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Sannini nega 
álcool após 
ser detido 
em Lorena

GUARÁSAMBA...  Popular, tradicional, colorido e em alta. O Carnaval em Guaratinguetá terá, pelo segundo ano consecutivo, os desfiles 
das escolas de samba. Das seis agremiações, cinco vão para a passarela do samba na próxima terça-feira. Os ingressos já foram vendidos, 
a estrutura na avenida Presidente Vargas já foi praticamente toda montada e o palco da maior festa da cidade aguarda as comunidades 
para a disputa deste ano. São esperadas pelo menos sete mil pessoas no perímetro da avenida, no dia dos desfiles.

Adevaldir é indiciado 
por coação e concussão
Adevaldir e Fabrício Ramos têm investigação concluída, que segue 
para o Judiciário; pena de um dos crimes chega a 12 anos de prisão

O vereador de Lorena, Ade-
valdir Ramos (PRB) e seu 
filho, o ex-vereador Fabrício 
Ramos (cassado em 2015) 
foram indiciados pelos cri-
mes de concussão e coação 
(a exigência de vantagem 
indevida de agente público 
e constrangimento físico ou 
moral, respectivamente). O 
caso, investigado há mais de 
um ano pela Secold (Setor de 
Combate aos Crimes de Cor-

rupção), teve comprovações 
como a de desvios mensais 
de mais de R$ 1 mil.

Em 2017, o parlamentar 
foi alvo de denúncias de sua 
ex-assessora parlamentar, 
Elaine Calixto, como ameaça 
e divisão de salários entre 
os funcionários do gabinete. 
À época, Elaine procurou a 
Justiça com provas do crime 
de concussão realizado, entre 
elas gravações de áudio que 

mostram as negociações e 
mensagens de ameaças feitas 
pelo vereador através de um 
perfil no Facebook.

Segundo a ex-assessora, ela 
e mais quatro funcionários 
eram obrigados a fazer a 
repartição dos salários. Men-
salmente, Elaine repassava 
R$ 1 mil a uma ex-assessora, 
e os demais funcionários 
repassavam suas partes de 
acordo com a indicação do 

filho do vereador. Após mais 
de um ano, a investigação, 
que também analisou denún-
cias contra o vereador Elcio 
Vieira Junior (PV) e Lucia da 
Saúde (PV) (a apuração não 
encontrou irregularidades nos 
dois casos) foi concluída, e os 
acusados foram denunciados 
pelo Ministério Público. A 
acusação foi recebida pelo 
Poder Judiciário. 

Após se envolver em um aci-
dente de trânsito na manhã da 
última quinta-feira, em Lorena, 
o vereador de Guaratinguetá, 
Pedro Sannini (PTB), foi enca-
minhado ao 2° Distrito Policial. 
Denunciado por dirigir embria-
gado, ele foi submetido ao teste 
do etilômetro. De acordo com o 
portal de noticias G1, informa-
ções da Polícia Civil de Lorena 
revelaram que Sannini perdeu 
o controle do carro, colidindo 
com um veículo estacionado.

Iluminação de 
Ubatuba tem 
investimento 
de R$ 340 mil 

Guará e Unitau 
discutem área 
para futuro polo 
para medicina
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O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) se reuniu, no último dia 
20, com a reitora da Unitau 
(Universidade de Taubaté), 
Nara Fortes, para discutir a 
instalação do futuro polo da 
Universidade. Foram visitados 
possíveis locais para abrigar os 
quatro cursos de biomedicina. 
A escola estadual Conselheiro 
Rodrigues Alves estava na lista, 
mas foi desconsiderada por 
não possuir espaço suficiente 
para os futuros alunos do polo 
e para os mil estudantes que 
possui atualmente.

O vereador Adevaldir Ramos, indiciado por concussão e coação

Foto: Reprodução CML

Pedro Sannini, vereador detido em flagrante na Cabelinha, em Lorena; ele negou ter dirigido embriagado

Foto: Reprodução CMG

CARNAVALE!!!  As cidades da região se preparam para o Carnaval 2019. Aparecida, Cachoeira Paulista, Lorena, Queluz, Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá e Silveiras contam com programação recheada com shows, blocos, trio elétrico e escola de samba. No Litoral Norte, Ubatuba, 
Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela prometem não deixar a festa esfriar, com shows, blocos e muita praia.
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Pinda sofre 
com faltas 
em exames 
e consultas

Um balanço divulgado pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, na última quarta-feira, 
revelou uma taxa preocupante 
de ausências injustificadas em 
exames e consultas médicas 
agendadas no município nos 
últimos dois anos. Para tentar 
reverte o quadro, a Prefeitu-
ra estuda realizar ações de 
conscientização nas unidades 
de saúde. De acordo com a 
secretaria de Saúde, 46.192 
pacientes não compareceram 
às consultas.

Atendendo uma antiga rei-
vindicação das famílias de 
Ubatuba, a Prefeitura contra-
tou na última semana uma 
empresa que realizará melho-
rias no sistema de iluminação 
pública do município. Com um 
investimento de R$ 340 mil, a 
iniciativa recuperará e moder-
nizará até 12,2 mil pontos de 
luz. Devido ao fim do contrato, 
em 1 de fevereiro, com a antiga 
responsável pela manuten-
ção do sistema de iluminação 
pública, a empresa Elektro, o 
Executivo contratou de forma 
emergencial a terceirizada GCL 
Brasil, que atuará no município 
até o fim de abril.

Doria libera 
R$ 63 milhões 
para projetos 
de turismo
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Bastidores da Política

Adevaldir Ramos

Everton Chinaqui

Ubatuba - O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), que realizou na 
última semana a contratação de uma 
empresa especializada que realizará a 
recuperação e modernização do sistema 
de iluminação pública do município. A 
medida, que atende um antigo pedido dos 
moradores, garantirá melhorias em até 
12.200 pontos de luz. Além das famílias 
de Ubatuba, a ação trará mais sensação 
de segurança aos milhares de turistas 
que visitam a cidade litorânea. Um dos 
principais diferenciais da medida é que 
a empresa GCL Brasil possui canal gra-
tuito de teleatendimento que possibilita 
à população indicar os pontos da cidade 
que necessitam de reparos. 

Lorena - A Câmara não decepcionou 
nesta semana, com mais uma série de 
notícias catastróficas para a população. De 
projeto urgente urgentíssimo em proteção à 
pobre Unimed, passando por indiciamento 
por coação e concussão de Adevaldir da 
Funerária sobre ex-assessores (obrigados a 
pagar para trabalhar), chegando à condena-
ção do ex-presidente Tão em seu contrato 
com a agência que presta serviços de mídia 
à Casa. Isso mesmo, Tão e seus contrata-
dos terão de devolver mais de R$ 26 mil 
aos cofres públicos. E será que o Samuel 
e o Elcinho terão a mesma vontade para 
cobrar Tão, como fizeram com esse Atos, 
que respondeu aos questionamentos sobre 
publicações, mas ficou sem a retratação de 
seus acusadores...

Atos e Fatos
“Brasileiro não sabe os nomes 
das plantas, nem das flores, e a 
qualquer objeto chama “coisa”, 
“troço”, “negócio”.

Márcio Meirelles     Manuel Bandeira

"O vice-presidente da República 
Mourão com o jeito de estadista, 

uma sensação estranha porque fica 
mais claro quem é o subalterno"

HINO NACIONAL
O governo do presidente Bolso-

naro antecipa a sua lua de mel com 
a sociedade. O problema é o noivo!

Caso raro, comparado aos úl-
timos presidentes eleitos. A sua 
popularidade é baixa com apenas 
um mês de governo. 

Não é nada interessante para um 
governante, em início de governo, 
e com uma lista de reformas para 
serem executadas.

Os “enfants terribles” do presi-
dente, os seus três filhos crescidos 
que frequentam o palácio onde os 
cristais e as porcelanas não temem 
a destruição, mas reputações são 
estraçalhadas e os cacos esparra-
mados pelo planalto.

O vice-presidente da República 
Mourão com o jeito de estadista, 
uma sensação estranha porque fica 
mais claro quem é o subalterno. O 
presidente que se cuide!

O seu ministério tem apenas 
dois nomes que antecipadamente a 
sociedade reconhece como compe-
tentes: Sergio Moro e Paulo Gue-
des. Os outros vão ter que mostrar” 

serviço”.
A imprensa ávida no encalço do 

presidente em suas dúvidas e incer-
tezas e a preocupação em mostrar 
que o mesmo continua no palanque.

A formação do seu ministério 
obedeceu a critérios não usuais aten-
dendo uma linha ideológica do século 
XVIII, uma ideia de liberalismo 
original. O mundo evoluiu e as ide-
ologias também, mas alguns ficaram 
nos livros e manuais da época.

Talvez o caso mais bizarro foi 
a nomeação de um ministro da 
Educação que fala espanhol. O 
povo brasileiro não consegue falar 
corretamente o português e tem 
um ministro que fala uma língua 
estrangeira.

