2018. 
“De acordo com o texto, as 
empresas do ramo que já esta-
vam em operação no município 
tiveram sessenta dias para se 
adequar às regras presentes na 
lei. O prazo se encerrou ao fim 
de novembro de 2018. Depois 
desse prazo, a empresas inte-
ressadas devem se cadastrar 
conforme lei para operar no 
município. Portanto não há 
qualquer impedimento pela 
legislação para que operem em 
Guaratinguetá. Basta fazerem o 
cadastro conforme a lei”. 

A reportagem procurou a 
Uber Brasil, mas até o fecha-
mento dessa edição a empresa 
não havia se manifestado. 
Motoristas que trabalham com 
o aplicativo em Guaratinguetá 
foram procurados, mas preferi-
ram aguardar a manifestação 
da empresa.

Foto: Leandro Oliveira

Guaratinguetá, dia 23 
de fevereiro de 2019  – 
Como todos sabem, o óleo 
de cozinha ainda é muito 
utilizado no preparo diário 
dos alimentos na grande 
maioria das casas e esta-
belecimentos comerciais. 
Porém, após o uso, muitos 
optam por descartá-lo na 
pia ou até mesmo no vaso 
sanitário, o que gera sérios 
problemas para a rede 
coletora de esgoto. Ao ser 
jogado nas tubulações, o 
óleo facilmente torna-se 
uma placa de gordura, cau-
sando obstrução da rede e 
extravasamento de esgoto. 
Além disso, dados da Se-
cretaria do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo 
revelam que 1 litro de óleo 
pode poluir até 20 mil litros 
de água. 

O coordenador da Gua-
ratinguetá Saneamento, 
Felipe Parente, explica 
que são realizados cerca 
de 200 reparos mensais 
na rede coletora da cidade 
ocasionados pelo descarte 
irregular de diversos resí-
duos sólidos mas, princi-
palmente, pelo excesso de 
gordura provenientes dos 
rejeitos jogados pelos ralos.

A Guaratinguetá Sanea-
mento ressalta a importân-
cia dos imóveis possuírem 
uma caixa de gordura que 
vai atuar como um filtro e  
reter os resíduos gorduro-
sos, impedindo que che-
guem até a rede coletora. 
Outra dica, é armazenar o 
óleo de cozinha usado em 
garrafas plásticas e desti-
ná-los a pontos de coleta 
que fazem o recolhimento.

Guaratinguetá 
Saneamento alerta 
sobre os riscos de 
descarte de óleo 

na rede de esgoto 
Obstrução e extravasamento de 
rejeitos estão entre os prejuízos
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Homem é preso com 17 quilos 
de cocaína em Lavrinhas 

A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) flagrou um moto-
rista em posse de 17 quilos 
de cocaína na última quarta-
-feira no trecho de Lavrinhas 
da rodovia Presidente Dutra.

De acordo com a PRF, uma 
equipe realizava abordagens 
de rotina pela estrada, quan-
do deu ordem de parada a 
um carro. Após desconfia-
rem do nervosismo do mo-

torista, os agentes iniciaram 
uma vistoria no interior do 
veículo. 

Ao verificarem o tanque 
de combustível, os policiais 
encontraram o entorpecente. 

O condutor foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas e 
encaminhado a sede da PRF 
em Cruzeiro, onde aguarda 
transferência para algum 
presídio da região.

Motorista é condenado por 
morte de irmãs em Aparecida 

Após atropelar fatalmente 
duas irmãs em 2011, um 
homem foi condenado pela 
Justiça a 19 anos de prisão, 
na última quarta-feira, em 
Aparecida. O motorista, que 
na época do crime tinha 25 
anos e estava embriagado, 
responderá por duplo homi-
cídio qualificado. 

Em 20 de dezembro de 
2011, as pequenas Maria 
Clara e Maria Eduarda, que 
tinham respectivamente 5 e 

9 anos, brincavam na calça-
da de uma via no Itaguaçu, 
quando foram atingidas pelo 
carro.

O condutor, que fugiu sem 
prestar socorro, foi detido 
pela Polícia Militar poucos 
minutos depois do atropela-
mento em um bar do bairro.

O criminoso, que respondia 
pelo crime em liberdade, foi 
recolhido ao CDP (Centro 
de Detenção Provisória) de 
Taubaté.

Em alerta para epidemia, Ubatuba 
registra cinco casos de dengue
Número é quase a metade dos casos de 2018; cidade tem 33 casos suspeitos

Dupla é flagrada pela PM com 
cocaína e maconha, em Lorena

Durante uma operação 
em Lorena, a Polícia Militar 
apreendeu quase meio quilo 
de entorpecentes, na noite 
da última terça-feira, no 
Brisas do Campo. 

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava o bairro 
quando desconfiou da ati-
tude de um homem e de um 
menor de idade. 

Na abordagem, foram loca-

lizadas 401 gramas de maco-
nha e 36 gramas de cocaína. 

Já na casa do menor infra-
tor foram apreendidos uma 
balança digital e uma quantia 
de R$ 2,7 mil, proveniente da 
comercialização de entorpe-
centes.

A dupla foi encaminhada 
ao Distrito Policial de Lorena, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Condenado a 59 anos por 
triplo homicídio em Pinda

Acusado da autoria de um 
triplo homicídio no início de 
2016, um homem de 24 anos 
foi condenado pela Justiça a 
59 anos de prisão, na última 
quinta-feira, em Pindamo-
nhangaba.

Apontado pela sentença 
judicial como um criminoso 
de alta periculosidade, o jo-
vem é acusado de assassinar 
dois homens e uma mulher 
durante uma discussão em 23 
de maio, na avenida Princesa 
Isabel, localizada no Cidade 
Nova. Na ocasião, as vítimas 

foram executadas com disparos 
de arma de fogo. 

O jovem, que já possuía ante-
cedentes criminais por tráfico 
de drogas, foi preso menos de 
uma semana depois do crime. 

De acordo com a Polícia Civil, 
o assassino foi identificado 
através das imagens de câme-
ras de videomonitoramento 
instaladas na avenida. Apesar 
de ser condenado a quase 
sessenta anos de prisão, o cri-
minoso ficará preso no máximo 
trinta anos, respeitando o limite 
exigido pelo Código Penal.

Corpo de moradora de Cruzeiro 
é encontrado no Rio Paraíba

A Polícia Civil de Cruzeiro 
abriu um inquérito para 
investigar a morte de uma 
mulher de 39 anos, que 
teve seu corpo localizado 
na manhã da última quar-
ta-feira no Rio Paraíba, em 
Lavrinhas. 

Segundo a Polícia Militar, 
a corporação foi acionada 
por moradores de Lavrinhas 

que se depararam com o ca-
dáver boiando no rio. 

O corpo foi identificado 
como sendo de uma morado-
ra do bairro Lagoa Dourada, 
em Cruzeiro.

