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Hospital 
Regional do 
Litoral Norte 
para junho

TÁ CHEGANDO...  Os foliões de Pindamonhangaba se preparam para comemorar o Carnaval com programação que se estende por 
nove dias. O Festival de Marchinha, Pré-Carnaval e desfile de tradicionais blocos acontecem em diversos pontos da cidade, com policiamento 
reforçado. Neste ano haverá revista para entrar nos eventos, mas o folião poderá levar sua bebida. A entrada para todos nas festividades 
é gratuita.  Marchinhas. O 11º Concurso de Marchinhas para o Carnaval de Antigamente 2019, em Caraguatatuba, segue com inscrições 
abertas até a próxima segunda-feira. O evento é organizado pela Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba). O Carnaval 
de Antigamente tem o objetivo de oferecer aos moradores e turistas uma festa familiar nos moldes dos antigos bailes carnavalescos 
embalados por marchinhas, confetes, serpentinas, máscaras, fantasias e bonecões. Pág. 9

Dória suspende 
assistência
a adolescentes
de Potim
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Câmara deixa Francisco 
Carlos longe das urnas
Falta de aplicação obrigatória no Fundeb em 2013 causou reprovação 
no TCE e no Legislativo; ex-prefeito não acredita em inelegibilidade

Os vereadores de Guaratin-
guetá rejeitaram as contas de 
2013 do ex-prefeito Francisco 
Carlos (PSDB). A votação defi-
nitiva foi realizada na última 
terça-feira e terminou com 
parecer favorável à recomen-

dação do Tribunal de Contas 
do Estado, que também havia 
se posicionado contra as con-
tas daquele ano. Dos 11 vere-
adores da Casa, oito votaram 
contra e três a favor do docu-
mento. Apesar da rejeição, o 

tucano não crê em perda de 
direitos políticos. O TCE havia 
rejeitado as contas pela falta 
de aplicação total dos 95% 
obrigatórios que deveriam 
ter sido investidos no Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-

senvolvimento da Educação 
Básica e da Valorização dos 
Profissionais da Educação). Em 
2013 o Executivo aplicou 90% 
no fundo, percentual abaixo do 
determinado.

Francisco Carlos: 8 a 3 amargo

O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, que assumiu a presidência do Codivap; gestão começa com missões

Codivap começa ano 
com “Missão Doria”

A nova diretoria do Codivap 
(Consórcio de Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Paraiba 
Litoral Norte e Mantiqueira) 
inicia a gestão já com deman-
das críticas que afetaram a 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba), como o 
corte de R$ 27,5 milhões do 
turismo regional. A prioridade 
das discussões da entidade com 
o Estado e União é a reversão 
dos convênios. O prefeito de 
Ubatuba, Délcio Sato (PSD), 
assumiu a presidência do Co-

Foto: Reprodução Codivap

divap em junho de 2018 após 
o afastamento da prefeita de 
Piquete, Teca Gouvêa (PSB). Ele 
foi eleito presidente com o pri-
meiro vice-presidente, Ernaldo 
Cesar Marcondes (prefeito de 
Aparecida, MDB) e a segunda 
vice-presidente, a prefeita de 
São Luiz do Paraitinga, Lúcia 
Bilard (PSDB). O primeiro de-
safio da nova mesa diretora é 
recuperar os convênios com o 
Estado, cortados, que atingiram 
o turismo regional.

O Governo do Estado reve-
lou na última semana que o 
Hospital Regional do Litoral 
Norte será inaugurado até o 
fim de junho, em Caraguata-
tuba. Apontada como peça 
chave para aperfeiçoar os 
atendimentos médicos na 
região, a unidade deveria ter 
sido entregue no primeiro 
semestre do ano passado. 
Iniciada em 25 de julho 
de 2016, a construção do 
Hospital Regional do Litoral 
Norte conta com um inves-
timento estadual de R$ 188 
milhões. 

Doria promete 
reconsiderar 
suspensão de 
R$ 27 milhões

Depois de confirmar a 
suspensão de R$ 27 milhões 
que seriam investidos no 
turismo da Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba, o 
Governo do Estado de São 
Paulo vai reconsiderar a 
medida. O recurso foi ga-
rantido aos municípios em 
2018 pelo então governador 
Márcio França (PSB), mas 
foi barrado por João Doria 
(PSDB), logo no primeiro 
mês de governo, em janeiro 
deste ano.
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Após a suspensão de R$ 27 
milhões para o turismo, pre-
feitos do Vale Histórico estão 
otimistas para recuperar os 
investimentos prometidos. 
Uma reunião com as lideran-
ças da secretaria de Turismo 
do Estado pode destravar as 
negociações pela recuperação 
dos recursos.

Vale Histórico 
se mobiliza 
para garantir 
recursos
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Potim teve mais um convênio 
encerrado pelo governador 
João Doria (PSDB). Após o can-
celamento de dois contratos 
de pavimentação, no valor de 
R$750 mil, a prefeita Erica 
Soler (PR) foi surpreendida na 
com anulação do Jepoe. 
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...as obras de modernização e 
adaptação de um novo sistema viá-
rio da Praça Rosendo Pereira Leite, 
de Lorena. Estão indo tão rápidas, 
que apesar da complexidade da 
construção - das galerias de águas 
pluviais, ciclovia, modificação dos 

canteiros, reconstrução das guias 
e sarjetas e o espaço para estacio-
namento em 45o - se os críticos do 
prefeito Fábio Marcondes cochi-
larem, o local estará inaugurado 
antes que inventem outra fakenews 
do embargo das obras.

Bastidores da Política

Fernando Motta

João Pita

Codivap - Consórcio de Desenvol-
vimento Integrado do Vale do Paraíba 
- que depois de anos de inércia, recebeu 
uma diretoria disposta a quebrar os pa-
radigmas do efeito causado pela Região 
Metropolitana (que ainda não mostrou 
porque veio) e começou a movimentar 
os prefeitos na recuperação dos recur-
sos cancelados pelo governador João 
Doria. Já no primeiro mês deste ano, o 
presidente do Consórcio, Délcio Sato, 
conseguiu enquadrar o secretário de De-
senvolvimento Regional, Marco Vinholi, 
em busca da restituição dos recursos, 
suspensos, teoricamente por ter a marca 
do ex-governador Márcio França.

Potim - O governador de São Pau-
lo, João Agripino Doria, que no afã de 
sucumbir projetos do seu antecessor 
Márcio França, suspendeu recursos e 
ações implantados no Governo do Estado 
durante o semestre passado. Em Potim 
por exemplo, após suspender os recursos 
na ordem de R$ 750 mil para infraestru-
tura já empenhados, atacou também os 
projetos de cunho social, como o Jepoe 
(Jovens no Exercício do Programa de 
Orientação Estadual), implantado na 
cidade com resultados significativos na 
diminuição da criminalidade. Com a 
suspensão insana, mais de cem jovens 
ficaram desassistidos no município.

Marquinhos Ramos

Atos e Fatos
“O dever de acertar 
está intimamente ligado 
ao direito de errar”

Márcio Meirelles   Armando Nogueira

"...preocupante a atitude 
dos Senhores Senadores diante 

da necessidade de reformas 
para o país"

Desgraça pouca é bobagem
Se não bastasse o prefeito Edson 

Mota ter suas contas rejeitadas em 
Silveiras (agora as de 2015, que o 
procurador-geral do Ministério Pú-
blico de Contas 
analisou um pe-
dido de reexame 
e negou provi-
mento), esta se-
mana foi exibida 
nas redes sociais 
a certidão que a 
prefeitura de Ca-
choeira Paulista, 
sob seu comando e indiretamente 
do ‘WS’, encontra-se impedida de 
celebrar convênios com os governos 
estadual e federal, consequentemente 
deixando de receber recursos, por 
inadimplência junto ao FGTS e INSS.

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

de Silveiras Pedro Paulo e o prefeito 
Edson Mota, principalmente se o 
churrasqueiro for o Paulo Antônio, 
e na mesa estiver os oposicionistas 
Marco Aurélio (pré-candidato a 
prefeito) e o Rafael Cardoso (o Quei-
jinho), que perdeu a eleição passada 
para o Guilherme Carvalho na Terra 
dos Tropeiros...

Mercado aquecido
Circula pelas esquinas de Ca-

choeira Paulista que o mercado da 
construção civil registrou alta nos 
últimos meses na cidade por conta 
do número de vereadores que resol-
veram construir simultaneamente, 
aproveitando os ‘bons ventos’ da 
‘motolândia’. Pesquisas mostraram 
que vereador, que nunca teve carteira 
de trabalho assinada, progrediu ao 
ponto de adquirir até mansão, en-
quanto outro, que mal tinha jazigo no 
cemitério, se tornou dono de aparta-
mento e terreno valorizado em local 
nobre do município. Seguindo o pro-
gresso, teve político dissimulando a 
venda e a compra do próprio imóvel. 
Corram que a polícia vem aí...

Mudança de domicílio...
Com liberdade para mudança 

de partido, disseram que o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel, ‘dor-
miu’ Solidariedade e acordou PSD 
(pelo menos na intenção), após um 
encontro recente com o deputado 
Marco Bertaioli, dias atrás na cidade 
de Mogi das Cruzes. Quem gostou 
da possibilidade de mudança de do-
micílio eleitoral do prefeito foi seu 
agora secretário de Turismo, Diego 
Miranda, que capitaneou cerca de 5 
mil votos para o deputado em solo 
cruzeirense.

Paredão
Contrários ao aumento de cadeiras 

na futura Câmara de Guaratinguetá 
ganham forças após o endosso do 
prefeito Marcus Soliva, em recente 
entrevista no Atos no Rádio. Se-
gundo comentários entre lideranças 
partidárias da cidade, a ideia de au-
mentar de 11 para 19 vereadores não 
tem apoio dos parlamentares Celão, 
Márcio Almeida e agora, aderindo o 
pensamento, Fabrício da Aeronáutica 
(que antes era favorável mas agora 
tem se mostrado contra). Pelo que se 
ouve entre os corredores do Legislati-
vo, a ideia de uma Câmara com mais 
vereadores não vira nem projeto de 
resolução para votação...

Fósforo queimado
Por oito votos a três, a Câmara 

de Guará decidiu pela rejeição das 
contas do ex-prefeito Francisco 
Carlos, seguindo recomendação 
do Tribunal de Contas. O assunto, 
que girou pelos cafezinhos e rodas 
políticas da cidade, terminou de for-
ma surpreendente. Quando muitos 
acreditavam que o ex-prefeito teria 
a necessidade de virar a seu favor 

A HORA DAS REFORMAS
O Congresso Nacional, com 

suas mesas diretoras, comissões 
empossadas, a espera do encami-
nhamento pelo Poder Executivo 
da Reforma da Previdência e da 
Segurança Pública.

O afastamento do presidente 
causou um certo descontrole e des-
compasso na data efetiva do envio 
da proposta para o Congresso, 
bem como, algumas divergências 
entre o que o presidente pensa e a 
sua equipe econômica acha que é 
importante. Reformas que chega-
ram ao conhecimento do público 
através da imprensa, a reforma 
dos militares, um certo desarranjo 
no início da legislatura causando 
ruídos que o governo teve que 
explicar.

Neste meio termo o ministro 
da Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, apresenta à socieda-
de a sua proposta para a melhoria 
do trâmite dos processos judiciais 
trazendo inovações no direito bra-

sileiro que encontrará resistências 
no Supremo Tribunal Federal 
(uma das cortes mais desprepara-
das, moral e juridicamente, fisio-
logista, que o país já constituiu).

A grande dúvida que surge é 
sobre qual projeto de reforma será 
encaminhado primeiramente: o da 
justiça e segurança pública ou a 
reforma da previdência.

O projeto do ministro Sergio 
Moro é uma das propostas do 
presidente Bolsonaro e o grande 
cabo eleitoral na sua vitória pre-
sidencial, uma vez que o projeto 
da reforma da previdência é ex-
tremamente técnico e a sociedade, 
por incrível que pareça, não tem 
um juízo pronto e acabado sobre 
esta reforma imprescindível para 
o saneamento das contas públicas.

As duas reformas são impor-
tantes para o país e serão discu-
tidas pela Câmara dos Deputados 
com uma renovação significativa 
formada por deputados sem expe-
riência parlamentar e um Senado 
Federal que deu demonstração 
de fanfarrice com a eleição da 
mesa. É preocupante a atitude 
dos Senhores Senadores diante da 
necessidade de reformas do país.