Mantidas as proporções seria 
nomear ministro da Saúde um agen-
te funerário.

Especialistas em educação, estu-
diosos competentes do tema foram 
preteridos e o que é incompreen-
sível é que no governo Temer foi 
aprovada a reforma da educação de 
bom nível e que precisa ser implan-
tada e não se ouviu até o presente 
momento uma palavra sobre a sua 
introdução nas escolas. Ela precisa 
ser testada. Projetos de educação 
são de longo prazo, pois só vamos 
saber dos resultados desta nova 

política de educação daqui 25 anos 
quando os alunos atuais estiverem 
no mercado de trabalho ou em suas 
atividades autônomas.

O ministro determinou que os 
alunos deveriam cantar o hino 
nacional e as escolas enviarem ao 
ministério da educação (não tem 
mais cultura), ou seja, ao ME, mi-
nistério da Educação os vídeos dos 
alunos perfilados cantando o hino.

A imprensa com uma pressa 
danada de atacar a ideia surgiu com 
a incrível história que se a oposição 
ganhasse as eleições seria um ato de 
fascismo, etc.

Será que o ministro pensou em 
ter um supercomputador para ar-
quivar estas imagens, bem como, 
será que a imprensa verificou que 
existe uma lei do presidente em 
exercício, José de Alencar e minis-
tro da Educação Fernando Haddad 
obrigando as escolas a cantarem o 
hino nacional?

O Hino Nacional é de 1831 e 
recebeu a letra apenas em 1909 e 
foi oficializado em 1922. 

Estas datas mostram o quanto 

somos ágeis, uma semelhança à 
reforma previdenciária que tem 
25 anos de estudo e proposta e 5 
presidentes tentaram discuti-la e 
implantá-la!

A letra de nosso hino é uma peça 
de parnasianismo, um movimento 
literário que surgiu na França em 
oposição ao romantismo represen-
tando a valorização da ciência e do 
positivismo (Ordem e Progresso da 
nossa bandeira).

O parnasianismo foi um dos pe-
ríodos da literatura brasileira mais 
incompreensíveis onde os parnasos 
usam de uma linguagem castiça e 
de difícil entendimento.

O nosso Hino é uma peça par-
nasiana o que dificulta o seu enten-
dimento.

Será que o brasileiro, excluindo 
o estudante que não sabe mesmo, 
o significado das palavras do hino 
nacional?

Na primeira estrofe do hino o 
letrista Joaquim Osório Duque Es-
trada usa a palavra brado e porque 
não bravo, que é a mesma coisa que 
significa o ato de independência, 
o Brasil não era mais de Portugal.

E clava forte? Verde-louro de 
uma flâmula? Vivido? Fulguras? 
Florão?

Manuel Bandeira tem razão!

Não convidem para
...a mesma picanha - os pos-

tulantes ao cargos de diretores das 
escolas municipais de Pinda, e o 
ex-candidato a prefeito derrotado 
nas últimas eleições Luiz Rosas, 
principalmente se no encontro es-
tiverem os vereadores de oposição 
e o churrasqueiro for o professor 
Osvaldo Negrão!!!

Radio Peão
Comenta-se nas rodas políticas 

de Pinda que uma das motivações 
que levaram o 
ex-secretário de 
Esporte, Éver-
ton Chinaqui, a 
deixar a pasta, 
foi  a  certeza 
que Isael Do-
mingues deverá 
disputar a ree-
leição e que nem 

a vaga de vice estaria disponível.

O mapa da crítica
A julgar pelo aplauso da torcida, 

as constantes críticas ao governo 
de Isael Domingos, em Pinda, com 
raras exceções, estão vindo do re-
duto da oposição (filme repetido em 
várias cidades). Pesquisas mostram 
que a maioria, quase que absoluta da 
população, ainda permanece neutra, 
pelo menos até o ano que vem...

Efeito retardado
Comenta-se pelas esquinas na 

praça Prado Filho que o vereador 
Breno Anaya ainda poderá respon-
der nos tribunais da Justiça pela de-
núncia de improbidade patrocinada 
por aquele ex-candidato a deputado, 
por acreditar que o político usou 
e abusou das diárias de viagens e 
de alimentação no período em que 
presidiu a Câmara de Cachoeira 
Paulista. Perguntem ao Claudinho 
Gaspar!!!

Efeito imediato
Enquanto o filhote adotivo de 

Edson Mota 'sangra nas pequenas 
causas', por conta de sua gestão re-
lâmpago na Câmara de Cachoeira, 
ele, o prefeito, e lobista Vaguinho 
Gardenal, 'sangram' nas rodas polí-
ticas da região, após exibiriam foto 
nas redes sociais com o ex-deputado 
que esteve preso, Valdemar da Costa 
Neto. Com a cidade impedida de 
receber verbas federais - por estar 
inadimplente no Cadin - muitos se 
perguntam na terra dos Vieiras o que 
a dupla foi fazer em Brasília, além de 
gastar o dinheiro público?!?!?

Fim da moleza
A administração pública de Gua-

rá  acabou com o sonho de consumo 
de muitos políticos em conseguir 
um dia ser nomeado coomo um 
dos diretores do Arsaeg - Agência 

Reguladora de 
Água e Esgoto de 
Guaratinguetá. 
Esta semana o 
prefeito manifes-
tou sua intenção 
de extinguir a 
Agência, criada 
no governo de 
Júnior Filippo 

com o pretexto de fiscalizar o SAEG, 
mas que segundo a patuleia, na 
sequência franciscana se tornou a 
melhor opção de emprego, com es-
tabilidade e salários de fazer inveja a 
qualquer funcionário de alto escalão. 
Seguindo sua austeridade economi-
ca, Marcus Soliva declarou que é 
possível contratar outras agências do 
genêro a um custo bem abaixo que 
o estabelecido pela Arsaeg.

Efeito Vila Bela
O prefeito Marcus Soliva deu o 

maior 'chega pra lá' em pelo menos 
três emissários da oposição que se 

infiltraram em sua reunião com os 
moradores da Vila Bela, ocorrida 
na última segunda-feira, com a 
finalidade de apresentar os planos 
de melhorias e obras programadas 
para o bairro. O 'pega' repercutiu a 
semana toda porque o prefeito os 
identificou como seguidores do ve-
reador Fabrício da Aeronáutica, que 
faz a política do contra na Câmara 
de Guaratinguetá...

Filme repetido
A oposição de Lorena entrou no-

vamente em rota de colisão contra o 
Executivo esta semana, defendendo 
a redução de tributos municipais da 
Unimed. Elcinho Vieira conseguiu 
pegar carona num regime de ur-

gência na última 
sessão de Câma-
ra, pretendendo 
isentar a coope-
rat iva médica 
(que só atende 
quem tem dinhei-
ro e plano na ci-
dade) em mais de 
50% no valor do 

ISS-QN devido aos cofres público. 
Formaram coro com Elcinho os ve-
readores do cabresto: Lúcia 'Vieira', 
Careca 'Vieira', Pedro da Vila 'Viei-
ra' e, além da dupla Longuinho e 
Fradique, os ministros de eucaristia 
Tão e Samuel da Bala - ambos com 
as respectivas irmãs empregadas 
na Unimed desde o ano passado, 
quando da primeira polêmica sobre 
o assunto. Pelo menos isso é o que 
se ouviu pelos corredores da muni-
cipalidade.

Tiro no pé 
Quem diria, o vereador Adevaldir 

Ramos, empresário no ramos de ca-
dáveres, crítico contumaz da admi-
nistração Fábio Marcondes, membro 
atuante da conluio comandado por 
Elcinho Vieira no 
Legislativo, fos-
se cair na 'malha 
fina' da Polícia 
Seccional,  em 
inquérito instau-

rado por crime 
de concussão em 
seu gabinete na 
Câmara Lorena. 
Pelos comentá-
rios nas esquinas 

da cidade, ele e seu filho, ex-vere-
ador - que teve o mandato cassado 
na legislatura passada por ordem 
expressa da Justiça, são investigados 
por reterem parte dos salários dos 
assessores e manter funcionários a 
serviço da funerária do indiciado, 
agregados na folha de pagamento 
da Casa de Leis no período que foi 
presidida por Waldemilson Silva, o 
em-Tão! Ah! Parece que a delegacia 
que apura crimes do poder economi-
co deve investigar também se houve 
conivência do 'enTão' ordenador de 
despesas da Câmara, no primeiro 
biênio...