Até o fechamento desta 
edição a causa da morte não 
havia sido revelada pele equi-
pe do IML (Instituto Médico 
Legal) de Cruzeiro.

Região mais violenta do Estado, RMVale 
enfrenta déficit de até mil policiais
Sindicato dos Delegados responsabiliza PSDB por defasagem; categoria cobra melhores condições

Policiais militares durante evento de inauguração de batalhão, em Lorena; região enfrenta guerra contra o crime com déficit de mil homens

Foto: Jéssica Dias

Lucas Barbosa
Regional

Apesar de ser a mais vio-
lenta região do estado no ano 
passado, estatísticas apontam 
que o Vale do Paraíba enfren-
ta um déficit de cerca de mil 
policiais neste início de 2019. 
Além da contratação de mais 
profissionais, o Sindpesp 
(Sindicato dos Delegados 
de Polícia do Estado de São 
Paulo) cobra do governador 
João Doria (PSDB) obras de 
recuperação das delegacias 
da região.

Divulgado na última quar-
ta-feira, o levantamento do 
Sindpesp revelou que o estado 
convive com um déficit de 
13.553 policiais civis. 

Já o Vale do Paraíba, que 
registrou 364 assassinatos 
em 2018, possui uma defa-
sagem de 309 policiais civis. 

De acordo com os dados, a 
região deveria contar com 
1.565 agentes, mas tem ape-
nas 1.256.

No comparativo entre os 
cargos ocupados e os pre-
vistos em lei, a região tem 
deficiência em sete das oito 
funções da Polícia Civil.

A ocupação mais afetada é a 
de carcereiro, que ao invés de 
264 conta com apenas 159, 
atingindo um déficit de 105.

Com uma defasagem de 91 
profissionais, na “vice-lideran-
ça” aparece o cargo de agente 
policial, já que ao contrário 
dos 176 previstos em lei, a 
região tem apenas 85.

As demais funções que en-
frentam déficit são delegado 
(- 11), escrivão (- 33), inves-
tigador (78), papiloscopista 
(-19) e auxiliar de papilosco-
pista (-21). Em contrapartida, 
o quadro de agentes de tele-

comunicações é único com 
saldo positivo, já que apesar 
de 46 cargos previstos em lei, 
a região tem 95 policiais.

Para a presidente do Sin-
dpesp, Raquel Gallinati, o 
cenário preocupante é re-
sultado da negligência das 
últimas gestões estaduais. 
“Este déficit demonstra a in-
competência dos governos do 
PSDB à frente de São Paulo. 
Além de equipes reduzidas, 
convivemos com salários bai-
xos e delegacias em péssimas 
condições estruturais. Esta 
falta de investimentos não 
afeta somente os órgãos de 
segurança pública, mas sim 
a sociedade como um todo”.   

Além de melhorias salariais 
e na estrutura dos distritos, 
a presidente revelou ainda 
que o sindicato da categoria 
já ressaltou ao novo gover-
nador a urgente necessidade 

da contratação de mais pro-
fissionais. 

Uma matéria publicada pelo 
jornal “O Vale”, no último dia 
13, afirmou que a Polícia 
Militar possui um déficit de 
setecentos agentes na região. 
A defasagem representa pro-
porcionalmente quase 20% do 
atual efetivo da PM, que é de 
cerca de 3,4 mil. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou a confirmação 
dos dados ao 5°BPMI (Ba-
talhão de Policia Militar do 
Interior), responsável pela se-
gurança no Vale do Paraíba, e 
também apontamentos sobre 
as principais dificuldades em 
sua atuação na região, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Promessas – Durante a 
campanha eleitoral, Doria 
realizou uma série de promes-

sas para a área da segurança 
pública do Vale do Paraíba, 
como um reforço no contin-
gente e uma melhor estrutura 
para as atuações das policias 
Civil e Militar.

Os principais compromis-
sos têm o prazo de até o fim 
do primeiro semestre de 
2019 para serem cumpridas, 
como as implantações de 
um Baep (Batalhão de Ações 

Especiais da Polícia Militar), 
com trezentos agentes, em 
Taubaté e de uma unidade do 
Deic (Departamento Estadual 
de Investigações Criminais), 
em São José dos Campos.

O Jornal Atos solicitou 
um posicionamento da SSP 
(Secretaria de Segurança 
Pública) sobre o déficit poli-
cial na região, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada.

Lucas Barbosa
Ubatuba

Para a preocupação das fa-
mílias de Ubatuba, a Vigilância 
de Saúde anunciou na última 
segunda-feira a confirmação 
de cinco casos de dengue no 
município. O número repre-
senta 45% do total de registros 
do ano passado, que foi de 11 
contaminados.

De acordo com a Vigilância 
da Saúde, enquanto quatro dos 
casos são autóctones (contraí-
dos na cidade), um é importado 
(contraído em outro município) 
do estado do Tocantins.

Os registros autóctones en-
volvem duas crianças, sendo 
uma menina de quatro anos, 
moradora do Taquaral, e um 
garoto de 13 anos que reside 
no Ipiranguinha.

Já as outras duas vítimas 
do mosquito transmissor da 
doença, o Aedes aegypti, são 
um morador de 31 anos do 
Itaguá e uma moradora de 53 
anos do Enseada.

O número de casos confir-
mados poderá subir até o fim 

do mês, já que a Prefeitura 
aguarda o resultado de outros 
33 exames suspeitos.

Com o índice preocupante, a 
diretora da Vigilância da Saú-
de, Patrícia Sanches, revelou 
a principal hipótese para alta 
ocorrência de registros logo no 

início de 2019. “Acreditamos 
que ao contrário dos anos an-
teriores os moradores foram 
infectados pelo ‘tipo 2’ do vírus 
da dengue. Nossa população é 
totalmente suscetível a ele. Já 
enviamos as amostras ao Ins-
tituto Adolfo Lutz, e estamos 
aguardando a confirmação se 
realmente se trata deste novo 
tipo do vírus”. 

Patrícia explicou ainda que 
para conter o avanço da do-
ença, a Prefeitura intensificou 
as ações de conscientização e 
de combate a possíveis cria-
douros do mosquito. “Cons-
tantemente realizamos nebu-
lizações, vistorias em imóveis 

e panfletagens de materiais 
de conscientização. Na últi-
ma semana, oferecemos um 
treinamento sobre o manejo 
clínico do fluxo da dengue aos 
médicos e enfermeiros de toda 
a rede de saúde. Contamos com 
a colaboração da população 
para que possamos evitar uma 
epidemia”.

As ações da Vigilância da 
Saúde buscam evitar que a 
cidade enfrente um surto da 
doença como a de 2007, que 
resultou em uma morte e 
quase 1,5 mil infectados. Na 
ocasião, uma moradora de 37 
anos morreu, após contrair 
dengue hemorrágica.

