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TSE aposta 
em aplicativo 
amplia rigor 
para eleição
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Presidente Temer: risco de corte?

Fotos: Leandro Oliveira

Soliva e Frei Galvão próximos 
de acordo por Pronto Socorro
Terceirização avança com expectativa de acerto de gestão para os próximos dias

O Pronto Socorro de Gua-
ratinguetá será administrado 
de forma terceirizada. E após 
debates e polêmicas sobre con-
tratações de OS’s (organização 
social), a gestão do PS deve ser 
feita pelo Hospital Frei Galvão. 
A negociação está avançada e 
a confirmação pode acontecer 

nos próximos dias. O investi-
mento na terceirização será de 
R$ 1,35 milhão. Atualmente, 
o PS está instalado anexo 
ao prédio do Hospital Frei 
Galvão. Após muita polêmica, 
os vereadores de Guaratin-
guetá aprovaram um projeto 
do Executivo para modificar 

requisitos que permitissem a 
contratação de uma organiza-
ção social para administrar o 
Pronto Socorro. A aprovação 
foi em maio e, desde então, o 
município procura empresa 
ou organização social para 
gerir o PS. Em agosto deste 
ano, o Instituto Axis assumiu 

a administração do Hospital 
Frei Galvão, com o intuito de 
revitalizar a gestão e ampliar 
o atendimento público. Na 
época foi confirmado um valor 
total de R$ 70 milhões em 
dívidas do HFG. Desde então o 
Executivo tem se aproximado 
dos diretores do Instituto para 

negociar. O prefeito Marcus 
Soliva (PSB) sacramentou que 
o acordo pela terceirização 
está próximo de ser assinado. 
“Provavelmente, vamos fechar 
de imediato, nos próximos 
dias, com o Hospital Frei 
Galvão”.

Ficha Limpa 
barra 1.888 
candidatos 
para domingo

Cunha, Queluz 
e Piquete tem 
alta busca por 
biometria
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Eleitor tem domingo decisivo no País, cada vez mais dividido; confira informações sobre as regras, a biometria e o resultado do Ficha Limpa

Foto: Arquivo Atos

Guará define R$ 1 milhão 
para Carnaval em 2019

As seis escolas de samba 
de Guaratinguetá precisarão 
prestar contas de atividades 
para começar a receber o 
repasse de R$ 50 mil, cada, 

referente ao desfile carna-
valesco do ano que vem. Os 
pagamentos começam em 
novembro.

Pinda castra 400 animais e 
Cruzeiro ganha castramóvel

Para evitar o aumento de 
cães e gatos abandonados, 
Pinda iniciou a primeira eta-
pa do projeto “Castramóvel 
no Bairro”. Já em Cruzeiro, 

Um veículo foi adquirido 
pela Prefeitura no último 
dia 1 para a implantação do 
serviço.

Governo cobra 
cidades por 
recursos em 
obras da saúde

Após identificar atrasos e 
outras falhas procedimentais 
na construção de unidades 
de saúde em quatro cidades 
da região, o Governo Federal 
ameaçou, na última semana, 
cobrar a devolução dos recur-
sos destinados para a realiza-
ção das obras. Com três UBS's 
(Unidade Básica de Saúde) 
paralisadas, Potim enfrenta 
a situação mais preocupante 
já que foram identificadas 
irregularidades na utilização 
das verbas.
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Com apoio do 
Estado, Lorena 
anuncia asfalto 
em 4 bairros

Contando com um recurso 
estadual de quase R$ 1,9 mi-
lhão, a Prefeitura de Lorena 
concedeu na última semana a 
ordem de serviço para o início 
do recapeamento asfáltico de 
dez vias do munícipio. A obra, 
que deve recuperar quase 20 
mil m², tem previsão de ser 
iniciada na próxima semana. 
A vencedora será responsável 
pelas melhorias na pavimenta-
ção de quatros bairros. 
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Pinda tem até 
dia 31 para 
isenção do 
IPTU de 2019

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Subprefeitura 
de Moreira César recebem, 
até o próximo dia 31, os in-
teressados em obter isenção 
do IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano). A soli-
citação deve ser requerida 
sempre no ano anterior ao do 
lançamento, feito no último 
dia útil de outubro.
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Santa Casa 
de Aparecida 
espera repasse 
de R$ 500 mil

A Santa Casa de Aparecida 
receberá da secretaria do Es-
tado de Saúde o repasse de 
R$500 mil até o final de 2018 
(R$ 100 mil por mês), de agosto 
a dezembro. O investimento 
ajudará a custear a UTI Adulto 
e outros serviços como exames, 
consultas e o salário de funcio-
nários do hospital filantrópico. 
A diretoria do hospital espera o 
período eleitoral para negociar 
futuros repasses para 2019 e 
encontrar parcerias.

Pinda entrega 
praça no 
CDHU em 
Moreira César

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou a praça 
Maria da Paz do Nascimento 
Sant’Anna. O espaço fica no 
Loteamento Cícero Prado.
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Cachorro recebe atendimento da equipe do castramóvel, em PindaDestaque do desfile do Acadêmicos; escolas terão que prestar contas

Fotos: Divulgação PMPFotos: Arquivo Atos
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Bastidores da Política

Magrão

Rominho Eventos

Atos e Fatos
“Abomino as ditaduras de todo 
gênero, militares, científicas, coro-
adas ou populares.”

Márcio Meirelles Rui Barbosa

A ELEIÇÃO DOS 
REJEITADOS!

As últimas pesquisas de in-
tenção de votos revelam um dado 
extremamente estarrecedor e à 
primeira vista inexplicável. Os 
dois candidatos mais rejeitados são 
exatamente os que representam as 
maiores chances de disputarem o 
segundo turno.

Está mais para plebiscito do que 
uma eleição majoritária!

Prevalecendo o fato de que o 
eleitor decide o seu voto na calçada 
do prédio onde vota é possível que 
nem haja segundo turno.

É incompreensível observar 
que as pesquisas de opinião têm 
chamado atenção e que a sociedade 
poderá escolher um presidente que 
a mesma rejeita (?).

É verdade que este sentimento 
representa o ânimo geral do eleitor 
que escolhe no segundo turno o 
menos rejeitado, mas que nestas 
eleições a rejeição aos candidatos 
indica que vamos votar no menos 
ruim? É isso mesmo?

Não creio que a diminuição do 

horário político, do tempo de cam-
panha tirou do eleitor a capacidade 
de julgar melhor o seu candidato e 
as suas qualidades.

Talvez, dos quatro preferidos 
pelo eleitor, o desconhecido é o 
candidato Jair Bolsonaro. Um 
deputado conhecido mais pelo seu 
jeito de ser, pelas suas polêmicas 
e ideias. Deputado de um Estado 
politicamente inexpressivo e des-
truído há anos pelos seus eleitores. 

Não estamos diante de dois 
extremos ideológicos: socialismo 
(O PT agora é populista não é mais 
comunista) e capitalismo (imperia-
lismo é agora liberal, como sempre 
foi). Esquerda e direita, mãos de 
direção. Use a seta!