Imaginar um Senado Federal 
brasileiro nos moldes do Senado 
Romano formado por homens 
probos, sábios, os “mais velhos 
“da república, experientes, e as-

sistir um espetáculo de eleição de 
centro acadêmico com o desliga-
mento da energia elétrica, roubo 
do livro de convocação, discursos 
infindáveis, luta corporal, roubo 
da urna, número de cédula maior 
que o número de candidatos co-
loca um facho de incerteza nestas 
decisões cruciais para o país. No 
nosso caso, roubaram o livro de 
convocação (uma Senhora Sena-
dora inadvertidamente colocou 
na sua bolsa) e mais cédulas do 
que candidato elaborada por um 
senador distraído(!). Preocupante 
a atitude dos Senhores Senadores 
diante da necessidade de reformas 
para país.

O presidente Bolsonaro tam-
bém tem a sua opinião sobre a 
reforma da previdência e já se 
manifestou sobre a idade mínima. 
A sua incompreensão ao se dotar 
a mesma idade para as pessoas da 
região sul e sudeste que se apo-
senta e a população do Piauí que 
não alcança a idade mínima para 

aposentar (?).
A questão demográfica no país, 

que estuda a evolução do perfil 
do brasileiro, nunca foi levada 
a sério. No governo Fernando 
Henrique Cardoso se levantou a 
questão da reforma da previdência 
que foi bombardeada na Câmara 
dos Deputados pelo partido dos 
trabalhadores e todas as reformas, 
inclusive as propostas pelo parti-
do dos trabalhadores, não foram 
aprovadas, por uma questão mui-
to simples: eliminar privilégios. 
Nenhum partido assumiu esta 
questão e deixou o país refém da 
crise fiscal.

Portanto, a reforma da previ-
dência é uma reforma eminente-
mente técnica e nem o presidente 
tem embasamento técnico para 
opinar pois trata-se de estudos de 
alta reflexão matemática atuarial 
e estatística e o presidente está 
errado na sua visão de diferenças 
na idade média de aposentadoria 
por idade: não há grandes diferen-
ças entre os estados brasileiros no 
momento da aposentadoria.

Por falta de uma leitura acurada 
sobre as estatísticas demográficas 
o país de jovens e do futuro se 
transformará, em menos de uma 
década, em um país de velhos e 
do passado. Não souberam, ou não 
tiveram interesse ou competência, 
para ler o censo demográfico.

Isael Domingues

apenas um voto dos emedebistas, 
no caso a Tia Cleusa, a situação 
agravou com o posicionamento 
contrário à aprovação do vereador 
Luizão da Ração, seguido pelo co-
lega Pedro Sannini, momentos antes 
da votação. Para completar a tragé-
dia franciscana, Marcio Almeida e 
Celão engrossaram o calibre do tiro 
na saúde eleitoral do Chico Hair...

Faltando ração 
A conversa que a palavra do ve-

reador Luizão da Casa de Ração não 
'faz curva' parece que não se confir-
mou com o resultado da votação das 
contas do Chico Hair. Perguntem ao 
vereador Marco Evangelista!!!

Costura fina
Como um bom articulador, ve-

reador João Pita está comemorando 
a possibilidade da Unitau ocupar o 
prédio que abriga o Centro Saúde - 
próximo à Santa 
Casa, para ins-
talação do cur-
so de medicina 
pretendido para 
Guaratinguetá. 
Ah! Outra inter-
mediação do 'al-
faiate da política' 
que está próximo 
de se concretizar é a incorporadora 
que deverá agenciar os recursos para 
o restauro do Palácio da Homero 
Ottoni - aprovado pelo Condephaat 
no último dia 11, para que a cidade 
ganhe seu teatro novamente.

Multiuso
O vereador Marquinhos da Col-

choaria tem se destacado pelas suas 
ações nas mais diferentes áreas de 
Lorena. Apelidado pelos amigos e 
políticos mais próximos de ‘multiu-
so’, Marquinhos 
tem feito a inter-
locução entre os 
empresários do 
comércio local 
(por ser sua área) 
com o Executi-
vo, e além de in-
centivar e defen-
der as entidades 
sociais, tem trabalhado em projetos 
que buscam orientar adolescentes e 
jovens no desenvolvimento profis-
sional e de cidadania. Segundo sua 
assessoria, o vereador está nos ajus-
tes finais de uma programação que 
pretende apresentar nos próximos 
dias ao prefeito Fábio Marcondes.

Torcidas divididas
O alinhamento partidário da pró-

xima eleição em Piquete começa a 
definir grupos e duplas. Com a pos-
sibilidade de concorrer duas como 
muito três candidaturas majoritárias, 
chega ao mercado político local que 
a prefeita Teca Gouvêa está propen-
sa a ‘abençoar’ seu vice, o Xeroso, 
com Rominho para sucessão. Do 
lado oposto, porém sem intolerância, 

Carlos da Saúde está analisando 
além de nomes para somar de vice, 
qual o partido em que deve disputar. 

À procura de es-
paço e um grupo 
‘pra chamar de 
seu’, o ex-verea-
dor Fernandinho 
(orientado pelos 
irmãos Silvas) 
tenta sentir o 
clima para ver 
se viabiliza seu 

nome para disputa majoritária na 
base risco: ou ganha ou amarga mais 
quatro anos de ostracismo...

Fim da novela
Ponto alto da última sessão da 

Câmara de Pinda, a aprovação do 
projeto do Executivo que autoriza 
o pagamento de uma dívida mais 
de R$ 20 milhões com os servido-
res municipais referente ao DSR 
(Descanso Semanal Remunerado), 

repercutiu pelas 
rodas políticas 
do Mercado Mu-
nicipal. Enquan-
to sobraram elo-
gios para a ati-
tude do prefeito 
Isael Domingues 
(PR) em resolver 
o impasse que 

se arrastava há mais de 15 anos, foi 
alvo de críticas a postura dos vere-
adores de oposição que quiseram 
“pegar carona” no sucesso do pro-
jeto do Executivo. Para exemplificar 
a atitude dos oposicionistas, teve 
político que usou o dito popular: 
“De filho bonito todo mundo quer 
ser pai”. 

Reforço de peso
A gestão do prefeito de Ubatuba, 

Délcio Sato (PSD), ganhou um re-
forço de peso na última terça-feira. 
A ex-deputada federal e vereadora 
de Taubaté Pollyana Gama (PPS) 
assumiu o comando da secretaria 
de Educação. Além de sua sólida 

carreira legisla-
tiva, Pollyana 
tem uma vas-
ta experiência 
como professo-
ra, pedagoga e 
administradora 
escolar. De acor-
do com a nova 
secretária, ao 

aceitar o convite comungou obje-
tivos do prefeito Sato em promover 
melhorias no setor da educação 
infantil, elevar o IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Bá-
sica) e incentivar a formação e ca-
pacitação contínua dos professores. 

E por falar em Sato - reeleito 
presidente do Codivap para mais um 
mandato, neste início de semestre 
o órgão está se mostrando mais 
influente que o comando da Região 
Metropolitana. Talvez seja pela sua 
aproximação com João Doria!!!

Edson Notas

Délcio Sato

Visite antes que acabe...
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Por 8 a 3, vereadores rejeitam 
contas de Francisco Carlos e 
desmantelam projeto tucano
Falta de aplicação obrigatória no Fundeb em 2013 causou reprovação 
no TCE e no Legislativo; ex-prefeito não acredita em inelegibilidade

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guara-
tinguetá rejeitaram as con-
tas de 2013 do ex-prefeito 
Francisco Carlos (PSDB). A 
votação definitiva foi reali-
zada na última terça-feira, 
e terminou com parecer 
favorável à recomendação 
do Tribunal de Contas do 
Estado, que também havia 
se posicionado contra as 
contas daquele ano. Dos 11 
vereadores da Casa, oito vo-
taram contra e três a favor 
do documento. Apesar da re-
jeição, o tucano não crê em 
perda de direitos políticos.

O TCE havia rejeitado as 
contas pela falta de apli-
cação total dos 95% obri-
gatórios que deveriam ter 
sido investidos no Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e da Valorização dos 

Profissionais da Educação). 
Em 2013 o Executivo apli-
cou 90% no fundo, percen-
tual abaixo do determinado. 
Devido a essa medida, o TCE 
entendeu que deveria repro-
var as contas. O documento 
chegou à Câmara de Guara-
tinguetá, em definitivo, em 
dezembro do ano passado.

A comissão de Finanças e 
Economia, composta pelos 
vereadores Marcos Evan-
gelista (PSD), Marcelo da 
Santa Casa (PSD) e Fabrício 
Dias (MDB) analisou o docu-
mento, elaborou o Projeto 
de Decreto Legislativo e o 
colocou em votação. Dos 
três parlamentares dessa 
comissão, Evangelista e 
Marcelo votaram a favor 
das contas, enquanto Dias 
se posicionou contra. 

Na votação aberta, João 
Pita (PSB) foi o terceiro a 
votar a favor. Os vereado-
res Marcelo Coutinho, o 

Celão (PSD), Luizão (PR), 
Márcio Almeida (PPS), Pedro 
Sannini (PTB), Nei Carteiro 
(MDB), Décio Pereira (MDB) 
e Tia Cleusa (MDB) votaram 
pela rejeição das contas, e o 
placar terminou em 8 a 3.

Presidente da Casa, Celão 
afirmou que a votação foi 
realizada dentro do prazo 
legal na Câmara e respondeu 
que o ex-prefeito não deverá 
perder direitos políticos 
com a rejeição das contas. 
"No meu entendimento, 
pelo que pude analisar das 
contas, ele não deve perder 
direitos políticos, mas ca-
berá ao Tribunal fazer essa 
análise. Adianto que não 
houve nenhum tipo de dolo 
ao erário público, ou seja, 
não houve fraude ou desvio 
de dinheiro", concluiu.

Francisco Carlos afirmou 
ter sido pego de surpresa, 
já que esperava que suas 
contas fossem aprovadas 

pelos vereadores. O ex-pre-
feito se mostrou tranquilo 
quanto a possibilidade de 
inelegibilidade, e atribuiu 
a derrota no plenário a um 
julgamento político feito 
pelos parlamentares. 

“No geral, o julgamento da 
Câmara Municipal é político, 
mas na nossa ótica esse 
julgamento não afeta a can-
didatura de quem quer que 
seja. Ele não torna a pessoa 
inelegível em decorrência 
da matéria. Se fosse outra 
matéria, outra discussão, 
poderia ser, mas nesse caso 
específico, na nossa visão, 
não dá inelegibilidade. É a 
única consequência desse 
julgamento político feito 
pela Câmara, ficar inelegí-
vel ou elegível, neste caso a 
matéria é sanável e não há 
qualquer prejuízo no nosso 
entendimento", ressaltou o 
tucano.

O julgamento na Câmara 

O ex-prefeito Francisco Carlos, que teve as contas rejeitadas em Guará

não torna o ex-prefeito 
inelegível imediatamente. 
Para haver inelegibilidade, 
é necessário haver dolo por 
parte do agente público. 
A Justiça Eleitoral deter-

minará se ocorre ou não a 
inelegibilidade de Francisco 
Carlos através de uma ava-
liação de todo o processo 
que tramitou no TCE e no 
Legislativo Municipal.

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

O Governo do Estado reve-
lou na última semana que o 
Hospital Regional do Litoral 
Norte será inaugurado até 
o fim de junho, em Cara-
guatatuba. Apontada como 
peça-chave para aperfeiçoar 
os atendimentos médicos na 
região, a unidade deveria ter 
sido entregue no primeiro 
semestre do ano passado.

Estado anuncia entrega 
do Hospital Regional do 
Litoral Norte para junho
Construção da unidade de Caraguá tem atraso de oito 
meses; obra conta com investimento de R$ 188 milhões

Iniciada em 25 de julho 
de 2016, a construção do 
Hospital Regional do Litoral 
Norte conta com um inves-
timento estadual de R$ 188 
milhões. Em contrapartida, a 
Prefeitura de Caraguatatuba 
cedeu uma área de pouco 
mais de 20 mil m², no bairro 
Pontal Santa Marina, para a 
implantação da unidade.

Anunciada pela gestão do 
ex-governador Geraldo Alck-
min (PSDB), a obra tinha seu 

prazo de conclusão estipu-
lado para o fim de junho de 
2018, mas de acordo com o 
Estado, a edificação atrasou 
devido à demora na liberação 
de licenças ambientais. O en-
trave resultou no adiamento 
da conclusão do aterramento 
da área, procedimento que 
busca impedir inundações 
no local e também evitar 
acidentes devido a proximi-
dade com um gasoduto da 
Petrobras.