Trabalho de vistoria acompanhado por morador; Ubatuba amplia atenção para conter avanço do Aedes

Foto: Divulgação PMU
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Guará aguarda aprovação do 
Estado para ter “Bom Prato”
Governo Doria estuda alteração no modelo de financiamento do 
programa; subsídio governamental é de R$ 5,70 para alimentação

Jéssica Dias
Região

A Prefeitura de Guaratin-
guetá articula a implantação 
do “Bom Prato” na cidade, 
mas para obter uma unida-
de, a cidade terá que esperar 

a análise do Estado sobre 
uma nova proposta, que 
tenta implantar um sistema 
em que o programa passe 
a ser financiado pelo setor 
privado. 

O “Bom Prato” é um pro-
grama do Governo do Estado 

de São Paulo criado em de-
zembro de 2000 com obje-
tivo de oferecer refeições a 
custo acessível à população 
de baixa renda.

O programa atende dia-
riamente mais de 93 mil 
refeições e conta com 57 
unidades em funcionamento, 
sendo 22 na capital, 11 na 
Grande São Paulo, sete no li-
toral e 17 no interior. O café 
da manhã tem custo de R$ 
0,50 e o almoço R$ 1, além 
de serviços como internet 
gratuita em algumas unida-
des e cursos de qualificação.

O subsídio governamental 
é de R$ 5,70. Para crianças 
com até 6 anos a refeição é 
gratuita. Segundo o secre-
tário Executivo de Desen-
volvimento Social, Paulo 
Mathias, Guaratinguetá deve 
esperar, já que o atual go-
verno, iniciado em janeiro 
deste ano, estuda a alteração 
do modelo de financiamento 
para implantação de novos 
restaurantes.

“Dentro do modelo que é 

hoje nós não temos viabilida-
de para novos Bom Prato. O 
modelo atual que é R$ 5,70. 
R$ 1 o usuário paga, R$ 1 a 
Prefeitura paga e R$ 3,70 
o Estado custeia. Com esse 
modelo de financiamento 
não é viável nem no Vale do 
Paraíba e nem uma outra re-
gião”, explicou o secretário.

Na nova proposta, a em-
presa parceira do Estado fa-
ria uma publicidade e parti-
ciparia do financiamento no 
restaurante. “Eu acho que é 
importante esse conceito de 
parceria com o setor privado, 
é algo inovador”, comentou.

Quando questionado sobre 
a ampliação de restaurantes, 
Mathias disse que o Estado 
quer aumentar a rede do 
Bom Prato. “Mas hoje não 
tem como, porque quando 
você abre um restaurante já 
coloca o recurso de custeio 
para todos os próximos anos. 
É importante que a gente 
pense em modelos econô-
micos que sejam sustentá-
veis”, lembrou o secretário 

Unidade em funcionamento do Bom Prato, que atende 93 mil pessoas
executivo, que ressaltou 
ainda que no plano do go-
vernador Doria, a previsão 
de ampliação é para mais 
setenta restaurantes. “Se-
riam mais 13 nos quatro 
anos que temos de governo, 
mas mesmo assim é pouco, 
dá para se criar muito mais, 
mas se tivermos o apoio do 
setor privado eu acho que 
a gente pode chegar a uma 
marca boa”.

Para o secretário de As-
sistência Social de Guara-
tinguetá, Arílson do Santos, 
a cidade conta com grandes 
empresas como AGC e a Basf, 
o que facilitaria a viabilidade 
do Bom Prato. “A nossa re-
gião tem grandes empresas. 
Tenho certeza que gostariam 
e podem participar disso. 
Então a possibilidade e a 
viabilidade de se montar um 
Bom Prato com novo perfil 
irá atender não só Guará, 
mas toda a região”.

Mathias explicou que a 
partir do momento que tiver 
o modelo de financiamento 

montado, a empresa pode 
ganhar fazendo o inves-
timento detalhado, como 
quanto seria o investimento, 
de quanto é a responsabili-
dade da Prefeitura e quanto 
seria do Estado. “Quando 
tiver esse modelo nós pode-
mos expandir para diversas 
cidades ai vai depender das 
empresas do entorno da 
região que queiram fazer o 
projeto acontecer. Eu não 
consigo precisar quantas 
cidades seriam, mas com cer-
teza seriam muitas porque 
o problema que temos hoje 
para fazer o Bom Prato são 
recursos”. 

A mudança no formato 
do financiamento não deve 
alterar os valores do café da 
manhã e almoço. “A questão 
é os outros R$ 4,70 que pre-
cisamos distribuir melhor”, 
explicou.

A expectativa de Guaratin-
guetá é aguardar a resposta 
do Estado para viabilizar e 
procurar as empresas que 
queiram participar.

Foto: Caroline Mayer

Almoço e café da manhã fazem parte do menu de programa estadual

Foto: Caroline Mayer

Parceria entre Prefeitura e EDP modernizam 
sistema de iluminação da Santa Casa de Cruzeiro

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
assinou no último dia 14 
uma parceria com a EDP 
para modernização do siste-
ma de iluminação da Santa 
Casa pelo PEE (Programa 
de Eficiência Energética), 
que é regulado pela Aneel 
(Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica). O convênio 
prevê a troca por lâmpadas 
LEDs, mais econômicas e 
sustentáveis.

A EDP é responsável pela 
distribuição de energia elé-
trica no Vale do Paraíba 
nas cidades de Aparecida, 
Cachoeira Paulista, Canas, 

Cruzeiro, Lorena, Guaratin-
guetá, Pindamonhangaba, 
Potim e Roseira.

Na Santa Casa de Cruzeiro 
serão 1.520 lâmpadas subs-
tituídas nas áreas internas 
e externas. O prazo para 
a substituição dos equipa-
mentos é de sessenta dias 
a partir da data de início da 
ação, prevista para março.

A Santa Casa é uma en-
tidade filantrópica, sem 
fins lucrativos, que realiza 
aproximadamente dez mil 
atendimentos por mês de 
pacientes da cidade e demais 
municípios da região.

Segundo a concessionária, 
com a implantação do pro-
jeto, serão economizados 

131 megawatts-hora (MWh 
por ano), o equivalente ao 
consumo médio anual de 
mais de 55 famílias. Tam-
bém haverá uma redução 
nos custos de manutenção, 
já que a lâmpada LED dura 
aproximadamente 25 mil 
horas, cerca de sete vezes 
mais que equipamentos 
incandescentes. 

O custo do projeto ficará 
em R$ 78,5 mil, corres-
pondentes ao somatório 
dos gastos com materiais, 
equipamentos, mão de obra, 
descarte de resíduos, treina-
mentos, capacitações, medi-
ções e verificações de resul-
tados, que serão totalmente 
arcados pela distribuidora.