Não estamos em um botequim 
de esquerda e muito menos num 
sarau elitista!

Estamos num vácuo político, de 
um lado, um partido que organizou 
uma quadrilha para assumir o Es-
tado e de outro lado um candidato 
beligerante que ameaça com dis-
cursos inflamados, acompanhados 
por gestos armados e que dúvida 
da legitimidade das eleições. Ali-
ás, alcançou a notoriedade neste 
mesmo processo eleitoral da urna 
eletrônica. Estranho!

As pesquisas eleitorais indicam 
também uma identificação do elei-
tor com o candidato populista e o 
autoritário.

A tradição brasileira por esco-
lhas populistas em nosso país é o 
forte do eleitorado, embora, uma 
interrupção na era Vargas e no re-
gime militar de 64, também, como 
uma solução de nossos problemas e 
de aceitação pela sociedade.

A predileção por resolver as 
coisas pela bala, caçar corruptos 
de forma rápida e simples está 
mais para tentação e sabemos que 
este não é o caminho. A lembrança, 
Collor na caça aos marajás resultou 
em desastre econômico e descon-
trole da inflação. De caçador virou 
caçado por um Congresso Nacional 
ferido em seus interesses.

Imaginar que a corrupção está 
instalada na administração pública, 
nos poderes, é uma forma de negar 
que a mesma está instalada no seio 
da sociedade.

Daí a lembrança do que foi a 
figura do ex-presidente Jânio Qua-
dros, para os mais saudosos, com a 

sua vassoura varrendo a corrupção. 
Não varreu, pois dependia do Con-
gresso Nacional que o varreu.

A ex-presidente Dilma tentou 
uma faxina nos seus últimos dias de 
governo. O problema que a sujeira 
era tanta que embaixo dos tapetes 
palacianos não cabia mais nada. 
De faxineira passou a ser a própria 
faxina, com o apoio do Congresso 
Nacional, quando descobriram as 
suas pedaladas.

Parece-me que o problema atual 
da sociedade é ver seus problemas 
resolvidos e entender porque a Jus-
tiça é morosa, é para uns e não para 
outros, o prende solta, entender o 
déficit público e o da previdência, 
o baixo crescimento do país, uma 
educação rica com pífios resultados, 
uma saúde estruturada e mal gerida, 
um Congresso Nacional caro e sem 
resultado... 

O Brasil terá oportunidade de 
mostrar a sua cara, mais uma vez!

A elite política e os eleitores em-
barcarão em aventuras populistas 
ou autoritárias onde o vazio político 
sem poder de mediação resolverá os 
problemas que afligem a sociedade?

Os rejeitados vão resolver? Não!
A resposta está com a evolução 

política do eleitor!

"...que nestas eleições a rejeição 
aos candidatos indica que 

vamos votar no menos ruim? 
É isso mesmo?"

A melhor defesa é...
...o ataque – Nos momentos 

que antecedem às urnas, o homem 
que levou a grana do deputado da 
região da Anhanguera, em troca de 
4 mil votos em Lorena, postou vídeo 
acusando o suposto concorrente de 
tudo o que exatamente está fazendo. 
Ou seja, de$pejando as oncinha$ e 
aliciando famílias inteiras para o dia 
de apertar o botão: ‘confirma’, além 
de corromper até cabos eleitorais de 
outros candidatos.

 
O ‘subúrbio’ contra-ataca

Se não bastasse a grana correndo 
solta e a disputa por cabos eleitorais 
alheios, os representantes daquele 
deputado que emprega a ‘família’ e 
que precisa ser reeleito para não ter-
minar na cadeia, mandaram destruir 
as propagandas eleitorais de uma 
das candidatas com destaque em 
Lorena (em um local privilegiado da 
cidade), na expectativa que a culpa 
do crime recaísse na equipe do Totô.

Entre dois amores
Por falta de um, aquele ex-pre-

feito de Canas saiu na foto fazen-
do apologia pra dois deputados 
que concorrem à mesma posição. 
Gravou vídeo declarando apoio à 
candidatura a estadual de Michelli 
Veneziani no período da manhã, e 
pousou pra foto com o deputado 
Ricardo Goldin na tarde do mesmo 
dia. Aí, indagaram: “será que ele tem 
dois títulos?”...

Teleguiados
E a ordem aos governistas de 

Cachoeira é: “vocês podem trabalhar 
para qualquer deputado, desde que 
seja o que eu indicar”. Como na 
‘Motolândia” manda quem pode, 
obedece que tem juízo (no caso 
quem gosta de ‘dim-dim’), adivinha 
quais serão os deputados mais vota-
dos da cidade?

Meio a meio
Das seis ou sete candidaturas 

com domicílio eleitoral em Pinda-
monhangaba, comenta-se que ape-
nas três sobressairam as expectativas 
dos eleitores durante este período 
reduzido de campanha. De acordo 
com os cientistas políticos do peda-
ço, mais de 50% dos votos válidos 
– dos 113 mil eleitores – deverão 
migrar para deputados de outras 
regiões, porque os candidatos mais 
cotados estão mais para prefeiturar 
em 2020 do que necessariamente 
‘deputar’ no ano que vem.

Perguntar não ofende
Qual será o discurso daquele ve-

reador que trocou de candidato ‘por 
duas vezes’ e terceirou o trabalho 
de ‘outros dois’ (a terceira e quarta 
vítima do apetitoso) ao seu colega 
de Câmara e ao assessor da dupla 
para assuntos difamatórios, nesta 
segunda-feira, pós eleição? Será que 
vão ter respostas, quer dizer, votos 
nas urnas da cidade das Palmeiras 
Imperais para apresentar aos quatro 
contratantes?

O que muitos querem saber
Aquele deputável da terra de 

Frei Galvão concluiu a construção 
da casa própria, coincidentemente 
neste período eleitoral, ou a ficha 
caiu ao ponto de dar um tempo nas 
atividades de ‘João de Barro’, para 
não associarem a dinheirama que 
acham que rolou na campanha com 
as atividades de construção civil???

Contagem regressiva
Faltam poucas horas para os 

politiqueiros do Ponto Chique, o 
cafezinho mais politizado de Guará, 
cobrarem as apostas daquele candi-
dato a deputado federal de primeira 
viagem, que jogou com a sorte 
apostando antecipadamente o resul-

Claudio Miranda

tado de seus votos. Ah! Segundo o 
Daniel, o recurso desta jogatina já é 
contando Fundo Partidário...

Amnesia
Corre nos bastidores da campa-

nha a estadual mais movimentada de 
Guará, que a quantidade de material 
que sobrou da candidatura a federal 
que bancou a festa, daria pra fazer 
pelo menos mais duas eleições. 
Segundo a patuleia, acreditam que 
a água servida no comitê deve ter 
provocado amnesia no pessoal ope-
racional, ao ponto de esquecerem 
os adesivos de carros que traziam 
a foto federal junto com o estadual. 
Perguntem ao Keke!!!