O futuro Hospital Regional, em Caraguatatuba, que atenderá demanda do Litoral Norte e Vale do Paraíba

Foto: Reprodução PMC

Em nota oficial à imprensa 
regional no último dia 8, a 
atual gestão estadual, co-
mandada pelo governador 
João Doria (PSDB), revelou a 
nova expectativa de entrega 
da unidade, que contará com 
220 leitos e nove salas de 
cirurgia.

Com 7 mil m² de área 
construída e seis pavimentos, 
o hospital será referência 
regional em atendimentos 
de urgência e emergência, 
cirurgias eletivas (agenda-
das) e internações. As espe-
cialidades abrangidas serão 
clínica médica, neurologia, 
traumatologia, ortopedia 
e UTI - Adulto (Unidade de 

Tratamento Intensivo).
Atualmente, os pacientes 

do Litoral Norte têm como re-
ferências hospitais regionais 
localizados em Taubaté e São 
José dos Campos. A expecta-
tiva do Estado é que o fun-
cionamento da nova unidade 
contribua para “desafogar” 
a demanda de atendimento.

Exames – Em nota oficial, 
o Governo do Estado anun-
ciou na última semana que 
a primeira fase do “Corujão 
da Saúde” no Vale do Paraíba 
será realizada no próximo 
dia 25 no Hospital Regional 
de Taubaté. A ação, que 
também será realizada em 
Campinas e na Grande São 

Paulo, busca zerar a fila de 
exames. 

Segundo o secretário 
da Saúde, José Henrique 
Germann, serão realizados 
31.478 exames, sendo de 
endoscopia 3.904, mamo-
grafias 2.586 e ultrassons 
24.988. “Estamos fazendo 
um grande esforço para agi-
lizar a realização dos exames 
de imagem mais solicitados 
na rede pública, eliminan-
do a demanda reprimida e 
assegurando o tratamento 
dos pacientes. Já estamos es-
tudando as próximas etapas 
e regiões onde o ‘Corujão’ 
estará presente, abrangendo 
todo o estado”, explicou.

Caroline Meyer 
Da Redação

Motivado pelo desas-
tre em Brumadinho-MG, a 
ANA (Agência Nacional das 
Águas) anunciou a vistoria 
presencial da barragem 
Lago Hotel Bocaina, em 
Bananal. Outras 51 áreas 
semelhantes consideradas 
prioritárias no País também 
devem passar por avaliação.

A preocupação aumentou 
após o desastre do último 
dia 25, com o rompimento 
da barragem do Córrego 
do Feijão, em Brumadinho, 
que provocou a morte de 
165 pessoas e deixou ou-
tras 160 desaparecidas. A 
vistoria anual realizada pela 
entidade, que costuma con-
templar trinta barragens, 
passou para 52. No estado, 
serão quatro áreas inspe-
cionadas, com prazo para a 
conclusão da avaliação de 
noventa dias.

Barragem em Bananal é incluída em lista de vistoria pela ANA
Número de barragens inspecionadas aumenta para 52; Agência Nacional tem agenda de visitas até o final de maio

A lista de locais atendi-
dos pela agência inclui 23 
barragens não visitadas em 
2018, sendo que três delas 
em estado crítico, com alte-
rações que comprometem 
a sua segurança, 15 que es-
tavam previstas para serem 
atendidas no planejamento 
deste ano, e outras 11 que 
ainda não estão operantes 
na transposição do Rio São 
Francisco.

No último dia 29, o go-
verno indicou que todas as 
3.387 barragens de todos os 
tipos que existem no Brasil 
passassem por fiscalização 
dos 43 agentes federais e 
estaduais. Existem 2.624 
barragens de água, desse 
total cerca de 77% serão vis-
toriadas na ação deste ano.

A ANA não é responsável 
por barragens como a de 
Brumadinho, já que as cons-
truções de rejeito de minério 
são de responsabilidade da 
ANM (Agência Nacional de 

Mineração).
Um levantamento da ANA, 

o Relatório de Segurança 
de Barragens, apontou que 
98% das 742 barragens 
catalogadas na RMVale não 
haviam recebido a classifica-
ção de risco. O estudo, reali-
zado em 2017, foi divulgado 
no ano passado.

O relatório apontou que 
a barragem Bananal foi 
considerada de risco médio 
para rompimento. Além 
dela, outras dez barragens, 
todas de hidrelétricas, foram 
taxadas de risco baixo para 
rompimentos, em cidades 
como Paraibuna, Lavrinhas 
e Queluz.
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Estado promete reconsiderar suspensão 
de R$ 27 milhões do turismo na região
Valor barrado em convênios afetam orçamentos no Vale; cidades devem encaminhar novas propostas

Leandro Oliveira
Região

Depois de confirmar a 
suspensão de R$ 27 milhões 
que seriam investidos no 
turismo da Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba, o 
Governo do Estado de São 
Paulo vai reconsiderar a 
medida. O recurso foi ga-
rantido aos municípios em 
2018 pelo então governador 
Márcio França (PSB), mas 
foi barrado por João Doria 
(PSDB), logo no primeiro 
mês de governo, em janeiro 
deste ano.

À época, a secretaria de 
Turismo do Estado alegou 
que não haviam reservas 
orçamentárias em 2018 que 
garantissem o encaminha-
mento das verbas. Em 18 de 
janeiro foi feito um decreto 
por Doria que suspendia os 
repasses a diversas cidades 
do estado. A repercussão 
foi negativa, já que afetou 
diretamente Municípios de 

Interesse Turístico e Estân-
cias Turísticas.

Da região, Caraguatatuba 
e Ubatuba, no Litoral Norte, 
sofreram cortes de R$ 7 
milhões e R$ 5,7 milhões, 
respectivamente. Apareci-
da foi a terceira que mais 
perdeu recursos, acima de 
R$ 3 milhões.

O chefe de gabinete da 
secretaria de Turismo do 
Estado, Guilherme Miranda, 
explicou a medida. “Nós 
ficamos preocupados, pois 
para celebrar, precisamos 
dessa nota. Quando gira o 
ano e não há empenho, e o 
ano vira, o dinheiro volta 
para o Tesouro, ou seja, são 
convênios assinados que 
não tinham valor legal jus-
tamente por não ter reserva 
orçamentária. Esse foi o 
motivo que levou ao cance-
lamento de 176 convênios”, 
ressaltou, Miranda.

Agora,  os municípios 
precisarão encaminhar ao 
Turismo do Estado as so-

licitações para receber os 
recursos. Os pedidos preci-
sam ser feitos novamente e 
é necessária comprovação 
documentada de onde a 
verba será investida. Após 
isso, caberá ao governo es-
tadual a liberação ou não do 

montante solicitado.
“Como em 2018 o orça-

mento não foi empenhado e 
virou o ano para 2019, esse 
recurso específico voltou 
para o Tesouro. O que nós 
vamos fazer é receber os 
pleitos novamente utilizan-

do o orçamento de 2019. 
O que nós não poderíamos 
fazer é continuar jogando 
para frente convênios que 
não tinham valor legal, 
mas na medida que a gente 
recebe os pleitos de novo, 
os convênios podem cami-

nhar”, concluiu Miranda.
Através de nota, a Prefei-

tura de Aparecida informou 
que o prefeito Ernaldo César 
Marcondes (MDB) se reu-
niu com representantes da 
secretaria de Turismo do 
Estado. A nota afirma ainda 
que a secretaria estadual 
vai reanalisar os pedidos, e 
se houver concordância, os 
recursos poderão ser empe-
nhados neste ano.

“Conforme orientação 
da secretaria de Turismo, 
a Prefeitura de Aparecida 
está seguindo todas as re-
comendações e realizando 
todos os encaminhamentos 
necessários para que a cida-
de reverta o cancelamento 
dos convênios e possa dar 
continuidade ao projeto da 
administração municipal 
de melhorar infraestrutura 
para acolher melhor os 
turistas e oferecer melhor 
estrutura também aos mu-
nícipes do município”, frisou 
a nota.

Doria (à esq.) barrou convênios assinados no fim da gestão de Márcio França; prefeitos preocupados

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após a suspensão de repas-
ses na ordem de R$ 27 mi-
lhões para projetos ligados ao 
turismo de cidades da região, 
prefeitos do Vale Histórico 
estão otimistas para recuperar 
os investimentos prometidos 
para o turismo. Uma reunião 
com as lideranças da secreta-
ria de Turismo do Estado pode 
destravar as negociações pela 
recuperação dos recursos. La-
vrinhas se tornou Município 
de Interesse Turístico nesta 
semana, e outras cidades 
estão se movimentando para 
atrair repasses para o setor.

Há duas semanas o governo 
de São Paulo, encabeçado por 
João Doria (PSDB), suspendeu 
repasses garantidos em 2018 
pelo então governador Márcio 
França (PSB). O Governo do 
Estado alegou que não haviam 
receitas orçamentárias que 
garantissem a aplicação dos 
convênios. Em todo o estado 
foram 35 cidades conside-
radas estâncias turísticas e 
outros sessenta MIT's.

Nesta semana, prefeitos e 
representantes de cidades 
do Vale Histórico estiveram 
em Guaratinguetá para o 
lançamento de um progra-
ma de incentivo ao turismo 
na região. O prefeito de São 
José do Barreiro, Alexandre 
Braga (MDB), afirmou que os 
municípios precisam se unir 
para recuperar o investimento 
prometido.

“Isso é muito triste. Nós so-
mos um local muito esquecido 

Prefeitos do Vale Histórico se mobilizam 
na tentativa de garantir recursos barrados
Lideranças municipais traçam estratégias para reaver verbas estaduais garantida em 2018

e abandonado, e ainda vem 
essa notícia. Nós estamos 
tentando reverter. Eu faço 
parte da Aprecesp (Associação 
das Estâncias Turísticas), e 
estamos tentando reverter 
isso", afirmou. "Neste sábado 
teremos a primeira reunião 

com o secretário de Turismo 
do Estado. A reunião é só para 
as cidades que são estâncias 
turísticas, e nós estamos ten-
tando dialogar com o secretá-
rio e com o governador para 
recuperar o investimento", 
relatou ao Jornal Atos.

O discurso de Braga é pa-
recido com o de Laurindo 
Joaquim Garcez (PSDB), pre-
feito de Queluz. O tucano 
afirmou que a região tem 
alto potencial turístico de-
vido ao conteúdo histórico 
das cidades e fazendas. Para 

o chefe do Executivo, apesar 
de pequenos, os municípios já 
se preparam para receber os 
visitantes.

“Só faltam da nossa re-
gião Arapeí e Silveiras, que 
estão sendo analisadas pela 
secretaria de Turismo para 

se transformarem em MIT's. 
Tenho certeza que elas vão 
se enquadrar no programa. 
Temos duas estâncias que 
são Bananal e São José do 
Barreiro, e a nossa região 
será muito voltada para o 
turismo”, afirmou o prefeito, 
que explicou ainda que os 
preparativos para o Carnaval 
de Queluz estão na reta final.

A reunião entre os prefeitos 
e o secretário de Turismo do 
Estado, Vinícius Lummertz, 
está marcada para hoje, em 
Águas de Lindoia, onde será 
realizado um evento destinado 
a discussões sobre o setor.

Lavrinhas entra para grupo 
com título de Município
de Interesse Turístico
À espera de verbas, cidade projeta trabalhos para o setor; 
sancionada, nomeação atende estratégia após Plano Diretor

Caroline Meyer
Lavrinhas

Desde 2017, as cidades 
da região estão em busca 
do título de MIT (Município 
de Interesse Turístico). O 
mais recente a ser nomeado 
foi Lavrinhas, que teve seu 
pedido aprovado pela Alesp 
(Assembleia Legislativa de 
São Paulo), no último dia 5.

O título garante um repas-
se estadual de R$ 600 mil 
para cidades categorizadas 
nesse quesito. As verbas 
devem ser investidas no 
turismo. A aprovação das 
cidades definidas como 
MIT foram iniciadas no ano 
passado, quando o então 
governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB), 
aprovou um pacote com 
vinte cidades que passaram 
a ser MIT. Além de Lavri-
nhas, outros 42 municípios 
também integraram a ca-
tegoria, totalizando os 140 
anunciados nessa condição.

