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Lorena projeta R$ 7 milhões 
resgatados com áreas liberadas

Em busca de reforçar os co-
fres públicos, a Prefeitura de 
Lorena encontrou nas áreas 
paralisadas uma alternativa 
para gerar renda e atrair 
empresas para o município. 
O prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) sancionou um 
projeto de sua autoria que 
o autoriza negociar esses 
locais por meio de leilões e 
reverter os investimentos em 
benefícios para a população.

Aprovado no último dia 
29 por 12 votos favoráveis e 
três contrários (Pedro da Vila 
Brito-PTB, Elcio Vieira Ju-
nior-PV e Fábio Longuinho-
-PSD) e um ausente (Samuel 
de Melo-PTB), o projeto au-

toriza o Executivo desafetar 
imóveis de sua destinação de 
origem e aliená-los em favor 
de obras como drenagem, 
pavimentação e iluminação 
pública através de concor-
rência pública. Segundo 
Marcondes, a gestão está 
há dois anos fazendo um 
inventário do patrimônio 
municipal, sendo levantadas 
15 áreas entre imóveis e 
terrenos sem função social 
para a Prefeitura, mas de 
serventia para a população 
e empresários. A exemplo da 
área adquirida em governos 
anteriores, um terreno às 
margens da rodovia Presi-
dente Dutra de oito alquei-

Benefícios como desconto à vista e parcelamentos fazem parte de estratégia 
para atrair empresários; município promete investir valor em obras de infraestrutura

res, equivalente a 195 mil 
metros quadrados, tem ex-
pectativa de recuperação por 
parte do município. A área, 
negociada ainda no governo 
de Paulo Neme (2005-2012), 
receberia um shopping com 
envolvimento de um grupo 
de Portugal, mas que não 
saiu do papel. Com a dívida 
como herança do antecessor, 
Marcondes explicou que em 
2014 solicitou autorização 
da Câmara para fazer um 
parcelamento da dívida com 
o ex-proprietário da área, de 
aproximadamente R$ 1,2 
milhão, para construir um 
polo industrial.O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, que busca recursos para obras

Foto: Reprodução PML

"A Santa Casa 
de Cruzeiro 
pode fechar 
as portas"

Uma das várias reuniões que 
têm discutido as necessidades 
das santas casas da região tive-
ram uma notícia preocupante. 
Em Guaratinguetá, o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (SD), revelou que o 
hospital, que tem dívida de 
R$ 20 milhões, pode fechar as 
portas se o Estado não prestar 
auxílio financeiro. O encontro 
contou com o deputado fe-
deral Marco Bertaiolli (PSD), 
membro da Comissão Federal 
de Saúde.

SEM APOIO

Pág. 4Thales, que cobra governo Doria Pacientes aguardam atendimento em Cruzeiro, cena comum nos últimos anos; Prefeitura busca apoio
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Lorenvale 2019 
tem música, 
arte e culinária 
tropeira

A tradicional Lorenvale 
segue até este domingo com 
apresentações culturais, mú-
sica e comidas típicas. A fes-
ta, que acontece anualmente 
em Lorena, é uma iniciativa 
da secretaria da Cultura, com 
estrutura montada na praça 
Arnolfo de Azevedo.

Festa do Pinhão 
é destaque de 
maio em Cunha 
e Silveiras
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Tradicionais doces das festas lorenenses voltam a ser destaque na edição 2019 da Lorenvale, que segue com atrações até o próximo domingo

Justiça breca 
comissão 
que investiga 
Pedro Sannini

O processo investigativo 
sobre o caso de embriaguez 
do vereador Pedro Sanini 
(PTB), de Guaratinguetá, está 
suspenso. Foi impetrado um 
mandado de segurança que 
pede a suspensão das ações 
da Comissão de Ética da Casa, 
responsável pela investigação. 
O documento deu entrada na 
noite da última terça-feira 
e ganhou publicidade entre 
quarta e quinta. A Câmara terá 
dez dias para se manifestar a 
respeito.

Pág. 3

Centro Cirúrgico 
de Ubatuba 
liberado depois 
de três anos

Os moradores de Ubatuba 
receberam uma boa notícia 
relacionada à saúde pública. 
Após cerca de três anos in-
terditado, o Centro Cirúrgico 
da Santa Casa foi liberado 
para realizar cirurgias. Con-
siderado um dos principais 
setores do hospital, o centro 
cirúrgico foi autorizado pela 
Vigilância Sanitária na última 
terça-feira, após a conclusão 
das melhorias exigidas pelo 
órgão. Interditado desde 
novembro de 2017, os aten-
dimentos eram prejudicados 
principalmente pelo tempo 
de espera para realizar cirur-
gias importantes.
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Unidade móvel 
reforça saúde 
em bairros
de Pinda

Unidade móvel equipada 
para realizar consultas médi-
cas nos bairros mais afastados 
da região central de Pinda-
monhangaba, o “Ônibus da 
Saúde” realizou, no Castolira,  
mais de mil procedimentos no 
último final de semana.  A ini-
ciativa, que oferece diversos 
tipos de exames à população, 
busca reforçar também o 
atendimento na zona rural do 
município.
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Sannini, investigado em Guará

Foto: Reprodução PML
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Bastidores da PolíticaAtos e Fatos
“Um verdadeiro rei 
não é marido nem pai”

Márcio Meirelles
 Pierre Corneille

"...na forma tradicional da elite 
brasileira, “de os pobres sustentarem 

os ricos. Inverter esta regra 
é o nó do problema!"

A RESSACA DA REFORMA 
Está difícil fugir do tema reforma 

da previdência.
No momento, a sociedade, por 

incrível que pareça, não está con-
vencida da sua importância.

Resquícios do passado amedron-
tando os beneficiários sobre a perda 
de direitos que a reforma irá trazer.

A reforma da previdência visa 
eliminar as injustiças do sistema 
previdenciário e o pesado fardo da 
complementação dos recursos, para 
pagamento dos benefícios, e o rom-
bo causado nas contas públicas. O 
não civilizado déficit público.

É evidente que os grupos de 
privilegiados utilizam da falta de 
conhecimento da sociedade para 
preservar a situação atual usando, 
na forma tradicional da elite brasi-
leira, “de os pobres sustentarem os 
ricos”. Inverter esta regra é o nó do 
problema!

De uma forma ou outra a reforma 
deverá sair e na esteira do sucesso 
a volta do investimento estrangeiro 
para o país. (?)

É interessante que relacionemos 
o problema da previdência a um 
arranjo das contas públicas, por ser 

necessário, não só para as contas da 
previdência como para o país. Não 
é só a previdência!

Pelos indicadores macroeconô-
micos atuais a reforma da previdên-
cia não terá este condão mágico de 
que um grande portão se abrirá no 
país onde os investidores estrangei-
ros entrarão triunfantes. A reforma é 
importante, mas não trará este pote 
de ouro atrás do arco-íris na veloci-
dade desejada em função da situação 
política, social e econômica do país 
que é extremamente complexa.

Demoramos vinte e cinco anos 
para tratar da reforma da previdência 
e o mundo neste período se modifi-
cou rapidamente.

Neste sentido, é importante que a 
sociedade desconheça os fatores que 
não trarão os benefícios esperados 
pela reforma para o país.

O problema crucial do país é a 
baixa capacidade de produzir, na 
linguagem econômica, gerar riqueza 
para distribuir para a sociedade. A 
média do PIB (indicador que mede 
a produção do país) caiu de 4,4% 
para 2,5% nos últimos quinze anos 
e comparado com o crescimento 
global é inferior a 76%.

Como consequência caímos para 
a posição 75% de distribuição de 
renda, ou seja, reassumimos a difi-

culdade de criar e distribuir renda 
e manter uma situação de um dos 
países mais desiguais na distribuição 
de renda no ranking mundial.

O parque industrial brasileiro 
está obsoleto e os empregados 
despreparados para a retomada dos 
investimentos.

São 13 milhões de brasileiros 
desempregados; 4 milhões de de-
salentados (desistiram de procurar 
emprego) e 11 milhões de jovens, na 
faixa etária de 19 a 25 anos, a geração 
“Nem-Nem” (nem trabalha e nem es-
tuda). Como o país crescerá com este 
quadro de falta de capital humano? 

Esta situação marca o país como 
um país atrasado, em tese, onde 
deveria ser capaz de acelerar seu 
crescimento investindo mais do 
que os avançados, especialmente 
em pessoas, absorvendo melhores 
tecnologias e práticas. A reforma da 
educação no país está sendo estuda-
da a 25 anos!

A nossa situação de renda per 
capita, 20% mais baixa, comparada 
ao dos Estados Unidos, em 1960.

Este dado reflete uma outra situa-
ção desastrosa para o país: a questão 
da educação.

A entrada de novos investi-
mentos no país não está só apenas 
limitada a reforma da previdência, 
pois o reflexo do baixo crescimento 
leva o país a um atraso tecnológico, 
o baixo nível educacional e baixa 
produtividade do operário brasileiro.

O investidor tem no mundo me-
lhores opções de investimento que 
o nosso país oferece.

No momento, a prioridade é a 
reforma da previdência para sanar 
a crise fiscal e uma das fontes de 
redução de desigualdade social.

No pacote da previdência é fun-
damental que o governo reveja a 
eliminação de subsídios e vantagens 
de rendas para as classes de renda 
mais alta e a reforma da Estado.

Ao lado da atual depressão eco-
nômica, metade das pessoas não tem 
carteira assinada e vai se aposentar. 
A educação continua deficiente e 
metade das moradias brasileiras 
continuam sem água tratada e sem 
o afastamento do esgoto e o lixo a 
céu aberto.

Diante desta situação como 
construir um crescimento inclusivo, 
acelerado e sustentável!

Longe da sociedade entender 
este emaranhado de reformas.

E, “Ele” não sabe por que está 
preso!

Silveiras - A Prefeitura que ide-
alizou e a Câmara que aprovou por 
unanimidade o projeto que concede 
o Vale Alimentação a todos funcioná-
rios públicos municipais. O prefeito 
Guilherme Carvalho aproveitou a 
festa organizada em homenagem aos 
servidores, no dia 1º de Maio, para 
anúnciar o benefício, até então inédito 
à classe trabalhadora da Prefeitura. 
Entre outras melhorias promovidas à 
categoria pela administração pública, 
está a regularização dos direitos traba-
lhistas junto ao INSS e FGTS e, além 
da regularidade do pagamento em dia 
certo, a observação das férias e carga 
horária de trabalhador a serviço do 
município. 

Guaratinguetá - O vereador Pe-
dro Sannini NOVAMENTE! Desta 
vez, por tentar barrar o trabalho da 
Comissão de Ética da Câmara Muni-
cipal, através de liminar na Justiça. 
Na sessão da última quinta-feira, os 
vereadores foram surpreendidos com 
a determinação judicial, suspendendo 
o trabalho de investigação sobre San-
nini, que foi alvo de inquérito policial 
ao se envolver em colisão de veículo, 
ocasião em que foi fragrado dirigindo 
supostamente embriado em local sus-
peito na cidade de Lorena, numa das 
madrugadas do último Carnaval. O 
Legislativo tem 10 dias para respon-
der à Justiça os critérios adotados na 
formação da Comissão.

Negócios em família
Numa linguagem coloquial cos-

tuma-se dizer que "família em que se 
administram juntos, trabalham uni-
dos e compartilham lucros e perdas". 
Qualquer semelhança com o feudo 
familiar que comandou a política de 
Silveiras por mais de duas décadas 
não se trata de mera coincidência. 
Onde prefeiturou Edson Mota, 
também comandou Valdirene Mota 
e usufruiu Mota Filho. Entre lucros 
e perdas, comenta-se que ganharam, 
enriqueceram, construíram, fizeram 
e desfizeram juntos. Já que a cum-
plicidade é explícita, estão sendo 
processados juntos. Perguntem no 
Fórum de Cachoeira Paulista...