Sorte no amor...
...mas nem tanta na política - 

com Guaratinguetá transformada 
em canteiro de obras (pavimenta-
ção em vários bairros simultâneos: 
Jardim do Vale, Jardim Esperança 
e São Manoel, reforma e moderni-
zação do Mercadão, revitalização e 
construção do Espaço Cultura - no 
entorno da Estação Ferroviária – e 
a titularidade das propriedades aos 
moradores da Chácaras Agrícolas 
entre outras) o prefeito Marcus So-
liva, acima de qualquer comparação 
com seu antecessor Chico Hair, tem 
enfrentado um turbilhão de críticas. 
Curiosamente, os ataques têm sido 
patrocinados pelas 'viúvas’ dos 
governos passados, algumas ainda 
desempregadas. Segundo a classe 
produtiva da cidade, se considerar 
o programa escalonado de reformas 
de todas Unidades de Saúde, como 
também as escolas municipais, não 
sobra comparação para nenhum da 
‘galeria dos ex-prefeitos’. Pergun-
tem ao Fause Fraya!!!

Ação civil pública
Comenta-se  pelos corredores da 

Justiça de Pinda que o presidente 
da Câmara, Carlos de Moura – o 
Magrão, pode ganhar como prêmio 
de final de mandato uma ação civil 
pública, pela anulação da lei que 
tributava a CIP – contribuição de ilu-

minação pública 
– que os próprios 
vereadores apro-
varam há tempos 
atrás. Disseram 
que o promotor 
estuda a incons-
titucionalidade 
da inciativa do 
Legislativo e a 

evasão de receita se o Executivo 
sancionar a revogação. Para os 
mais espertos, ficou claro que o 
Magrão está nas mãos do prefeito 
Isael Domingues. Caso endosse a 
medida da Casa de Leis, talvez o 
MP interprete como improbidade 
geral, se vetar a medida, a pena pode 
ser mais branda, apenas ação civil 
para apurar responsabilidades pela 
inconstitucionalidade...

Esperando a poeira baixar
Entre os prós e contras da inter-

dição da sede do Legislativo de Lo-
rena, por ordem suprema do ‘enTão’ 
presidente, com a desculpa das obras 

do telhado mais 
caro do pedação, 
duas situações: 
os assessores do 
cabresto livres 
do expedien-
te – quem sabe 
para pedir voto 
ao deputado que 
emprega a famí-

lia do procurado pelos oficiais de 
justiça – e, alívio para o vereador 
que receberia a represália do Con-
selho Municipal da Juventude, em 
protesto ao seu posicionamento 
homofóbico nas redes sociais. ‘Com 
uma semaninha de lambuja para que 
a poeira abaixe, quem sabe o rezador 

se livre de uma manifestação no 
plenário da Câmara...

“Truco? Seis! Nove..."
Rola pelas esquinas de Canas que 

a escolha do próximo presidente da 
Câmara de Canas, apesar das van-
tagens do irmão do prefeito em ‘pa-
par o cargo’, está mais incerta que 
resultado de jogo de truco. Falam 
abertamente que mesmo sem votos 
aparentes, Laerte está candidato 
apenas para ‘valorizar’ a vaga. O 
grande ‘blefe’ é o Dé achando que 
consegue somar forças com Thobias 
e com Nando para dar um susto na 
bancada do ‘sim senhor’. Que nin-
guém duvide que o Riccelly ainda 
truca com o projeto que traz de volta 
a reeleição. Perguntem ao ex-Paulo 
Coelho, que palpita pelas esquinas 
da cidade!!!

Delação
Parece que os petistas da região 

já sabem a identidade do delator 
das propagandas proibidas do Lula 
enrustidas no comitê do partido, em 

Guará. Após a 
operação da po-
lícia que apre-
endeu o mate-
rial publicitário 
encontrado na 
‘cozinha do PT, 
o serviço de in-
teligência am-
plia o foco na 

militância e não descarta a existência 
de uma central de distribuição do 
conteúdo, porque até o vereador 
Rominho, candidato a deputado por 
Piquete, teve sua propaganda com o 
material contaminado divulgada nas 
redes sociais.

Campo minado
Com o corrida eleitoral de Lo-

rena praticamente dividida em duas 
concorrentes de peso para estadual 
- uma protagonizada pelo candi-
dato Totô - apoiado pelo prefeito 
Fábio Marcondes 
e seu grupo - ou-
tra levantando a 
bandeira de Mi-
chelli Veneziani, 
que reuniu um 
grande ‘exército’ 
de apoiadores - 
com a influência 
de seu pai, o ex-prefeito de Caraguá, 
Antônio Carlos - não houve nomes 

que sobrevives-
sem com a mes-
ma motivação 
de Assembleia 
Legislativa no 
pedaço. Concor-
rência dura para 
os estaduais, po-
rém espaço mais 
acessível para os 

federais como Juliana Cardoso (PR), 
Eduardo Cury (PSDB), Marco Ber-
taiole (PSD) e entre outros, aquele 
'bolsudo' que contratou a peso de 
ouro 4 mil votos na cidade, envol-
vendo nesta negociata até aqueles 
que se apresentam como defensores 
do povo.

A fatia do bolo
Com um sortimento de nomes, 

partidos e ideologias desfilando 
por Lorena, nada mais justo que 

o Dr. Claudio 
Miranda como 
filho da terra, 
venha reivindi-
car o voto dos 
amigos, familia-
res e população 
cristã. O cardio-
logista Cláudio 
Marcondes Mi-

randa é primo do conhecido médico 
Dr Luiz Martinho, e há 30 anos trata 
de pessoas em Jundiaí, onde se desta-
cou na medicina e vida pública.

Vereador multifaces

Totô atras de votos

Michelli Veneziani
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Marcus Soliva e Frei Galvão surpreendem 
e devem fechar acordo por Pronto Socorro
Após mudança no hospital, terceirização avança com expectativa de acerto para os próximos dias

Santa Casa de Aparecida espera 
repasse de R$ 500 mil do Estado

Atrasos em obras podem obrigar cidades 
a devolverem recursos federais da Saúde
Montante repassado pelo Ministério da Saúde ultrapassa R$ 10 milhões; construção de unidades 
em Aparecida, Guaratinguetá, Pinda e Potim seguem paralisadas com decisão do Governo Temer

Investimento reforça cofre para custear atendimento da UTI, 
exames e salários de funcionários, prejuducados com a crise

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, e a nova diretoria do Frei Galvão; acordo mais perto do sim

Foto: Leandro Oliveira
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Pronto Socorro de Gua-
ratinguetá será administrado 
de forma terceirizada, e após 
debates e polêmicas sobre 
contratações de OS’s (Organi-
zação Social), a gestão do PS 
deve ser feita pelo Hospital 
Frei Galvão. A negociação está 
avançada e a confirmação 
pode acontecer nos próxi-
mos dias. O investimento na 
terceirização será de R$ 1,35 
milhão.