O processo para a obten-
ção da nomenclatura foi 
iniciado na cidade há três 
anos, quando foi elaborado 
seu primeiro Plano Diretor 
de Turismo, um dos itens co-
brados pelo Estado. O docu-
mento foi encaminhado ao 
Dadetur (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos), 
que o aprovou em dezembro 
de 2017. Após o aval da en-
tidade, o plano passou por 

uma nova avaliação técnica 
até ser autorizado pela Alesp.

O prefeito de Lavrinhas, Dr. 
Sergio Ruggeri (PTB), exaltou 
a importância da conquista 
e destacou os planos da ad-
ministração para a aplicação 
da verba. “Lavrinhas é uma 
cidade turística há muitos 
anos, só não foi reconhecida. 
Hoje, virão R$ 600 mil anu-
ais para que a gente possa 
investir no turismo. Existe um 
cronograma de projetos que 
farão com que Lavrinhas dê 
um passo grande a frente de 
muitas cidades”, exaltou. “É 
importante que os projetos 
estejam em andamento, para 
que quando recebermos o 
dinheiro, seja continuado”.

De acordo com o secretário 
de Turismo e Cultura, André 
Barreiros, o Plano Diretor des-
tacou os potenciais turísticos 
da cidade como o Pico do Jacu 
(pedra natural projetada), 
Pico Agudo, Alto do Capim 
Amarelo, a antiga estação de 
trem e a igreja São Francisco 
de Paula, em Pinheiros, local 
onde os primeiros vilarejos 
surgiram. A sua proximidade 
com a Serra da Mantiqueira e 
a presença de rios com águas 
cristalinas também foi desta-
cada nos mirantes naturais e 
na Fonte Mirifica. A análise 
aponta ainda os locais que 
podem ser explorados, como 
o turismo náutico, montanhis-
mo, arvorismo e ecoturismo. 
Todos esses pontos contaram 
com o auxílio de entidades 

que ajudaram na elaboração 
do documento enviado ao 
Governo do Estado.

As localidades naturais 
foram definidas junto ao 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo) como sinaliza-
ção turística, enquanto os 
de caráter histórico são de 
responsabilidade do Infotur.

Após o título de MIT, o 
secretário explicou como os 
investimentos serão aplicados 
em Lavrinhas. “Os projetos 
são desenvolvidos pela se-
cretaria de Obras e Planeja-
mento junto com a secretária 
de Turismo e Cultura, de 
acordo com as necessidades 
apontadas pelo Comtur. Após 
a aprovação, as ações priori-
tárias são encaminhadas ao 
COC (Conselho de Orientação 
e Controle) e ao Cpos (Consul-
toria e Gestão de Convênios), 
em São Paulo, que já realiza 
os orçamentos e libera a verba 
conforme o andamento das 
obras”, detalhou Barreiros, 
que mencionou ainda que 
os valores são definidos com 
base em três fontes diferentes, 
de modo que o total estimado 
não ultrapasse o valor do 
convênio.

Na região, Cruzeiro conquis-
tou o título em 2017. Queluz 
e Cachoeira Paulista conse-
guiram a aprovação no ano 
seguinte. Além dessas cidades, 
outras localidades seguem na 
busca pela condição, como 
Lorena, Pindamonhangaba 
e Potim.

Prefeito de Silveiras, Guilherme Carvalho, durante reunião do Codivap

Foto: Reprodução/Codivap
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Prefeito de Ubatuba encara 
“missão Doria” e o Codivap
Consórcio se une para recuperar recursos do turismo; encontro 
discute demandas da região como saúde e segurança pública

Rafaela Lourenço
Região

A nova diretoria do Codi-
vap (Consórcio de Desenvol-
vimento Integrado do Vale 
do Paraiba Litoral Norte e 
Mantiqueira) inicia a gestão 
já com demandas críticas 
que afetaram a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba), como o corte de 
R$ 27,5 milhões do turismo 
regional. A prioridade das 
discussões da entidade com 
o Estado e União é a rever-
são dos convênios.

O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), assumiu 
a presidência do Codivap 
em junho de 2018 após o 
afastamento da prefeita de 
Piquete, Teca Gouvêa (PSB). 
Ele foi eleito presidente, com 
o primeiro vice-presidente, 
Ernaldo Cesar Marcondes 
(prefeito de Aparecida pelo 
MDB) e a segunda vice-presi-
dente, a prefeita de São Luiz 
do Paraitinga, Lúcia Bilard 
(PSDB). O primeiro desafio 
da nova mesa diretora à 
frente dos municípios da 
região é recuperar os convê-
nios com o Governo do Esta-
do cortados, que atingiram 
o turismo regional.

De acordo com Sato, foram 
realizadas três reuniões 
para debater o assunto. “Não 
podemos perder aquilo que 
já conquistamos. Se deixar-
mos passar o tempo não 

O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, que assumiu a presidência do Codivap; gestão começa com missões

Foto: Jéssica Dias

vai ser possível resgatar. 
Estamos nos mobilizando, 
e talvez a próxima reunião 
da Aprecesp (Associação 
das Prefeituras das Cidades 
Estância do Estado de São 
Paulo) faremos uma pre-
sença maciça de prefeitos, 
conselhos e políticos rela-
cionados ao turismo”.

Sato se reuniu com o se-
cretário de Desenvolvimen-
to Regional do Estado de 
São Paulo, Marco Vinholi, e 
o secretário de Turismo do 
Estado, Vinicius Lummertz, 
que contou que a posição do 
Estado é de um mês para dar 
respostas sobre os recursos 
cortados. “Precisamos de 

O prefeito de Guará, Marcus Soliva, que também cobra João Doria

respostas porque há proje-
tos e obras em andamento. 
Já é o mínimo que os muni-
cípios têm, alguns não tem 
nenhuma outra arrecadação 
na questão turística. Esse 
corte de verba vai trazer 
grandes prejuízos”, frisou.

A primeira reunião do 
Codivap do ano contou com 

16 prefeitos da região e a 
presença dos deputados 
estaduais Antônio Carlos 
Junior (PSDB) e Sérgio Vic-
tor (NOVO).

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 
que participou do encon-
tro, destacou três pautas 
apresentadas por ele para a 
discussão regional: o refor-
ço na segurança pública, a 
construção de um hospital 
regional na região do Médio 
Vale e o prolongamento da 
Rodovia Governador Carva-
lho Pinto. 

Em entrevista ao progra-
ma Atos no Rádio, Soliva 
questionou os repasses da 

Saúde e cobrou agilidade 
de Doria. “Quando temos a 
necessidade de atender mais 
cidades, o governo não re-
põe o custo que o município 
banca. Você tendo um hos-
pital regional, é custeado na 
integralidade pelo estado. O 
João Doria, age mais rápido”. 

Não há data definida para 
a próxima reunião do con-
sórcio. Segundo o presidente 
Sato, a previsão é que seja 
realizada entre fevereiro 
e março, mas que os tra-
balhos seguem alinhados 
com o foco na recuperação 
dos repasses do turismo, os 
royalties e em seguida, a 
saúde e a segurança pública.

Juliana Aguilera 
Guaratinguetá 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá finalizou, no último dia 
12, a pavimentação da última 
rua do bairro Jardim do Vale 
1. Foram investidos R$ 3,3 
milhões em drenagem e pavi-
mentação de 18 vias no local.

A obra foi feita em parceria 
com a Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá). Moradores avaliam 
como positiva a mudança, mas 
afirmaram que algumas vias já 
cedem ao peso de caminhões 
e estão se esburacando.

Criado há 25 anos, o bair-
ro Jardim do Vale 1 possui, 
segundo último censo do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) de 
2010, aproximadamente 5,4 
mil moradores. A pavimen-
tação começou em junho de 
2018 e a mudança agradou 

Guará conclui pavimentação de 18 ruas no Jardim do Vale 1
Prefeitura investe R$ 3,3 milhões em recuperação de vias do bairro; moradores esperam fim de buracos, barro e poeira

moradores que esperaram por 
tanto tempo o fim dos buracos 
e lamas.

A dona de casa Cláudia Fer-
reira, 40 anos, vive no bairro 
há sete anos e explicou que 
a pavimentação melhorou 
seu dia-a-dia. “A minha rua 
foi finalizada em dezembro. 
Agora não tem mais barro, 
nem poeira. Ficou ótimo para 
mim”, afirmou. A única recla-
mação feita pela moradora é 
que não está acontecendo a 
vazão adequada da água da 
chuva. “Não entra na minha 
casa, mas no vizinho de lado 
entra. A minha outra vizinha 
teve que aumentar a calçada 
dela”, contou.

A invasão da água da chuva 
também acontece em outras 
ruas. O vendedor Rudimar 
Batista, 28 anos, mora na 
Rua 24, uma das primeiras a 
receber o asfalto, e explicou 
que no início o problema não 

acontecia. “Filtrava bem, mas 
agora entra bastante em casa. 
A rua também está cheia de 
buracos por causa dos cami-
nhões pesados que vão para 
o supermercado aqui perto”, 
reclamou.

A Rua 24 é a que está em 
piores condições. O entrega-
dor Andrei Sousa, 40 anos, 
trabalha com frequência no 
bairro e afirmou que por 
causa do peso dos caminhões 
as ruas que ligam na avenida 
Agenor Pires da Fonseca es-
tão com ondas e buracos. “A 
pavimentação ficou boa, mas 
lá na rua 24, 40 e 41 já está 
assim”, reforçou.

O bairro Jardim do Vale 1 é 
o quinto bairro da gestão do 
prefeito Marcus Soliva (PSD) a 
receber pavimentação. Outros 
bairros investidos são Jardim 
do Vale 2, com R$ 5 milhões 
na primeira etapa, e bairro 
São Manuel.Trabalho de pavimentação no bairro Jardim do Vale 1; cidade amplia área de ruas recuperadas desde 2017

Foto: Divulgação PMG

Juliana Aguilera
Região

A partir de fevereiro, 28 
cidades do Vale do Paraíba 
passarão a ter cadastro bio-
métrico obrigatória para as 
futuras eleições. Os eleitores 
têm até o dia 19 de dezembro 
de 2019 para atualizarem o 
título. Quem não comparecer 
ao local ou não quitar suas 
pendências com a Justiça Elei-
toral terá o título cancelado.

Em 2018, apenas seis cida-
des do Vale tiveram a atuali-
zação obrigatória, entre elas 
Cunha, Queluz e Piquete.

A biometria é uma ferra-

Cartórios da região dão início a serviço de cadastramento 
biométrico para facilitar acesso de eleitores para 2020
Mudança passa a ser obrigatória para as eleições municipais; medida promete qualificar sistema

menta que identifica o eleitor 
a partir da impressão digital. 
Segundo a chefe do Cartório 
de Guaratinguetá, Cinthia 
Maria Cardoso, a mudança 
traz benefícios na vida do 
cidadão. “Além de facilitar a 
identificação do votante nas 
urnas, a biometria evita a tro-
ca de eleitores no momento da 
votação”, afirmou.

O cadastramento biomé-
trico passa a ser obrigatório 
para moradores de Aparecida, 
Cachoeira Paulista, Canas, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, Lore-
na, Pindamonhangaba, Potim, 
Roseira, Silveiras e Ubatuba. 
Para realizar a atualização, 

o eleitor pode agendar seu 
atendimento via site do TSE 
(tre-sp.jus.br/), Poupatempo 
(poupatempo.sp.gov.br), ou 
comparecer no cartório de 
sua cidade e ser atendido por 
ordem de chegada.

É necessário levar docu-
mento de identificação como 
RG, carteira de trabalho e 
previdência social ou cartei-
ra profissional, emitida por 
órgãos criados por lei federal, 
como OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil), CRM (Con-
selho Federal de Medicina) e 
Crea (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo). Certidão 

de nascimento ou de casamen-
to também são válidas.

Além disso, o cidadão pre-
cisa levar um comprovante 
de endereço em seu nome 
como conta de água, luz, tele-
fone ou celular. A conta deve 
conter nome e endereço e ter 
sido emitida nos últimos três 
meses. Também é necessário 
apresentar título de eleitor 
e comprovante de votação, 
caso tiver.

Homens entre 18 a 45 anos 
devem levar comprovante de 
quitação do serviço militar 
para o primeiro título. Eleito-
res que possuem pendências 
com a Justiça Eleitoral podem 
quitá-la quando realizarem a 
biometria. Uma guia de multa 
será expedida e, após paga, o 
eleitor poderá voltar e realizar 
o cadastramento biométrico. 
Para mais informações, os 
interessados podem ligar para 
o cartório de sua cidade ou 
pelo telefone 148.