Efeito Colateral 
A última sessão da Câmara de 

Pinda foi marcada por mais um em-
bate entre o vereador Magrão (PR) e 
o presidente da Associação dos Mora-
dores do Mom-
baça, Dito Bala. 
O novo “capítu-
lo” foi motivado 
pela atitude da 
antiga Mesa Di-
retora da Câma-
ra, presidida por 
Magrão, em ter 
registrado um boletim de ocorrência 
contra Dito Bala devido à realização 
de um protesto inusitado no fim de 
2018. Na ocasião, o morador levou 

Vieira Filho

'enTão...'

um caixão de ‘defunto’ ao plená-
rio simbolizando o sepultamento 
político dos atuais parlamentares. 
Inconformado ao ter sido intimado a 
depor na delegacia, Dito Bala cobrou 
uma satisfação do vereador e apro-
veitou para lançar a campanha “Fora 
Magrão”. O manifestante prometeu 
que a campanha será reforçada pelo 
apoio dos representantes de todos os 
bairros do município. De acordo com 
a patuleia política, o apoio popular ao 
Dito Bala tem tudo para “sepultar” 
o sonho de reeleição de Magrão em 
2020. 

Base forte!
A base governista do prefeito 

Isael Domingues (PR) garantiu na 
última sessão a aprovação do pro-
jeto de criação de cargos de diretor 
escolar, em Pinda. Encaminhado 
pelo Executivo à Câmara em no-
vembro do ano passado, o projeto 
atende a recomendação judicial de 
estruturação dos cargos que serão 
ocupados pelos aprovados num 
futuro concurso público. Apesar do 
parecer judicial e da urgência do 
setor educacional, a votação do pro-
jeto foi “emperrada” pela oposição 
por diversas sessões. Para alívio dos 
educadores, a proposta foi aprovada 
na última segunda-feira por 6 votos 
à 5. Para os conhecedores da polí-
tica local, o desnecessário “jogo de 
peteca” serviu apenas para “queimar 
mais ainda o filme” de parte da 
oposição. 

Tobogã
O prefeito de Ubatuba, Délcio 

Sato, respondeu as críticas dos 
adversários políticos pelas cons-

tantes substi-
tuições em seu 
s e c r e t a r i a d o 
com mais uma 
exoneração esta 
semana. Segun-
do comentários 
nos corredores 
do Paço Mu-
nicipal, a nova 

mudança no comando da Defesa 
Civil deverá melhorar ainda mais 
o atendimento e a prontidão nas 
emergências. Sobre o troca-troca no 
primeiro escalão, alguém ligado ao 
Executivo justificou que secretário 
no governo Sato tem pouco tempo 
para mostrar que vai dar certo, caso 
contrário...

Bloqueio
O presidente da Câmara de 

Guará, Marcelo Coutinho - o Ce-
lão, demonstrou preocupação esta 
semana com a morosidade em que o 
Planejamento 
da Prefeitura 
tem tratado o 
Plano Diretor. 
Segundo infor-
mações, já se 
passaram cerca 
de um mês da 
última audiên-
cia pública e o 
secretário Luiz de Carvalho Sanni-
ni ainda não enviou o Plano para 
análise do Legislativo. Celão não 
descartou a possibilidade de abrir 
novas audiências públicas, para 
checar alguns quesitos, inclusive 
a superestimação do zoneamento 
urbano.

O que muitos querem saber
O empresário e presidente do 

Clube Comercial, Renato Marton, 
um dos postulantes à Prefeitura 
de Lorena em 2020, faz parte dos 
planos do grupo de três veredores e 
um médico que está tentando 'tomar' 
o PSDB local, com 'mão grande' 
da Executiva Estadual, ou trata-se 
apenas de 'alegoria do mercado 
político? Pelo zum-zum, ele pode 
desfilar no topo do carro alegórico...

Rafael Goffi

Dito Bala

Délcio Sato

CElão
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Vereador de Lorena e filho são indiciados 
por concussão e coação de servidores

Adevaldir e Fabrício Ramos têm investigação concluída, que segue 
para o Judiciário; pena de um dos crimes chega a 12 anos de prisão

Leandro Oliveira
Rafaela Lourenço
Lorena

O vereador de Lorena, 
Adevaldir Ramos (PRB) e seu 
filho, o ex-vereador Fabrício 
Ramos (cassado em 2015) 
foram indiciados pelos cri-
mes de concussão e coação 
(a exigência de vantagem 
indevida de agente público 
e constrangimento físico ou 
moral, respectivamente). O 
caso, investigado há mais de 
um ano pela Secold (Setor 
de Combate aos Crimes de 
Corrupção) teve comprova-
ções como desvios mensais 
de mais de R$ 1 mil.

Em 2017, o parlamentar 
foi alvo de denúncias de sua 
ex-assessora parlamentar, 
Elaine Calixto, como ameaça 
e divisão de salários entre 
os funcionários do gabinete. 
Na época, Elaine procurou a 
Justiça com provas do crime 
de concussão realizado, entre 
elas gravações de áudio que 
mostram as negociações e 
mensagens de ameaças feitas 
pelo vereador através de um 
perfil no Facebook.

Segundo a ex-assessora, ela 
e mais quatro funcionários 
eram obrigados a fazer a 
repartição dos salários. Men-
salmente Elaine repassava 

R$ 1 mil a uma ex-assessora, 
e os demais funcionários 
repassavam suas partes de 
acordo com a indicação do 
filho do vereador.

Após mais de um ano, a 
investigação, que também 
analisou denúncias contra o 
vereador Elcio Vieira Junior 
(PV) e Lucia da Saúde (PV) 
(a apuração não encontrou 
irregularidades nos dois 
casos), foi concluída e os 
acusados foram denunciados 
pelo Ministério Público. A 
acusação foi recebida pelo 
Poder Judiciário. “Durante 
a investigação, conseguimos 
reunir provas que tanto o 
senhor Adevaldir, como o 
senhor Fabrício proferiram 
ameaças contra a vítima. 
Nesse cenário nós temos 
caracterizado outro crime, de 
coação no curso do proces-
so”, destacou o delegado da 
Secold, Dr. Francisco Sannini.

O delegado contou que 
verificando os pareces do 
Tribunal de Contas, foi cons-
tatado vereadores de Lore-
na com vários assessores 
e outros com apenas um, 
procedimento que, segundo 
o delegado, fomenta a ação 
conhecida como “rachadi-
nha” (repasse dos salários 
de assessores a vereadores 

ou terceiros ligados aos ve-
readores). “As investigações 
sendo desenvolvidas, verifi-
camos que vários assessores 
nomeados sequer frequenta-
vam a Câmara, ou seja, não 
prestavam expediente lá. 
Temos gravações e documen-
tos, registros de mensagens 
em que o senhor Adevaldir 
exigia essa vantagem, exigia 
que parte dos vencimentos 
da assessora fossem repas-
sados a outras pessoas que 
ele indicava. Isso caracteriza 
o crime de concussão, que 
é uma espécie de extorsão, 
porém, focada na esfera 
pública", explicou Sannini. 
“Foram vários repasses. Em 
regra, ela repassava R$ 1 
mil, mas tiveram meses que 
ela repassou 80% dos venci-
mentos", salientou.

Caracterizado como réu 
em processo, assim como 
o seu pai, Fabrício Ramos, 
de acordo com as investiga-
ções, era beneficiado com os 
repasses dos vencimentos 
dessa ex-assessora e também 
a ameaçou à época em que 
era funcionária. “Nós tivemos 
provas de que as ameaças 
eram feitas por mensagens 
e pessoalmente, com depoi-
mentos testemunhais”.

Com a conclusão do proces-

so, a Polícia Civil representou 
ao Poder Judiciário que o 
vereador fosse afastado do 
cargo e impossibilitado de 
entrar em contato com a 
vítima, que estava sofrendo 
ameaças. A Justiça não aca-
tou o pedido de afastamento, 
mas decretou que Adevaldir 
e Fabrício Ramos estão im-
pedidos de manter qualquer 
contato com Elaine Calixto. 
Caso haja descumprimento, 
a Justiça determina a prisão 
preventiva.

O delegado afirmou que 
a Câmara pode instaurar 
um procedimento interno 
pela comissão de ética para 
investigar o ocorrido. “Outro 
efeito das sentenças de con-
denação pode ser a perda do 
cargo, reparos financeiros e 
a devolução de dinheiro aos 
cofres públicos".

Se condenados, a pena para 
o crime de concussão é de até 
12 anos. 

Procurada pela reporta-
gem do Jornal Atos, a as-
sessoria do vereador não 
respondeu até o fechamento 
desta edição. Adevaldir foi 
procurado também em sua 
empresa, a Plano Assistencial 
Nossa Senhora de Fátima, 
onde também não foi encon-
trado para comentar o caso.O vereador Adevaldir Ramos, indiciado por concussão e coação

Foto: Reprodução CML

Leandro Oliveira
Lucas Barbosa
Rafaela Lourenço
Lorena

Após se envolver em um 
acidente de trânsito na manhã 
da última quinta-feira, em 
Lorena, o vereador de Guara-

Acusado de dirigir alcoolizado, vereador 
de Guará é detido em bairro de Lorena

Pedro Sannini se envolve em acidente no Cabelinha; 
liberado após pagar fiança, ele nega embriaguez

tinguetá, Pedro Sannini (PTB), 
foi encaminhado ao 2° Distrito 
Policial de Lorena. Denun-
ciado por estar embriagado 
ao volante, o parlamentar 
foi submetido ao teste do 
etilômetro.