Atualmente, o PS está ins-
talado anexo ao prédio do 
Hospital Frei Galvão. Após 
muita polêmica, os vereadores 
de Guaratinguetá aprovaram 
um projeto do Executivo para 
modificar requisitos que per-
mitissem a contratação de 
uma organização social para 
administrar o Pronto Socorro. 
A aprovação foi em maio e, 
desde então, o município pro-
cura empresa ou organização 

social para gerir o PS.
Em agosto deste ano, o 

Instituto Axis assumiu a ad-
ministração do Hospital Frei 
Galvão, com o intuito de re-
vitalizar a gestão e ampliar o 
atendimento público. À época 
foi confirmado um valor total 
de R$ 70 milhões em dívidas 
do HFG. Desde então o Execu-
tivo tem se aproximado dos 
diretores do Instituto para 
negociar.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) sacramentou que o 
acordo pela terceirização está 
próximo de ser assinado. “Pro-
vavelmente, vamos fechar de 
imediato, nos próximos dias, 
com o Hospital Frei Galvão”, 
afirmou. “Já recebemos a pro-
posta do hospital e estamos 
analisando como será feito o 
encaixe dos nossos médicos 
concursados nesse projeto”.

Os valores, segundo o pre-
feito, já foram fechados. A 
Prefeitura investirá entre 
R$1,3 milhão e R$ 1,35 

milhão com o custeio total. 
Desse montante seria abatido 
o valor pago para os médicos 
concursados para socorristas, 
que serão encaixados no 
atendimento do PS.

A gestão será do Hospital 
Frei Galvão. “Isso nos dá uma 
certa tranquilidade, inclusive 
na liberação de pagamento de 
RPA (Recibo de Pagamento 
Autônomo), que passam a 
ser assumidos pelo hospital. 
A gente fica mais legalizado e 
com condições de melhorar o 
atendimento público no quesi-
to Pronto Socorro”, destacou 
o prefeito, que confirmou 
o prazo de trinta dias para 
fechar a negociação junto ao 
Hospital Frei Galvão.

A assessoria de imprensa 
do Hospital Frei Galvão con-
firmou a negociação pela 
terceirização do Pronto So-
corro, mas a administração do 
hospital só vai se pronunciar 
quando houver informações 
concretas sobre o acordo.

Lucas Barbosa
Região

Após identificar atrasos e 
outras falhas procedimentais 
na construção de unidades 
de saúde em quatro cidades 
da região, o Governo Federal 
ameaçou, na última semana, 
cobrar a devolução dos recur-
sos destinados para a realiza-
ção das obras. Com três UBS's 
(Unidade Básica de Saúde) 
paralisadas, Potim enfrenta 
a situação mais preocupante, 
já que foram identificadas 
irregularidades na utilização 
das verbas.

De acordo com um levan-
tamento do Governo Federal, 
além de Potim, foram verifi-
cados problemas na execu-
ção das obras de saúde em 
Aparecida, Guaratinguetá e 
Pindamonhangaba.

Segundo dados da plata-
forma digital do Ministério 
do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão, o ‘Painel 
de Obra’, Potim recebeu em 
2013, época que era comanda-
da pelo ex-prefeito, já falecido, 
Benito Thomaz, o recurso 
federal de R$ 1,2 milhão 
para a construção de UBS's 
nos bairros Centro, Jardim 
Alvorada e Vila Olivia. Mas 
para descontentamento da 
população, as obras foram 

paralisadas no ano seguinte. 
Já em 2016, um relatório do 
Ministério da Transparência 
revelou que foi comprovado 
que na época ocorreu o uso 
indevido da verba por parte 
da Prefeitura.

Em nota oficial, a atual ges-
tão municipal, liderada pela 
prefeita Erica Soler (PR), res-
saltou que o atraso na entrega 
das unidades “se dá em razão 

do desvio das verbas encami-
nhadas pelo Governo Federal”.

De acordo com a diretora 
de Administração e Finanças 
de Potim, Raphaela Abrantes, 
a gestão anterior retirou o 
recurso da conta dos convê-
nios, o utilizando para pagar 
fornecedores e a folha de 
pagamento no período de 
2014 a 2016. “A atual ad-
ministração se esmera em 

juntar recursos próprios para 
terminar as obras, prestar 
contas ao Governo Federal e 
entregar esses importantes 
instrumentos de saúde públi-
ca para a população. Ainda 
não há previsão exata para o 
término das obras, tendo em 
vista a necessidade de juntar 
recursos próprios”.

A diretora revelou ainda 
que os atuais percentuais de 

conclusão das UBS's são os 
seguintes: Vila Olivia (90%), 
Jardim Alvorada (50%) e Cen-
tro (20%).

Já Aparecida, recebeu em 
2015 um apoio federal de 
R$3,1 milhões para a cons-
trução de uma UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) no 
Santa Terezinha. Com capaci-
dade para atender cinco mil 
pacientes por mês, a edificação 
deveria ter sido concluída em 
março de 2018.

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Aparecida explicou que a 
obra, que está 92% executada, 
sofreu um atraso devido à 
demora no processo de deso-
cupação do seu terreno, que 
anteriormente abrigava uma 
cooperativa de recicláveis.

O município ressaltou que a 
expectativa é que a UPA seja 
concluída até dezembro. Já os 
pacientes deverão começar a 
serem atendidos em até oito 
meses.

Em 2012, o Ministério da 
Saúde destinou pouco mais 
R$ 153 mil para que Guara-
tinguetá ampliasse a UBS do 
Jardim do Vale. Mas o serviço, 
que deveria ser finalizado em 
2014, não foi executado.

Através de nota oficial, a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
afirmou que “devido a ques-
tões da qual esta atual gestão 
desconhece, a obra não foi 

concluída”. O Executivo afir-
mou também que em 2015 foi 
solicitado ao Governo Federal 
a prorrogação para utilização 
do restante do recurso, mas o 
pedido não foi atendido. Para 
piorar a situação, a União 
ordenou recentemente que a 
nova gestão municipal devolva 
a verba o mais rápido possível.

O município revelou ain-
da que a ampliação da UBS 
“encontra-se em processo 
judicial, devido à empresa 
vencedora da licitação não ter 
concluído a obra”.

Pinda – Segundo dados do 
‘Painel de Obras’, em 2014 o 
Ministério da Saúde enviou 
R$ 6,6 milhões para que Pin-
damonhangaba construísse 
três UPA's. Além do distrito 
de Moreira César, foram es-
colhidas para receberem a 
melhoria os bairros Araretama 
e Cidade Nova.

Previstas para serem inau-
guradas até o fim de 2015, as 
unidades até hoje não foram 
entregues à população.

De acordo com a Prefeitura, 
a UPA do Araretama é a que 
está mais perto de ser conclu-
ída. Além de já ter comprado 
os equipamentos básicos para 
a unidade, o município está 
viabilizando meios para a 
contratação da equipe médica 
para que o local comece a fun-
cionar o mais breve possível.

Em relação aos outros dois 
prédios, o Executivo explicou 
que eles ainda necessitam 
de serviços de alvenaria. Na 
sequência, será realizado o 
processo para a contratação 
dos funcionários.

A nota enfatiza ainda que 
o “município está fazendo 
sua parte na construção das 
UPA's, sobretudo para entre-
gá-las o mais rápido possível 
à população”.