Tiro certo
Quem ganhou momento de visi-

bilidade no cenário político de Pinda 
esta semana foi o ex-vereador José 
Carlos Gomes – o Cao. Numa opor-

tunidade de par-
ticipação num 
p rog rama  na 
Rádio Cultura 
Distrital, de Mo-
reira César, Cao 
não hesitou em 
disparar contra 
alguns dos atu-
ais vereadores 

por discursar contra alguns projetos 
da administração – a exemplo da 
reforma do Pronto Socorro, e assim 
que vislumbraram a possibilidade 
de indicar alguns cargos, mudaram 
a fala repentinamente. 

De onde não se espera, vem
Enquanto alguns palacianos da 

administração pública de Pinda 
acreditam que o concorrente ‘mor’ 
da disputa a reeleição de Isael Do-
mingues (PR) seja o tucano Rafael 
Goffi, o ex-prefeito Vito Ardito 
(agora PP) discretamente articula 
um grupo pontual para levantar sua 
bandeira em 2020.

Sessão light
Mesmo com projeto polêmico 

em pauta, a última sessão de Câ-
mara de Lorena seguiu light, que 
pese os disparos do vereador Fabio 
Longuinho contra o presidente da 
Casa, Mauro Fradique. Para o pú-
blico que acompanha os trabalhos 
do Legislativo, o clima de calmaria 
e tranquilidade nas manifestações na 
tribuna – quando se discutia o final 
do código de postura na região cen-
tral da cidade, que obrigava a preser-
vação das fachadas dos imóveis no 
entorno das praças, imposta por uma 
lei de 2004 criada para preservar 
os aspectos arquitetônicos – tinha 
uma explicação óbvia, a ausência 
vereador Elcinho Vieira.

“...um elefante incomoda...
...muita gente...” A tranquilidade 

desta última sessão de Câmara de 
Lorena agradou tanto o mercado 
político, que teve gente achando 
que o vereador Elcinho Vieira 
deveria viajar mais vezes para os 
Estados Unidos – como fez esta 
semana – que ninguém questionaria Dose dupla

Prefeito Fábio Marcondes fala sobre política no programa Atos no Rádio
O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, que prefere deixar o assunto 'su-

cessão' para o ano que vem, mas não descarta a possibilidade de apresentar um 
nome que reúna ou represente seu modelo administrativo. Marcondes também 
declarou que combinou sua governabilidade com o presidente da Câmara, Mauro 
Fradique e que críticas são normais, com exceção de 'escrachos' pessoais.

nem a origem dos recursos. Outros 
sugeriram sua mudança definitiva 
para o exterior, e deram dica que o 
Hamas está precisando de oradores 
para defendê-lo na Faixa de Gaza...

Mensagem subliminar 
Quem visualizou nas redes so-

ciais – com ‘ares de cientista polí-
tico’ – a visita do deputado Marco 
Bertaiolli na Santa Casa de Guará, 
na semana passada, não entendeu a 
intenção da foto. Bertaiolli chaman-

do para fazer pose com o atual pre-
feito Marcus Soliva e o ex-prefeito 
Junior Filippo! Será que existe uma 
mensagem subliminar envolvendo 
as duas lideranças, para um futuro 
bem próximo? Ou apenas uma ideia 
repentina de alguma das ‘mentes 
hábeis’ do grupo?

O que muitos querem saber
Será que precisa este alvoroço 

todo em torno das visitas quase que 
semanais do deputado Marco Ber-
taiolli às santas casas da região, com 
pretexto de sondar as realidades eco-
nômicas destas instituições de saúde, 
como se o governo não soubesse 
que a solução seria aumentar o valor 
pago pelo SUS aos procedimentos 
médicos e hospitalares?

Triste realidade II
Com o projeto do Hospital Re-

gional para Cruzeiro se tornando 
‘conto de fadas’, o prefeito Thales 
Gabriel não descarta a possibilidade 
do fechamento da Santa Casa, que 
acumula dívidas que ultrapassam 
R$20 milhões. Talvez seja por isso 
que Thales busca conscientizar o 
Estado que compartilhar os atendi-
mentos de alta e média complexi-
dade com as santas casas de Guará, 
Lorena e Cruzeiro seria a ‘salvação 
da lavoura’ para evitar o caos da 
saúde pública no Vale Histórico...

Dança das cadeiras
O mercado político de Guará 

aposta em pelo três mudanças de 
secretários estratégicos na adminis-
tração pública, com vista à eleição 
do ano que vem. Segundo os bem 
informados, a probabilidade destas 
possíveis mudanças será a pista que 
muitos aguardam para ter certeza 
que o homem de fato vem para re-
eleição. Aliás, qual a contribuição 
que o filho daquele ex-prefeito – que 
tem cara de trovoada – tem dado ao 
governo de Marcus Soliva?

Queda de braços
Enquanto o jurídico da Prefei-

tura de Ubatuba e a diretoria da 
Coambiental disputam na Justiça a 

continuidade ou não da concessão 
do saneamento básico da Praia 
Grande, o prefeito Délcio Sato se 
une aos mais de 25 mil moradores 
do bairro, na expectativa de que 
de uma forma ou outra os serviços 
necessários e as devidas prestações 
de contas ocorram. De acordo com 
as ocorrências recentes, uma equipe 
de interventores do governo munici-
pal já havia tomado posse do setor 
administrativo e da Estação de Tra-
tamento de Esgoto – ETE, mas uma 
decisão do Ministério Público e do 
Tribunal de Justiça levou Prefeitura 
a dar uma passo atrás, até que saia 
uma nova decisão de um recurso já 
impetrado em instâncias superiores. 
Façam suas apostas...

Sobrevida 
Quem despertou da viuvez políti-

ca foi o ex-prefeito de Guará, Fran-
cisco Carlos. No último dia 5, ele 
foi indicado como membro titular do 
diretório estadual do PSDB, ao lado 
de várias personalidades ilustres do 

Partido com peso político no Estado 
como José Serra, Tripoli, Macris – 
pai e filho, Eduardo Cury e outros. 
A parte antagônica da história é que, 
com exceção Chico Hair, nenhum 
dos membros titulares indicados 
para esta nova temporada, perdeu 
uma reeleição praticamente para 
votos brancos e nulos. Perguntem 
ao Carlinhos Goulart...

Remando contra
Para o descontentamento da 

população de Pinda, novamente a 
sessão de Câmara da última segunda 
foi palco de um “jogo de peteca” 
com projeto relevante. Após pedido 
do vereador Professor Osvaldo (PR), 
os parlamentares decidiram pelo 
adiamento, por trinta dias, do projeto 

do prefeito Isa-
el Domingues 
(PR) que busca 
conceder bolsas 
de estudos para 
jovens de baixa 
renda ingressa-
rem no ensino 
superior. Não 
é a primeira e 

nem a segunda vez que a atitude 
dos vereadores em retardar a vota-
ção de propostas 'engessa' ações do 
prefeito. O exemplo mais recente 
ocorreu no início do ano, quando 
por diversas sessões o Legislativo 
“empurrou” a votação do projeto que 
concede faltas abonadas e licenças-
-prêmio aos servidores municipais. 
Na época, a lentidão dos vereadores 
causou a indignação dos mais de três 
mil membros da categoria. 

O líder do sindicato dos metalúr-
gicos de Pinda, Herivelto Vela (PT), 
querendo reivindicar à causa própria 
e sindical a conquista do setor que 
levou a cidade ao status de 'capital da 
metalurgia no Estado'. Na realidade, 
se não fossem as paralisações e ten-
tativas de greves, somadas a outras 
pressões promovidas pelo Sindicato, 
os investimentos na Gerdau e Nove-
lis poderiam ser bem maiores que os 
mais de R$1 bilhão, que resultaram 
em superávits de cerca de R$75 
milhões no PIB.

José Carlos - o Cao

Filippo, Gabriel, Soliva, Roni e Bertaiolli

Marcelo Pazzini, Chico Hair e Carlinho Goulart

Professor Osvaldo



11 DE MAIO DE 2019 3

Lorena espera recuperar R$ 7 milhões 
com desafetação de terrenos e imóveis
Benefícios como desconto à vista e parcelamentos fazem parte de estratégia 
para atrair empresários; município promete investir valor em obras de infraestrutura

Rafaela Lourenço
Lorena

Em busca de reforçar os 
cofres públicos, a Prefei-
tura de Lorena encontrou 
nas áreas paralisadas uma 
alternativa para gerar ren-
da e atrair empresas para o 
município. O prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) 
sancionou um projeto de 
sua autoria que o autoriza 
negociar esses locais por 
meio de leilões e reverter os 
investimentos em benefícios 
para a população.

Aprovado no último dia 
29 por 12 votos favoráveis 
e três contrários (Pedro da 
Vila Brito-PTB, Elcio Viei-
ra Junior-PV e Fábio Lon-
guinho-PSD) e um ausente 
(Samuel de Melo-PTB), o 
projeto autoriza o Executivo 
desafetar imóveis de sua des-
tinação de origem e aliená-
-los em favor de obras como 
drenagem, pavimentação e 
iluminação pública através 
de concorrência pública.

Segundo Marcondes, a ges-

tão está há dois anos fazendo 
um inventário do patrimônio 
municipal, sendo levantadas 
15 áreas entre imóveis e 
terrenos sem função social 
para a Prefeitura, mas de 
serventia para a população 
e empresários.

A exemplo da área adquiri-
da em governos anteriores, 
um terreno às margens da 
rodovia Presidente Dutra de 
oito alqueires, equivalente a 
195 mil metros quadrados, 
tem expectativa de recupera-
ção por parte do município. 
A área, negociada ainda no 
governo de Paulo Neme 
(2005-2012), receberia um 
shopping com envolvimento 
de um grupo de Portugal, 
mas que não saiu do papel. 
Com a dívida como herança 
do antecessor, Marcondes 
explicou que em 2014 soli-
citou autorização da Câmara 
para fazer um parcelamento 
da dívida com o ex-proprie-
tário da área, de aproxima-
damente R$ 1,2 milhão, para 
construir um polo industrial.

Com as análises do extenso 

local foi constatado que a 
Prefeitura gastaria aproxi-
madamente R$ 5 milhões 
apenas com a terraplana-
gem, inviável segundo o 
prefeito. “O terreno passou 
a ser desinteressante para 
a Prefeitura. Como que eu 
ia por R$ 5 milhões só na 
terraplanagem? Se uma 
indústria comprar no leilão, 
R$ 6 milhões para ela não 
é nada porque vão investir 
R$200 milhões numa fábri-
ca, e a terraplanagem passa 
a ser 3% ou 4% de toda a 
construção”, comentou.

O chefe do Executivo con-
tou ainda que o projeto de 
construção de uma avenida 
de acesso à área pela Curva 
do Carneiro (trecho da es-
trada Lorena-Guaratinguetá) 
está pronto e seria de res-
ponsabilidade da empresa 
em construí-la. “A primeira 
pauta do preço mínimo é 
atualizar o que pagamos. 
Se pagou, em 2012, R$ 400 
mil e deu um ‘tombo’ (sic) 
de R$1,2 milhão, a gente 
corrige os R$ 200 mil e o 

O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, que busca recursos para obras

Foto: Jéssica Dias

Justiça suspende comissão que investiga 
embriaguez ao volante de Pedro Sannini
Legislativo promete recorrer da decisão judicial para dar continuidade à apuração; Comissão de 
Ética já havia aberto processo investigatório por quebra de decoro após prisão de parlamentar

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Câmara revoga 
reajuste de 
vereadores em 
Guaratinguetá

Os vereadores de Guara-
tinguetá aprovaram de for-
ma unânime a revogação do 
reajuste dos subsídios dos 
parlamentares. A recompo-
sição fixada em 7,54% acom-
panhava o IGPM (Índice Geral 
de Preços do Mercado) e havia 
sido aprovada em votação re-
alizada em fevereiro, também 
de forma unânime.