De acordo com o portal de 

Sannini, vereador detido em Lorena, que negou ter dirigido embriagado

Foto: Reprodução CMG

noticias da Rede Globo, o G1, 
informações da Polícia Civil 
de Lorena revelaram que 
Sannini trafegava por uma 
via do bairro Cabelinha, por 
volta das 8h, quando perdeu o 
controle do carro,     colidindo 
com um veículo estacionado.

Ao desconfiar que o mo-
torista estava alcoolizado, 
testemunhas acionaram a   
Polícia Militar.

Na sequência, o vereador 
foi conduzido para prestar 
esclarecimentos no 2° Distrito 
Policial, localizado na região 
central do município.

No local, a reportagem do 
Atos não conseguiu informa-
ções oficiais da Civil sobre a 
investigação do caso. Ao G1, a 
Polícia informou que Sannini 
foi submetido ao teste do ba-
fômetro, que teria confirmado 
a embriaguez ao volante. 

O carro do acusado, um Che-
vrolet Onix, estacionado em 
frente à delegacia, apresen-
tava leves danos, que teriam 
sido causados pelo acidente.

O vereador foi preso em 
flagrante, sendo liberado so-
mente no início da tarde, após 
pagar uma fiança de R$ 2 mil. 

O caso foi transferido para 
Guaratinguetá. Na cidade 
do vereador, o delegado Dr. 
Márcio Marques Ramalho, 
responsável pela delegacia 
seccional, falou sobre como 
a apuração deve seguir. “Eu 
estava em trânsito quando fui 
comunicado (da detenção de 
Sannini). O fato, num primei-
ro momento, é registrado lá 
(Lorena), mas como se trata 
de um fato contra um mem-
bro do Poder Legislativo, ou 
chefe do Poder Executivo, a 
atribuição é da Seccional. Eu 
posso atuar diretamente ou 
designo um delegado para 
presidir essa investigação. Os 
inquéritos têm um prazo de 
trinta dias e vai se renovando, 
solicitando mais prazos, ao 
judiciário”.

Outro lado – A reporta-
gem procurou a equipe de 
assessoria do vereador, que, 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A licitação da Zona Azul de 
Guaratinguetá foi suspensa 
na última semana. A secre-
taria de Mobilidade Urbana 
e Segurança tinha como 
cronograma a abertura dos 
envelopes para o último dia 
22, mas o Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo 
recomendou, ainda no dia 
21, a suspensão do processo 
licitatório, que foi acatado 
pelo Executivo. 

O TCE orientou à Prefeitura 
a suspender a licitação após 

Tribunal suspende licitação da Zona Azul de Guará

o pedido de uma empresa 
concorrente à licitação de 
São José dos Campos, que 
fez apontamentos no edital 
publicado no fim do ano 
passado. O edital foi retirado 
por mais de dez empresas 
interessadas em gerenciar 
o estacionamento rotativo 
do município. Parte das con-
correntes realizaram visitas 
técnicas para conhecer a área 
de cobertura da Zona Azul.

O secretário de Mobilidade 
Urbana de Guaratinguetá, 
Marco Antônio 'Major' Oli-
veira, deu detalhes do que 
foi apontado pelo TCE e de 

como estão os andamentos 
do edital. “Verificamos uma 
determinação do TCE sobre a 
suspensão do processo, consi-
derando que uma empresa de 
São José dos Campos entrou 
com pedido questionando 
alguns pontos do edital. O 
Tribunal fez alguns questio-
namentos junto à Prefeitura, 
que foram respondidos de 
imediato”.

O processo licitatório per-
manece suspenso até nova 
determinação do Tribunal 
de Contas. Na primeira eta-
pa de visitas técnicas, oito 
empresas retiraram o edital 

e estiveram em Guaratin-
guetá. Ao todo, 14 empresas 
demonstraram interesse em 
gerenciar o estacionamento 
rotativo, de acordo com o se-
cretário. A documentação foi 
encaminhada da secretaria 
de Mobilidade ao TCE e cabe 
ao Tribunal uma nova análise 
e parecer sobre o caso. "Ainda 
não temos previsão de datas", 
concluiu o secretário.

Ônibus - Outra licitação, 
a do transporte público mu-
nicipal, terá a definição na 
próxima semana se a empre-
sa Oceano, única a participar 
da abertura das propostas no 
dia 15, será a vencedora. A 
empresa já recebeu aval da 
comissão técnica sobre a do-
cumentação e as propostas, 
que foram encaminhadas há 
duas semanas.

Processo licitatório não tem data para ser reaberto; TCE acatou pedido de empresa de São José

Parquimetro em rua do Centro de Guará; sistema teve licitação barrada

Foto: Arquivo Atos

em nota oficial, confirmou 
o envolvimento no acidente, 
mas não mencionou nada em 
relação ao suposto consumo 
de bebidas alcoólicas.

Sannini, que preside a Co-
missão de Ética da Câmara 
de Guaratinguetá, afirmou 
que faz uso de medicamentos 
antidepressivos e que no dia 

anterior ao acidente (quarta-
-feira) aumentou a dosagem 
do remédio por conta própria.

Em relação à cobertura de 
parte da imprensa e de inter-
nautas que compartilharam 
a informação que o vereador 
estava embriagado, a nota 
ressaltou que “as mentiras e 
fakenews sobre o que ocorre-
ram e se espalharam inadver-
tidamente, e os responsáveis, 
serão devidamente aciona-
dos juridicamente para que 
respondam por essa atitude 
covarde”. 

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Câmara de 
Guaratinguetá não se pronun-
ciou sobre o caso, alegando 
não ter sido oficialmente 
comunicada pelo ocorrido 
em Lorena.

Foto: Rafaela Lourenço

Carro do vereador, em frente à delegacia com sinais de acidente
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Prefeitura e Unitau discutem 
sobre futuro polo em Guará
Reitoria busca prédio que deve abrigar quatro cursos de biomedicina

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) se reuniu, no último dia 
20, com a reitora da Unitau 
(Universidade de Taubaté), 
Nara Fortes, para discutir 
a instalação do futuro polo 
da universidade. Foram vi-
sitados possíveis locais para 
abrigar os quatro cursos de 
biomedicina. A escola esta-
dual Rodrigues Alves estava 
na lista, mas foi desconside-
rada por não possuir espaço 
suficiente para os futuros 
alunos do polo e para os 
mil estudantes que possui 
atualmente.

Entre as necessidades 
apontadas pela Universidade 
está um prédio de 1,2 mil m² 
de área construída, seis salas 
para os cursos de medicina, 
odontologia, biomedicina e 
nutrição, laboratório e área 
administrativa. Haverá ainda 
uma extensão para o curso de 

educação física.
A Prefeitura havia recebido 

a doação de um terreno de 
30 mil m² para a constru-
ção da universidade, mas a 
diretoria optou por investir 
em um prédio desocupado. 
“Ela decidiram pegar um 
prédio pronto por questões 
financeiras e pelo tempo. Se 
for necessário fazer alguma 
adaptação, eles irão investir 
nela”, explicou.

Soliva afirmou que a Prefei-
tura não possui uma escola 
desativada que possa atender 
às necessidades da futura 
unidade, mas a decisão sobre 
o local deve acontecer até o 
fim deste semestre. “Temos 
até falta de prédio para es-
colas do ensino fundamental. 
Quem tem mais possibilidade 
de área sobrando é o Estado, 
eles doaram o prédio da Em-
baixador Rodrigues Alves, 
que estava desativada, para a 
transferência das delegacias”, 
explicou.

A escola estadual Con-
selheiro Rodrigues Alves, 
conhecida como Instituto, 
foi desconsiderada pois com-
prometeria os mil alunos 
que estudam atualmente no 
local. Com o último remane-
jamento, ela agora recebe 
estudantes do bairro Rocinha 
e alunos da escola estadual 
Dr. Flamínio Lessa. “O Ins-
tituto serviria, mas teriam 
que sair todos os alunos e 
não queremos isso. O Estado 
mesmo teria problema em 
remanejá-los”, afirmou.

Inicialmente, seriam usa-
das apenas quatro salas de 
aula do primeiro andar do 
Instituto pela Unitau. Com 
a decisão de implantar uma 
universidade ao invés de 
faculdade, a instituição é 
obrigada agora a oferecer 
pelo menos três cursos e o 
espaço ficou pequeno.

O objetivo é que a Unitau 
já disponibilize o vestibular 
para o polo de Guaratinguetá 

no fim deste ano. Em Taubaté, 
o curso de medicina é um dos 
mais tradicionais e procura-
dos da universidade, ofertan-
do 60 vagas por semestre.