O presidente Michel Temer, durante passagem por Guará; Ministério segura investimento após avaliação

Foto: Leandro Oliveira

Juliana Aguilera
Aparecida

A Santa Casa de Aparecida re-
ceberá da secretaria do Estado 
de Saúde o repasse de R$500 
mil até o final de 2018 (R$100 
mil por mês), de agosto a de-
zembro. O investimento aju-

dará a custear a UTI Adulto e 
outros serviços, como exames, 
consultas e o salário de funcio-
nários do hospital filantrópico. 
A diretoria do hospital espera o 
período eleitoral para negociar 
futuros repasses para 2019 e 
encontrar novas parcerias.

Desde maio de 2017, a UTI 

da Santa Casa passa por difi-
culdades financeiras, resultan-
do em um saldo negativo de 
R$100 mil ao mês. O aporte 
financeiro era de R$ 256 mil 
mensais, mas o Ministério 
da Saúde passou a repassar 
apenas R$ 104 mil. Somente 
os gastos médicos chegavam 
a R$ 95 mil ao mês.

Para ajudar a diminuir o 
saldo negativo mensal da UTI, 
a Santa Casa realiza atividades 
como bingos anuais com a co-

munidade. Outra ajuda de custo 
para o hospital vem do San-
tuário Nacional, que repassa 
R$200 mil por mês. A capacida-
de de atendimento da ala é de 
dez leitos, contando com 240 
funcionários, sendo 40 deles 
médicos e enfermeiros, equipe 
da limpeza e manutenção.

No primeiro semestre deste 
ano, a Santa Casa de Aparecida 
realizou 197 internações na 

UTI, 1.280 cirurgias, 5,5 mil 
consultas com especialistas e 
173,3 mil exames laboratoriais, 
além de ultrassom, raio-X e 
eletrocardiograma.

Espera – A atendente Ana 
Cláudia dos Santos, de 45 anos, 
esteve no hospital no último 
domingo para uma consulta 
com um clínico geral. “Eu fui 
bem atendida. As pessoas são 
bem pacientes, os enfermeiros 

também. A Santa Casa melho-
rou bastante, mas precisamos 
de mais atendimento e médicos 
especializados”, afirmou Ana 
Cláudia, que espera há seis 
meses na fila do SUS por um 
exame ultravaginal.

A saída foi juntar dinheiro 
para pagar pelo exame. “Me 
deram pedido para fazer o exa-
me em Lorena, mas até agora 
nada. O médico me disse que 
não posso ficar esperando. Eu 
estou tendo hemorragias e não 
estou no momento de entrar 
na menopausa. Imagino que o 
exame deva custar de R$ 150 
a R$ 200”.

Ana Cláudia espera que o in-
vestimento traga mais médicos 
e exames especializados para 
a unidade que, muitas vezes, 
apenas medica o paciente 
com remédios de dor, antes de 
dispensá-los.

Acesso ao PS da Santa Casa de Aparecida, que recebe novo apoio

Fotos: Arquivo Atos
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Vote
Nesta eleição

Nossa voz 
em Brasília

Justiça Eleitoral aposta em tecnologia para 
combater prática da boca de urna no domingo
Aplicativo “Pardal” deve auxiliar fiscalização; candidato ou eleitor flagrado pode cumprir um ano de prisão

Lucas Barbosa
Regional

Faltando dois dias para o 
primeiro turno das eleições 
gerais, os 147 milhões de bra-
sileiros aptos a votar deverão 
seguir uma série de regras 
para evitar o descumprimento 
das leis impostas para o dia do 
pleito pela Justiça Eleitoral.  
Principal crime cometido nas 
votações anteriores, a “boca 
de urna” pode ser denunciada 
pelos eleitores através de um 
aplicativo.

A eleição deste domingo 
definirá os escolhidos que 
ocuparão os cargos na Assem-
bleia Legislativa e no Congres-
so Nacional. Na disputa para 
governadores e presidente, a 
data marca o primeiro turno, 
com possibilidade de um 
segundo, no próximo dia 28. 

Em seu site oficial, a Justi-
ça Eleitoral recomenda aos 
eleitores a baixarem o apli-
cativo ‘Pardal’, que poderá 
ser utilizado para a denúncia 
de infrações durante a vota-
ção, como a compra de votos 
e propagandas proibidas. 
Para fazer a denúncia pela 
ferramenta, o eleitor deverá 
obrigatoriamente apresentar 
provas que indiquem a exis-
tência do fato, como vídeos, 
fotos ou áudios.

O órgão sugere também o 
download do aplicativo ‘Resul-
tados 2018’, que mostrará em 
tempo real a apuração. Ambas 
ferramentas estão disponíveis 
para download nas lojas virtu-
ais Apple Store e Google Play.

Em relação às regras do 
novo processo eleitoral, com-
paradas a do pleito de 2014, 

a Justiça Eleitoral promoveu 
mudanças somente no modo 
da realização das campanhas.

As principais alterações 
foram a imposição do limite 
de gastos por cargo, proibi-
ção de doações de empresas, 
criação do fundo de recursos 
públicos para financiamento 
e a permissão de realização 
de “vaquinhas virtuais”, e 
investimentos para o impul-
sionamento de publicidade 
nas redes sociais.

Outra modificação foi a 
liberação do uso de carros 
de som apenas para a reali-
zação de comícios, carreatas 
e passeatas.

Já as regras para o dia vo-
tação foram preservadas do 
pleito anterior. Para não res-
ponderem por crime eleitoral, 
os candidatos estão proibidos 
de ordenarem a distribuição 
de panfletos, utilizarem carros 
de som e participarem de 
carreatas ou comícios.

Além de ressaltar a impor-

tância dos aplicativos ofere-
cidos pela Justiça Eleitoral, 
a chefe do cartório da 68ª 
zona eleitoral (Canas, Lorena 
e Piquete), Priscila Gonçalves, 
apontou ações que os eleito-
res não devem realizar no dia 
7. “É permitida somente a ma-
nifestação silenciosa. Assim, 
o eleitor está liberado para 
trajar roupas e adereços de 
seu candidato, mas não pode 
pedir votos oralmente. Mais 
de duas pessoas com a mesma 
roupa não podem ficar juntas, 
pois isso configurará em aglo-
meração. Caso seja flagrado, 
o grupo será disperso pela 
Polícia Militar. Na última 
eleição, três pessoas foram 
detidas por ‘boca de urna’ em 
Lorena”, contou.

Segundo a Justiça Eleitoral, 
os eleitores ou candidatos 
flagrados realizando boca 
de urna responderão por 
crime eleitoral, podendo ser 
condenados à prisão por até 
um ano.

Três cidades da região 
têm cadastramento 
biométrico concluído

Legislação rigorosa é esperança de eleitor para mudar cenário; entre a série de 
irregularidades para impedimento estão abuso de poder e gasto ilícito de recursos

Caroline Meyer
Região

As três cidades da região 
que fazem parte da lista dos 
municípios com cadastra-
mento biométrico obrigatório 
conseguiram um alto índice de 
registros. De acordo com os da-
dos divulgados no site do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
de São Paulo, Cunha, Piquete 
e Queluz completaram o pro-
cesso para a nova identificação 
dos eleitores.