O percentual foi o mesmo 
concedido para os servidores 
da Câmara Municipal, mas 
para os trabalhadores, não 
haverá impacto da revogação, 
destinada exclusivamente aos 
vereadores.

No início de abril o Ministé-
rio Público abriu uma investi-
gação sobre os reajustes acu-
mulados entre 2017 e 2019, 
após receber denúncias de 
moradores de Guaratinguetá 
que questionavam a diferença 
de valores reajustados nesse 
período. Os parlamentares 
tiveram reajuste acumulado 
de 17,94%, enquanto a varia-
ção do IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo) foi de 
11,34% no mesmo período. 
A representação questionava 
a escolha do índice, mesmo 
com o Legislativo não tendo 
a obrigatoriedade constitucio-
nal de seguir um apontador 
específico.

O presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho Celão (PSD), 
afirmou que a Casa tomou 
conhecimento de jurisprudên-
cias de que os vereadores não 
têm direito à recomposição 
salarial. Após isso, foi elabo-
rado o projeto que entrou em 
votação na última semana e 
acabou aprovado de forma 
unânime.

“É um projeto preventivo 
que nos dará total segurança 
para possíveis desdobramen-
tos com a Justiça, de forma 
negativa, para a imagem 
da Câmara da nossa cidade. 
Afinal de contas, estamos 
revogando esse reajuste, res-
peitando essa nova decisão do 
Tribunal de Justiça”, explicou. 
“Revogado esse artigo, enten-
demos que estamos dando por 
sanada essa discussão dentro 
da Câmara”, afirmou Celão

Questionado se a Câmara 
passará a votar reajustes de 
subsídios dos vereadores ape-
nas para futuras legislaturas, 
e não para as atuais, ele desta-
cou que não existe mais essa 
recomposição salarial anual 
do subsídio dos vereadores. 
“A prática mais correta é fixar-
mos o subsídio para a próxima 
legislatura, ou seja, o vereador 
não vota o seu aumento, ele 
fixa o reajuste para a próxima 
legislatura", concluiu.

O documento aprovado 
em plenário deixa claro que 
a revogação é retroativa a 
partir de 1 de maio e não ha-
verá devolução do percentual 
recebido no período em que o 
reajuste esteve em vigor.

Alteração – O projeto de lei 
(PL) aprovado pelos verea-
dores revoga um dos artigos 
da lei municipal que dispõe 
sobre a reposição salarial 
dos servidores da Câmara 
Municipal. O artigo 4 é o que 
determina o reajuste de 7,54% 
referente aos subsídios dos 
vereadores. O PL determina 
que assim que a lei entrar em 
vigor, na data de publicação 
serão retroagidos os seus 
efeitos e revogando as dispo-
sições em contrário. Até então, 
os reajustes dos vereadores 
acompanhavam o mesmo 
percentual de recomposição 
concedido aos servidores da 
Câmara.

Recomposição de
7,54% foi aprovada 
em fevereiro, mas 
acabou barrada

Área que deveria receber o prometido shopping La Vida; projeto deixou dívida milionária para atual governo

‘calote’ a gente atualiza só 
depois do projeto de lei, e 
chegamos num valor X. Va-
mos em um avaliador, e se o 
terreno estiver valendo mais, 
passa-se este, colocando no 
leilão o valor de mercado”.

A Prefeitura estima uma 
arrecadação de R$ 7 mi-
lhões com a venda das 15 
áreas. O prefeito garantiu 
que o valor será investido 
na infraestrutura da cidade 
como a ampliação da ilumi-
nação pública, continuidade 
das pavimentações e prin-
cipalmente as obras contra 
enchentes. “Não dá para ter-
mos mais enchentes, temos 
ainda pontos críticos como 
na Vila Passos, a avenida 
Papa João 23 com a Targino 
(Vilela Nunes), a Góes Mon-
teiro com a Osvaldo Aranha 

e a frente do Pronto Socorro. 
São pontos imediatos que 
vamos por recursos para 
solucionar”.

Em entrevista ao Atos no 
Rádio, na última quarta-
-feira, Marcondes destacou 
que três funcionários con-
cursados foram capacitados 
por 11 meses para atuar 
especificamente nesta nova 
lei, e que já há interessados 
em alguns locais. “Tem que 
ser atrativo também, uns 5% 
para quem pagar à vista, ou 
em quatro parcelas. Estamos 
montando ainda, agora que 
chegou a autorização da 
Câmara”.

Após a sanção da lei, o 
setor de Licitações fará a mi-
nuta de concorrência pública 
dos patrimônios elencados 
pela Prefeitura.

Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O processo investigativo 
sobre o caso de embriaguez 
do vereador Pedro Sanini 
(PTB), de Guaratinguetá, está 
suspenso. Foi impetrado um 
mandado de segurança que 
pede a suspensão das ações 
da Comissão de Ética da Casa, 
responsável pela investigação. 
O documento deu entrada na 
noite da última terça-feira 
e ganhou publicidade entre 
quarta e quinta. A Câmara terá 
dez dias para se manifestar a 
respeito.

O mandado de segurança foi 
solicitado pelo próprio verea-
dor Pedro Sannini, que alega 
que não houve representação 
oficial no documento apre-
sentado pela Polícia Militar à 
Casa. Os boletins de ocorrência 
foram encaminhados à Comis-
são de Ética na época. Segun-
do o mandado, foram feitas 
"abertura e processamento 
de processo administrativo 
para apuração de conduta do 
impetrante sem ter a justa cau-
sa para tanto, tendo em vista 
a ausência de representação". 

O documento afirma que o 
processo administrativo que 
investiga Sannini possui vícios 

e nulidades que "afrontam a 
Constituição Federal". O ve-
reador foi questionado pelo 
Jornal Atos na última quin-
ta-feira sobre a suspensão da 
investigação, porém preferiu 
não se pronunciar no momen-
to e afirmou que vai aguardar 
os próximos dias.

No curso natural da in-
vestigação, o vereador teria 
que apresentar sua defesa 
escrita à Comissão, mas nada 
foi apresentado, segundo o 
relator do caso, vereador Fa-
brício Dias (MDB). "Na última 
segunda-feira venceu o prazo 
para apresentação da defesa 
do vereador Pedro Sannini. 
Ele não fez a entrega da sua 
defesa para a Comissão e na 
terça-feira já aconteceu essa 
liminar".

Na liminar foi dado um 
prazo de dez dias para que 
a Câmara Municipal se ma-
nifeste a respeito do caso. A 
Casa cumpre a determinação 
judicial e a interpelação foi 
feita em nome do presidente 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), que ressaltou que cum-
priu o regimento interno 
para encaminhar os ofícios 
recebidos da Polícia Militar à 
Comissão de Ética.

O parlamentar afirmou que 

apresentará toda a docu-
mentação necessária sobre 
o caso para dar continuidade 
às investigações. “Nós temos 
dentro da Câmara uma ótima 
relação entre os 11 vereado-
res, mas é uma situação que 
jamais pode ser engavetada, 
temos que saber separar as 
coisas. Não existe uma dispu-
ta, e sim uma tramitação na 
qual nós temos o mandado 
de segurança, e nós temos um 
prazo de dez dias. O vereador 
foi ao Judiciário e deu a versão 
dele, só que nós vamos rela-
tar exatamente o aquilo que 
recebemos. Vamos reportar 
a fala do vereador, a defesa 
dentro da Comissão, e todo 
o conteúdo que nós temos e 
que nos foi enviado pela PM", 
concluiu Celão.

Presidente da Comissão de 
Ética, Márcio Almeida também 
foi procurado para responder, 
mas não atendeu ao Jornal 
Atos antes do fechamento 
dessa edição. A abertura de 
investigação foi aprovada por 
9 a 2. Apenas Sannini e Mar-
cos Evangelista (PSDB) foram 
a favor do arquivamento da 
investigação.

Histórico – Pedro Sannini foi 
detido em Lorena, na manhã 
de 28 de fevereiro, após ter 

colidido com seu carro em 
outro veículo que estava es-
tacionado. O acidente foi no 
bairro Cabelinha, em Lorena. 
O parlamentar foi encami-
nhado ao Distrito Policial e 
foi constatado, através de 

exame clínico, que ele estaria 
embriagado. Ele foi preso por 
embriaguez ao volante, pagou 
fiança na tarde do mesmo dia 
e acabou liberado. Sannini 
também responde à Justiça 
Comum sobre o ocorrido.

Alvo de apuração, Sannini (dir.) aborda Almeida, lider da comissão 

Foto: Leandro Oliveira
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Encontro debate divisão de verbas do 
Hospital Universitário para santas casas
Depois de municipalização, região cobra mais recursos com apoio 
parlamentar; municípios esperam Doria por R$ 2 milhões do Estado

Da Redação
Região

Com uma série de exem-
plos da crise enfrentada 
pelas santas casas, a região 
tem recebido reuniões com 
representantes da Assem-
bleia Legislativa e Câmara 
dos Deputados para debater 
saídas para as falhas no aten-
dimento. Proposta comum, a 
criação de um hospital regio-
nal é alvo de projetos, como 
o que foi apresentado em 
Lorena, durante passagem 
do deputado federal Eduardo 
Cury (PSDB).

Prefeitos e vereadores se 
uniram na tentativa de con-
vencerem o Governo do Esta-
do a ceder para as unidades 
parte do recurso que era 
destinado ao Hospital Univer-
sitário de Taubaté, que teve 
sua gestão municipalizada no 
último dia 1. Contando com o 
apoio de Cury, os municípios 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
almejam captar e dividir R$ 
2 milhões.

Nos últimos anos, trans-

formou-se rotina pacientes 
enfrentarem transtornos     na 
busca por atendimentos nas 
santas casas da região, que 
esbarram em suas limitações 
econômicas e estruturais.

Em busca de recursos, re-
presentantes de secretarias 
municipais de Saúde e de 
santas casas conseguiram 
mobilizar uma “coalizão” de 
vereadores e prefeitos na 
tentativa de sensibilizarem 
o governador João Doria 
(PSDB) a ceder metade do 
repasse (R$ 2 milhões) que 
era destinado mensalmente 
ao HU Taubaté, que ao todo 
recebia R$ 4 milhões.

Devido à decisão do prefei-
to de Taubaté, Ortiz Junior 
(PSDB), em assumir a gestão 
do Hospital Universitário, que 
anteriormente era coman-
dando pelo Estado, caberá 
ao município arcar com as 
despesas. Devido à mudança, 
a secretaria de Saúde Esta-
dual informou que o valor 
do repasse governamental à 
unidade cairá de R$ 4 milhões 
para R$ 2 milhões.  

Para traçarem um planeja-

mento estratégico para cap-
tarem o “recurso excedente”, 
a coalização se reuniu no 
último dia 26 no Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D’Ávila), em Lorena.

Além de Cury e da vice-pre-
feita de Aparecida, Dina Ma-
ria Pereira (PDT), o encontro 
contou com a presença dos 
prefeitos de Lorena, Fábio 
Marcondes (sem partido) e 
de Areias, Paulo Henrique 
Coutinho (PSDB). 

Também participaram os 
diretores das santas casas 
de Lorena, Dario Costa, e de 
Aparecida, Frei Bartolomeu 
Schultz. Estiveram presen-
tes também vereadores de 

Arapeí, Areias, Cachoeira 
Paulista, Cunha, Piquete, Sil-
veiras, São José do Barreiro 
e Lorena.