Baixa – O acordo entre a 
Universidade e a Prefeitura 
deve significar não só o 
investimento do municí-
pio na ampliação do setor, 
como também a tentativa 
de recuperação da Unitau, 
que registrou fechamento 
orçamentário menor que o 
esperado no último ano.

A Universidade de Taubaté 
arrecadou 8% menos do que 
o previsto em 2018. Uma ma-
téria publicada pelo jornal “O 
Vale”, destacou que a entida-
de, autarquia ligada à Prefei-
tura de Taubaté, apresentou 
receita de R$193 milhões em 
audiência para prestação de 
contas de metas fiscais do 
terceiro quadrimestre, na 
Câmara. A expectativa era 
para uma receita de R$213 
milhões.

Aula na Unitau, que negocia implantação de novo campus em Guará

Foto: Reprodução Unitau

A escola estadual Rodrigues Alves, que passou perto de ter Unitau

Foto: Juliana Aguilera

Lucas Barbosa
Regional

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), liberou 
na última semana R$ 360 
milhões para que setenta mu-
nicípios, reconhecidos como 
estâncias turísticas, invistam 
em obras e projetos para me-
lhor receberem seus turistas. 
A medida garantiu que a RM-
VPLN (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) fosse contemplada com 

Após corte, João Doria libera R$ 63 milhões 
para projetos de estancias turísticas da região

Metade do montante é destinada ao Litoral Norte; Prefeitura 
de Aparecida planeja construção de Parque Urbano Municipal

cerca de R$ 63 milhões. 
Publicada no Diário Oficial 

do último dia 22, a lista das 
estâncias beneficiadas conta 
com 15 municípios da região.

A maior fatia ficou com as 
cidades do Litoral Norte. En-
quanto Caraguatatuba e São 
Sebastião receberam pouco 
mais de R$ 10 milhões cada, 
Ubatuba foi beneficiada com 
R$ 6,2 milhões e Ilhabela com 
R$ 4,1 milhões.

De acordo com a Prefeitura 
de Caraguatatuba, parte dos 

O governador João Doria, que repassou nova verba para turismo

Foto: Jéssica Dias

recursos será utilizado nas 
obras de revitalização da 
praça Diógenes Ribeiro de 
Lima, no Centro, e da praça do 
Artesanato Antônio Fachini, 
no Martim de Sá. Já o restante 
do repasse será aplicado em 
melhorias na trilha de acesso 
do farol do Morro da Prainha 
e na reforma e ampliação do 
píer de pesca do Camaro-
eiro. “As obras são de vital 
importância para o turismo 
e geração de emprego da 
cidade. Agradeço ao Governo 
do Estado, em especial o se-
cretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, que 
prontamente nos atendeu 
e viu a importância destes 
projetos para o município”, 
comemorou o prefeito Aguilar 
Junior (MDB).

Principal integrante do 
Circuito Turístico Religioso 
do Vale do Paraíba, e com uma 
média anual de 13 milhões de 
visitantes, Aparecida recebeu 
pouco mais de R$ 3,2 milhões.

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Aparecida revelou que o 
montante será investido na 
construção do Parque Urbano 
Municipal, que será localiza-

do na área do antigo estádio 
municipal Vicente de Paula 
Penido. O local contará com 
concha acústica, pistas de 
caminhada e de skate, play-
grounds, setor administrativo 
e área verde.

Também inserida no “Cir-
cuito da Fé”, Guaratinguetá, 
que abriga o Santuário de Frei 
Galvão, foi contemplada com 
R$ 4,4 milhões.    

Com seu setor turístico vol-
tado à gastronomia, belezas 
naturais e o artesanato, Cunha 
foi contemplada com R$ 2,6 
milhões.

Segundo a Prefeitura de 
Cunha, os recursos serão 
aplicados no calçamento da 
estrada que liga o município 
à Silveiras, modernização do 
Parque Lavapés, implantação 
de um sistema coletor de 
esgoto no Vila Rica, constru-
ção de estacionamento e um 
deck-mirante no Centro.  

As demais verbas estaduais 
foram encaminhadas para 
as estâncias turísticas de 
Campos do Jordão (R$ 4,9 
milhões), Tremembé (R$ 3,3 
milhões), São Luiz do Paraitin-
ga (R$ 2,6 milhões), São Bento 

do Sapucaí (R$ 2,6 milhões), 
Bananal (R$ 2,6 milhões), São 
José do Barreiro (R$ 2,5 mi-
lhões) e Atibaia (R$ 357 mil).

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou às prefeituras 
de Guaratinguetá e Ubatuba 
informações sobre em que 
obras e projetos seriam utili-
zados os repasses estaduais, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fechamen-
to desta edição. 

Estado – O Atos também 
indagou o Governo do Esta-
do sobre qual a relação dos 
recursos liberados com os dos 
176 convênios de infraestru-
tura turística cancelados por 
Doria no último dia 19, mas a 
assessoria da secretaria de De-
senvolvimento Regional não 
soube responder à questão.

De acordo com a nota oficial 
da Prefeitura de Caraguatatu-
ba, dos pouco mais de R$ 10 
milhões recebidos na última 
semana, R$ 7,7 milhões são 
referentes ao convênio que 
havia sido cortado. O restante 
é proveniente de outra verba 
estadual que anualmente é 
repassado às estâncias turís-
ticas de São Paulo.

Lucas Barbosa
Ubatuba

Atendendo uma antiga 
reivindicação das famílias 
de Ubatuba, a Prefeitura 
contratou na última semana 
uma empresa que realizará 
melhorias no sistema de 
iluminação pública do muni-
cípio. Com um investimento 
de R$ 340 mil, a iniciativa 
recuperará e modernizará 
até 12,2 mil pontos de luz. 

Devido ao fim do contra-
to, em 1 de fevereiro, com 
a antiga responsável pela 
manutenção do sistema 
de iluminação pública, a 
empresa Elektro, o Execu-
tivo contratou de forma 
emergencial, a terceirizada 
GCL Brasil, que atuará no 
município até o fim de abril.

Com investimento de R$ 340 mil, Prefeitura 
de Ubatuba moderniza sistema de iluminação

Segundo o secretário de 
Obras Públicas, João Bosco 
Romeiro, desde a última 
semana a nova contratada 
realiza a troca de lâmpadas 
e a recuperação estrutu-
ral de diversos postes do 
bairro Maranduba. “O ser-
viço iniciou na região mais 
afastada, e na sequência 
atingirá os demais bairros 
até chegar à área central. 

Além das correções do sis-
tema, as equipes atuam na 
manutenção preventiva dos 
pontos de luz. Esta iniciativa 
do prefeito Délcio Sato (PSD) 
contribuirá para uma maior 
segurança da população 
e consequentemente uma 
melhor qualidade de vida”.

O chefe da pasta revelou 
ainda que em breve será 
iniciada a elaboração de um 

processo licitatório para a 
contratação da terceirizada 
que será responsável pelo 
serviço nos próximos anos.

Teleatendimento – Para 
agilizar e otimizar os re-
paros no sistema de ilu-
minação pública, a GCL 
Brasil possui uma central 
de atendimento em que as 
famílias de Ubatuba podem 
apontar os trechos da cidade 

que necessitam da troca de 
lâmpadas ou restruturação 
de postes.

De forma gratuita, os mo-
radores devem entrar em 
contato através do 0800-
591-0459 de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18 h.

De acordo com o contrato 
firmado com a cidade, a ter-
ceirizada terá até dez dias 
para solucionar os casos.

Educação de 
Pinda recebe 
aporte superior
a R$ 3 milhões

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está investindo 
cerca de R$ 3 milhões nas 
unidades escolares do mu-
nicípio. Está sendo feita ma-
nutenção de 41 escolas. Os 
CMeis (Centros Municipais 
de Educação Infantil) estão 
recebendo desde dezembro 
do ano passado materiais e 
móveis novos.

Foram adquiridos armários 
novos para as professoras, 
camas adequadas para o ta-
manho das crianças, berços, 
mesas e cadeiras personali-
zadas para alimentação dos 
bebês. A Prefeitura atende 
cerca de 14 mil alunos. 

Entre as melhorias estão a 
disponibilização de rede wi-fi 
nas escolas, mais de cinquen-
ta lousas digitais; início das 
aulas de artes e de educação 
física para mais de nove mil 
alunos no ensino fundamen-
tal; investimento de mais de 
R$ 2 milhões em mobiliário; 
projeto-piloto de contratur-
no escolar para mais de mil 
crianças; aquisição de novos 
brinquedos e jogos para to-
das as escolas; investimento 
de mais de R$ 2 milhões 
em materiais pedagógicos e 
mais de oitenta mil horas de 
formação permanente para 
professores.

Pindamonhangaba conta 
com 6,9 do Ideb (Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica) número acima 
do previsto pelo Ministério 
da Educação.

Da Redação 
Pindamonhangaba

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

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

Entre em contato!