Segundo informações di-
vulgadas pelo TSE, Cunha 
é o município que mais se 
aproximou de finalizar o pro-
cesso biométrica. Dos 16.023 
eleitores registrados, 16.010 
aderiram ao novo modelo. 
Sem o registro, 13 títulos 
foram cancelados por falta de 
biometria, cerca de 99,92% da 
população eleitoral.

“Fizemos uma parceria com 
a Prefeitura, com divulgação 
nas rádios locais e campanha 
nas escolas, e assim consegui-
mos concluir o cadastramento 
no dia 9 de maio”, detalhou 
chefe da 43º Zona Eleitoral de 
Cunha, Cristina Braga.

A cidade também foi a que 
teve o maior número de títulos 
anulados, 3.742 pessoas fora 
das eleições, por motivos como 
ausência nas últimas eleições.

“O título pode ser cancela-
do tanto por óbito como por 

ausência”, lembrou o chefe do 
posto eleitoral de Queluz, João 
Paulo Assunção.

Queluz também finalizou o 
cadastramento, registrando 
6.515 dos 6.526 votantes 
e cancelou somente 11 por 
falta de biometria. Os títulos 
invalidados, incluindo outros 
fatores, são 2.258.

Outro município a concluir 
a biometria é Piquete, que 
conseguiu cadastrar 9.132 
dos 9.143 eleitores, resultando 
no cancelamento de 11 títulos 
pela falta de cadastro. O núme-
ro se soma aos outros 2,7 mil 
que foram anulados. No Vale 
do Paraíba, são mais de 11 mil 
títulos cancelados. O valor em 
todo o País é ainda maior, e 
afasta das urnas 3,3 milhões 
de eleitores.

Na última eleição, calçada em frente a colégio de Lorena ficou tomado por lixo eleitoral; rigor maior em 2018

Foto: Arquivo Atos

Lei da Ficha Limpa barra 1.888 candidatos

Da Redação
Região

A Justiça Eleitoral rejeitou 
1.888, dos 29.101 candidatos 
que pediram registro. Segundo 
dados do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral), 173 candidatos 
foram julgados inaptos por 
causa da Lei da Ficha Limpa, 
entre eles o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que dis-
putaria o Palácio do Planalto 
pelo PT.

A falta de requisitos para 
registro contam com irre-
gularidades como a falta de 
comprovação de pleno exer-
cício dos direitos políticos, 
alistamento eleitoral e filiação 
partidária, como principais 

motivos para indeferimento de 
candidaturas. Treze candidatos 
foram considerados inaptos a 
disputar as eleições por abuso 
de poder, e outros cinco por 
gasto ilícito de recursos.

O PSL foi o partido que lan-
çou o maior número de candi-
datos país afora, 1.543, equiva-
lente a 5,3% do total. Além do 
presidenciável Jair Bolsonaro 
(PSL), 942 concorrem a depu-
tado estadual, 488 a deputado 
federal, 24 a deputado distrital, 
22 a senador, 14 a governador, 
11 a vice-governador e 41 a 
suplente de senador.

Na sequência o PSOL, com 
1.347 concorrentes e o PT, 
com 1.309 candidatos. Além 
do presidenciável Guilherme 

Boulos, o PSOL lançou can-
didatos a governador em 25 
estados. O PT tem candidato 
a presidente, Fernando Ha-
ddad, e disputa 16 governos 
estaduais.

A Justiça Eleitoral confirmou 
27.213 candidaturas, um 
crescimento de 4% em rela-
ção a 2014, quando 26.162 
disputaram as eleições gerais 
– presidente, governador, 
senador, deputado federal, 
estadual e distrital. Até agora, 
682 candidatos renunciaram 
e três morreram.

Embora a corrida presiden-
cial seja a mais discutida no 
País, a eleição para a CLDF 
(Câmara Legislativa do Distrito 
Federal) é a mais disputada: 

são 40,88 candidatos por 
vaga. A Câmara Legislativa 
tem 24 cadeiras, e se apre-
sentaram 981 concorrentes.

As 26 assembleias legis-
lativas têm 1.035 cadeiras 
e 17.950 candidatos, o que 
dá em média 17,34 concor-
rentes por vaga. Para as 513 
vagas na Câmara dos Depu-
tados, são 8.595 postulantes 
(16,75 por vaga).

Do total de candidatos, 13 
disputam a Presidência da 
República, 202 concorrem a 
governador dos 26 estados 
e do Distrito Federal e 358 
postulam o Senado. Neste 
ano, estão em disputa duas 
cadeiras de senador por 
estado, totalizando 54 vagas.
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Candidatos com trabalho sério pela nossa gente, nossa região!
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Apoio estadual garante recapeamento 
asfáltico em quatro bairros de Lorena
Melhoria possibilita extensão de ciclofaixa; investimento atinge cerca de R$ 1,9 milhão

Reunião do prefeito de Lorena para debater investimento na pavimentação da cidade, que investe na infraestrutura; funcionários trabalham na recuperação de ruas e avenidas

Fotos: Divulgação PML

Lucas Barbosa
Lorena

Contando com um recurso 
estadual de quase R$ 1,9 mi-
lhão, a Prefeitura de Lorena 
concedeu na última semana a 
ordem de serviço para o início 
do recapeamento asfáltico de 
dez vias do munícipio. A obra, 
que deve recuperar quase 20 
mil m², tem previsão de ser 
iniciada na próxima semana. 

Na manhã dá última segun-
da-feira, o prefeito de Lorena, 

Fábio Marcondes (PSDB), 
recebeu em seu gabinete a 
presença de representan-
tes da EDE Terraplanagem 
Pavimentações Engenharia 
e Construções, sediada em 
Peruíbe-SP, para a assinatu-
ra da ordem de serviço. A 
vencedora do processo licita-
tório será responsável pelas 
melhorias na pavimentação 
de pontos estratégicos de 
quatros bairros. 

No Olaria, além das ave-
nidas Capitão Messias Ri-

beiro e a Godoy Neto, serão 
recapeadas as ruas Major 
Rodrigo Luiz, Vila Peralta e 
a Mamede de Campos. Já no 
Bairro da Cruz, o serviço será 
executado na rua Joaquim 
Luiz Bastos e nas avenidas 
Oswaldo Aranha e Doutor 
Pedro Vicente de Azevedo. 
Também serão recuperadas a 
avenida Marechal Argolo, no 
Santa Edwiges, e a rua Pedro 
Branco, no Vila Geny.

De acordo com o secretário 
de Obras e Planejamento 

Urbano, Marcos Anjos, o 
contrato prevê que o serviço 
deverá ser concluído até o 
fim do ano. “Na manhã da 
última quinta-feira, técnicos 
realizaram o levantamento 
topográfico das vias que 
receberão o recapeamento 
asfáltico. Nossa expectativa 
é que a obra seja iniciada até 
o fim da próxima semana. 
Esta ação contribuirá para 
que a população tenha mais 
segurança para trafegar por 
estes importantes pontos”.