Durante o encontro tam-
bém foi discutida a necessi-
dade da construção de um 
Hospital Regional que atenda 
os quase 450 mil moradores 
da região três da RMVale, que 
atualmente precisam recor-
rer à unidade de Taubaté em 
busca de atendimento.

Representando a Câmara 
de Lorena no evento, o vere-
ador Bruno Camargo (MDB) 
explicou que após ouvir os 
pedidos, Cury comprometeu-
-se a solicitar diretamente ao 
governador a destinação do 
antigo recurso do Hospital 
Universitário de Taubaté para 
as santas casas da região.

Após consenso entre os 
municípios foi decidido que 
a partilha beneficiaria as 
unidades das cidades de Apa-
recida (R$ 230 mil), Bananal 
(R$ 40 mil), Cunha (R$ 40 
mil), Cruzeiro (R$ 500 mil). 
“Conversei novamente com 
o   deputado federal Eduardo 
Cury, na última terça-feira, 
que ressaltou que se reunirá 
na próxima semana com o 
governador para acertarem 
todos os detalhes desta ques-
tão. Nossa expectativa é que 
esta mobilização surta efeito, 
garantindo esta importante 
ajuda para os hospitais da 
nossa região”, ressaltou Ca-
margo.

A expectativa da coalizão 
é que a decisão do Governo 
do Estado seja anunciada até 
o fim da primeira quinzena 
de maio.

Reunião na Unifatea, que contou com o deputado Eduardo Cury, que ouviu pedidos por reforço na saúde

Foto: Divulgação

Thales Gabriel revela que sem apoio do 
Estado, Santa Casa de Cruzeiro pode fechar
Prefeito confirma situação crítica de hospital, que tem dívida de R$ 20 milhões e cobrou socorro a Doria

Há quase cinco anos sob intervenção, Santa Casa de Cruzeiro enfrenta dívida de R$ 20 milhões em 2019

Foto: Jéssica Dias

Centro Cirúrgico de 
Ubatuba liberado após 
três anos de interdição
Interditado em 2017, espaço passou por 
reforma e fica sob monitoramento

Da Redação
Ubatuba

Os moradores de Ubatuba 
receberam uma boa notícia 
relacionada a saúde pública. 
Após cerca de três anos inter-
ditado, o Centro Cirúrgico da 
Santa Casa foi liberado para 
realizar cirurgias.

Considerado um dos prin-
cipais setores do hospital, o 
centro cirúrgico foi autoriza-
do pela Vigilância Sanitária 
na última terça-feira após a 
conclusão das melhorias exi-
gidas pelo órgão. Interditado 
desde novembro de 2017, os 
atendimentos eram prejudi-
cados principalmente pelo 
tempo de espera para realizar 
cirurgias importantes.

De acordo com a Prefei-
tura, a liberação veio após 
parceria entre as equipes da 
Santa Casa e o prefeito Délcio 
Sato, que optou por requerer 
a administração do hospital 
para evitar o fechamento. 
Com a nova gestão assumida 
em 2018, o centro cirúrgico 
foi reformado por completo, 
aprovado na nova inspeção 
sanitária em serviços como 
o CME (Central de Materiais 
Esterilizados), e autorizado 
a retornar com as cirurgias 
eletivas como cirurgias or-
topédicas, partos cesáreas e 
procedimentos de urgência 
e emergência.

Em nota, a Prefeitura di-
vulgou parte do documento 
que confirmou a liberação 

do centro. “Com a reforma 
executada em complemento 
à terceirização da lavanderia 
hospitalar, correção da área 
de diluição de degermantes 
(higienização, retirada de 
germes), e da reforma do 
Centro Cirúrgico, conforme 
demonstrado em inspeções 
anteriores, e a necessidade 
dos munícipes por ser o único 
hospital da cidade, e por fim 
em razão da adoção de pro-
tocolos e rotinas adequados, 
libero a unidade hospitalar 
para que retorne suas cirur-
gias eletivas (trecho da nota)”.

O documento destacou 
ainda que as autoridades 
sanitárias municipal e esta-
dual monitorarão a unidade 
para garantir que continuem 
sendo adotadas as cautelas 
firmadas em relatórios e 
protocolos.

Para o administrador da 
Santa Casa, Roberto Tamu-
ra, esta é uma ótima notícia 
para toda a população. “Nós 
da Santa Casa, assim como o 
prefeito Sato e a secretária 
de Saúde, Dra. Dilei, estamos 
felizes com essa importante 
liberação, que acaba com o 
sofrimento de muitos pacien-
tes, principalmente os mais 
carentes que precisavam ficar 
longe da cidade e de seus 
familiares para realizar al-
gum procedimento cirúrgico. 
Hoje é dia de comemoração, 
pois reestabelecemos a nor-
malidade no nosso Centro 
Cirúrgico”, destacou.

Leandro Oliveira
Cruzeiro

Uma das várias reuniões 
que têm discutido as neces-
sidades das santas casas da 
região tiveram uma notícia 
preocupante. Entre os repre-
sentantes do encontro em 
Guaratinguetá, o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (SD), revelou que o 
hospital da cidade pode fe-
char as portas se o Governo 
do Estado não prestar auxílio 
financeiro.

A reunião contou com a par-
ticipação do deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD), que é 
membro da Comissão Federal 
de Saúde e também represen-
ta a Frente Parlamentar em 
Defesa das Santas Casas do 
Estado. Prefeitos e secretários 
municipais do setor participa-
ram das audiências, também 
realizadas em Aparecida.

Fonseca foi indagado pelo 
Jornal Atos sobre a real pos-
sibilidade de fechamento do 
hospital. "As falas são fortes e 
devem ser fortes", afirmou. "A 
Santa Casa de Cruzeiro só não 
está fechada em decorrência 
da parceria com a Prefeitura. 
Se o Estado não se movimen-

tar e fortalecer os hospitais 
daqui, teremos sérios proble-
mas, principalmente a Santa 
Casa de Cruzeiro, que atende 
todo o Vale Histórico".

O fortalecimento dos hospi-
tais da região foi pauta prin-
cipal da reunião. Bertaiolli 
citou que a proposta ideal 
para dar sobrevida às santas 
casas é estruturar, capacitar 
e injetar recursos em cada 
hospital, desde que não haja 
conflitos de atendimentos 
prestados em cada unidade. 
"A grande defesa que eu 
faço é pela integração da 
saúde pública. Temos muitos 
hospitais que oferecem uma 
qualidade acima da média 
e, portanto, merecem mais 
investimentos do Governo Es-
tadual e Federal para custear 
os seus serviços e aumentar 
os serviços prestados".

Segundo Thales, na última 
apuração feita pelo município 
foi confirmado que a dívida da 
Santa Casa ainda está acima 
dos R$ 20 milhões. O hospital 
possuía um déficit mensal de 
aproximadamente R$ 300 mil 
até novembro de 2018. Com 
a assinatura de novos convê-
nios, o prejuízo está sendo 
saldado gradativamente, po-

rém, a dívida ainda é contínua.
"Temos um passivo muito 

grande, principalmente no 
que diz respeito às ações tra-
balhistas de funcionários que 
saíram. Junto com o Fundo 
de Garantia e o INSS, faz com 
que a conta não feche todos 
os meses. Se for contar só o 
que entra e o que sai todo mês 
(recursos), o saldo é positivo, 
no entanto, com o passivo 
o déficit é mensal, e a gente 
precisa da ajuda do Estado", 
clamou o prefeito.

No ano passado a Santa 
Casa de Cruzeiro adquiriu 
um arco cirúrgico e um to-
mógrafo. Os equipamentos 
ampliaram os atendimentos 
do hospital aos moradores do 
Vale Histórico. A intervenção 
municipal sobre o hospital 
deve seguir até o fim do 
mandato, segundo o próprio 
prefeito.

A pauta do que foi discu-
tido nas duas reuniões será 
encaminhada ao Governo do 
Estado de São Paulo, através 
da Frente Parlamentar, e ao 
Ministério da Saúde. Uma 
nova reunião com lideranças 
do Estado está prevista ainda 
para o mês de maio, mas ain-
da sem data definida.



11 DE MAIO DE 2019 5

Equipamento volta a monitorar 
chuvas no Rio Mandi em Lorena
Rios recebem atenção redobrada; cidade não registrou desastres em período de chuvas

Trabalho de 2018, que focou limpeza e desassoreamento do Rio Mandi; equipamento reimplantado vistoria fluxo pluvial e fluvial na cidade

Foto: Divulgação PML

Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
reativou na última semana 
a estação hidrológica do rio 
Mandi, no bairro Santa Edwi-
ges. A estação é formada por 
um equipamento instalado 
pelo Cemaden (Centro Na-
cional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Na-
turais), que mostra dados 
pluviométricos, nível do rio 
(fluviometria) e também 
fornece imagens.

Foco de atenções da Prefei-
tura, os rios Mandi e Taboão 
são analisados sob risco 
de apresentar problemas 
para o município, já que 
eles cortam a cidade e têm 
casas construídas em suas 
margens. O Mandi passa 

pelos bairros Novo Hori-
zonte, Vila Passos, Bairro 
da Cruz. Já o Taboão corta 
90% da Zona Urbana, desde 
o Novo Horizonte, onde fica 
a nascente, até desaguar no 

Alunos de Guará recebem projeto para o ensino de inglês
Em parceria da Prefeitura com plataforma digital, crianças da rede pública aprendem idioma por meio de tablets

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Os alunos da escola muni-
cipal Professora Francisca 
de Almeida Caloi, do bairro 
da Pedrinha, começaram a 
aprender inglês através de 
aulas online, via tablet. O 
projeto piloto, criado pela 
secretaria da Educação de 
Guaratinguetá em parceria 
com a plataforma DynEd, 
é desenvolvido na escola 
Caloi, escolhida por possuir 
a estrutura necessária para 
a ferramenta. Após a fase de 
experimentação há a possibi-
lidade do projeto se estender 
para outras escolas.

Alunos do 1º a 9º ano estão 
utilizando o programa por 
meio de um aplicativo que, 
primeiramente, realiza um 
teste de conhecimento para 
verificar o nível de compre-
ensão do estudante da língua 
inglesa. O desenvolvimen-

to e acompanhamento das 
atividades é feito de forma 
individualizada, com a ajuda 
do professor, que passou por 
treinamento especializado 
para utilização e orientação 
do programa.

O aluno, através do tablet, 
interage com as atividades 
escutando, gravando sua voz 
e comparando a pronúncia 
com a de um nativo. São 
desenvolvidas atividades de 
escrita, leitura, raciocínio 
lógico, garantindo a prática 
escrita e oral. O projeto piloto 
deve permanecer na escola 
por seis meses e, após esse 
período, o aluno poderá rece-
ber certificação internacional.

Segundo a coordenadora de 
inglês da secretaria da Cultu-
ra, Naiara Fernandes, além 
da preparação intensiva do 
professor, a escola também 
passou por mudanças. “Houve 
a instalação e preparação dos 
equipamentos necessários, 

organização das atividades 
pedagógicas previstas até o 
final do semestre e reunião 
com pais e alunos. Estamos 
agora na fase de acompanha-
mento”, contou.

Os familiares dos alunos re-
ceberam a novidade de forma 
positiva, já que por morarem 
longe da região central da ci-
dade, havia dificuldade em ter 
acesso a cursos de inglês. Eles 
também avaliaram o idioma 
como importante para quem 
trabalha na região por ela 
receber turistas estrangeiros.