Sistema de biometria será ampliado para as eleições municipais

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução Codivap
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Iniciativa busca evitar contaminações tóxicas; materiais recolhidos 
passam a ser encaminhados por fabricantes e cooperativas da cidade

Homem é preso por tentativa 
de feminicídio em Aparecida 

Um homem de 54 anos foi 
preso na manhã da última 
sexta-feira após tentar matar 
a namorada no Centro de 
Aparecida. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima ca-
minhava pela praça Benedito 
Meirelles, localizada na rua 
São José, quando foi surpre-
endida pelo agressor. 

Após uma breve discussão, 
o criminoso esfaqueou a 
companheira, que foi feri-
da no tórax e nas costas. 
Socorrida por funcionários 

de uma pousada, a mulher foi 
encaminhada à Santa Casa, 
onde permanece internada em 
estado grave. 

Ele tentou fugir, mas foi cap-
turado por guardas municipais.  
Questionado sobre a motivação 
do crime, o homem afirmou 
que estava desconfiado que a 
companheira o havia traído. 

O criminoso, que já havia 
agredido a companheira ou-
tras vezes, responderá por 
tentativa de feminicídio (morte 
intencional de pessoas do sexo 
feminino).

Casal é flagrado com quase 
dois quilos de crack em Pinda

Durante patrulhamento de 
rotina em Pindamonhanga-
ba, o Baep (Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia) prendeu 
na última quarta-feira um 
casal que estava em posse de 
quase dois quilos de crack e 
cerca de R$ 218 mil. 

Segundo a Polícia Militar, 
a equipe do Baep realizava 
abordagens em um ponto 
do bairro Alto do Cardoso, 
quando deu ordem de parada 
a um carro que era ocupado 
por um homem de 41 anos 
e uma mulher de 29 anos.  

Percebendo o nervosismo 
do motorista e da carona, os 
policiais realizaram uma vis-
toria minuciosa no interior do 
veículo, onde localizaram 765 
gramas de crack. 

Indagado, o criminoso con-
fessou que tinha mais drogas 
escondidas em uma casa no 
bairro, onde foi localizado o 
dinheiro e mais 800 gramas 
de crack.

O casal foi encaminhado ao 
1° Distrito Policial de Pindamo-
nhangaba, e preso por tráfico 
de drogas.

Jovem é assassinado com três 
tiros no São Roque, em Lorena

A Polícia Civil de Lorena 
abriu um inquérito para 
apurar o assassinato de 
um homem de 27 anos 
ocorrido na noite da última 
quarta-feira no São Roque, 
em Lorena.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima ca-
minhava próxima à linha 
férrea quando foi surpre-

endida por um atirador que 
efetuou três disparos de arma 
de fogo. O jovem foi alvejado 
no abdômen, rosto e ombro.

Encaminhada ao Pronto 
Socorro, a vítima não resistiu 
aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o 
caso. O assassino não havia 
sido identificado até o fecha-
mento desta edição.

Prefeitura de Ubatuba amplia 
serviço de descarte de resíduos 
eletrônicos para moradores

Foto: Divulgação PMU
Lucas Barbosa
Ubatuba

Para conter o aumento 
do descarte irregular de 
resíduos eletrônicos nos 
rios e praias de Ubatuba, a 
Prefeitura ampliará na pró-
xima segunda-feira o serviço 
destinado ao recebimento 
destes materiais. Além de 
prejudicar o meio ambien-
te, o despejo dos aparelhos 
oferece risco a turistas e 
moradores.

Durante o ano passado, 
mutirões de limpeza consta-
taram um crescimento do nú-
mero de resíduos eletrônicos 
recolhidos dos rios e praias 
da cidade. Para amenizar a 
situação, desde 3 dezembro 
a sede da secretaria de Meio 
Ambiente conta com um 
espaço para o descarte de 
pilhas, baterias e lâmpadas 
fluorescentes.

Ampliando a medida de 
preservação ambiental, a 
cidade anunciou na última 
semana que passará tam-
bém a receber os seguintes 
tipos de lixos eletrônicos: 
aparelhos celulares, apare-
lhos de DVD e CD, câmeras 
fotográficas, computadores, 
televisões, rádios, impresso-
ras e notebooks. 

O secretário de Meio Am-
biente, Guilherme Adolpho 
Penteado, explicou que além 
de causar danos à natureza, o 
descarte irregular represen-
ta um alto risco aos turistas 

Lixos eletrônicos recuperados em área da orla de Ubatuba; cidade mantém preocupação com resíduos

e moradores do município. 
“Os resíduos eletrônicos 
possuem componentes quí-
micos altamente tóxicos, que 
oferecem um grande perigo 
de contaminação. A nossa 
expectativa é que este novo 
serviço contribua para uma 
redução considerável de apa-
relhos eletrônicos lançados 
ao mar”. 

O chefe da pasta revelou 
ainda qual será a destinação 

dos objetos recolhidos. “Se-
guindo a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, encaminha-
remos parte deste material 
para os próprios fabricantes 
dos aparelhos eletrônicos 
que deverão dar uma finali-
dade a ele. Já o restante será 
levado para cooperativas de 
reciclagem. É importante res-
saltar que estamos estudan-
do em breve implantar novos 
pontos de recolhimento pelo 

município”. 
Local – Os interessados em 

descartarem os lixos eletrô-
nicos deverão comparecer à 
sede da secretaria do Meio 
Ambiente, localizada à rua 
Dona Maria Alves, 926, no 
Centro. 

Caso tenham dúvidas, os 
moradores devem entrar 
em contato com a Prefeitu-
ra através do telefone (12) 
3833-2439.

Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim teve 
mais um convênio encerrado 
pelo atual governador João 
Doria (PSDB). Após o cancela-
mento de dois contratos para 
pavimentação das ruas no bair-
ro Jardim Alvorada, no valor 
de R$ 750 mil, a prefeita Erica 
Soler (PR) foi surpreendida na 
última semana com anulação 
do programa Jepoe (Jovens 
no Exercício do Programa de 
Orientação Estadual).

O programa foi criado pelo 
ex-governador Márcio França 
(PSB), e tinha como objetivo 
atender jovens com formação 
profissional, atividades práti-
cas, auxílio transporte e bolsa 
de R$ 500 durante seis meses. 
O Jepoe foi criado para ajudar 

Doria suspende convênio de atenção 
a jovens em vulnerabilidade em Potim

na região alguns municípios 
onde a criminalidade é alta. 
Foi elaborado um cruzamento 
entre renda per capita e o índice 
de violência.

Antes de ser contemplado, o 
município havia contabilizado 
em 2018 mais de 11 mortes 
de jovens e adolescentes por 
envolvimento com tráfico de 
drogas. Desde então apenas 
uma morte foi registrada. “Vou 
brigar pelo convênio porque 
deu um resultado muito bom. 
O Estado tem que entender que 
colocaram duas penitenciárias 
no nosso município, hoje, ¼ 
da população são carcerários. 
Têm que saber os problemas 
que nós vivemos hoje aqui. A 
cidade presta um serviço para 
o Estado tendo uma penitência, 
e o Estado tem que dar um res-
paldo pra gente”, criticou Erica. 

Após corte de R$ 750 mil na pavimentação, governo barra R$ 800 mil do Jepoe

Segundo a prefeita, o muni-
cípio não tem capacidade para 
dar continuidade ao programa 
com recursos próprios. A cada 
seis meses o Jepoe conta com 
um custo de R$ 800 mil.

Com a suspensão do pro-
grama, a Prefeitura buscará 
estratégias na tentativa de su-
prir as necessidades de atenção 
aos jovens de Potim. “Eu vou 
elaborar um relatório falando 
do impacto desses últimos seis 
meses que o Jepoe teve no 
município”, contou.

Hoje a Prefeitura disponibi-

liza um curso através do Cras 
(Centro de Referência de Assis-
tência Social) para 42 jovens 
em vulnerabilidade social, que 
também recebem uma bolsa 
auxílio de R$ 500. “Conforme 
eles vão frequentando o curso, 
eles passam a fazer parte do 
menor, e começam a fazer um 
curso de qualificação duas 
vezes na semana, prestando 
serviços três vezes na semana 
dentro do município, só na área 
interna, parte de secretaria, 
organização. A gente tira esses 
jovens da vulnerabilidade”.

Em 2018, a prefeita Erica Soler participou de reunião com a Polícia Militar para debater ações de segurança; em 2019, cidade perde o Jepoe

Foto: Divulgação PMP

Morador de Guará é detido por
crime ambiental e posse de arma 

Após denúncias anônimas, 
a Polícia Militar Ambiental 
apreendeu armas, munições 
e outros objetos para caça de 
animais silvestres na tarde da 
última terça-feira, na zona 
rural de Guaratinguetá.

Segundo a PM, criminosos 
usavam um imóvel no bairro 
Goiabal para aprisionar aves 
silvestres. Ao invadir o local, 
a equipe flagrou um homem 
de 30 anos em posse de uma 

espingarda, vinte munições 
e diversas armadilhas para 
pássaros. 

Em um dos cômodos da 
residência foram encontrados 
quatro animais abatidos, sendo 
duas rãs, um jacu e uma paca. 

O dono do imóvel foi detido 
pelos crimes de posse ilegal de 
arma de fogo e crime ambien-
tal. Ele foi solto após pagar uma 
fiança de R$ 1 mil, e responde-
rá pelos crimes em liberdade.

Jovem de Lorena é flagrado com 
mais de 200 gramas de cocaína

A Polícia Militar prendeu 
um traficante de drogas na 
madrugada da última quar-
ta-feira, no Vila Hepacaré, 
em Lorena.

De acordo como boletim 
de ocorrência, uma viatura 
patrulhava a rua Goitacazes 
quando avistaram um jovem 
em atitude suspeita.

Na abordagem, os PM's 
localizaram duas cápsulas 

de cocaína com o criminoso. 
Indagado, ele confessou 

que havia mais entorpecentes 
escondidos no interior de um 
terreno baldio. 

Ao vistoriar o local, a equipe 
apreendeu mais 223 pinos de 
cocaína. 

O criminoso foi recolhido 
à Cadeia Pública de Lorena, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Queluz aguarda Câmara 
por videomonitoramento

A Prefeitura de Queluz 
encaminhou na última se-
mana um projeto referente 
à implantação de câmeras de 
monitoramento por imagens 
de áreas públicas. O plano 
prevê a autorização para 
a realização do termo de 
parceria com a secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, que 
visa à prevenção de crimes 
e violências através do Sis-
tema Detecta – V.3.0.

O programa servirá para 
operacionalização, com-

partilhamento de dados e 
informações, de interesse 
da segurança pública e da 
mobilidade urbana. Também 
a implantação de câmeras de 
segurança pelo município em 
vias públicos.

Guaratinguetá já aderiu ao 
sistema de monitoramento, o 
COI (Centro de Operações In-
tegradas) da Polícia Militar. A 
central conta com quarenta câ-
meras de monitoramento, que 
vão auxiliar na segurança das 
principais vias do município 
e na fiscalização do trânsito. 

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Arapei tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 12/02/2019 às 19h00 até 13/02/2019 às 03h51. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado
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“Na minha opinião não é 
necessário aumentar. Por 
mais que a cidade precise 
de um trabalho bem decen-
te, aumentar o número de 
vereadores não vai resolver. 
Eles que têm que sair para 
as ruas e ver o que a popu-
lação está precisando. Onze 
vereadores está bom, não 
precisa de mais.”

Geraldo de Carvalho, 
74 anos, aposentado,
São Bento

“Eu sou a favor a esse 
aumento no número de 
vereadores, contanto que 
melhorem a situação que a 
cidade está. É muito mato 
alto, calçada quebrada, muita 
coisa para ser atendida, co-
brada em Guaratinguetá. No 
meu bairro também é assim 
e nenhum vereador vai até 
lá quando a gente precisa.”

“Para ser sincero, acho 
que 11 é o número ideal. 
Quinze poderia ser até 
aceitável, mas pelo porte 
da cidade, que não é muito 
grande, não há necessidade 
de tantos vereadores assim. 
Com esses 11 dá para aten-
der os moradores e ajudar a 
resolver os problemas que 
temos.”

Ana Cláudia Garcia, 48 anos, 
técnico de farmácia,
Vila dos Comerciários, 

Letícia Melão, 33 anos, 
contadora,
Vila Indiana

“Sou contra, com certeza. 
Onze é ideal, porque eles 
somem, só aparecem para 
a população na época de 
eleição, quando interessa 
a eles. Falta ação deles. O 
meu bairro é largado e os 
vereadores só aparecem 
na época de eleição. O que 
adianta ter mais vereadores 
se eles continuarem assim?”