Expectativa de economia com energia chega a R$ 46 mil por ano; 1.520 lâmpadas de LEDs devem ser instaladas

A Santa Casa de Cruzeiro, que segue em recuperação financeira, conta com plano de economia de energia

Foto: Jéssica Dias

Da Redação
Caraguaratuba

A Prefeitura de Caraguata-
tuba está investindo mais de 
R$ 22 milhões em obras de 
drenagem em 11 bairros da 
cidade. As obras tem o objetivo 
de minimizar os problemas 
com alagamentos e enchentes, 
principalmente nos períodos 
de chuva forte e maré alta.

As obras já começaram no 
bairro Massaguaçu, com o 

Na esperança de minimizar alagamentos, Prefeitura de 
Caraguá investe R$ 22 milhões em obras de drenagem
Recursos para obras são frutos de uma parceria com o Fehidro; segunda fase tem investimento de de cerca de R$ 2 milhões

revestimento de canal de 
drenagem. O investimento foi 
feito nos canais 10 A e 10 B. 
Os recursos são frutos de uma 
parceria com o Fehidro (Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos) 
e superam os R$ 800 mil. Na 
segunda fase, estão previstas 
intervenções na região do 
Jetuba, com um investimento 
de cerca de R$ 2 milhões.

Nos bairros Perequê-Mirim, 
Travessão e Barranco Alto as 
obras iniciaram no final do 

ano passado com investimento 
de R$ 6 milhões. Foi feito um 
canal de drenagem no entron-
camento do rio Perequê-Mirim 
até o rio Juqueriquerê, no bair-
ro Barranco Alto. Nesse mesmo 
trecho haverá mudança do 
leito do rio Perequê-Mirim e do 
córrego Felício. Os trabalhos 
passaram por licenciamento 
ambiental e as obras vão durar 
cerca de dez meses. 

De acordo com a Prefeitura, 
serão licitadas outras inter-

venções no bairro Barranco 
Alto, como segunda fase do 
empreendimento.

Já na região central foi ini-
ciada a drenagem e revita-
lização da avenida Brasília, 
no trecho entre a rodoviária 
e o Rio da Paca. A obra teve 
um investimento de R$ 10,2 
milhões.

Serão beneficiados também 
os bairros Jardim Jaqueira, 
Tinga e Poiares. Entre as in-
tervenções previstas estão o 

alargamento e aprofundamen-
to do canal, a revitalização de 
calçadas, paisagismo, bocas 
de lobos em todas as esquinas 
e novas tubulações, além de 
nova iluminação e ciclovia. O 
trecho que receberá a obra 
chega a 2,5 quilômetros.

Para os bairros Pontal Santa-
marina e Golfinhos, na região 
central, já foram assinados a 
ordem de serviço das obras de 
drenagem, com investimento 
que chega a R$ 3 milhões com 

recursos do Fehidro. Serão exe-
cutados diques de contenção e 
canal extravasador das águas.

Segundo a Prefeitura, serão 
licitadas ainda este ano as 
obras de drenagem do Jetuba 
e Casa Branca para dar mais 
vazão às águas que escoam 
na Lagoa Azul. Está em fase 
final de estudos o projeto 
de drenagem no centro que 
compreende os bairros entre 
as bacias dos Rios Guaxinduba 
e Santo Antônio.

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!
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Evento conta com 1,8 mil ingressos e mais de vinte camarotes 
vendidos; Prefeitura confirma transmissão em vídeo de desfiles

Carnaval 2019 de Guará tem 
R$ 1,2 milhão para estrutura

Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Carnaval deste ano de Gua-
ratinguetá terá investimento 
de R$ 1,2 milhão. O valor, con-
firmado pelo Executivo, soma a 
montagem das arquibancadas, 
toda a estrutura e iluminação 
da avenida Presidente Vargas, 
além dos repasses de R$ 50 
mil para cada uma das cinco 
escolas de samba que irão 
desfilar em 2019.

Até o momento não foi con-
firmada parceria com rede de 
distribuição de bebidas para 
exclusividade de marcas de 
cerveja e refrigerantes. Os am-
bulantes que trabalharão nos 
dias de folia serão definidos 
por sorteio após publicação de 
edital de chamamento público.

A apresentação dos deta-
lhes da maior festa popular 
da cidade foi no gabinete do 
prefeito Marcus Soliva (PSB), 
e teve como líder o secretário 
de Turismo de Guaratinguetá, 
Felício Murade. Ex-presidente 
da Oesg (Organização das Es-
colas de Samba) e do Bonecos 
Cobiçados, Murade assegurou 
as melhores condições para 
os desfiles das agremiações, 
principal atração do Carnaval, 
no próximo dia 5.

O teto para investimentos 
será de R$ 1,2 milhão, incluin-
do os repasses às agremiações, 
que totalizam R$ 250 mil, mas 
a Prefeitura trabalha com uma 
margem de arrecadação de 
R$300 mil, com venda de in-
gressos e camarotes. “Tirando 
receita e despesa, a Prefeitura 

A avenida Getúlio Vargas, palco do Carnaval de Guaratinguetá em anos anteriores e também em 2019

vai investir R$ 900 mil. Pensa-
mos o Carnaval para a valori-
zação do artista da cidade e da 
região, de modo que os grupos 
de samba e cantores possam 
ser artistas e gerar renda, além 
das escolas de samba que são 
as grandes atrações".

Para assegurar a realização 
dos desfies, Murade afirmou 
que em todas as licitações, 
os engenheiros responsáveis 
apresentaram o ART (Atestado 
de Responsabilidade Técnica). 
Está programada uma vistoria 
na quarta-feira, que ante-
cede a semana do Carnaval 
para garantir o laudo AVCB 
(Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros), selo que atesta a 
segurança para realização de 
eventos. "O AVCB deverá sair 
bem antes do evento, e não 
passaremos por transtorno ne-

nhum", confirmou o secretário.
Segurança – Na passarela 

do samba serão colocados 
profissionais controladores de 
público e a segurança será de 
responsabilidade da Prefeitu-
ra, com retaguarda da Polícia 
Militar. “A Prefeitura vai atuar 
na orientação do público, mas 
tudo aquilo que exigir poder 
de polícia, é a PM. No entorno 
da avenida e nas demais áreas 
da cidade, a responsabilidade 
pela segurança pública será 
da PM. Dentro da avenida 
seremos parceiros para dotar 
a avenida de condições de 
segurança”.

Comidas e bebidas – A Pre-
feitura vai definir os cem 
ambulantes que trabalharão 
nos quarenta pontos fixos 
durante os dias de folia. Será 
publicado um edital e os tra-
balhadores farão inscrições 
prévias. Posterior a isso, será 
realizado o sorteio com os no-
mes dos inscritos para definir 
os ambulantes do Carnaval. Os 
trabalhadores pagarão uma 
taxa ao Executivo. “Cerveja e 
refrigerante serão vendidos 
com preço até R$ 5. As bar-
racas poderão vender com 
preço abaixo disso, acima não. 
A água até R$ 3”, afirmou o 
secretário.