A escola Caloi foi escolhi-
da entre as escolas munici-
pais da cidade por possuir 
a internet necessária para 
reproduzir o programa e 
tablets compatíveis com a 
tecnologia da plataforma. Se-
gundo Naiara, após o período 
experimental, se a avaliação 
for positiva, ele poderá se 
expandir para outras escolas 
de Guaratinguetá.

Crianças da rede pública de Guaratinguetá aprendem inglês em aula da nova parceria em Guaratinguetá

Foto: Reprodução PMG

Projeto busca facilitar acesso 
ao Arquivo Público em Lorena
Proposta para facilitar acesso conta com contratação de 
quatro pessoas: três em concurso público e um comissionado

Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena criou 
um sistema que regulamenta o 
Arquivo Público, com a finalida-
de de organizar e agrupar todos 
os documentos do Executivo 
em um único setor, facilitando 
o acesso aos arquivos e as 
informações. A proposta foi 
aprovada na Câmara, por 8 
votos a 5.

Atualmente, cada setor tem 
um responsável pela sua área 
e seus documentos. Com apro-
vação do projeto, a Prefeitura 
busca a organização de todos 
os arquivos, tanto da parte 
histórica, como os relativos à 
administração pública, que são 

produzidos no dia a dia, como 
portabilidade e finanças.

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Adriano Aurélio, des-
tacou que com a instituição do 
Arquivo Público, os documen-
tos serão catalogados e identi-
ficados nesse setor, facilitando 
a pesquisa e localização. “Tendo 
os documentos organizados 
o acesso fica mais fácil. Vem 
um morador reclamar sobre 
uma situação do passado, 
hoje em dia a gente não tem 
essa organização, aliás, para 
gente conseguir organizar 
isso leva um tempo, porque o 
número de documentos que 
estão guardados na Prefeitura 
sem qualquer organização é 
grande”, salientou. “Depois de 

tudo organizado, sem dúvida 
vai facilitar muito o serviço 
da administração pública e 
beneficiar o morador”, exaltou 
o secretário.

O departamento terá um 
diretor e um servidor próprio 
para essa finalidade. Os cargos 
são criados através de concur-
so público. Haverá também 
o cargo de comissão, que é o 
de diretor de arquivo público 
e histórico, e um cargo de 
provimento efetivo, através de 
concurso público.

O projeto prevê ainda a 
criação de comissões e con-
selhos, que, de acordo com o 
secretário, terão nomeações 
para dar início à organização 
documental do arquivo.

Rio Paraíba do Sul. Segundo 
o coordenador do Compdec 
(Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil), 
Luiz Fernando Romeiro, o 
período com maior índice 

de chuva é de novembro a 
março, mas no período de 
2018 para 2019 a cidade 
não teve problemas. “Nós 
tivemos sorte de não ter 
pegado nada significativo. 

Em outros anos já tivemos 
problemas do rio transbor-
dar naquele ponto entre Vila 
Geny e Santa Edwiges, só que 
não chegou atingir casas. 
Desde a criação do plano, 

não tivemos casos de ter 
que desocupar casas. Esse 
equipamento que recebe-
mos é de monitoramento do 
momento de crise, que está 
para acontecer ou aconte-
cendo, não é um dispositivo 
que vai fazer evitar”.

Entre novembro e dezem-
bro é feito um trabalho de 
desassoreamento nos rios da 
cidade. “Nesse período nós 
não tivemos tanto problema, 
mas nunca se sabe. Esse 
equipamento vem ajudar e 
muito porque nós ficamos 
de plantão, principalmente 
no período de chuvas”.

Com a reativação da es-
tação, Lorena soma nove 
equipamentos de monitora-
mento de chuvas, sendo três 
pluviômetros automáticos e 
seis semiautomáticos, todos 
instalados pelo Cemaden. De 
acordo com a Prefeitura, os 
equipamentos estão em GMT 
(horário de Greenwich), ou 
seja, é preciso descontar três 
horas para se chegar ao fuso 
horário brasileiro. 

O morador pode conferir 
mais informações sobre o 
projeto no site defesacivil.
lorena.sp.gov.br.

Conjunto de 192 casas populares pelo 
CDHU entra na fase final em Potim
Com R$ 21 milhões, obra será retomada em 2020 no Vista Alegre

Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim en-
trou em fase final para a 
construção do CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) no 
Vista Alegre. O projeto deve 
ser finalizado até novembro 
desse ano, com início das 
obras para 2020.

A cidade já conta com um 
empreendimento de casas 
populares com 299 unida-
des no bairro Vila Olívia. A 
expectativa para o próximo 
conjunto habitacional é de 
atender 192 famílias, com 
um convênio primário de 
R$ 21 milhões. Segundo o 
secretário de Planejamento 
e Meio Ambiente, Hiancem 

Teixeira, na última reunião 
foi definido detalhes das ruas, 
modalidade de pavimentação 
que será implantada e urba-
nização do local. “Estamos na 
etapa de execução do projeto 
de adequação junto à Cetesb 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) para 
atender essa exigência deles, 
porque o local tem várias 
nascentes. A gente tem que 
adequar o projeto em cima 
disso, respeitando todas as 
áreas e não degradando o 
lugar”, explicou.

A princípio, o convênio 
foi formalizado com 192 
unidades, podendo chegar 
até duzentas, dependendo da 
definição da Cetesb. A escolha 
das famílias para as moradias 
será feita pela Prefeitura por 

meio de cadastro social. “Nos 
governos antepassados já foi 
criada uma lista pela Assis-
tência Social dos moradores 
pré-cadastrados, só que essa 
lista será refeita. Será feita 
uma nova análise para ver 
se esses moradores ainda 
necessitam. O cadastro será 
encaminhado para o CDHU 
para análise e um sistema de 
entrevista com os vizinhos 
desses moradores para ver se 
realmente a pessoa precisa”.

A modalidade de contrata-
ção da empresa não será feita 
pela Prefeitura devido ao va-
lor da licitação ser muito alta. 
A Prefeitura não tem corpo 
técnico para essa finalidade de 
licitação. O CDHU dará o iní-
cio ao processo, que será por 
meio de ocorrência pública.
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Suspensão de licitação da Zona 
Azul de Guará chega ao terceiro 
mês sem prazo para reabertura
Escolha de empresa que vai controlar o estacionamento rotativo foi 
suspensa em fevereiro; secretário não tem previsão para retomada

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Suspensa em fevereiro, a 
licitação que vai definir a 
nova gerenciadora da Zona 
Azul de Guaratinguetá per-
manece paralisada. A secre-
taria de Mobilidade Urbana e 
Segurança, responsável pelo 
projeto, não tem previsão 
de quando o certame será 
retomado.

Sem o sistema de estaciona-
mento rotativo, os motoristas 

que precisam ir até a região 
central de Guaratinguetá 
sofrem para conseguir en-
contrar vagas livres. Ruas 
como Nove de Julho, Sete de 
Setembro, Rafael Brotero e 
Duque de Caxias são quatro 
das que mais concentram 
veículos estacionados por 
horas. “Tem gente que tra-
balha por aqui, vem de carro, 
deixa o veículo na vaga de 
manhã e só tira no fim da 
tarde. Enquanto isso, outros 
motoristas que precisam ir 

a bancos ou em alguma loja 
precisam estacionar longe do 
destino ou deixam o carro em 
estacionamento. Com a Zona 
Azul era bem mais fácil, pois 
tinha rotatividade. Nunca 
alguém ficava por horas no 
mesmo lugar ocupando uma 
vaga que poderia ser usada 
por outras pessoas", contou 
Juliano Oliveira, morador do 
Engenheiro Neiva.

A suspensão foi feita após 
empresas concorrentes na 
licitação darem entrada com 

apontamentos no Tribunal 
de Contas do Estado. O TCE 
suspendeu o certame tempo-
rariamente, mas quase três 
meses após a suspensão, o 
processo de contratação 
ainda não foi retomado. O 
secretário de Mobilidade 
Urbana, Marco Antônio 'Ma-
jor' de Oliveira, afirmou que 
o setor recebeu a avaliação 
do TCE e está elaborando a 
correção do documento.

"A nossa secretaria e a Ad-
ministração está analisando 
todos os quesitos apresenta-
dos para em breve fazermos 
uma nova abertura do edital 
referente ao estacionamento 
rotativo", afirmou.

Indagado sobre prazos 
para a reabertura do proces-
so e escolha da empresa ven-
cedora, o secretário respon-
deu que não tem previsão 
de datas. "Ainda está sendo 
analisada pela secretaria 
de Administração todos os 
quesitos apresentados pelo 
TCE,para que possamos 
publicar, fazer a correção e 
complementações do novo 
edital", concluiu.

Sete empresas demonstra-
ram interesse no certame, e 
a maioria fez visitas técnicas 
ao município em fevereiro. 
Na última semana surgiu um 
boato de que a licitação teria 
sido cancelada, o que foi 
negado pelo secretário, que 
confirmou que o processo 
licitatório segue suspenso.

Movimento no Centro de Guará; cidade ainda não tem previsão para retomar licitação do Zona Azul

Foto: Leandro Oliveira

Cidades da RMVale fecham primeiro trimestre 
com recuo de 67% na criação de empregos
Guará e Pinda entram na lista com saldo positivo; número de vagas é menor que o início de 2018

Juliana Aguilera
Região

As cinco maiores cidades 
do Vale do Paraíba fecharam 
o primeiro trimestre de 2019 
com saldo positivo, mas 
recuo de 67% na criação de 
novas vagas. Guaratinguetá, 
Jacareí, Pindamonhanga-
ba, São José dos Campos e 
Taubaté geraram, ao todo, 
606 vagas nos três primeiros 
meses do ano, contra 1.858 
vagas no mesmo período 
em 2018.

Em Guaratinguetá, o setor 
que mais gerou empregos foi 
a administração pública, com 
313 novas vagas. Já a maior 
baixa foi no comércio, com 
menos 166 postos de servi-
ço. O total do trimestre na 
cidade foi 383 novas vagas.

Já Pindamonhangaba teve 
destaque nos setores de 
serviços e indústria de trans-
formação, com 233 e 214 
vagas, respectivamente. No 
comércio, foram 145 postos 
fechados. A cidade fechou 
o período com 252 novos 

empregos.
No primeiro trimestre de 

2018, Guaratinguetá fechou 
com saldo positivo de 534 
novos postos e Pindamo-
nhangaba com 792. Outros 
dados divulgados pelo Caged 
também apontam sobre os 
valores referentes a março. 
Guaratinguetá criou 764 no-
vas vagas, mas desligou 776 
funcionários, terminando o 
mês com saldo negativo (-12 
empregos). Já Pindamonhan-
gaba criou 878 novos postos 
e fechou 728, tendo saldo 

positivo (+150 empregos).
No mesmo período em 

2018, Guaratinguetá criou 
206 novos empregos e Pin-
damonhangaba fechou 115 
postos de trabalho. O IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística) estima 
que, em março, existam 13,4 
milhões de desempregados 
em todo o País. Em Guara-
tinguetá, moradores buscam 
empregos nos PATs (Posto 
de Atendimento ao Traba-
lhador).

Aline Santana, 29 anos, 

procurou o posto com Katia 
Moura, 24 anos. Desempre-
gadas há seis meses, elas 
buscam uma vaga para su-
permercado. “Viemos aqui 
no PAT de manhã, depois 
fomos ver uma vaga em 
Aparecida, e agora a tarde 
voltamos para Guará por 
causa de outra vaga”, expli-
cou Aline, que contou que a 
busca é cada vez mais difícil.

A supervisora do PAT de 
Guaratinguetá, Eliete Ar-
rezzi, afirmou que nos úl-
timos dois meses a média 

de atendimento diário é de 
250 pessoas. “Devido a um 
comércio que virá para a 
cidade, estamos fazendo essa 
média de atendimento de 
carteira e seguro desempre-
go”, explicou, mostrando que 
a movimentação de busca 
e dispensa de empregos é 
maior de janeiro a junho.