1 DE MARÇO DE 2019 5

Única empresa presente em processo, Oceano 
caminha para seguir no comando do TUG
Detentora de parte das linhas não tem concorrentes, após desistência de quatro empresas em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Atual gestora do TUG 
(Transporte Urbano de Gua-
ratinguetá), a empresa Rodo-
viário Oceano deve ser confir-
mada no início de março para 
seguir à frente do serviço. Das 
cinco empresas que fizeram a 
retirada do edital de licitação 
e realizaram visitas técnicas 
ao município, ela foi a única 
a comparecer à abertura dos 
envelopes. As concorrentes 
foram excluídas da licitação 
após o não comparecimento 
à abertura das propostas.

As empresas Viação na 
Montanha Ltda, Expresso Via-
ção Ltda, Atlântico e Turismo 
Ltda e Turismo São José Ltda 
(que também atua em Guara-
tinguetá) deveriam participar 
no último dia de certame (15), 
mas a presença de profissio-
nais ligados apenas à empre-
sa Oceano chamou a atenção 
de secretários e membros do 
Sindicato dos Condutores 
que estiveram presentes no 
gabinete da Prefeitura.

A documentação apresenta-
da pela Oceano foi aprovada 
em análise e o prazo previsto 
de conclusão é de uma sema-
na. O chefe do setor de licita-
ções da Prefeitura de Guara-
tinguetá, Ademar dos Santos, 
confirmou que o anúncio ofi-
cial da vencedora do certame 
deve ocorrer só no começo de 
março. “Concluído o trabalho 
da comissão, será emitido um 
parecer quanto a classificação 
da única empresa que segue 
na licitação. Feito isso, será 
publicado o resultado classi-
ficatório ou desclassificatório, 
dependendo dessa avaliação”, 
esclareceu.

Além de Ademar, estiveram 
presentes os representantes 
da secretaria de Segurança 
Pública e Mobilidade Urbana 
de Guaratinguetá. O secretá-
rio, Marco Antônio “Major” de 
Oliveira se mostrou surpreso 
com a ausência das demais 
empresas, após as mesmas 
terem feito todos os proce-
dimentos necessários para 
participarem do certame. 

“A princípio, cinco empre-

sas retiraram todo o processo, 
fizeram as visitas técnicas e 
hoje (15) compareceu apenas 
uma empresa. Demos conti-
nuidade ao processo licitató-
rio, verificamos a capacidade 
técnica e documental. Agora 

Ademar dos Santos, durante abertura de envelopes, ao lado da proprietária da Oceâno Edna Abdala

Foto: Leandro Oliveira

inicia-se outro procedimento, 
que é a avaliação comple-
mentar por parte da própria 
secretaria. Nossa expectativa 
é para que o quanto antes, 
dentro dos prazos legais, 
tenhamos a celebração do 

contrato, para que tenhamos 
um transporte de qualidade”, 
concluiu.

Melhorias – As principais 
queixas dos usuários do TUG 
estão relacionadas à qua-
lidade dos ônibus, falta de 

acessibilidade em toda a 
frota de carros e as condições 
precárias de pontos para pa-
radas. Atualmente, Oceano e 
São José são as responsáveis 
pelo transporte. O secretário 
garantiu que caso haja apro-
vação técnica da empresa 
Oceano, a frota será renovada 
e todos os veículos terão aces-
sibilidade, como consta no 
edital. Além disso, os pontos 
de ônibus ficarão sob respon-
sabilidade da Prefeitura.

Encerramento – Seguindo o 
prazo imposto pela comissão 
técnica, o parecer deve ser 
emitido e será publicado o 
resultado classificatório ou 
desclassificatório. Se a empre-
sa for classificada, o processo 
seguirá para homologação 
pelo secretário de Mobilidade 
Urbana. Caso haja desclassi-
ficação, a licitação termina 
sem vencedora e terá de ser 
aberto um novo certame. O 
contrato entre a Prefeitura 
de Guaratinguetá e a vence-
dora terá duração de 15 anos, 
podendo ser renovado por 
mais cinco. 

IPTU de Cruzeiro tem vencimento para dia 11
Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro deu 
início na última segunda-feira 
a distribuição dos carnês do 
IPTU (Imposto Sobre a Pro-
priedade Predial e Territorial 
e Urbano) 2019. O vencimento 
da primeira parcela será no 
dia 11 de março. 

Quem optar por pagar em 
cota única terá desconto de 

5%. A entrega dos carnês está 
sendo feita pelos Correios. 
Também pode-se imprimir o 
boleto pelo site da Prefeitura, 
cruzeiro.sp.gov.br.

Já em Lorena alguns mo-
radores receberam o carnê 
em duplicidade. Segundo a 
Prefeitura, o Banco do Brasil 
é a empresa responsável 
pela impressão dos carnês e 
que o problema ocorreu por 
provável falha gráfica. Os 

contribuintes que receberam 
mais de um carnê devem con-
ferir o número da inscrição 
imobiliária em cada carnê e 

desconsiderar um.
Mais informações pelos 

telefones (12) 3185-3000 ou 
3185-3007.
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 – PROC. 31/2019

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Bebedouros para fixação 
em parede, para uso nas Escolas e Creches Municipais, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas:
EMPRESA: MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 02.877.958/0001-90
Valor total de: R$ 152.050,00 (cento e vinte mil e cinquenta reais)
EMPRESA: FRANCISCO FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR - MEI
CNPJ: 29.987.523/0001-55
Valor total de: R$ 2.772,00 (dois mil e setecentos setenta e dois reais)

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 001/2018, 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 10h 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: MARIA JULIA ROLIM CARVALHO 
RG: 319233.
Lorena, 28 de FEVEREIRO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Extravio de Documentos
A EMPRESA RODOVIÁRIO OCEANO 
LTDA, CNPJ 07.811.161/0001-04, I.E. 
332.154.283.115, LOCALIZADA NA 
RUA JULIO SOARES NOGUEIRA, 140, 
CEP 12505-130, CAMPO DO GALVÃO 
- GUARATINGUETÁ/SP, TEL: (12) 3123-
4848 - NOTIFICA A PERDA DA 2ª VIA 
(NÃO UTILIZÁVEL) DOS BILHETES DE 
PASSAGENS RODOVIÁRIOS DA SÉRIE 
D1 Nº 6701, 6702 E 6703 DE VALOR 
UNITÁRIO R$ 47,15 UTILIZADOS NO 
TRECHO DE GUARATINGUETÁ A PARATI 
DO AUTO 07-0077-00, DEVIDAMENTE 
PREENCHIDOS

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial 
Nº 13/19 PROC. Nº 41/19.
O Município de Lorena-SP torna público 
a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço 
por item, cujo objeto é a aquisição de 
Veículo novo (zero Km), tipo Ambulância 
A – Simples Remoção, para transporte 
de pacientes, de forma a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, a realizar-se ás 9h30min do 
dia 18 de março de 2019, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial 
Nº 14/19 PROC. Nº 92/19.
O Município de Lorena-SP torna público 
a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial do tipo menor preço 
por item, cujo objeto é a aquisição de
atomizadores nebulizadores costais 
motorizados de 06 litros para atender as
necessidades da Vigilância Epidemiológica 
no controle de vetores, a realizar-se ás 
9h30min do dia 19 de março de 2019, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Faltas em exames e consultas 
prejudicam Saúde de Pinda
Município registra aumento de 47% no absenteísmo em 2018; Prefeitura 
planeja ações de conscientização para evitar prejuízo ao atendimento

A Santa Casa de Pindamonhnagaba; rede pública enfrenta problemas com número recorde de ausências em exames e consultas no último ano

Foto: Jéssica Dias

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Um balanço divulgado pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, na última quarta-feira, 
revelou uma taxa preocupan-
te de absenteísmo (ausência 
injustificada) em exames e 
consultas médicas agendadas 
no município nos últimos 
dois anos. Para tentar reverte 
o quadro, a Prefeitura estuda 
realizar ações de conscienti-
zação nas unidades de saúde.

De acordo com a secretaria 
de Saúde, 46.192 pacientes 
não compareceram às consul-

tas agendadas na rede muni-
cipal de saúde no ano passa-
do. O índice é 47% maior do 
que os casos de 2017, que 
totalizaram 31.287. 

Em 2018, a clínica médica 
da UBS (Unidade Básica de 
Saúde), do Crispim, foi a 
que registrou maior taxa de 
absenteísmo, contabilizando 
4.345 casos. Na sequência 
aparece o setor de ortopedia 
do CEM (Centro de Especia-
lidades Médicas) com 3.316 
faltas. Outros 2.847 pacien-
tes não compareceram às 
consultas ginecológicas na 
Unidade Saúde da Mulher, 

localizada no bairro São 
Benedito.