O Carnaval em Guaratin-
guetá começa na quinta-feira, 
com ensaio técnico geral das 
escolas de samba às 20h na 
avenida Presidente Vargas, 
que receberá ainda apresen-
tações dos grupos Proposta, 
Circuito do Samba e Banda 
Bala, a partir das 20h de sexta-
-feira. Sábado é a vez da Banda 
Mole, que sairá da avenida 
João Pessoa às 17h. Na Ave-
nida Presidente Vargas estão 
programadas apresentações 

do Barracão do Dunga e X da 
Questão, além da chegada da 
Banda Mole, a partir das 21h.

No domingo é a vez do Car-
naCentro, com marchinhas 
das 10h às 13h na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves. 
A partir das 16h tem início 
as atividades na Presidente 
Vargas, com desfile de blocos 
de embalo e show de Júnior 
Pérola. Na segunda-feira a 
programação com marchi-
nhas se repete no Centro, e 
às 17h sai o Bloco da Carro-
ça, na praça Homero Ottoni. 
Na Presidente Vargas serão 
realizadas apresentações das 
bancadas Maraca Soul e André 
Moraes, a partir das 22h. Na 
terça-feira, das 10h às 16h, 
marchinhas na Praça Conse-
lheiro, e a partir das 20h tem 
início os desfiles das escolas 
de samba.

O único dia que terá venda 
de ingressos será terça-feira. 
Os preços variam de R$25, 
para entrada inteira, e R$12,50 
para meia entrada. Estudantes, 
idosos acima dos 60 anos e pes-
soas com deficiência motora 
têm direito a meia entrada. O 
preço do camarote para todos 
os dias de festa é de R$ 4 mil, 
com direito a vinte pessoas. 
Serão comercializadas mesas 
para quatro pessoas na concen-
tração e dispersão das escolas, 
com preço a R$300. O camaro-
te bar terá preço divulgado em 
breve e comporta seiscentas 
pessoas.

Transmissão – Na coletiva 
de imprensa desta semana foi 
confirmada a transmissão dos 
desfiles das escolas de samba 
pela Prefeitura. As imagens 
serão veiculadas nas páginas 
oficiais das redes sociais do 
Executivo. A pequena passista, rainha no Carnaval de Guará em anos anteriores

Foto: Reprodução PMG

Potim tem fim de semana 
com Carnaval antecipado

A Prefeitura de Potim rea-
liza neste final de semana o 
Carnaval Antecipado 2019. O 
evento, na praça Miguel Cor-
rêa dos Ouros, tem entrada 
gratuita, com atividades até 
o domingo.

O Carnaval começa com o 
1º Concurso de Marchinhas, 
na próxima quinta-feira, às 
20h, no coreto da praça. O 
evento contará ainda com 
praça de alimentação e shows.

No sábado, o Carnaval co-
meça às 18h com o “Matinoi-
te”, ao som de J. Sampaio. Às 

19h, André Luiz, e às 21h será 
a vez das marchinhas campeãs, 
com encerramento às 22h30 
num show com André Morais.

No domingo, a Matinoite co-
meça às 18h. Às 19h, show das 
marchinhas campeãs, 21h An-
dré Luiz e às 22h30 encerrando 
a noite, show com “Arrastão do 
batuque geral”. Encerrando o 
Carnaval de Potim, na segunda-
-feira, o show das marchinhas 
campeãs começa às 19h, logo 
após as 20h30 show com André 
Luiz, e às 22h encerramento do 
Carnaval com show do Batuque 
Geral e André Morais juntos no 
palco. Mais informações, no site 
da Prefeitura, potim.sp.gov.br.

Da Redação 
Potim

Pré-Carnaval e Carnaval em 
Ubatuba conta com 24 blocos

O Carnaval 2019 em 
Ubatuba conta com uma 
série de atrações para 
quem quer curtir a folia 
no Litoral. A programa-
ção tem festival e baile 
de marchinhas, matinê 
infantil e shows na praça 
de Eventos, no Centro e 
na praia da Maranduba. A 
festa começa neste sábado 
e segue até o dia 6.

O evento é organizado 
pela Prefeitura por meio 
da Fundart (Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba), 
Setur (secretaria de Turis-
mo), Comtur (Companhia 
Municipal de Turismo) e 
a Liga Independente de 
Blocos Carnavalescos de 
Ubatuba, com apoio do 
Conselho Municipal de 
Segurança.

O Carnaval Histórico 
será realizado entre os 
dias 28 de fevereiro e 5 de 
março na praça Exaltação 
à Santa Cruz (Praça da 
Matriz), no Centro. Além 
de sediar o 14º Festival de 
Marchinhas Carnavalescas, 
de 28 a 2 de março, com 
início sempre a partir das 
20h30, o local é palco de 3 
a 5 de março das matinês 

infantis, que acontecem 
entre as 16h e as 18h, e do 
Baile de Marchinhas, a partir 
das 21h.

Os shows estão marcados 
entre os dias 1 e 5 de mar-
ço, das 22h às 2h, com os 
DJs Flávio Bellard e Guará 
e a Super Banda, na praça 
de Eventos, no Centro. Já 
na praia da Maranduba, a 
folia é conduzida pelo Trio 
Elétrico Tubarão, DJ Will 
Leme e Grupo de Dança 
Swing do Axé.

Ao todo, são 24 blocos: 
Água Doce, Bola de Neve 
(Batucada Abençoada), Bon-
de Marchinha, Carnasertão, 
Caxorrada, Cuscuz do Patto 
Loko, Eu Avisei, Galinha 
Caiçara, Galo da Meia Noite, 
Gresmai – Mocidade Alegre 
do Itaguá, Grito de Carnaval, 
Kai & Çara, Kaya na Gandaia, 
Lambe Lambe, Maracatu 
Itaomi, Picaré, Pifão, Quar-
ta Tem+, Reprovados, Si tá 
bom... Tá bom, Tribo, Tribo 
das Lokas, Ubauga e Vai 
Quem Quer.

A folia acontecerá nos 
bairros Camburi, Centro, 
Itaguá, Lázaro, Maranduba, 
Perequê-Açu, Praia Grande, 
Rio Escuro, Sertão da Quina 
e Tenório. A programação 
completa está no site da Pre-
feitura, ubatuba.sp.gov.br.