Atualmente, o PAT de Gua-
ratinguetá oferece uma mé-
dia semanal de 53 vagas, 
além dos serviços de carteira 
de trabalho e seguro desem-
prego.

Suspeitos de disputa 
pelo comando do tráfico 
são presos em Guará

Prefeitura de Lorena altera lei e libera 
prédios na Praça Principal para reformas
Determinação de 2004 impedia que fachadas fossem alteradas; proposta, 
aprovada na Câmara por 14 a 2, tenta alavancar investimento no Centro

Rafaela Lourenço
Lorena

O comércio da região central 
de Lorena terá novos benefí-
cios. A Câmara aprovou um 
projeto do Executivo que libera 
as reformas em edificações 
no entorno da praça Arnolfo 
de Azevedo. A praça continua 
tombada pelo Condephat (Con-
selho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artís-
tico e Turístico), e não sofrerá 
interferências com as novas 
obras. 

Aprovado na última segunda-
-feira, por 14 votos favoráveis 
e dois ausentes, os vereadores 
Adevaldir Ramos (PRB) e Élcio 
Vieira Junior (PV), o projeto, 

de autoria do Executivo, altera 
dois artigos de uma lei munici-
pal de 2004, que não permitia 
obras que descaracterizassem a 
arquitetura dos prédios e prin-
cipalmente que não afetassem 
o sombreamento da Praça.

Para atrair mais investido-
res e valorizar o comércio, a 
Prefeitura, através do Com-
pac (Conselho Municipal de 
Patrimônio Cultural), abriu a 
discussão sobre as alterações 
na lei e concluiu que as pro-
priedades deverão obedecer 
ao recuo de quatro metros, 
podendo se edificar até dez 
metros de altura. “Se é uma loja 
alta, ‘dois pés direitos’ de cinco 
metros, se é mais residencial 
três andares de ‘pé direito’ de 

três. Limitamos e exigimos os 
quatro metros de recuo. Não 
haverá sombreamento nenhum 
na praça, e nós temos que revi-
talizar”, frisou o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido).

De acordo com Marcondes, 
que é contrário a esta lei desde 
quando foi vereador, a cidade 
não tem característica arqui-
tetônica para tombamento 
como Guaratinguetá, com casa 
no Centro da época do café, 
Paraty e São João do Del Rei. A 
lei, além de prejudicar os pro-
prietários dos imóveis, alguns 

já penalizados, não comporta 
a realidade central do muni-
cípio como a nova praça que 
passou por ampla reforma. “O 
proprietário de um terreno da-
quele não pode ser penalizado, 
me desculpe, em metro qua-
drado, e um terreno na Vila 
Geny estar valendo mais do 
que na praça, porque você não 
pode fazer nada. Têm prédios 
deteriorados, terreno baldio 
sem função, desvalorizado e 
ninguém investindo. Então 
vamos revitalizar o entorno 
da praça”.

Da Redação
Guaratinguetá

Uma operação da Polícia 
Civil prendeu ontem (10) 
dez homens acusados de 
envolvimento em assas-
sinatos ligados à disputa 
pelo comando do tráfico de 
drogas em Guaratinguetá.

De acordo com a DIG 
(Delegacia de Investigações 
Gerais) a operação, denomi-
nada Statera, cumpriu 17 
mandados de prisão e 19 
de busca e apreensão em di-
versos pontos do município. 

Os alvos da operação são 
apontados como suspeitos 

de envolvimento em   pelo 
menos quatro homicídios, 
motivados por uma disputa 
entre dois grupos crimi-
nosos rivais, que atuam 
principalmente nos bairros 
Santa Luzia e Parque Santa 
Clara, que tentam controlar 
o tráfico de entorpecentes 
em diversos pontos da 
cidade.   

Além das prisões, a Polí-
cia Civil também apreendeu 
armas, munições e drogas.  

O balanço sobre a quan-
tidade de produtos ilícitos 
apreendidos não havia sido 
divulgado até o fechamento 
desta edição.    

Operação desarticula 
quadrilha de traficantes 
de drogas em Lorena 

Após cerca de três meses de 
investigação, a Polícia Civil de 
Lorena prendeu, na manhã 
da última quarta-feira, oito 
membros de uma quadrilha 
de traficantes de drogas. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a operação cumpriu 
12 mandados de busca e 
apreensão em imóveis no 
Bairro da Cruz, Parque das 
Rodovias e Vila Passos. Os 
procurados são apontados 
como responsáveis pelo co-

mando da comercialização 
de entorpecentes em diversos 
pontos de Lorena e Canas.  

Além da prisão de sete ho-
mens e uma mulher, a opera-
ção resultou na apreensão de 
cinco quilos de cocaína, duas 
armas de fogo e um carro 
roubado.

Enquanto a mulher foi en-
caminhada à Cadeia de Apa-
recida, os criminosos foram 
recolhidos à Cadeia Pública 
de Lorena.

Policia investiga morte de 
homem no Parque Rodovias

Um homem foi assassina-
do na madrugada da última 
sexta-feira no bairro Parque 
das Rodovias, em Lorena.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima, que 
ainda não teve a identidade 
reconhecida, caminhava 
pela rua João Augusto de 
Lima, por volta das 5h, 
quando foi atingida com 

dois disparos de arma de 
fogo. 

Após ouvirem o barulho 
dos tiros, vizinhos acio-
naram o Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência), que ao chegar 
no local constatou o óbito.

A Polícia Civil de Lorena 
abriu um inquérito para 
investigar o crime. 

Assaltantes levam celulares 
em shopping de Lorena

Três assaltantes arma-
dos roubaram, na manhã 
da última quinta-feira, 54 
aparelhos celulares de uma 
loja no Eco Valle Shopping, 
de Lorena.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o trio invadiu o esta-
belecimento comercial por 
volta das 10h, trancando três 
funcionários e a gerente da 
loja no interior de uma sala. 

Após roubarem os celula-
res das prateleiras, os assal-
tantes fugiram em um carro 
que foi abandonado em uma 
estrada rural próxima ao 
shopping.

Um boletim de ocorrência 
foi registrado, mas os cri-
minosos não haviam sido 
identificados pela Polícia 
Civil até o fechamento desta 
edição. 
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Apoio federal garante mais de R$ 3,5 milhões 
para reforma de estádio municipal de Ubatuba
Prefeitura abre processo para contratação de construtora; obra prevê implantação de cobertura e irrigação

O estádio municipal Ciccillo Matarazzo, em Ubatuba, que passará por reforma com aporte federal

Foto: Divulgação PMU

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após firmar um convênio 
com o Governo Federal, 
a Prefeitura de Ubatuba 
revelou na última semana 
que captou mais de R$ 3,5 
milhões para a realização 
da reforma e modernização 
do estádio municipal Cic-
cillo    Matarazzo. Através da 
melhoria, o Executivo pre-
tende impulsionar a prática 
esportiva.

Localizado no bairro Pere-
quê Açu, o estádio, que tem 
capacidade para dois mil 
torcedores, foi inaugurado 
pela Prefeitura em 1972. 
“Batizado” com o apelido 
do ex-prefeito de Ubatuba, 
Francisco Matarazzo, o local 
tradicionalmente é palco 
dos principais campeonatos 
amadores de futebol do Li-
toral Norte.

Em 2007, uma obra muni-
cipal garantiu a construção 
de uma pista de atletismo, 
que conta com seis raias, 
para a disputa dos 51º Jogos 
Regionais.  

Já em 2018, a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Délcio Sato (PSD), 
constatou a necessidade de 
obras de recuperação no 
espaço público, devido à 

deterioração causada pela 
ação do tempo. 

Desde então, Ubatuba ini-
ciou uma série de tratativas 
com o Governo Federal, que 
no início de 2019 destinou 

pouco mais R$ 3,5 milhões 
para a reforma e moderniza-
ção do estádio. 

Na última segunda-feira, 
a Prefeitura anunciou que 
foi aberto o processo licita-
tório para a contratação da 
empresa que será responsá-
vel pela obra, que além da 
substituição do gramado e 
implantação de um sistema 
de irrigação, realizará a 
construção da cobertura da 
arquibancada, implantação 
do setor de camarote, aber-
tura de um estacionamento 
com 42 vagas, edificação de 
quatro vestiários e de uma 
sala de imprensa.

Além das melhorias estru-
turais, estão previstas tam-
bém as aquisições de equipa-
mentos de manutenção como 
micro trator com roçadeira, 
podador de gramado, car-
rinho de faixa de pintura 
de campo, compressor de 

ar para pintura, máquina 
de gelo e placar eletrônico 
para o campo de futebol. 
“Estamos muito felizes com 
a conquista dessa verba para 
as obras no estádio, afim de 
valorizar todas as pessoas 
que treinam, e proporcionar 
conforto aos usuários locais 
e a quem vem a Ubatuba 
para prestigiar os eventos 
esportivos. Além disso, um 
aspecto que priorizamos foi 
a acessibilidade, tanto nos 
banheiros como em rampas 
de acesso, promovendo a in-
clusão das pessoas com defi-
ciência”, destacou o prefeito. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Ubatuba, na última terça-
-feira, mais detalhes sobre a 
futura obra, como suas pre-
visões de início e conclusão, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fecha-
mento desta edição.  

Com verba do MIT, Cruzeiro revitaliza praça Antero Neves
Obras incluem melhorias na segurança e instalações de 
lazer; projeto aguardava licitação desde o último ano

Caroline Meyer
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
iniciou na última terça-feira 
a reforma da praça Doutor 
Antero Neves Arantes. Anun-
ciada em julho do ano passa-
do, a revitalização é fruto da 
verba recebida por meio do 
convênio do MIT (Município 
de Interesse Turístico).

Com um investimento de 
R$ 594.497,60, as obras 
incluem maior infraestru-
tura de segurança e lazer 
como a instalação de câmeras 
de segurança e base para a 
Guarda Municipal, além da 
pista de skate com nova pin-

tura, playground com piso 
de borracha e brinquedos de 
madeira plástica ecológica, 
duas fontes, sendo uma res-
taurada e outra nova fonte 
interativa em frente ao palco. 
Haverá também melhorias na 
iluminação com luminárias 
de led, palco com cobertura 
nova, reforma dos quiosques 
e construção do centro de 
Informações Turísticas e de 
Eventos.

Todo o projeto tem o pra-
zo de seis meses para ser 
concluído. As melhorias são 
financiadas pela Prefeitura 
e a secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, por meio 
da verba adquirida com o 

MIT, que elevou Cruzeiro a 
uma categoria maior dentro 
da relevância turística, o que 
garante verbas maiores para 
o investimento no setor.

As obras na praça já são a 
segunda, desde que o muní-
cipio recebeu o MIT em no-
vembro de 2017. A primeira 
delas foi no Teatro Capitólio, 
com aquisição de novos equi-
pamentos e instalações.

Outras cidades na região 
também possuem o título, 
como Cachoeira Paulista, Que-
luz e mais recentemente, La-
vrinhas. Já Aparecida, Cunha 
e Guaratinguetá são Estâncias 
Turísticas, nível seguinte ao 
de interesse turístico. A praça Antero Neves, a Praça da Sete, no Centro, que terá investimento de verba do MIT; obra iniciada

Foto: Jéssica Dias

Unidade móvel reforça atendimento de 
saúde em bairros afastados de Pinda
“Ônibus da Saúde” oferece exames e consultas em regiões rurais e periféricas

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Unidade móvel equipada 
para realizar consultas médicas 
nos bairros mais afastados da 
região central de Pindamo-
nhangaba, o “Ônibus da Saúde” 
realizou, no Castolira,  mais de 
mil procedimentos no último 
final de semana.  A iniciativa, 
que oferece diversos tipos de 
exames à população, busca re-
forçar também o atendimento 
na zona rural do município.