Em relação aos exames 
médicos, o município teve 
um aumento de quase 1% de 
ausências em exames médi-
cos no comparativo entre os 
dois últimos anos, saltando 
de 20.502 para 20.523. Os 
procedimentos com maior 
incidência de absenteísmo 
em 2018 foram ultrassono-
grafia (4.461) eletrocardio-
grama (1.789) e mamografia 
(1.479).

Além de explicar os impac-
tos das faltas injustificadas, a 
secretária de Saúde, Valéria 

Santos, revelou que em breve 
a pasta iniciará uma campa-
nha de conscientização para 
tentar reverter o quadro. 
“O absenteísmo prejudica a 
capacidade de marcação de 
consultas e aumenta o prazo 
de espera de outros pacien-
tes. Colocaremos painéis 
informativos nas unidades 
de saúde, para que os mora-
dores se sensibilizem sobre 
a importância de avisarem 
com antecedência que não 
comparecerão, dando tem-
po hábil para que nossas 
equipes chamem o paciente 
seguinte da fila”.

Ubatuba implanta sistema de 
integração digital de exames 
com apoio da Santa Casa

Uma parceria entre a San-
ta Casa e a Prefeitura de 
Ubatuba garantiu na última 
segunda-feira a implantação 
de um sistema digital que 
permite aos médicos de 22 
postos de saúde terem aces-
so, quase que simultâneo, às 
imagens de exames de raio-X 
realizados no hospital. A 
iniciativa, que deve agilizar 
o diagnóstico dos pacientes, 
tem expectativa de ser im-
plantada até agosto nas seis 
demais unidades de saúde do 
município.

No último dia 8, as equipes 
de TI (Tecnologia da Informa-
ção) da Prefeitura e da Santa 
Casa de Ubatuba ofereceram 
aos médicos que atuam nas 
ESF’s (Estratégia de Saúde da 
Família) e UBS’s (Unidades Bá-
sicas de Saúde) um treinamen-
to sobre a nova ferramenta de 
integração digital.

Na ocasião, os profissionais 
da saúde foram informados 
sobre a forma correta de 
acessarem pela internet o 
programa, que os possibilita 
analisarem, dos postos de saú-
de, as imagens captadas em 
exames de raio-X   realizados 
na Santa Casa. “Anteriormen-
te, os médicos aguardavam 
os pacientes retirarem os 
exames lá no hospital, para 
na sequência poderem exami-
ná-los. Agora, esta ferramenta 
agilizará consideravelmente o 
diagnóstico. Além da rotação 
e da alta resolução, as ima-
gens podem ser ampliadas e 

terem até suas cores inver-
tidas”, destacou a coorde-
nadora médica da Atenção 
Básica de Ubatuba, Maria 
Renata Cambui. 

A coordenadora expli-
cou ainda que já que a im-
plantação do programa de 
integração foi viabilizada 
através de uma parceria com 
a Santa Casa, não houve a 
necessidade da realização de 
investimentos municipais. 
Ela revelou também que as 
equipes da Santa Casa e da 
secretaria de Saúde traba-
lham para que em breve a 
ferramenta também dispo-
nibilize os laudos médicos.

As unidades de saúde be-
neficiadas pela melhoria são 
localizadas nos bairros Cor-
covado, Estufa 1, Estufa 2, 
Horto, Ipiranguinha, Itaguá, 
Itamambuca, Jardim Caro-
lina, Lagoinha, Marafunda, 
Maranduba, Perequê-Açu, 
Perequê-Mirim, Picinguaba, 
Puruba, Saco da Ribeira, 
Sertão da Quina, Sertão do 
Ubatumirim, Sesmarias, 
Tabatinga e Taquaral.

Ampliação – As unidades 
de saúde que ainda não 
contam com a ferramenta 
digital são as dos bairros 
Almada, Araribá, Camburi, 
Fortaleza, Praia Dura e Rio 
Escuro. localizadas em áreas 
que não possuem cobertura 
do sinal de internet.

Para reverter o quadro, as 
equipes de T.I. iniciaram na 
última semana um estudo 
para avaliar quais medidas 
serão tomadas para solucio-
nar o entrave.

Lucas Barbosa
Ubatuba

Ferramenta permite acesso para as 
imagens de exames de raio-X; 22 
unidades de saúde são contempladas

Carnaval 2019 promete agitar cidades da região
Da Redação
Região

As cidades da região se 
preparam para o Carnaval 
2019. Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Lorena, Queluz, 
Pindamonhangaba, Guaratin-
guetá e Silveiras contam com 
programação recheada com 
shows, blocos, trio elétrico e 
escola de samba.

Em Cachoeira, o Carnaval 
tem início no sábado e segue 
até terça-feira, sempre das 
20h30 às 2h. Ao todo serão 
dez blocos, Bloco da Raia, 
do Caasi, bloco Tem Nada 
Aí, Da Margem, bloco do 
Chesperito, Choco’s Bloco, 
Monobloco São João, Bloco 
do Leão e Foliões.

Os blocos irão passar pela 
passarela do Samba, à aveni-
da Coronel Domiciano. A pro-
gramação contará com duas 
matinês, além dos shows da 
Banda Enrosca na Folia.

A programação completa 
com shows, desfiles de blocos 
e horários podem ser confe-
ridos no site da Prefeitura, 
cachoeirapaulista.sp.gov.br.

Em Aparecida, os foliões 
poderão curtir o 2º Carnaval 
Alegria em Família, na Praça 
de Eventos, das 18h às 23h. 

O Carnaval tem início nesta 
sexta-feira e segue até se-
gunda-feira. A animação fica 
por conta do DJ Marcelinho. 
A Prefeitura divulgou a pro-
gramação completa no site 
aparecida.sp.gov.br.

O Carnaval de Lorena será 
realizado na praça Dr. Ar-
nolfo Azevedo, e serão três 
dias de folia, com início no 
domingo e encerramento na 
terça-feira. 

No domingo, às 16h, tem 
início a matinê. Às 17h, o 
grupo Batucarte levanta a 
galera em uma apresentação 
em ritmos afro-brasileiros. Às 
18h é a vez da Banda Dona 
Cabela subir ao palco. En-
cerrando a programação do 
primeiro dia de festa, o Bloco 
100% leva muito samba para 
os arredores da praça princi-
pal, às 20h.

Na segunda-feira, a festa 
começa às 16h. Às 17h tem 
o Bloco do Toko, e às 18h 
tem marchinha com a Banda 
Dona Cabela. Fechando a pro-
gramação do Carnaval da Fa-
mília, na terça-feira, a partir 
das 16h acontece a matinê. 
Encerrando a programação, 
a Banda Dona Cabela volta 
ao palco com marchinhas 
carnavalescas tradicionais.

Shows, trio elétrico, blocos e escolas de sambas entram na programação da festa de Momo deste ano pelo Vale
O Carnaval do Manecão, 

em Queluz, começa sexta-
-feira e segue até terça-feira 
no espaço de eventos Oito de 
Março. A cidade contará com 
desfile de bloco todas as noi-
tes. Na sexta-feira, o evento 
começa às 22h com a banda 
Os Incansáveis. No sábado, às 
22h, passagem do Bloco das 
Piranhas, com concentração 
na rodoviária a partir das 
20h e às 23h o Baile da Mari. 
A festa no domingo começa 
com a matinê às 17h com a 
banda Os Incansáveis. Às 22h 
o Bloco Pika das Galáxias, 
com concentração a partir 
das 20h, e às 23h, outra apre-
sentação do Baile da Mari. Na 
segunda-feira, às 22h o des-
file “União da Vila”, e às 23h 
Banda Abadah. Encerrando 
o Carnaval, na terça-feira, às 
17h, a matinê com a banda 
Os Incansáveis, às 22h desfile 
Unidos do Morro e às 23h 
banda Abadah.

O Carnaval Solidário 2019 
de Pindamonhangaba será 
nesta sexta-feira, e segue 
até terça-feira. Ao todo serão 
nove blocos Bloco Socó da 
Madrugada, Dondocas, Juca 
Teles, El Sombrero, Nego 
Loko, bloco Jeca Tatu Cotia 
Não, Chique Chitas, Pé na 

Cova e Maricotas, além das 
matinoites. Os eventos serão 
distribuídos no Parque da 
Cidade, Praça do Quartel e 
Quadra Poliesportiva Ara-
retama.

O Carnaval de Guaratingue-
tá começa nesta sexta-feira, 
às 20h, com shows do Grupo 
Proposta, Circuito do Samba 
e Banda Bala. No sábado a 

festa tem início às 17h com a 
concentração da Banda Mole 
e Banda Santa Luzia, em fren-
te à Câmara Municipal. No 
domingo, o evento começa 
às 16h com os desfiles dos 
blocos de embalo. Na segun-
da-feira, a festa começa às 
17h com o Bloco da Carroça, 
que sairá da praça Homero 
Ottoni. Na terça-feira terá 

desfile das escolas de samba. 
No domingo, segunda e ter-
ça-feira terá o CarnaCentro, 
na Praça Conselheiro, a partir 
das 10h.