“Eu sou contra esse au-
mento de cadeiras. Por não 
ser uma cidade muito gran-
de, não vejo problemas em 
ser 11. Tem que entender 
que se houver aumento no 
número de vereadores, vai 
ter mais gastos. Se com 11 
vereadores não funciona 
direito, com 15 ou 17 tam-
bém não vai funcionar.”

Joel Lopes da Silva, 
52 anos, operador de 
empilhadeira, Vista Alegre

Renan Coelho, 22 anos, 
auxiliar de produção, 
Pingo de Ouro

“Na verdade, eu acho que 
é válido aumentar sim, mas 
talvez para 13 ou 14. Au-
mentar para 17 é exage-
ro, muita coisa. Para uma 
cidade com o tamanho de 
Guaratinguetá, com vários 
bairros, vários problemas, 
11 vereadores acaba sendo 
pouco para atender toda a 
população.”

Renato Felipe Pereira, 
30 anos, office boy,
Santa Rita

Você concorda com o projeto de aumento no 
número de vereadores em Guaratinguetá?

ENQUETE:

“Eu acho que não tem 
necessidade de criar outras 
vagas, já tem bastante ve-
reador na cidade. Os que 
têm, não fazem o que deve 
ser feito para os moradores. 
No meu bairro, só o Celão 
que aparece lá. Eu não vejo 
nenhum outro. Para mim 11 
vereadores está ótimo. Dá 
para fazer muito.”

Maria Benedita Rosa, 
65 anos, aposentada, 
Tamandaré

"Onze já está ótimo, não? 
Vai aumentar pra quê? Eu 
acho que 11 vereadores é 
o número ideal para Gua-
ratinguetá. Tem tanta coisa 
pra fazer aqui na cidade, 
tanta gente para ser atendi-
da, mas se eles se organiza-
rem, vão conseguir atender 
a todos sim. Não acho que 
precise aumentar.”

Maria Aparecida de Carvalho, 
63 anos, aposentada,
Parque São Francisco

Fotos: Juliana Aguilera

População reprova e Câmara nega 
aumento de vereadores em Guará
Câmara enfrenta especulação por aumento, que ronda Legislativo desde o ano passado

Vereadores de Guaratinguetá participam de sessão ordinária; Casa mantém conversas veladas sobre proposta de aumento de cadeiras a partir do próximo mandato, em 2021

Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um assunto que sempre 
gera discussões em Guara-
tinguetá voltou à pauta nas 
últimas semanas: o possível 
aumento do número de 
vereadores. A cidade, que 
já teve 19 parlamentares 
em 2000, conta com 11 
cadeiras no Câmara desde 
de 2004. No ano passado, 
o assunto voltou a ser dis-
cutido extraoficialmente, 
mas, oficialmente, quando 
questionados, alguns par-
lamentares preferiram não 
responder.

Nos bastidores do Legis-
lativo, números como 17 
ou 19 estariam sendo deba-

tidos como possível metas 
na Casa.

Presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), negou que haja inte-
resse em aumentar o núme-
ro de parlamentares. “Além 
do cargo do vereador, outras 
despesas são agregadas à 
essa situação. Assessor, ga-
binete, entram despesas da 
Casa como gasolina, motoris-
ta”, lembrou o vereador, que 
afirmou que com a hipótese 
do aumento, as negociações 
entre Legislativo e Executivo 
seriam prejudicadas.

Celão confirmou que em 
2018 houve uma conversa 
inicial entre parlamentares 
sobre essa possibilidade. 
“A última vez que ouvi essa 
discussão foi no começo do 
ano passado. Posterior a 
isso houveram algumas falas 
de vereadores à imprensa 
e todos se demonstraram 
contrários”, concluiu.

O presidente da Câmara 
confirmou que manterá a 
postura contrária a qual-
quer proposta que defenda 
o aumento do número de 
vereadores até o fim de seu 
mandato, em 31 de dezem-
bro de 2020.

No Executivo, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) tam-
bém rejeitou a proposta. 
Em entrevista ao Jornal 
Atos, ele frisou que acredita 
que os vereadores podem 
realizar um bom trabalho, 
independentemente do nú-
mero de cadeiras. “Eu acho 
que a Câmara tem um valor 
bem feito, bem aplicado, e 
o número de vereadores é 
suficiente, bem preparados 
e fazendo um trabalho para 
a cidade em conjunto com 
a administração pública, 
fiscalizando e apoiando é 
mais que o suficiente”.

Enquanto Soliva e Celão 
reprovam, nas ruas a po-
pulação também contestou 
a ideia. A reportagem do 
Jornal Atos foi às ruas saber 
a opinião dos moradores 
sobre o trabalho feito pelo 
Legislativo e de um eventu-
al aumento no número de 
vereadores.
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Prefeitura de Aparecida e organização 
debatem Festa de São Benedito de 2019
Com nove dias, barracas devem permanecer por apenas cinco dias; redução tenta baratear evento

Juliana Aguilera
Aparecida

Secretários, chefes de de-
partamento e o prefeito de 
Aparecida, Ernaldo Mar-
condes (PSDB), se encontra-
ram no último dia 11, com 
responsáveis da comissão 
da Festa de São Benedito 
de 2019. A reunião contou 
com a presença das polícias 
Civil e Militar, do Santuário 
Nacional e da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida e 
São Benedito, responsável 
pela festa.

A tradicional celebração 
deve ocorrer de 21 a 29 de 
abril, com a abertura das 
barracas e shows no dia 25.

A 110ª edição da Festa de 
São Benedito, que costuma 
reunir devotos do santo 
católico de toda a região, 
será realizada na praça Dr. 
Benedito Meirelles e segue a 
tradição de arrecadação de 
alimentos não perecíveis na 
Paróquia, o Leilão de Gado, a 
Boneca Maria Angu, shows, 
congadas e cavalaria.

O calendário dos eventos 
ainda será decidido em 
reuniões internas com a 
organização da festa.

Desta vez, por pedido da 
própria população, os ba-
nheiros químicos serão uti-
lizados apenas pelos homens 
e os sanitários nas laterais 
da igreja pelas mulheres.

Os shows serão marcados 
até as 23h30 e a festa deve 
terminar todos os dias as 
0h30.

Segundo a secretária da 
Paróquia de Nossa Senhora 
Aparecida e São Benedito, 
Janaina Maciel, a redução 
dos dias com festa acontece 
para evitar que a celebração 
fique muito cara. “Houve 
também uma ação judicial 
dos moradores, pedindo que 
a igreja seja um lugar sem 
barulho”, afirmou.

O número de barracas 
deve diminuir para que 
haja melhor distribuição 
de espaço na praça. O res-
ponsável pelas vendas das 
barracas e fiscalização da 
festa, Orlando Macedo, ex-
plicou que algumas barracas 
dificultavam o acesso à uma 
das farmácias do local e 
que, este ano, o espaço será 
liberado. Assim como anos 
anteriores, também não 
haverá barracas de sorvete 
ou caipifruta.

O valor das barracas con-
tinua o mesmo de 2018. 
“Será R$ 1,3 mil por metro 
quadrado para as barracas 
pequenas, e R$ 6 mil para 
o espaço total das grandes”, 
explicou.

Apesar da parte festiva 
começar apenas na quinta-
-feira, os donos das barracas 
poderão montá-las a partir 
da segunda-feira.

Foto: Arquivo

Praça Benedito Meirelles, que recebe a Festa de São Benedito, em Aparecida; Prefeitura projeta organização para nova edição do evento
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Carnaval Solidário tem nove 
dias de muita folia em Pinda
Prefeitura organiza Festival de Marchinha, Pré-Carnaval 
e desfile de blocos em diversos pontos da cidade

Juliana Aguilera
Pindamonhangaba

Os foliões de Pindamo-
nhangaba se preparam para 
comemorar o Carnaval com 
programação que se estende 
por nove dias. O Festival de 

Marchinha, Pré-Carnaval e 
desfile de tradicionais blocos 
acontecem em diversos pon-
tos da cidade, com policia-
mento reforçado. Neste ano 
haverá revista para entrar 
nos eventos, mas o folião 
poderá levar sua bebida. A 

entrada para todos as festi-
vidades é gratuita.

O Festival de Marchinha 
abre as comemorações 
carnavalescas, de 22 a 24 
de fevereiro, na Praça do 
Quartel. São vinte marchas 
classificadas, que devem se 
apresentar das 19h às 23h. 
Haverá premiação para o 1º, 
2º e 3º, além de troféus para 
Melhor Intérprete, Melhor 
Torcida e Melhor Figurino. 

Os moradores de Moreira 
César aproveitam o Pré-Car-
naval com o bloco do Juca 
Teles, de São Luiz do Parai-
tinga. O evento acontece no 
dia 23, às 16h, com saída na 
avenida José Adhemar Cesar 
Ribeiro e chegada na aveni-
da Teotônio Vilela. Às 19h, 
o público confere apresenta-
ção da banda Sambatuque.

Já a partir do dia 27 os 

foliões poderão aproveitar 
os quatro dias seguidos de 
Carnaval que se estendem 
por diversos pontos de Pin-
damonhangaba. No primeiro 
dia, o bloco da Ferroviária 
agita o público a partir das 
19h, com saída na Associa-
ção Atlética Ferroviária. No 
dia 1º, o Bloco do Socó sai a 
partir das 22h, da praça Ba-
rão do Rio Branco, próximo 
à Igreja São José.

O Bloco das Dondocas faz 
festa com o público no dia 
2, das 9h às 14h, com saída 
e chegada na avenida Cel. 
Fernando Prestes.

A partir das 16h, a Banda 
Vale Som embala os foliões 
na Matinoite. Já na Praça 
do Quartel, também às 16h, 
o Bloco do Juca Teles curte 
o Carnaval, andando até o 
Parque da Cidade. Ainda 

Passagem de bloco no Carvanal de 2018, em Pindamonhangaba

no mesmo dia, também no 
Parque da Cidade, a banda 
Sambatuque se apresenta a 
partir das 18h.

No dia 3, a Banda Vale Som 
abre a Matinoite, na Praça do 
Quartel, das 16h às 22h. O 
dia conta ainda com a apre-
sentação do Bloco Jeca Tatu 
Cotia Não, das 17h às 18h. 
Na Quadra Poliesportiva Ara-
retama, o Bloco Nego Loko 
sai na folia a partir das 16h. 
Logo em seguida, o Bloco El 
Sombrero e Bloco Chique 
Chitas continuam com a 
festa. No Parque da Cidade, 
a banda Sambatuque se 
apresenta a partir das 18h.

A Banda Vale Som se apre-
senta na Matinoite, na Praça 
do Quartel, das 16h às 22h. 
O Bloco Pé na Cova tem saída 
às 16h, na Praça do Quar-
tel, e chegada próxima ao 
Parque da Cidade. A banda 
Sambatuque realiza show no 
local, das 18h às 22h.

No último dia de come-
morações, a Banda Vale 
Som anima os foliões na 
Praça do Quartel, das 16h 
às 22h, seguida da banda 
Sambatuque, que toca no 
Parque da Cidade, das 18h 
às 22h. O Bloco Maricota 
agita o Carnaval, com saída 
às 16h na Praça do Quartel e 
chegada próxima ao Parque 
da Cidade.

Estrutura – Para reforçar a 
segurança dos foliões, todos 
os eventos terão a presença 
de uma empresa privada 
contratada, da guarda mu-
nicipal e o apoio do efetivo 
da PM de Pindamonhangaba. 

Neste ano, o público poderá 
levar sua bebida aos eventos, 
contando que sejam latas ou 
garrafa PET. 

A entrada de garrafas de 
vidro e bebidas destiladas é 
proibida. Segundo o assessor 
de eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, o folião será 
revistado. “No Parque da 
Cidade haverá um sistema 
de revista para adentrar o 
local. O folião pode levar seu 
isopor com bebida, mas car-
rinhos de supermercado ou 
aqueles utilizados em praia 
estão proibidos”, explicou.

Os eventos contarão com 
barracas de bebida e comida, 
além de banheiros quími-
cos. Este ano, a Prefeitura 
conseguiu economizar 30% 
com gastos, em relação ao 
ano passado. “Temos atas de 
banheiros químicos, sonori-
zação e estrutura. Este ano, 
a ata formatada ano passado 
teve uma redução de 30% a 
50%. Em 2018, contratamos 
banheiros químicos por 
R$155, já este ano o valor 
foi de R$ 90”, afirmou.