O chefe da pasta apontou 
outros benefícios que serão 
gerados pela medida.  “Além 
da implantação de faixas de 
pedestres e placas de sina-
lização na maioria destes 
trechos, a ciclofaixa da ave-
nida Marechal Argolo será 
estendida até o Centro, pró-
ximo ao supermercado Pão 
de Açúcar. Isso possibilitará 
que os ciclistas tenham mais 
tranquilidade para circula-
rem pela região central do 
munícipio”.

Horário de 
verão sofre 
alteração 
com eleições

O Governo Federal aten-
deu um pedido do MEC (Mi-
nistério da Educação) para 
adiar o horário de verão. O 
temor era de que a altera-
ção no dia 4 de novembro 
prejudicasse candidatos do 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio), já que a data 
é marcada pela primeira 
prova (a segunda será no 
domingo seguinte, dia 11).

Anualmente, o país im-
planta o horário de verão 
a partir da meia-noite do 
terceiro domingo de outu-
bro,  mas no final de 2017, 
o presidente da República 
Michel Temer (MDB) aten-
deu a um pedido do minis-
tro Gilmar Mendes, então 
presidente do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), e assinou 
um decreto para reduzir o 
período com o objetivo de 
evitar conflitos com as elei-
ções (o segundo turno está 
marcado para o próximo dia 
28), definindo o dia 4. Após 
a solicitação do MEC, uma 
nova mudança decretou 
que o novo horário de verão 
começará somente no dia 18 
de novembro.

Neste ano, municípios do 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito San-
to, Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso e 
Distrito Federal adiantarão 
em uma hora o relógio.

O leste do Amazonas, Ro-
raima e Rondônia deixam 
o relógio atrasado em duas 
horas em relação a Brasília, 
enquanto Acre e parte oeste 
do Amazonas atrasam o 
relógio em três horas em 
relação ao horário oficial 
do País.

Enem – As provas foram 
marcadas para os dias 4 
e 11 de novembro. No dia 
4, serão aplicadas as ques-
tões de linguagem, ciências 
humanas e redação. No dia 
11, será a vez das ques-
tões envolvendo ciências da 
natureza e matemática. A 
abertura dos portões será às 
12h e o fechamento às 13h.

Da Redação
Região

Pinda inaugura praça no 
CDHU, em Moreira César

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou, no últi-
mo sábado, a praça Maria da 
Paz do Nascimento Sant’Anna, 
em Moreira César. O espaço 
fica no Loteamento Cícero 
Prado do CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano do Estado de 
São Paulo), próximo à escola 

municipal Professor Lauro 
Vicente de Azevedo. 

Foram realizados trabalhos 
como pintura da quadra, 
restauro do playground e da 
academia ao ar livre, piso em 
concreto, formação de cantei-
ros gramados, instalação de 
bancos, construção de uma 
quadra de basquete de rua 
e de vôlei, e uma área para 
treino e apresentações de 
capoeira.

Guará abre inscrições para 
nova oficina de teatro de rua

A Prefeitura de Guaratin-
guetá está com inscrições 
para oficina gratuita de teatro 
de rua. As inscrições seguem 
até o dia 15 de novembro. São 
vinte vagas disponíveis. 

As aulas serão nos dias 17 e 
24 de novembro, aos sábados, 
das 8h às 13h.

O teatro de rua é uma mo-
dalidade de arte em que os 
atores utilizam o corpo e a 
voz a serviço da construção 
estética no espaço aberto.

As aulas serão no auditório 
Frei Galvão, à Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves, nº 
48, no Centro.
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ALUGA-SE
Aluga-se quartos no 
Jardim Primavera. Va-
lores 400,00 300,00 
ou 250,00. Tratar no 
telefone 98152-7920, 
falar com Lila
Alugo apartamento 
em Ubatuba, tempo-
rada, feriado, natal, 
Reveillon. Faço par-
celamento. Falar com 
Isabel, no telefone: 
99607-4653
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO 2 Cômodos 
– Mombaça.  Tr. f : 
98299-1607 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
centro. Com mobí-
l ia ou sem. Agua/
luz/ IPTU inclusos 
no aluguel. Tr. F: 
99173-5058/99707-
4226/3642-7176 – 
Pinda

ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Casa – Mo-
reira César – Tr.F: 
99724-1011 - Pinda
ALUGO 2 cômodos 
nos fundos – Santana 
-  p/casal sem filhos. 
Tr.F: 99223-2448 – 
Pinda
TROCO Casa c/6 cô-
modos – garagem e 
edícula nos fundos 
por casa área rural de 
Pinda, doc.ok. Tr.F: 
3642-3994/98152-
6615 – Pinda
ALUGO Apto – Cris-
pim – Pedra Bonita 
– incuso água/gás/
cond.Tr.F: 99628-

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – bran-
co – mecânica ok, 
pneus e bateria no-
vos.òtimo estado de 
conservação. Tr. F: 
99123-3935 - Pinda
VENDO Onix  1 .0 
LS  prata – direção 
hidráulica 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
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
20.400,00.  Tr.  F: 

99115-2326 – Pinda
VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Fiesta 1.6 
– hatch – ano 2011 -  
completo – preto. R$ 
23 mil. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Gol Cuty 
1.6 ano 2003 – cin-
za – 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
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
20.800,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
Branco – básico.

1853/99168-2500 – 
Pinda
ALUGO ou VENDO 
Chácara de 1.000m2 
com casa e plantas. 
Tr.F: 3645-3802 – 
Pinda
ALUGO Casa c/4 cô-
modos, água e luz 
separado – Cidade 
Jardim – prox. Ao 
colégio Angelo Paz. 
Tr. F: 99196-4791/ 
99233-7616 – Pinda 
ALUGO Ponto co-
mercial (6x25). Tr.F: 
99230-4931 – Pinda
ALUGO Suite – Ouro 
Verde. Tr.F:99204-
5626 - Pinda
ALUGO Casa c/2 dor-
ms., sem garagem 
– Alto do Tabaú.Tr. F: 
98129-6387
ALUGO Casa – Vista 
Alegre – moradia se-
gura. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
ALUGO Ponto co-
mercial – Vista  Ale-
gre. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
Ótimo ponto comer-
cial, situado no bair-

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 Cadeiras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  
Tr. F: 99721-0533 - 
Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garn ises ,  v ive i ro 
grande telado, car-
roc inha de  mão, 

churrasqueira grande 
chapeada. Bom pre-
ço. 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 

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 – residen-
cial/comercial. Tr.F: 99229-
8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Falar 
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 