Em Silveiras a festa começa 
no sábado e segue até terça-
-feira com blocos, escolas de 
samba, trio elétrico e shows. 
Mais informações no site da 
Prefeitura, silveiras.sp.gov.br.

Da Redação
Caraguaratuba

A Prefeitura de Lorena pror-
rogou para o dia 25 de março 
o pagamento da primeira par-
cela do ISSQN (Imposto Sobre 

Contribuintes de Lorena tem data para 
pagamento do ISSQN 2019 prorrogada

Serviço de Qualquer Natureza) 
do exercício fiscal de 2019. A 
prorrogação é somente para a 
primeira parcela e para a cota 
única. Não haverá acréscimo de 
juros e multas moratórias, e o 
desconto de 10% para aqueles 

que desejarem pagar a cota 
única será mantido. As taxas 
de licença também tiveram a 
data de vencimento prorrogada 
para 10 de abril. 

Segundo a Prefeitura, a de-
cisão levou em consideração o 

atraso da confecção, postagem 
e distribuição dos carnês da 
ISSQN e das taxas da licença.

Quem optar por não esperar 
a chegada do carnê pode emitir 
o boleto no site da Prefeitura, 
lorena.sp.gov.br.

Folia nas ruas de Pindamonhangaba; região conta com série de eventos para comemorar festa de Momo

Foto: Reprodução PMP
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Escolas fazem últimos ajustes 
antes dos desfiles em Guará
Beira Rio retorna em ano marcado por ausência da Embaixada; 
Passarela do Samba recebe cinco agremiações na luta pelo título

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Popular, tradicional, colo-
rido e em alta. O Carnaval 
em Guaratinguetá terá, pelo 
segundo ano consecutivo, 
os desfiles das escolas de 
samba. Das seis agremiações, 
cinco vão para à passarela 
do samba na próxima terça-
-feira. Os ingressos já foram 
vendidos, a estrutura na 
avenida Presidente Vargas 
já foi praticamente toda 
montada, e o palco da maior 
festa da cidade aguarda as 
comunidades para a disputa 
deste ano.

No dia dos desfiles são 
esperadas pelo menos sete 
mil pessoas no perímetro da 
avenida, . Em 2019, apenas a 
escola Embaixada do Morro 
não desfilará. A tradicional 
agremiação optou por não 
entrar na disputa neste ano. 
Em contrapartida, a Beira 
Rio da Nova Guará, que não 
desfilou em 2018, voltará à 
passarela. A Coruja, como é 
conhecida, precisou acertar 
as contas no ano passado 
para retornar à competição.

Caberá à Beira Rio abrir a 
competição. A escola será a 
primeira a desfilar na noite 
de terça-feira. Na sequência, 
desfilarão Bonecos Cobiça-
dos, Acadêmicos do Campo 
do Galvão, Mocidade Alegre 
do Pedregulho e Unidos da 
Tamandaré. O projeto Sanac, 
iniciativa que preserva e ex-
pande a cultura das escolas 
de samba da cidade, fará 
uma apresentação antes do 
início dos desfiles.

Presidente da Beira Rio, 
Alexandre Rezende, o 'Xan-
de', afirmou que a escola vem 
enfrentando dificuldades, 
devido à falta de cobertura 
do barracão. Com as chuvas 
dos últimos dias os trabalhos 
ligados à parte decorativa da 
agremiação sofreram atra-
sos. Mesmo assim, o líder da 
Beira Rio reforça a felicidade 
por poder colocar a Coruja 
novamente na avenida, após 
quatro anos de ausência, 
sendo de 2015 a 2017 pela 
não realização dos desfiles 
pela Prefeitura.

“O andamento está dentro 
do cronograma. As alas estão 
quase concluídas. Estamos 
contentes. Apesar do des-
gaste físico e emocional, é 
gratificante ver a escola na 
avenida. Isso é o único pra-
zer, o trabalho do ano todo 
para uma hora de desfile. 
Essa é a magia do Carnaval. 
Vamos enfrentar os obstá-

culos e vamos pra avenida. 
Com certeza com o Carnaval, 
um dos melhores da escola, 
e o samba, considerado o 
melhor da cidade", afirmou.

Disputa acirrada - O Aca-
dêmicos do Campo do Gal-
vão vem de título conquis-
tado no ano passado. Maior 
vencedora do Carnaval, ao 
lado da Embaixada, com 
16 títulos, segundo o Blog 
Carnaval Guaratinguetá, 
a agremiação acredita na 
conquista do bi consecutivo, 
feito que não é consegui-
do pelo Acadêmicos desde 
2007, quando conquistou 
o tricampeonato seguido. 
Neste ano, a agremiação fala 
sobre a Colônia do Piagui e 
formação histórica do bairro 
de Guaratinguetá.

“Com o objetivo único da 
busca pelo título do Car-
naval, mantivemos nomes 
que foram destaques no 
último campeonato como a 
Carnavalesca Renata Reluz, 
que agora é acompanhada 
de uma comissão de Carna-
val com artistas de nossa 
cidade como Márcio Caval-
ca, Marli Cortez e Patrick 
Magalhães, nosso casal de 
ouro de mestre sala e porta 
bandeira, Selminha Sorriso e 
Claudinho, bem como nosso 
carro de som comandado 
pelo intérprete do Salgueiro, 
Émerson Dias, que também 

será acompanhado por músi-
cos de nossa cidade", afirmou 
o primeiro vice-presidente 
da agremiação, Gustavo 
Moreno.

Renata Reluz, carnavalesca 
da agremiação, está confian-
te para o desfile da próxima 
terça-feira, e afirmou que 
neste ano a competição será 
acirrada. “Apesar de todas as 
dificuldades financeiras que 
todas as escolas têm sofrido, 
nós vamos fazer um belíssi-
mo Carnaval. Vamos vir pra 
cima de todas elas, como 
viemos, com a força de ser 
mais uma vez campeã, ten-
tando o bicampeonato, mas 
sabendo que todas estamos 
com a mesma dificuldade fi-
nanceira. Acredito que o ano 
de 2019 será mais acirrado, 
mais disputado”, concluiu.

Cotada como favorita no 
ano passado, a Unidos da 
Tamandaré, que terminou 
na terceira posição, sonha 
com mais um troféu para 
sua galeria. A azul e branco 
fez seu último ensaio geral 
ao lado da comunidade na 
última quarta-feira, em um 
desfile pelas ruas do bairro. 
Comissão de frente, mestre 
sala e porta bandeira, ba-
teria e passistas estiveram 
presentes. A Tamandaré tem 
dez títulos e é a terceira no 
ranking de campeãs. Bone-
cos Cobiçados, Beira Rio e 

Mocidade têm, cada uma, 
um título.

Policiamento - Para o 
Carnaval, a Polícia Militar 
receberá um reforço de qua-
renta policiais para reforçar 
a segurança no município. 
Os militares chegam à Gua-
ratinguetá neste sábado e 
permanecem até a próxima 
quarta-feira.

Barracão descoberto da escola Beira Rio tem carros alegóricos em fase de finalização, por voluntários

Montagem das arquibancadas e estrutura na Presidente Vargas

Projeto Sanac é convidado
a desfilar em Guaratinguetá

Da necessidade de manter 
a cultura do Carnaval de 
Guaratinguetá, nasceu o 
projeto Sanac (Samba Não 
se Aprende no Colégio). A 
ação tem como objetivo levar 
cursos à população e incen-
tivar a cultura dos desfiles 
na cidade, com trabalho de 
toda a estrutura de desfile 
e composição carnavalesca.

Um dos idealizadores do 
Sanac é Tadeu Gonçalves, 
que continua à frente do 
projeto neste ano. Em 2019, 
a Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Gua-
ratinguetá) convidou os 
integrantes do projeto a 
participar do desfile de Car-
naval, na próxima terça-feira. 
O Sanac fará a abertura do 
evento, às 20h.

Atualmente, o projeto con-
ta com trinta pessoas que 

trabalham de forma voluntária 
para aplicação de cursos. “Em 
alguns pontos, são oferecidos 
cursos ligados ao Carnaval. 
Temos duas baterias mirins”, 
afirmou Tadeu. Os ensaios dos 
alunos são realizados na sede 
da escola de samba Embaixada 
do Morro e na escola Broca 
Meirelles, no Campo do Galvão.

Crianças e pessoas que 
queiram desfilar na próxima 
terça-feira podem entrar em 
contato com os representan-
tes do projeto. “A gente só 
pede para a criança e para os 
pais irem com uma camiseta 
branca ou com roupas ligadas 
a escola de samba do coração”, 
concluiu Tadeu.

O Sanac já se apresentou 
em projetos pré-carnavalescos 
neste ano em Guaratinguetá. 
Depois do Carnaval 2019 
serão ofertados cursos para 
manter o projeto ativo. O 
Sanac abre a noite de desfiles 
na próxima terça-feira, às 20h.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá
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