Solidariedade – O sucesso 
das trocas de abadás que 
aconteceu em 2018 volta 
a se repetir neste ano. Em 
parceria com o Bloco Juca 
Teles, 1.500 abadás serão 
trocados por feijão no dia 
28 de fevereiro, no Shopping 
Pátio Pinda. Levando dois 
quilos do alimento, os inte-
ressados terão direito a um 
abadá. As três toneladas ar-
recadadas serão destinadas 
a cestas básicas distribuídas 
pelo Fundo Social.

Foto: Reprodução PMP

Inscrições para o concurso de marchinhas 
em Caraguatatuba seguem até segunda-feira

Da Redação 
Caraguatatuba

O 11º Concurso de Mar-
chinhas para o Carnaval 
de Antigamente 2019, em 
Caraguatatuba, segue com 
inscrições abertas até a pró-
xima segunda-feira. O evento 
é organizado pela Fundacc 
(Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba).

O Carnaval de Antigamente 
tem o objetivo de oferecer 

aos moradores e turistas uma 
festa familiar nos moldes dos 
antigos bailes carnavalescos, 
embalados por marchinhas, 
confetes, serpentinas, más-
caras, fantasias e bonecões. 
O evento conta com matinês 
e bailes nas praças do Centro, 
Porto Novo e Travessão.

Os interessados devem se 
inscrever até segunda-feira às 
17h, na sede da Fundacc, com 
a ficha de inscrição preenchi-
da, cópias do RG, CPF, CD com 

a gravação da música, a im-
pressão da música com título 
e autores e uma declaração 
autorizando a reprodução da 
marchinha.

As apresentações dos candi-
datos serão feitas nos próxi-
mos dias 22 e 23, a partir das 
20h30, na Praça do Caiçara. 
Os inscritos deverão com-
parecer ao local com uma 
hora de antecedência e, no 
mínimo, com um instrumento 
harmônico e um instrumento 

de percussão.
O primeiro lugar receberá 

prêmio de R$ 3 mil, o segun-
do R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 
mil, além de terem suas mú-
sicas divulgadas pelas rádios 
e pelas bandas contratadas 
durante as apresentações do 
Carnaval de Antigamente.

A ficha de inscrição pode 
ser retirada no site fundacc.
sp.gov.br. A sede da Fundacc 
fica à rua Santa Cruz, nº 
396.
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AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

1974 -Jessica Mendonça da Fonseca e Aracely Mariana Siqueira 
Villanueva. Ele, nacionalidade brasileira, vendedora, solteiro, nascida 
no dia 11 de setembro de 1994, residente e domiciliada na Rua Zequinha 
Lemes, 1042, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Vicente da Fonseca e 
Dulcimara Hummel Mendonça. Ela, nacionalidade brasileira,Técnologa 
em lógistica, solteira, nascida no dia 14 de março de 1996, residente e 
domiciliada na Rua Zequinha Lemes, 1042, Aroeira, Aparecida/SP, filha 
de Guillermo Javier Villsnueva Rocha e Sandra Aparecida Siqueira Veiga
1975 -Jose Eduardo Martins e Lucelia Fatima dos Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira,Func. Publ. Municipal, solteiro, nascida no dia 
14 de abril de 1975, residente e domiciliada na Rua Leopoldo Macedo, 
05, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Darci Carlos Martins e Nilza Pinto 
Martins. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 06 
de agosto de 1980, residente e domiciliada na Rua Leopoldo Macedo, 05, 
Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Sergio Augusto dos Santos e Maurisia 
de Fatima Alves Pereira Santos
1976 -Marcelo de Oliveira Rodrigues e Gislene Ribeiro de Lima. Ele, 
nacionalidade brasileira, analista de sistema, divorciado, nascida no dia 
14 de março de 1982, residente e domiciliada na Rua Benjamim Arantes, 
461, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, filho de Moises Rodrigues e Maria 
Natalina de Oliveira Rodrigues. Ela, nacionalidade brasileira, Assistente 
administrativo, solteira, nascida no dia 10 de janeiro de 1990, residente 
e domiciliada na Rua Benjamim Arantes, 461, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, 
filha de Jose Francisco de Lima Filho e Maria Aparecida Ribeiro de Lima
1977 -Geraldo Aparecida Villas Bôas e Elaine Cristina Pinto. Ele, 
nacionalidade brasileira, Func. Publ. Municipal, divorciado, nascida no dia 
02 de junho de 1970, residente e domiciliada na Av. Zeze Valadão, 476, 
São Roque, Aparecida/SP, filho de Jose Villas Bôas e Izaura Maria Villas 
Bôas. Ela, nacionalidade brasileira, Func. Publ. Municipal, divorciada, 
nascida no dia 16 de junho de 1975, residente e domiciliada na Av. Zeze 
Valadão, 476, São Roque, Aparecida/SP, filha de Sebastião Candido 
Pinto e Nilsa Isabel Pinto
1978 -Fabiano de Campos Borges e Ana Laura Alves Lopes. Ele, 
nacionalidade brasileira, bancario,  solteiro, nascida no dia 08 de 
setembro de 1981, residente e domiciliada na Rua Jose Monteiro do 
Amaral, 380, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, filho de Joel Alves Borges e 
Terezinha Aparecida de Campos Borges. Ela, nacionalidade brasileira, 
empresária, solteira, nascida no dia 26 de julho de 1981, residente e 
domiciliada na Rua Jose Monteiro do Amaral, 380, Jd. Pariba, Aparecida/
SP, filha de Antonio Lopes e Cecilia Regina Alves Lopes
1979 -Jeferson Junior Ribeiro e Walquiria Geovana da Conceição 
Candido. Ele, nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascida no 
dia 08 de janeiro de 1985, residente e domiciliada na Rua Benedito Garcia 
dos Reis, 574, São Francisco, Aparecida/SP, filho de Jose Divino Ribeiro 
e Lucia Helena Uchôas Ribeiro. Ela, nacionalidade brasileira, monitora, 
solteira, nascida no dia 05 de julho de 1986, residente e domiciliada na 
Rua Benedito Garcia dos Reis, 574, São Francisco, Aparecida/SP, filha 
de Francisco Candido de Araujo e Maria Luiza da Conceição Rodrigues.

Editais de Proclamas — APARECIDA UNIODONTO – COOPERATIVA ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A presidente da UNIODONTO VALE HISTORICO – Cooperativa Odontológico, 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, I, dos estatutos sociais, convoca 
os cooperados para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se 
realizará na sede da Cooperativa, na  Praça Dr. Gama Rodrigues nº 365 - Bairro 
da Cruz - Lorena - SP. às 18 horas, do dia 12 de março de 2019 em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus cooperados. Caso 
este número não seja atingido, reunir-se-ão, no mesmo dia e local, em segunda 
convocação às 19:00 horas coma a presença de metade mais um de seus 
cooperados, ou em terceira convocação, as 20:00 horas, com no mínimo de 10 
(dez) cooperados presentes, para deliberar a seguinte ordem do dia:

I - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer 
do conselho fiscal, compreendendo: 
a) relatório da gestão;  
b) balanço levantado em 31 de dezembro do ano anterior;
c) demonstrativo das sobras ou perdas
II – Destinação das sobras ou rateio das perdas;
III – Planos de trabalho e orçamento-programa formulados pelo Conselho de 
Administração;
IV – Fixação do pró-labore para a Diretoria Executiva e da cédula de presença 
para os  membros do Conselho de Administração, Técnico e Fiscal; 
V– Eleição do Conselho fiscal;
VI– Fixação do valor de contribuição ao Fundo de Marketing;
VII – Eleição de um delegado e dois suplentes para representar a sociedade junto à 
Uniodonto Paulista – Federação das Cooperativas Odontológicas do Estado 
de São Paulo e à Uniodonto do Brasil – Central Nacional das Cooperativas 
Odontológicas.
Para efeito de “quorum” de instalação, o número de cooperados existentes com 
direito a voto é de 97 (noventa e sete) 

Lorena, 12 de fevereiro de 2019.  
Dr ª Wanda Maria Ricota de Mello

Presidente

INSCRIÇÕES PRORROGADAS

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO Nº 001/2019
Foram prorrogadas as inscrições referentes ao processo de 
seleção simplificado até o dia 28/02, tendo em vista a grande 
procura e para maior amplitude de inscrições. 
O novo cronograma com as demais datas será publicado 
posteriormente apenas no site, onde os candidatos deverão 
acompanhar: www.aceni.org.br

 
A Comunidade Anuncia-Me 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
  
                        A Comunidade Anuncia-Me, com sede nesta cidade, na Rua José Batista Coelho nº 
571, bairro Bom Jardim II através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu 
Presidente Sr. Benedito Henrique dos Santos Filho, cumprindo seus Estatutos, CONVOCA através 
do presente edital todos os associados com direito a voto e simpatizantes, para Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada na sede da entidade, às 19h30 horas, do dia  26 de Fevereiro de 
2019,com segunda chamada as 20h00 , para seguinte pauta: Eleição do Conselho Diretor Executivo 
e Conselho fiscal. 
   

Guaratinguetá, 15 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 

______________________ 
Benedito Henrique dos Santos Filho 

Presidente 

PREFEITURA DE LORENA
 ERRATA: PROC. Nº 11232/18 GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Termo de 
Ratificação do processo acima referido, onde lê-se “Pregão Presencial nº 54/17” leiase 
“Pregão Presencial nº 101/17”, onde lê-se “Processo nº 266/17” leia-se “Processo nº 
513/2017” e onde lê-se “Parecer nº 1007/17” leia-se “Parecer nº 92/19” .
O restante permanecerá o mesmo.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 18/19, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
115/19GPRO, com fundamento no art. 25, inciso III da lei supracitada, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços artísticos da Cia de 
Dança Espaço Expressão – Layla Mulinari, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, para contratação da seguinte empresa:
LAYLA MULINARI BURGARELLI BONFIM ME CNPJ Nº: 12.638.316/0001-92

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 08/2019 – PROC. Nº 12222/18 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de inseticida piretróide microencapsulado e pulverizadores de 
compressão prévia com manômetro, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 58.069.956/0001-20
VALOR TOTAL: R$ 7.586,00 (sete mil quinhentos oitenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 07/02/2019

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 PROC. Nº 25/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de uso no curso de padaria artesanal oferecido 
gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade às pessoas de situação de 
vulnerabilidade social, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: H.M.A. DA SILVA LORENA - ME CNPJ: 00.348.272/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66.
VALOR TOTAL: R$ 18.141,09 (dezoito mil cento quarenta e um reais e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:

PREGÃO PRESENCIAL n°. 132/2018 – Proc. nº. 699/18
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no PREGÃO 
PRESENCIAL n°. 132/2018, cujo objeto é a Registro de preços para contratação de empresa 
especializada em manutenção de pavimentação com bloquetes e paralelepípedos em 
diversas vias urbanas da municipalidade; com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra, conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Demonstrativo BDI e 
demais. O pregoeiro e Equipe de Apoio comunicam que o recurso apresentado pela empresa 
LUQUIP TERRAPLENAGEM E SUPRIMENTOS LTDA - ME, contra a empresa ENGEPLY
ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME, foi conhecido, mas não acolhido, 
conforme Parecer Jurídico nº 130/2019. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos 
interessados no Prédio da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.

 PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Itens do Processo Licitatório
Pregão Presencial nº. 09/2019 – Processo nº. 30/2019

O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO dos itens 03, 04, 07 e 08, tendo 
em vista que registrados em atas juntadas aos autos, nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, que tem por objeto a Aquisição 
parcelada de bica corrida e pó de pedra para atender as necessidades da Secretaria de 
Serviços Municipais. Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de 
Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 67/19GPRO – PP nº 83/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: SEGWORK – SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM
SEGURANÇA DO TRABALHO AS EMPRESAS LTDA CNPJ: 10.399.217/0001-70
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 
(doze) meses a partir de 22/02/2019, conforme estabelecido na cláusula 2.2 do contrato 
original nº 16/2018 e no artigo 57 da Lei nº 8666/93; 
Cláusula Segunda – De acordo com a cláusula 2.3 do contrato original, fica reajustado 
o valor global, pela variação do Índice Geral de Preços – IGPM, no percentual de 6,75% 
(seis vírgula setenta e cinco por cento), perfazendo o montante de R$ 3.645,00 (três mil 
seiscentos quarenta e cinco reais), observando o interregno mínimo de 12 (doze) meses 
contados a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;
Cláusula Terceira – A cláusula 4.1 do contrato nº 16/18 passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“4.1.3 – O valor a ser pago pela Contratante, será de R$ 57.645,00 (cinquenta e sete mil 
seiscentos quarenta e cinco reais), e corresponderá ao valor total da proposta apresentada 
pelo (a) Contratado(a).”
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 – PROC. 16/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Prestação de Serviços de limpeza, 
asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes, 
domissanitários, materiais e equipamentos, nas localidades do Mercado Municipal, base 
do Corpo de Bombeiros, CER III, SADS, CRAS I, CRAS II, CREAS, Bolsa Família, CCMI, 
Subsecretaria de Juventude e CAPS, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 02.666.114/0001-09
Valor total de: R$ 702.734,07 (setecentos e dois mil setecentos trinta e quatro reais e sete
centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 – PROC. 30/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição parcelada de bica corrida 
e pó de pedra para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: MINERAÇÃO APARECIDA LTDA CNPJ: 21.148.435/0001-58
Valor total de: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais)
EMPRESA: VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 28.270.266/0001-73
Valor total de: R$ 25.995,00 (vinte e cinco mil novecentos noventa e cinco reais)

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:
JEFFERSON DE SOUZA SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, profissão marceneiro,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 4 de junho
de 1993, residente e domiciliado Avenida Prefeito Nicanor Ramos Nogueira nº 675,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO DE ALMEIDA SANTIAGO
e VANIA MARIA FERNANDES DE SOUZA.
THÁBATA CRISTINA PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de
abril de 1994, residente e domiciliada Avenida Benedito Pires Cesar nº 995, Araretama,
em Pindamonhangaba SP, filha de JORGE ZEFERINO DO PRADO e MARCIA CRISTINA
MONTEIRO. 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 fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
forjaria, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia
24 de agosto de 1980, residente e domiciliado Rua José Benedito Teixeira César, 24,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de EDGARD VERISSIMO PEREIRA e DALVA
MARIA DA SILVA.
VANESSA ALVES AURILIO, de nacionalidade brasileira, profissão supervisora, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 8 de
junho de 1988, residente e domiciliada Rua Jacareí, 281, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de MARINO DE CARVALHO AURILIO e VANILDA VIEIRA
ALVES AURILIO. 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 fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FELIPPE SILVA LIMA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão analista
de suporte, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 7 de abril de 1993, residente e domiciliado Rua Antonio Cesar nº 146,
Parque das Palmeiras, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CASSIO PEREIRA
RIBEIRO e KARINA VITALLI SILVA LIMA RIBEIRO.
BIANCA PEREIRA CONTE, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Diadema-SP, no dia 30 de outubro de
1996, residente e domiciliada Rua Antonio Cesar nº 146, Parque das Palmeiras, em
Pindamonhangaba SP, filha de ANDERSON AUGUSTO CONTE e LUCIANA PEREIRA.
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 fevereiro de 2019.
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 99614-2077
Vendo casa no 
Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 
piscina, churras-
queira, garagem 
para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 
no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: 98149-1112
Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 
garagem. Valor R$ 
160.000,00. Tele-

fone: 98811-1252 
ou 99703-3852 ou 
3133-5688
Ve n d o  t e r r e n o 
no pingo de ouro 
05x50, entrada de 
5.000,00 + parce-
las de 1.000,00 ou 
90.000,00 à vista. 
Telefone: 99742-
9122

ALUGA-SE
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
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 San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bairro 
Santa Luzia, todo mu-
rado. Valor R$ 300.00. 
Telefone: 3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja 
de automóveis, conti-
nuação da JK,  próxi-
mo ao IML. Tratar no 
telefone: 3132-7171 

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

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00. Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da 
Híp ica.  Telefone: 
99785-10027

Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
3132-4765 ou 3133-
9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 
loja de automóveis, 
continuação da JK, 
próximo ao IML. Te-
lefone: 3132-7171 ou 
98175-0186

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadei ras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  Tr. 
F: 99721-0533 - Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garnises, viveiro gran-
de telado, carrocinha 
de mão, churrasquei-
ra grande chapea-
da. Bom preço. Tr.F: 
3645-5783 – Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. R$  
1.500,00. Tr.F: 98819-
9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca de 
jornal, ótima localiza-
ção em Guaratingue-
tá. Falar direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
funcionando. Em Apa-
recida e sem luvas. 
Telefone: 99783-1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
VENDO máquina de 
fazer sorvete e picolé, 
freezer gde 2 tampas, 
1 carrinho e 1 selado-
ra. Tr. c/Gilberto – F: 
99149-0245/98111-

Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. Sil-
via, telefone: 99184-3805
Carreto Murilo, a partir de 
40.00, caminhão 3/4. Tra-
balho qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Tele-
fone: 3133-4452 ou 99160-
1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e 
faço curativos. Mais infor-
mações entrar em contato. 
Raquel, telefone: 98199-
2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640

Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

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

com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

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

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda

VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, modelo 
2013, attractive, com-
pleto, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 
1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2008 – prata. 
R$ 16.500.00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2009 – cinza 
– vd/trv/alarme – dire-
ção . R$ 17 mil. Tr.F: 

3522-1852/99116-
6967 – Pinda

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – branco 
– mecânica ok, pneus 
e bateria novos.òtimo 
estado de conser-
vação. Tr. F: 99123-
3935 - Pinda
VENDO Onix 1.0 LS  
prata – direção hi-
dráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
VENDO Ka 1.0 
ano 2013 – bá-
sico -  Vermelho 
– R$ 20.400,00. 
Tr. F: 99115-
2326 – Pinda
VENDO Focus 
2.0 ano 2004 
– completo – 
automático. R$ 
17.500,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Fiesta 
1.6 – hatch – 
ano 2011 -  com-
pleto – preto. 
R$ 23 mil. Tr.F: 
99115-2326 - 
Pinda
V E N D O  G o l 
Cuty 1.6 ano 
2003 – cinza – 
menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 
99115-2326 - 
Pinda
VENDO Voyage 
ano 2012  1.0 – 
prata - menos 
ar. R$ 25 mil. Tr. 
F: 99115-2326 – 
Pinda
V E N D O  G o l 
Power 16 ano 
2009 – comple-
to – cinza. R$ 
20.800,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
V E N D O  G o l 
Copa 1.0 ano 
2006 – Flex. 
Branco – básico.
R$ 16.200,00. 
Tr. F: 99115-
2326 – Pinda
VENDO Vec-
tra 2.4 16v ano 
2006 – preto. 
R$ 24.500. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Celta 
1.0 LS bási -
co - ano 2012 
–  p r e t o .  R $ 
17.500,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Celta 
1.0 LS Basi-
co – ano 2013 
–  p r a t a .  R $ 
18.800,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Monta-
na LS 1.4 ano 
2013 - bege – 
completa – R$ 
26 mil. Tr. F: 
99115-2326 – 
Pinda
VENDO Prisma 
Joy 1.4 – básico 
– ano 2010. R$ 
18.900,00. Tr. Abandono de Emprego

ANDRE GERALDO GOMES CPF 141.831.598-22, 
residente a Rua António Antunes, 170, Pedregulho, 
Guaratinguetá-SP, Cep. 12514-610. Trabalhando 
nesta empresa, vem continuamente se ausentando 
de seus serviços desde o dia 04 de dezembro 
de 2018, sem justificativa, causando problemas 
e transtornos, vez que sua função é de alta 
responsabilidade. Solicitamos seu o retorno imediato 
ao trabalho, sob o risco de se caracterizar o abandono 
de emprego, motivando a rescisão do contrato de 
trabalho sem justa causa, conforme ART.48, I,CLT.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

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

Entre em contato!

Piquete, 16 de fevereiro de 2019 – 
Durante o verão é comum as grandes 
pancadas de chuvas no final da tarde, 
trazendo alto volume de água que pode 
ser reaproveitada de diversas maneiras, 
como para limpar a casa, as calçadas, 
regar as plantas e até para lavar o car-
ro. Porém, armazenar água de forma 
incorreta é um grande agravante para 
a proliferação do mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue, zyca e 
chikungunya.

A Águas Piquete, empresa respon-
sável pelo saneamento básico na 
cidade, orienta os munícipes que, ao 
fazer a reserva, seja em caixas d’água, 
cisternas, tambores, vasilhas e baldes, 
deixe-os bem tampados e, se possível, 

cubra-os com tela, pois água parada e 
limpa é o ambiente preferido do mosquito 
fêmea Aedes aegypti na hora de botar 
seus ovos. Além disso, outros materiais 
como copos plásticos, tampinhas de 
refrigerantes, pneus velhos e mesmo 
folhas de plantas podem servir de foco na 
procriação. As calhas devem ser limpas 
e desentupidas, e as piscinas tratadas 
com cloro. Ações simples auxiliam na 
prevenção, pois esse é o melhor caminho 
para o combater o mosquito. 

Segundo dados da Secretaria Municipal 
de Saúde de Piquete, em 2018 não houve 
nenhum caso registrado de dengue na 
cidade, o que garantiu nota satisfatória 
no Levantamento Rápido de Índices para 
Aedes aegypi (LIRAa).

Águas Piquete alerta sobre os 
problemas do armazenamento 

incorreto de água 
Ações simples auxiliam no combate

à dengue, zyca e chikungunya

“Lorena Musical” abre novas 
chances para jovens músicos

Da Redação
Lorena

Uma nova oportunidade 
para aqueles que buscam 
uma chance de mostrar o seu 
talento, essa é a proposta do 
Lorena Musical. A iniciativa 
já está com inscrições abertas 
e sendo implantada por meio 
de uma parceria da secreta-
ria de Cultura e Turismo e 
a produtora cultural Aline 

Rodrigues.
O projeto busca ser uma vitri-

ne para a população da cidade 
que canta ou toca um tipo de 
instrumento. Para participar do 
projeto, a única exigência é que 
o interessado seja maior de 18 
anos e more em Lorena. As ins-
crições estão sendo aceitas até 
o dia 15 de março pelo e-mail 
lorenamusical@gmail.com.

Na mensagem de inscrição 
são necessários que dados 

como nome completo, endere-
ço e contato sejam informados, 
além de uma foto (a mesma 
do RG) e uma apresentação 
em vídeo de até três minutos 
de duração. O e-mail deve ser 
enviado com o assunto “Quero 
tocar no palco 1 só”.

O “Lorena Musical” será 
realizado no dia 23 de março, 
das 10h às 13h30, no Mercado 
Municipal, à avenida Capitão 
Messias Ribeiro, no Olaria.

Após ser sucesso de crítica, Arte 
Camarim tem novas turmas

Da Redação
Aparecida

Depois de Lorena ter di-
vulgado as inscrições de seu 
curso de teatro, foi a vez de 
Aparecida anunciar a aber-
tura de vagas para o Projeto 
Arte Camarim, uma iniciativa 
gratuita para crianças de 8 a 

17 anos.
Como carro-chefe do projeto, 

que tem apoio da Prefeitura, os 
alunos aprendem técnicas de 
interpretação que são coloca-
das em prática no ensaio para 
a peça “A Família Adams”, obra 
que recebeu elogios do público.

As inscrições estão abertas 
até as turmas fecharem, pevis-

tas para a segunda quinzena 
de março, as aulas serão dadas 
pelo professor Fábio Ferreira. 
A oficina será realizada na Es-
tação Cultural, localizada à rua 
Valério Francisco, no Centro.

A Prefeitura disponibiliza 
o telefone 3105-7719 para o 
esclarecimento de dúvidas e 
detalhes da atração.

Cultura de Guará convoca novos 
blocos carnavalescos de bairro

Da Redação
Guaratinguetá

A secretaria da Cultura de 
Guaratinguetá está convo-
cando foliões que possuam 
um bloco de Carnaval em 
seu bairro e que pretendam 
desfilar este ano. O objetivo 

do chamamento é mapear os 
grupos já existentes na cidade 
para que a secretaria possa 
apoiar as demandas.

A inscrição pode ser feita 
via internet ou na secretaria, à 
praça Conselheiro Rodrigues 
Alves, 48, Centro. Para se ins-
crever é necessário apresentar 

cópia e original de documentos 
como RG, CPF, e comprovante 
de residência com CEP de 
Guaratinguetá atualizado e 
em nome do interessado ou 
declaração juramentada. O 
folião deve entregar também o 
projeto do bloco e, caso possua, 
o registro do bloco.