Constatando o aumento da 
demanda e as dificuldades de 
deslocamento dos pacientes de 
bairros periféricos e rurais de 
Pindamonhangaba, a atual ges-
tão municipal, comandada pelo 

prefeito Isael Domingues (PR), 
implantou no início de 2017 o 
projeto “Ônibus da Saúde”. A 
ação foi viabilizada após o Exe-
cutivo recuperar e modernizar 
o veículo, que estava parado há 
cerca de oito anos na secretaria 
de Obras, equipando-o com um 
consultório básico que permite 
a realização de diversos proce-
dimentos como atendimentos 
odontológicos, coletas de san-
gue, campanhas de vacinação 
e exames preventivos femini-
nos (testes ginecológicos de 
prevenção ao câncer do colo 
do útero).

O “Ônibus da Saúde” tam-
bém teve papel fundamental 
no atendimento às famílias 
do Residencial ‘Bem Viver’, 

inaugurado no fim de feverei-
ro de 2018, no Araretema. À 
época, a unidade “acolheu” por 
quase um mês os pacientes da 
região, enquanto a Prefeitura 
concluía a construção de uma 
UBS (Unidade Básica de Saú-
de), entregue à população em 
junho do mesmo ano.

Desde então, todas as segun-
das-feiras e finais de semana o 
consultório itinerante percorre 
os bairros da zona rural e 
outros pontos afastados da 
cidade. No último dia 4, foi 
a vez do bairro Castolira ser 
atendido.    

Na ocasião, médicos e enfer-
meiros realizaram mais de mil 
procedimentos, principalmente 
vacinações e exames preventi-

vos femininos. Já nas próximas 
semanas, a unidade percorrerá 
os bairros rurais dos Oliveiras, 
Cerâmica, Piracuama, Pinhão 
do Borba e Pinhão do Uma. 

A secretária de Saúde, Valéria 
dos Santos, destacou os pontos 
positivos da implantação do 
“Ônibus da Saúde”. “A unidade 
itinerante é um excelente 
suporte no atendimento aos 
pacientes que residem nas 
regiões mais afastadas. O 
cronograma da ação é dinâ-
mico e respeita a necessidade 
de cada bairro, ou seja, após 
identificarmos a demanda, 
disponibilizamos médicos des-
tas especialidades específicas, 
como clínicos gerais, pediatras 
ou ginecologistas”.

Ônibus da Saúde", estacionado na região do bairro da Castolira, em Pindamonhangaba; serviço já realizou mais de mil atendimentos

Foto:Divulgação PMP

Prefeitura de Potim 
finaliza obra e entrega 
UBS no Vila Olivia

Jéssica Dias
Potim

Os moradores de Potim 
passam a contar a partir 
da próxima segunda-feira 
com mais uma unidade 
de UBS (Unidade Básica 
de Estratégia de Saúde 
da Família). Atualmente, 
a cidade conta com seus 
UBS A, B, C, D, E, sendo 
uma no Centro.

Segundo a Prefeitura, o 
prédio teve a obra iniciada 
em gestões anteriores, e 
por conta da ausência de 
recursos que foram apon-
tadas pelo TCE (Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo), como indícios 
de desvio de dinheiro 
público, fez com que a en-

trega fosse adiada inúmeras 
vezes.

O investimento inicial da 
obra era de R$ 420 mil. Com 
o empreendimento parado 
por meses, houve a necessi-
dade de atualizar a tabela. 
Em 2018, a administração 
atual rescindiu o contrato 
com a antiga empresa. No 
mesmo ano, uma nova lici-
tação foi feita, com valor de 
R$ 86 mil, o que totalizou 
investimento de meio mi-
lhão de reais. 

Além da entrega da UBS 
“Maria Jose Raymundo”, no 
bairro Vila Olivia, a Prefei-
tura pretende entregar mais 
duas unidades na cidade, 
uma para este ano, e outra 
até 2020, todas com recur-
sos próprios.

Com recursos próprios, Prefeitura 
pretende entregar mais duas unidades
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Lorenvale tem programação musical 
e espaço dedicado à culinária tropeira
Festa com atrações musicais, ações culturais e gastronômicas segue até domingo

Apresentação musical durante o primeiro dia da Lorenvale, festa que segue até o próximo domingo

Foto: Divulgação PML

Da Redação
Lorena

A tradicional Lorenvale 
segue até este domingo com 
apresentações culturais, mú-
sica e comidas típicas. A fes-
ta, que acontece anualmente 
em Lorena, é uma iniciativa 
da secretaria da Cultura, com 
estrutura montada na praça 
Arnolfo de Azevedo. 

No final de semana, as atra-
ções se iniciam pela manhã 
de sábado, a partir das 9h, 
com a Lorenvale Literária, se-
guido do Mundo do Balão na 
Fonte. As 20h, a programa-
ção musical é retomada com 
show da banda Tá Ruim Mas 
Tá Bom, e com apresentação 
do sertanejo André Moraes.

O encerramento da festa 

tem programação musical 
mais enxuta, com duas atra-
ções voltadas para a família. 
A partir das 19h, o cantor 
Fábio Giffoni anima os vi-
sitantes, seguido da última 
atração dessa edição, Cordas 
da Mantiqueira, grupo de 
viola caipira de São José dos 
Campos.

Além do cronograma musi-
cal, o evento conta com uma 
novidade para este ano, o 
Espaço Tropeiro com Taioba, 
onde é possível degustar 
pratos típicos da culinária 
tropeira como quibebe e 
arroz carreteiro. Outras atra-
ções incluem também feira 
de artesanato, exposição de 
artes plásticas, além da já 
conhecida praça de alimen-
tação e parque infantil.

Silveiras prepara oitava edição da Festa do Pinhão
Da Redação 
Silveiras

Silveiras realiza entre os pró-
ximos dias 25 e 26 a 8ª Festa 
do Pinhão. Neste ano, faz parte 
da programação da festa o 1° 
Festival de Viola do bairro dos 
Macacos, com direito a muita 
gastronomia.

A série de shows se inicia no 
sábado, às 14h, e segue até às 
23h. Já no domingo começa 
às 11h, e segue até às 14h. As 
apresentações serão feitas pela 
Banda Dallas, Grupo “Tá Ruim, 
mas Tá Bom”, Grupo Capoeira 
“Semearte”, Folia de Reis Divino 
Espírito Santo SJB, projeto “O 
Violeiro” e Stalony e Banda. 
Além disso, o festival conta 
também com gastronomia com 

Pinda tem 
Teatro de 
Sombras até 
domingo

Em sua sexta edição, o Fes-
tival Internacional de Teatro 
de Sombras chegou à região. 
O evento, que é o único do gê-
nero no Brasil, segue até este 
domingo com oito companhias 
vindas do Japão, Alemanha, 
Espanha e Argentina.

A mostra passará por Tauba-
té, São Luiz do Paraitinga, Pin-
damonhangaba, Jacareí, São 
José dos Campos e Lagoinha, 
com uma programação varia-
da que inclui sete espetáculos 
diferentes, além de workshops 
artísticos e seminários relacio-
nados à atuação.

Em Pinda, o Festival se apre-
senta com a peça argentina 
“Dez Anos de Sombras”, uma 
homenagem aos dez anos da 
companhia Sombras Chinas, 
com um roteiro que perpassa 
por todos os estilos como a 
magia, o cinema mudo, a mú-
sica, o cômico, as artes visuais 
e o próprio teatro.

O espetáculo é gratuito e 
realiza uma única apresenta-
ção na próxima quinta-feira, 
às 15h, no Teatro Galpão, 
na rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, nº 2.750, no Parque 
das Nações.

Da Redação
Pindamonhangaba

chopp, cachaça, hambúrguer, 
quibe recheado, porquete, pra-
tos de cordeiro, pastéis, espeti-
nhos, bolos, doces, brigadeiros, 
pudim, cuscuz, sopas e paçoca..

Mais informações e progra-
mação completa no site da 
Prefeitura, silveiras.sp.gov.br.

Cunha – A Festa do Pinhão 
da cidade começou no último 
dia 26, e encerra neste fim 
de semana. O destaque para 
sábado é a cantora, violonista 
e apresentadora da TV Apare-
cida, Mariangela Zan (às 22h). 
Também sobem ao palco os 
artistas cunhenses Marquinhos 
e Zé Lino (às 16h) e Violeiros de 
Cunha (às 15h). O festival será 
encerrado com a apresentação 
de André Moraes e Banda, às 
21h30 do próximo domingo.Farofa de pinhão, um dos pratos que dão o gosto ao festival em Silveiras; evento de Cunha até domingo

Foto: Divulgação PMS
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Senac de Guaratinguetá abre 
inscrições para cursos livres

Onze cursos livres de 
curta duração do Senac de 
Guaratinguetá estão com 
inscrições abertas. O início 
das aulas está previsto para 
maio e junho. As áreas de 
capacitações são gestão e 
negócios; eventos e lazer; 
meio ambiente, segurança 
e saúde no trabalho; tecno-
logia da informação; saúde 
e bem-estar. 

A grade de cursos ofere-
cidos inclui introdução ao 
Office, pacote de programas 
do Windows com Word, 
PowerPoint e Excel, previsto 
para ser iniciado no pró-

ximo dia 18, aos sábados, 
das 9h30 às 12h30. Outra 
opção são as aulas de Quick 
Massage com início também 
no dia 18, das 13h às 17h.

Às quartas e quintas-fei-
ras são disponibilizados os 
cursos de monitor ambien-
tal, com início a partir do 
próximo dia 20, das 13h 
às 17h, e de promotor de 
eventos, que também será 
realizado às sextas-feiras e 
se inicia no próximo dia 29, 
das  19h às 22h. Os cursos 
de planejamento, programa-
ção e controle da produção e 
de photoshop acontecem de 
segunda-feira à sexta-feira e 
no mesmo horário, das 8h 
às 12, mas se iniciam em 

dias diferentes. O primeiro 
começa no dia 31de maio, 
e o segundo, no dia 19 de 
junho.

Para os que se interessam 
por administração, há tam-
bém o curso de auditoria 
interna em sistemas de 
gestão de meio ambiente, 
segurança e saúde ocupacio-
nal, qualidade e responsabi-
lidade social, previsto para 
se iniciar no dia 6 de junho, 
também de segunda-feira à 
sexta-feira, no período da 
noite, das 19h às 22h.

Nas aulas de noções de 
contabilidade e ciclo do 
saneamento, o tratamento 
de água e efluentes tam-
bém serão realizadas nos 

mesmos dias e horários, de 
segunda-feira à quinta-feira, 
das 19h às 22h. No dia 10 
de junho começa o curso 
contábil, e dia 24 de junho 
o curso de saneamento. Uma 
última opção oferecida é o 
de gerenciamento do tem-
po, que serão às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
14 às 18h, com início para 
o dia 19 de junho.

Os interessados em par-
ticipar devem se inscrever 
pelo site da unidade (sp.
senac.br/guaratingueta). As 
aulas serão na sede do Senac 
de Guaratinguetá, localizada 
à avenida Doutor João Bap-
tista Rangel de Camargo, 
nº50, no Centro.

Da Redação
Guaratinguetá

Fundo Social de Potim abre inscrições de cursos 
gratuitos para geração de renda em dois horários

Uma série de cursos são 
oferecidos pelo Fundo Social 
de Potim. As aulas visam 
promover a geração de renda 
para a população nas áreas 
de construção civil, corte e 

Da Redação
Potim

costura (escola de moda), pa-
daria artesanal, taboa, feltro, 
pintura em tecido, flores de 
palha de milho, decupagem 
e artesanato em biscuit em 
garrafas e jornal.