Da Redação 
Ubatuba
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Manthiqueira conhece adversários e caminho 
na disputa da Segundona do Paulista de 2019
Time de Guaratinguetá enfrenta os tradicionais São José e Paulista e estreia dia 13 em Jundiaí

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após ter feito história na 
Copa São Paulo deste ano, 
com a melhor participação 
de um clube de Guaratingue-
tá na competição, o Manthi-
queira volta suas atenções 
ao Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão. Popu-
larmente conhecido como 
'Bezinha', o torneio equivale 
ao quarto nível do futebol do 
Estado. A Laranja Mecânica 
retorna à edição depois de 
ter sido rebaixada da Série 
A-3 no ano passado.

Na última semana, a Fe-
deração Paulista de Futebol 
divulgou os grupos e as 
tabelas da primeira fase 
do campeonato. Ao lado do 
Manthiqueira, adversários 
conhecidos de outras edi-
ções, como o São José, Jose-
ense, Atlético Mogi e União 
Mogi. As novidades ficam por 
conta do Amparo e Paulista 
de Jundiaí. As duas equipes 
nunca enfrentaram o time 
de Guaratinguetá em outras 
oportunidades.

Neste ano o Manthiqueira 
está no grupo 5, e como 
essa chave tem sete times, a 
equipe de Guará vai folgar na 
primeira rodada e só estreia 
no dia 13 ou 14 de abril 
contra o Paulista, em Jun-
diaí. A FPF ainda não bateu 
o martelo sobre os dias das 
partidas, pois alguns jogos 
serão televisionados e a Fe-
deração está alinhando com 
as detentoras dos direitos 
de transmissão quais jogos 
serão transmitidos.

Na Copinha, o Manthiquei-
ra fez uma boa campanha e 
atraiu um grande público 
para os seus jogos. A inten-
ção da diretoria do clube é 
manter o mesmo nível de 
futebol apresentado para 
se aproximar do torcedor 
da região. Os cartolas enca-
minharam um ofício à FPF 
solicitando que os ingressos 
para os jogos em Guaratin-
guetá tenham preços popula-
res e sejam vendidos a R$4, 
para entrada inteira, e R$ 2, 
para meia entrada. A Federa-
ção ainda não respondeu ao 
pedido do clube.

Elenco – O bom desem-
penho na Copinha fez com 
que o Vasco da Gama con-
vidasse quatro jogadores 
da Laranja para um período 
de testes em São Januário. 
Hendrick, artilheiro do time 
com quatro gols em cinco 
jogos, foi um dos escolhidos. 
Com ele também viajaram o 
lateral-direito Kauãn, o vo-
lante Weverton e o atacante 
Wilson. Boa parte do grupo 
que disputou a Copa São 
Paulo não deve permanecer 
no time para a Segundona.

Em contrapartida, a dire-
toria repatriou ex-jogadores 
que estiveram presentes 
no acesso de 2017. Os go-
leiros Yago e João Vitor e 
os jogadores Toró, Juan e 
Silas foram confirmados 
pela direção do clube como 
reforços para a briga pelo 
acesso. Nomes como Léo 
Turbo, Luciano Pit, Pedrinho 
e Lucas Lima, que tiveram 
destaque na campanha do 
acesso e título em 2017 e es-
tavam no São José, em 2018, 
e permanecem distantes do 
CT São Nicolau.Jogadores do Manthiqueira antes de partida pela temporada 2018; ano começa com expectativas

Centro Paula Souza abre curso
de empreendedorismo na região

Da Redação
Região

Estão abertas as inscrições 
para o programa Escola de 
Inovadores, do Centro Paula 
Souza. O projeto tem como 
objetivo ensinar empreendedo-
res a transformarem ideias de 
negócios em startups. As vagas 
são para as cidades de Guara-
tinguetá, Pindamonhangaba, 
Lorena e São José dos Campos. 

O curso é gratuito e terá du-
ração de quarenta horas, onde 
serão discutidos temas como 
gestão empresarial básica, 
design gráfico, prototipagem, 

marketing, tecnologia aplicada 
aos negócios, finanças e merca-
dos. Ao final dos encontros, os 
projetos serão apresentados 
a empresários e instituições 
visando parcerias e oportuni-
dades de negócios aos alunos.

Os interessados devem apre-
sentar projetos de empreende-
dorismo que serão avaliados 
com base em critérios como 
inovação, viabilidade técnica e 
potencial mercadológico.

Em Guará, os cursos são re-
alizados na Fatec, na avenida 
Professor João Rodrigues, nº 
1.509, no Jardim Esperança. 
As inscrições vão até o dia 20 

de março.
As aulas em Lorena serão 

realizadas na Etec Padre Car-
los Leôncio da Silva, à avenida 
Doutor Epitáfio Santiago, nº 
199, no Centro, com inscrições 
até 15 de março.

Em Pinda, a base do curso fica 
na Fatec, à rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, nº 4.010, 
na Água Preta. As inscrições 
seguem até quarta-feira. Em 
São José dos Campos, o projeto 
acontecerá na Fatec, à avenida 
Cesare Mansueto Giulio Lattes, 
nº 1.350, no bairro Eugênio de 
Melo. As inscrições seguem até 
a próxima quarta-feira.

Roseira tem concurso de fantasias
Da Redação 
Roseira

A Prefeitura de Roseira abriu 
inscrições para o Concurso de 
Fantasias Roseira Folia 2019.  
O evento será realizado nesta 
quarta-feira, na Praça da Ma-
triz. As premiações serão para 
as categorias adulto, melhor 
idade, família e infantil.

As inscrições são gratuitas 
e serão realizadas no mesmo 
dia do concurso, no Coreto da 
Praça da Matriz, no Centro, 

das 19h às 20h, sendo para 
categoria família considerada 
apenas uma inscrição.

A avaliação das fantasias 
acontecerá durante intervalos 
das atrações musicais que 
acontecerão no palco a partir 
das 20h, onde todos os can-
didatos que se inscreveram 
deverão comparecer ao palco 
e se identificar junto à produ-
ção. Os participantes deverão 
permanecer fantasiados até 
a divulgação dos vencedores.

Podem participar qualquer 

pessoa que estiver fantasiada. 
Serão aceitas somente as ins-
crições realizadas no dia do 
evento. É ilimitado o número de 
inscritos. O júri será composto 
por até cinco avaliadores que 
escolherão as quatro melhores 
fantasias, levando em conside-
ração a fantasia, originalidade, 
criatividade na elaboração, 
acabamento, apresentação/
animação e torcida.

Mais informações e o edital 
no site da Prefeitura, roseira.
sp.gov.br.

Foto: Reprodução
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04– Proc. Nº 868/2019GPRO - Contrato nº 36/16 – PP Nº 02/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: BILLOTA JORNAIS LTDA - ME CNPJ: 06.304.064/0001-62
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12
(doze) meses, a partir de 09/02/2019, conforme estabelecido na cláusula nº 2.1 do contrato
original e no artigo 57, II, da Lei 8.666/93;
Cláusula Terceira – O valor global do presente aditamento é de R$ 190.384,00 (cento e
noventa mil trezentos oitenta e quatro reais);
Cláusula Quarta - A contratada renuncia neste ato o reajuste contratual;
Cláusula Quinta - Opera-se a correção do número de Processo constante no Contrato 
original nº 36/16, onde se lê “Processo nº 31/2016”, leia-se “Processo nº 83/2016”.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2018 – PROC. 573/2018
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 equipamento de 
radiocomunicação, com serviço de configuração e instalação inclusos, para serem utilizados 
pela Guarda Civil Municipal de Lorena, como sistema de comunicação, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: TRC TELECOM LTDA CNPJ: 05.054.250/0001-28
Valor total de: R$ 226.000,00 (duzentos vinte e seis mil reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 PROC. Nº 701/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação 
escolar, para alunos da rede de Educação Básica, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS VALE DO PARAÍBA
COOPERVALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CNPJ: 19.698.031/0001-96
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14.
VALOR TOTAL: R$ 144.041,46 (cento quarenta e quatro mil quarenta e um reais quarenta
e seis centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROC. Nº 15/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de massa asfáltica CBUQ – Cimento Betuminoso Usinado
Quente – Faixa 4, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência –
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CONSTRUNICA CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ: 57.621.617/0001-41
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 1.372.800,00 (um milhão trezentos setenta e dois mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 
PROC. Nº 27/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos 
e demais objetos de ação judicial e de 
cadastro na assistência farmacêutica, 
conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA:  DROGACENTRO 
C R U Z E I R O  LT D A  M E  C N P J : 
45.651.775/0002-46
VENCEDORA DOS ITENS: 27, 28, 90, 
116, 175, 176.
VALOR TOTAL: R$ 12.021,00 (doze mil 
vinte e um reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 PROC. Nº 519/2018
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: LEAL CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 29.564.316/0001-98
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14.
VALOR TOTAL: R$ 334.716,80 (trezentos trinta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e
oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 PROC. Nº 519/2018
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: LEAL CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 29.564.316/0001-98
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14.
VALOR TOTAL: R$ 334.716,80 (trezentos trinta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e
oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2018 
PROC. Nº 694/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Aquisição sob demanda 
de material de comunicação visual, 
conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CONATTI SOLUÇÕES 
GRÁFICA EIRELI ME
CNPJ: 26.073.309/0001-03
VENCEDORA DOS ITENS: 09, 10, 11, 12.
VALOR TOTAL: R$ 95.880,00 (noventa e 
cinco mil oitocentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/02/2019.

COMUNICADO
A Águas Piquete informa que a partir de abril de 2019, a tarifa 
de água e esgoto de Piquete será reajustada em 7,22%. Esse 
índice de reajuste é calculado com base nas regras estabelecidas 
no Contrato de Concessão, constitui um direito e um princípio 
fundamental do contrato, tendo como objetivo preservar seu 
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo a plena prestação 
dos serviços públicos de água e esgoto no município.

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:
JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 24
de dezembro de 1972, residente e domiciliado na Rua Tenente Coronel Benedito
Candido dos Santos nº 250, Jardim Ana Rosa, Taubaté SP, filho de ACACIO MOURA
DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES FREITAS DE OLIVEIRA.
MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista, estado civil solteira, de 45 anos de idade, nascida em Lagoinha-SP, no dia
4 de dezembro de 1973, residente e domiciliada na Rua José Maria Monteiro nº 205,
Jardim Imperial, nesta cidade, filha de JOÃO VICENTE DE SOUZA e VICENTINA DE
OLIVEIRA SOUZA. 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,  16 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão tratorista,
estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em PIndamonhangaba-SP, no
dia 18 de janeiro de 1982, residente e domiciliado Rua Marechal Deodoro nº 80, aptº.
93, Centro, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE
OLIVEIRA e LUCIA ELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA.
VALÉRIA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedagôga,
estado civil solteira, de 50 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 16 de
junho de 1968, residente e domiciliada Rua Marechal Deodoro nº 80, aptº. 93, Centro,
em Pindamonhangaba SP, filha de RENATO LUIZ DOS SANTOS e MARIA NUNIZA
ALVES DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  16 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WAGNER LUÍS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no dia 21 de julho
de 1986, residente e domiciliado Rua Marino Teixeira nº 110, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filho de MARIA MADALENA DOS SANTOS.
ELISÂNGELA DE JESUS LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia 31 de julho de
1990, residente e domiciliada Rua Marino Teixeira nº 110, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ HELIO LEITE e MARIA DE LOURDES DE
JESUS LEITE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  18 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NATANAEL MARTINS DOS SANTOS LEAL, de nacionalidade brasileira, profissão
administrador de empresa, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de maio de 1990, residente e domiciliado Rua Mogi
das Cruzes nº 89, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filho de RUIVAL DA SILVA
LEAL FILHO e ANDREIA DE LURDES MARTINS DOS SANTOS LEAL.
ILZA HELENA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado
civil divorciada, de 38 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 2 de janeiro de
1981, residente e domiciliada Avenida Fortunato Moreira nº 670, Santana, em
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO DE OLIVEIRA SOUSA e NAIR
CLEMENTINO SOUSA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  18 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
padeiro, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 24 de junho de 1994, residente e domiciliado Rua Angelica Samahá de Faria nº
297, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS DE AZEREDO
OLIVEIRA e ELIDIA MARIA ROSA DE AZEREDO OLIVEIRA.
STEPHANIE NICOLE NOGUEIRA RAMOS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira,
profissão universitária, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de março de 2000, residente e domiciliada Avenida
Tenente Coronel Manoel Pereira dos Santos nº 403, Cidade Jardim, em
Pindamonhangaba SP, filha de GILSON CONCEIÇÃO e JULIANA NOGUEIRA RAMOS
CONCEIÇÃO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  19 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIO CESAR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado
civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de abril
de 1979, residente e domiciliado Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1388, Vila Rica,
em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e APARECIDA
ALVES DOS SANTOS.
MARIA BENEDITA OTAVIANO, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira, estado
civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Itajubá-MG, no dia 1 de abril de 1976,
residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1388, Vila Rica, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO OTAVIANO FILHO e MARIA APARECIDA
OTAVIANO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  19 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIO SALES DE MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar geral,
estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 30 de
novembro de 1978, residente e domiciliado Rua Suíça nº 1375, bloco 1, aptº. 202,
Santana, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO LIMA DE MATOS e CRISTINIANA
SALES DE MATOS.
ELIANE OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços
gerais, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Salvador-BA, no dia 11
de setembro de 1986, residente e domiciliada Rua Suíça nº 1375, bloco 1, aptº. 202,
Santana, em Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL ALVES DA SILVA e ANALICE
OLIVEIRA 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,  21 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO RAPHAEL DOS SANTOS MELO, de nacionalidade brasileira, profissão
encarregado de produção, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de junho de 1995, residente e domiciliado Rua Jorge
Veiga nº 122, Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filho de RENATO MARQUES DE
MELO e ANA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS.
KAREN DAIANE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão chapeira, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
fevereiro de 1997, residente e domiciliada Rua Frei Paulino Schmitz nº 76, Jardim
Mariana, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ RICARDO DOS SANTOS e ELI EUGÊNIA
RIBEIRO 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,  22 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Errata: PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/19 - PROC. Nº 33/19.