Para se inscrever é necessá-
rio ser morador de Potim. O 
interessado deve comparecer 

na sede do Fundo Social de 
Potim, que fica à rua Lindolfo 
Gomes, nº 196, no bairro Chá-
cara Tropical com RG e CPF. O 

início das aulas está previsto 
para essa segunda-feira, com 
horários no período da manhã 
e da tarde.

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:
ANTONIO JOSÉ SOURATY HINZ, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 16 de agosto de 1953, residente e domiciliado na Estrada Antônio Viotti Nogueira
de Sá, nº 24500, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba-SP, filho de ALOISIUS HINZ e
BENEDICTA SOURATY HINZ.
MARIA CÉLIA THOMAZ, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo,
estado civil solteira, de 49 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 12 de
dezembro de 1969, residente e domiciliada na Rua Soldado José Pires Barbosa, 650,
Parque das Nações, Pindamonhangaba-SP, filha de ERNESTO THOMAZ e DINALVA
FONSECA THOMAZ. 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,  14 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
30 de dezembro de 1975, residente e domiciliado Rua Maria Zelia dos Santos Oliveira
nº 15, ap. 04, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filho de DJARIO RAMOS DA
SILVA e MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA.
RAPHAELA DA SILVA MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária,
estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 17 de agosto de 1991, residente e domiciliada Rua Maria Zelia dos Santos Oliveira
nº 15, ap. 04, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filha de SAMUEL MARINHO
MACHADO e RUTE MARIA DA SILVA MACHADO. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EVERTON PAZ PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
comércio, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 1 de junho de 1995, residente e domiciliado à Rua Irene de Oliveira, 312,
Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de EPAMINONDAS PEREIRA DA
SILVA e MARINALVA MARIA DA PAZ.
NATHALY DYANA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 29 de julho de 1998,
residente e domiciliada à Rua Pedro Nogueira de Sá, 200, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filha de JOSÉ BENEDITO BARBOSA e CONCEIÇÃO DE JESUS DOS SANTOS
BARBOSA. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DARCI DA SILVA MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 5 de
setembro de 1968, residente e domiciliado na Rua Luiz de Araújo Filho, nº 21, Jardim
Yassuda, Pindamonhangaba-SP, filho de GERALDO LINO DE MACEDO e MARIA
APARECIDA DA SILVA MACEDO.
MARIA FATIMA DE ASSIS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em Redenção da Serra-SP, no dia
8 de março de 1973, residente e domiciliada na Rua Luiz de Araújo Filho, nº 21, Jardim
Yassuda, Pindamonhangaba-SP, filha de SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS e MARIA
EVARISTA GOMES DE ASSIS. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHAEL APOLINARIO FONTES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 9 de
junho de 1988, residente e domiciliado na Rua Coronel José Francisco, nº 4, Centro,
Pindamonhangaba-SP, filho de EDNA APOLINARIO FONTES.
ELEANDRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil
divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 4 de
outubro de 1986, residente e domiciliada na Rua Coronel José Francisco, nº 4,
Centro, Pindamonhangaba-SP, filha de LILIA DA SILVA. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de maio de
1984, residente e domiciliado Rua Matheus Romeiro nº 37, Centro, em
Pindamonhangaba SP, filho de MARCO ANTONIO DONOLA DE CAMARGO e ALIDA
MARIA MOREIRA GULLO DE CAMARGO.
CAROLINA PEREIRA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
fevereiro de 1989, residente e domiciliada Rua Major Mario Agnelo Lacerda nº 60, Crispim,
em Pindamonhangaba SP, filha de FLORIANO CAMPOS MAGALHÃES e MARIA HELENA
PEREIRA MAGALHÃES. 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,  15 de março de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 52/19 PROC. Nº 252/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição parcelada de alimentos 
para coffee break para atividades e eventos ofertados pela SADS, a realizar-se às 09h30min 
do dia 31 de Maio de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 53/19 PROC. Nº 274/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de ventiladores de parede 
para uso nas unidades da rede municipal de ensino, a realizar-se às 09h30min do dia 30 
de Maio de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 79/2019 – 
PROCESSO Nº 249/2019-SUP; 2802/2019-GPRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: contratação da empresa responsável pela prestação dos serviços artísticos 
do Grupo de Viola Caipira Cordas da Mantiqueira, cuja apresentação será realizada nas 
festividades da Lorenvale, no dia 12 de maio de 2019.
NELSON MORTONI DA SILVA – ME CNPJ Nº: 07.514.124/0001-34
VALOR TOTAL: R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2019

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 06/19 PROC. Nº 254/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços do tipo Técnica e Preço, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de apoio à adequação da estrutura organizacional da administração 
direta, revisão de Plano de Cargos e Carreiras para os servidores do Quadro Geral para a 
Prefeitura Municipal de Lorena e revisão do Estatuto do Servidores Públicos Municipais, a 
realizar-se ás 9h30min do dia 11 de junho 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
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 PROC. Nº 177/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança individual para uso da
Guarda Civil Municipal de Lorena/SP, conforme descrição, quantitativos e demais condições
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
CNPJ: 01.703.270/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 02.
VALOR TOTAL: R$ 10.620,00 (dez mil seiscentos e vinte reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/05/2019
CONTRATADA: RIBEIRO COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 18.829.256/0001-71
VENCEDORA DOS ITENS: 03.
VALOR TOTAL: R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/05/2019

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ref. ao PROC Nº 3287/19
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Termo de 
Ratificação do processo acima referido, onde lê-se “244/19SUP”, leia-se “243/19SUP”.
O restante permanecerá o mesmo

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 PROC. Nº 159/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de baterias automotivas novas para 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: HIPERSOM COMÉRCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA ME
CNPJ: 07.773.207/0001-48
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 05, 06, 07, 08.
VALOR TOTAL: R$ 27.680,00 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/05/2019

Ligações irregulares de esgoto são 
grandes vilões neste outono chuvoso

Da Redação
Guaratinguetá

O outono deste ano tem 
sido mais quente e chuvo-
so em comparação ao ano 
passado. Segundo dados do 
Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia), somente 
neste bimestre já choveu 
51% a mais que em 2018. 
Esse acúmulo de chuva, 
apesar de ser benéfico para 
os principais mananciais 
do País, também pode cau-
sar alguns transtornos na 
cidade, entre eles a sobre-
carga nas redes de esgotos, 
ou seja, aqueles coletores 
que são projetados e di-
mensionados para receber 
exclusivamente rejeitos do-

miciliares e comerciais, mas 
que muitas vezes recebem 
também águas das chuvas 
que deveriam ser destinadas 
aos córregos da cidade.

Quando isso ocorre, todo 
o volume de água da chu-
va que deveria chegar às 
galerias de águas pluviais, 
e posteriormente aos rios, 
vão diretamente para as 
tubulações. A Guaratingue-
tá Saneamento, empresa 
responsável pela coleta e 
tratamento de esgoto da 
cidade, explica que esse 
fluxo aumentado de água 
nas redes descaracteriza 
o efluente recebido que, 
após os temporais, acaba 
muitas vezes extravasan-
do nos poços de visita, ou 

Empresa faz alerta sobre os riscos de contaminações por conta dos extravasamentos de esgoto

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:
AGENOR CARVALHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista,
estado civil divorciado, de 60 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 08 de junho de 1958, residente e domiciliado na Rua Sargento Névio Baracho dos
Santos, nº 200, Crispim, Pindamonhangaba-SP, filho de AGENOR QUERINO DA
SILVA e MARIA HELENA DA SILVA.
KÁTIA REGINA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de
enfermagem, estado civil solteira, de 44 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de março de 1975, residente e domiciliada na Rua Sargento Névio
Baracho dos Santos, nº 200, Crispim, Pindamonhangaba-SP, filha de BENEDITO GIL
DE CASTRO e MARIA BENEDITA DE CASTRO. 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,  10 de maio de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO RODRIGO ALVES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
13 de julho de 1990, residente e domiciliado Rua Luiz Cesar Ferreira nº 40, bairro das
Campinas, em Pindamonhangaba SP, filho de ALMIR DE PAULA e BENEDITA
APARECIDA DE FATIMA ALVES DE PAULA.
MICHELE APARECIDA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora
de caixa, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de fevereiro de 1989, residente e domiciliada Rua Luiz Cesar Ferreira
nº 40, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO
WANDERLEY MOREIRA e ROSELI APARECIDA MOREIRA. 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,  10 de maio de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PATRICK EDUARDO LAZARIO TINEU VIVA, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante geral, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 16 de dezembro de 1996, residente e domiciliado na Rua Iracema Pereira
Resende, nº 255, Castolira, Pindamonhangaba-SP, filho de GILSON TINEU VIVA e
MARIA EUNICE LAZARIO.
ANA FLÁVIA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de junho
de 2000, residente e domiciliada na Avenida Theodorico Cavalcante de Souza, Nº
507, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba-SP, filha de ROGERIO MOREIRA e
RUBIANA MARIA PORFIRIO MOREIRA. 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,  10 de maio de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAUL CARNEIRO BASTOS MARQUES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
contador, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
28 de junho de 1991, residente e domiciliado Rua Áustria nº 120, Jardim das Nações,
em Taubaté SP, filho de PAULO ERNESTO MARQUES SILVA e HELOISA CARNEIRO
BASTOS MARQUES SILVA.
MARINA SAN MARTIN COELHO, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 16 de
junho de 1990, residente e domiciliada Rua das Grevíleas nº 485, Village Paineiras,
em Pindamonhangaba SP, filha de RICARDO AGOSTINHO CAVALCA COELHO e
MARISTELA AZEVEDO SAN MARTIN COELHO. 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,  10 de maio de 2019.

seja, os bueiros, como são 
popularmente conhecidos, 
e que dão acesso às redes 
subterrâneas, e até mesmo 
dentro das residências. A 
prática de conectar calhas 
e ralos na rede de esgoto 
é proibida por lei pelo 
Decreto Estadual nº 8468 
– 08/09/1976, inclusive 
passível de multa.

Segundo o coordenador da 
Guaratinguetá Saneamento, 
Felipe Parente, o esgoto 
é composto por 99% de 

resíduos líquidos e 1% de 
sólidos e, ao receber a água 
da chuva, o efluente bruto é 
diluído e as tubulações não 
suportam a sobrecarga. “Na 
maioria das vezes o cidadão 
não sabe se as instalações 
internas de seu imóvel estão 
corretas e acabam destinan-
do a água de chuva para as 
redes de esgoto. Nesse caso, 
nossa orientação é solicitar 
uma inspeção pelo telefone 
0800 77 12 195”, explica 
Parente. 
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 

99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
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
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na Santa 
Clara, para casal sem 

VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F: 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – ótimo estado. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 

Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda

FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Gua-
rá, Pinda e Taubaté. 
Telefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível 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 encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913

Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda

VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 

Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 

ASSINE A BANDA LÍDER COM O 0800-726-0800 NET.COM.BR OU VÁ 
ATÉ UMA LOJA CLARO

Serviço Wi-Fi Plus disponível a partir da velocidade de 120 MBPS e com maior alcance em comparação com o Wi-Fi convencional da NET. O sinal do modem Wi-Fi está sujeito a limitações, em 
função de obstáculos e da distância do local de acesso à internet. Banda larga líder em ultravelocidade – fonte: Anatel em agosto/2018. Consulte condições e disponibilidade em seu endereço.

WI-FI PLUS COM MAIS ALCANCE É
NOVIDADE, EMOÇÃO, TECNOLOGIA.
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