O Município de Lorena-SP torna público a CORREÇÃO DA DATA DE ABERTURA do 
processo licitatório que tem como objeto o Registro de preços para aquisição parcelada 
de pneus e câmaras de ar novos para uso nos veículos pertencentes a frota municipal, 
passando a ocorrer no dia 11 de março de 2019, como consta no Preambulo do Edital. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida 
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – 
Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para 
o qual foi aprovado, são eles: THIAGO AZEVEDO MORAIS RG: 449614323, 
CONRADO RABELO SILVA RG: 53996069x, LEONARDO YASUNORI DOS 
SANTOS RYU RG: 490744503.
Lorena, 22 de FEVEREIRO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROC. Nº 27/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial e de cadastro na
assistência farmacêutica, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 15.800.545/0003-11
VENCEDORA DOS ITENS: 131.
VALOR TOTAL: R$ 10.581,39 (quinze mil quinhentos oitenta e um reais trinta e nove 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 PROC. Nº 29/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de pão francês, margarina e leite tipo C, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital.
CONTRATADA: D.R. MARTINEZ - ME CNPJ: 10.943.315/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 06.
VALOR TOTAL: R$ 38.070,00 (trinta e oito mil e setenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04– Proc. Nº 1131/2019GPRO - Contrato nº 37/16 – PP Nº 01/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA CNPJ: 59.269.654/0001-68
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12
(doze) meses, a partir de 16/02/2019, conforme estabelecido no artigo 57 da Lei 8.666/93;
Cláusula Terceira – A contratada renuncia neste ato o reajuste contratual;
Cláusula Quarta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 99614-2077
Vendo casa no 
Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 
piscina, churras-
queira, garagem 

para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 
no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: 98149-1112
Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 
garagem. Valor R$ 
160.000,00. Tele-
fone: 98811-1252 
ou 99703-3852 ou 
3133-5688
Ve n d o  t e r r e n o 
no pingo de ouro 
05x50, entrada de 
5.000,00 + parce-
las de 1.000,00 ou 
90.000,00 à vista. 
Telefone: 99742-
9122

ALUGA-SE
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519

Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r in -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-

se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca holan-
desa. Tratar nos tele-
fones: 99152-1310 ou 
3132-4909 ou 3122-
4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00.  Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da Hí-
pica. Telefone: 99785-
10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
3132-4765 ou 3133-
9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 

Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. Sil-
via, telefone: 99184-3805
Carreto Murilo, a partir de 
40.00, caminhão 3/4. Tra-
balho qualquer dia 3126-

4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 3133-4452 ou 
99160-1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar em 
contato. Raquel, telefone: 
98199-2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 

16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074

Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
a u to má t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda

VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda

VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, mode-
lo 2013, attractive, 
completo, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo  Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 
1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda

Com pesar, de forma singela, relembramos a história 
do delegado da Polícia Civil, Sr. Leonídio Ferreira da 
Silva, que faleceu no dia 29 de janeiro lutando contra um 
câncer, em Lorena.

Sr. Leonídio tinha 83 anos, viúvo de dona Maria Luisa, 
com quem teve duas filhas e quatro netos. 

Atuou 10 anos como advogado e 20 anos como de-
legado. Iniciou a carreira como delegado em São José 
dos Campos, em 1970, mudou-se para Lorena três anos 
após, assumindo o cargo de delegado de Polícia Titular 
da região por 10 anos, e em 1984 tornou-se delegado 
de Polícia em Guaratinguetá, onde permaneceu até se 
aposentar em 1990. 

Aposentado, deu aula no Unisal (Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo) no curso de Direito. Era cristão, 
muito comunicativo e rodeado de amigos. Dedicou sua 
vida às causas sociais e humanitárias.

Sr. Leonídio deixou um legado de bom esposo, pai 
dedicado, avô amoroso e um exemplo de cidadão e 
homem de fé.

Nota de Pesar Estado emite alerta e Pinda entra na 
lista de risco sobre dengue tipo 2

Da Redação
Região

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entrou em alerta 
sobre dengue tipo 2. Uma 
pesquisa sobre a infestação 
do Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, da zika e da 
chikungunya mostrou que a 
cidade tem risco de epidemia 
da doença. 

O resultado da ADL (Aná-
lise de Densidade Larvária) 
apontou o município com 6,5 
pontos no IB (Índice de Brete-
au). Segundo o Ministério da 
Saúde, acima de 1,5 já há risco 
de epidemia. O considerado 
aceitável é que o número seja 
inferior a um.

O IB encontrado representa 
que a cada cem imóveis visto-
riados pelos agentes de saúde, 
em seis ou sete foram encon-
tradas larvas do Aedes aegypti. 

A ADL mostrou que os vasos 
de plantas foram os locais em 
que os agentes mais encontra-
ram larvas do mosquito. Na 
sequência, os materiais inser-
víveis, ralos, reservatórios de 
água e bromélias.

Em 2014, a cidade teve uma 
epidemia da doença e chegou 
a decretar calamidade pública, 
com mais de três mil casos. Em 

2016, a cidade teve 405 casos 
de dengue. No ano passado, 
foram trinta.

A secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo emitiu na 
última semana um alerta sobre 
dengue tipo 2. Segundo infor-
mações, só circulava o vírus 
tipo 1 no Estado. A dengue tipo 
2, que antes era considerada 
hemorrágica, atualmente é 
identificada como dengue 
grave pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde). Não é mais 
utilizada a nomenclatura de 
dengue hemorrágica, pois 
nem todos os casos graves de 
dengue envolvem hemorragia. 

As pessoas que já tiveram 
dengue 1 devem ter um cuida-
do maior com o tipo 2, já que a 
segunda infecção pode ter uma 
evolução de maior gravidade.

Em Pindamonhangaba os 
agentes de controle de veto-
res continuam fazendo visita 

casa a casa nos bairros para 
conversar com os moradores e 
alertar sobre possíveis focos de 
criadouro do mosquito.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, os principais sin-
tomas da dengue são febre 
alta (superior a 38,5°C), dores 
musculares intensas, dor ao 
movimentar os olhos, mal-
-estar, falta de apetite, dor de 
cabeça e manchas vermelhas 
no corpo.

Agentes da equipe de Vigilância Epidemiológica de Pinda, em trabalho que busca criadouros da dengue

Foto: Divulgação PMP
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