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2018 – PROC. 402/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais e impressos 
gráficos, incluindo produtos de composição gráfica 
com personalização e produtos de papelaria sem 
personalização, para as secretarias.
CONTRATADA: BELLA’S GRÁFICA EIRELI-ME
CNPJ: 17.915.708/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 05, 06, 09, 10, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 49, 50, 65, 66, 69, 70, 71, 
72, 89, 90, 91, 92, 181, 182.
VALOR TOTAL: R$ 26.859,05 (vinte seis mil oitocentos 
cinquenta nove reais e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2018
CONTRATADA: WAGNER LUIZ DE AQUINO 
GRÁFICA-ME CNPJ: 05.776.595/0001-95
VENCEDORA DOS ITENS: 11, 12, 23, 24, 25, 26, 33, 
34, 39, 40, 41, 42, 67, 68, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 119, 120, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188.
VALOR TOTAL: R$ 103.013,44 (cento três mil treze 
reais quarenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 61/2018 – PROC. 399/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de material de expediente 
para diversas Secretarias do município.
CONTRATADA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA 
EPP CNPJ: 15.725.489/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 49, 50, 81, 82, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 97, 98, 101, 102, 137, 138, 163, 164, 
177, 178, 195, 196, 211, 212, 217, 218, 266, 267, 268.
VALOR TOTAL: R$ 9.701,98 (nove mil setecentos e 
um reais noventa e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 62/2018 – PROC. 402/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais e impressos 
gráficos, incluindo produtos de composição gráfica 
com personalização e produtos de papelaria sem 
personalização para as Secretarias Municipais.
CONTRATADA: RIVALDO VALÉRIO NETO - EPP
CNPJ: 14.459.158/0001-39
VENCEDORA DOS ITENS: 61, 62.
VALOR TOTAL: R$ 16.500,00 (dezesseis mil 
quinhentos reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2018

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 87/2018 – PROC. 491/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo 
objeto é a Aquisição de veículos 0 km (zero quilômetro) 
psra suprir as necessidades diversas Secretarias 
Municipais, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
CNPJ: 59.104.422/0024-46
Valor total de: R$ 517.440,00 (quinhentos dezessete 
mil quatrocentos quarenta reais)
EMPRESA: AVALON MOTORS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.684.296/0001-23
Valor total de: R$ 61.950,00 (sessenta e um mil 
novecentos e cinquenta reais)
EMPRESA: TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, 
MÁQUINAS E MOTORES LTDA 
CNPJ: 11.726.521/0020-00
Valor total de: R$ 251.800,00 (duzentos cinquenta e 
um mil oitocentos reais)
EMPRESA: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 10.337.197/0002-93
Valor total de: R$ 375.000,00 (trezentos setenta e 
cinco mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2018 – PROC. 
496/2018 O Município de Lorena-SP torna público 
que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, 
cujo objeto é a Aquisição de mobiliário escolar para
atender as necessidades das Escolas Municipais, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA 
EPP CNPJ: 11.786.306/0001-31
Valor total de: R$ 201.600,00 (duzentos e um mil 
seiscentos reais)
EMPRESA: SUDESTE IND. E COM. DE MÓVEIS 
ESCOLARES LTDA
CNPJ: 05.010.382/0001-58 Valor total de: R$ 
83.090,00 (oitenta e três mil noventa reais)

 PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Itens do Processo 
Licitatório Pregão Presencial nº. 87/2018 – 

Processo nº. 491/2018
O Município de Lorena/SP torna públ ica a 
REVOGAÇÃO do item 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 
de veículos 0km (zero quilômetro) para suprir as 
necessidades de diversas Secretarias 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

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 44/2018 – PROC. 307/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão onerosa de uso do bem público 
dos espaços incorporados no Mercado Municipal de 
Lorena objetivando a comercialização de bens e 
serviços à população.
CONTRATADA: HOP 4 FUN LTDA-ME
CNPJ: 31.556.721/0001-06
BOX: Nº UCA05, com a destinação para bar, 
lanchonete. VALOR TOTAL MENSAL: R$ 720,00 
(setecentos e vinte reais) VIGÊNCIA: 60 (sessenta) 
meses. DATA DA ASSINATURA: 05/10/2018

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/18 - PROC. Nº 581/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por lote, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada em execução de serviços em
reforma e manutenção de instalações prediais com fornecimento de material, 
equipamento e mão de obra, para os próprios municipais, a realizar-se às 
09h30min no dia 30 de outubro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12)
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 51/2018 – PROC. 339/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de informática para 
o setor do TI da Secretaria de Educação.
CONTRATADA: SUPRINET – SUPRIMENTOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ: 05.663.105/0001-44
VENCEDORA DOS ITENS: 14.
VALOR TOTAL: R$ 5.325,00 (cinco mil trezentos 
vinte e cinco reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 67/2018 – PROC. 413/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de alvenaria para 
conserto e manutenção dos próprios públicos.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 36, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 75, 76, 77, 78, 85, 86, 89, 90, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
123, 124, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 147, 148, 
151, 152, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 201, 202, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
219, 220, 221, 222, 231, 232, 239, 240, 245, 246, 
253, 254, 255, 261, 262, 269, 270, 273, 274, 281, 
282. VALOR TOTAL: R$ 213.551,01 (duzentos e 
treze mil quinhentos cinquenta e um reais e um 
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 85/2018 – PROC. 481/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para manutenção corretiva em 
14 (catorze) trocadores de calor da marca heliotek, 
5.400 watts trifásico e 220 volts do Complexo 
aquático do centro social Urbano, com fornecimento 
de material.
CONTRATADA: J. E. KOYAMA - ME
CNPJ: 08.009.646/0001-41
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 12.740,00 (doze mil setecentos 
e quarenta reais) VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA torna 
público o edital 02/2018 e 03/2018 referente ao 
Resultado do TAF e Convocação da Avaliação 
Psicológica – sub judice do Concurso Público 
002/2016 que poderá ser consultado através do site:
www.lorena.sp.gov.br  COMISSÃO ORGANIZADORA 
DO CONCURSO PÚBLICO 001/2016 E 002/2016

 PREFEITURA DE LORENA
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Seletivo Estagiários nº. 01/2018
FÁBIO MARCONDES, Prefeito Municipal de Lorena, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos que, tendo 
transcorrido os prazos legais, e mantidas as classificações constantes da 
publicação do dia 28 de setembro de 2018, para as vagas cujo resultado 
final foi disponibilizado pelo Edital de Classificação Oficial, HOMOLOGA 
o Processo Seletivo de Estagiários nº 01/2018, resultado nesta cidade. 
E para que ninguém alegue desconhecimento, é publicado o presente 
edital de divulgação.
Lorena, 28 de setembro de 2018.

FABIO MARCONDES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem 
por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante procuração 
pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, 
localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, 
no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao 
cargo para o qual foi aprovado, são eles: RENATA SORAIA LOPES DA 
SILVA RG: 457668799..
Lorena, 03 de OUTUBRO de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial de Preços 

Nº 96/18 PROC. Nº 550/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição 
de Material Esportivo para a Secretaria de Esporte 
e Lazer, a realizar-se ás 09h30min do dia 19 de 
outubro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 18/18 PROC. Nº 576/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Tomada de Preços do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia civil, para a construção de 
Praça a ser construída na rua Prof. Adolfo P. Rios, no Bairro São Roque, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI e 
anexos, a realizar-se ás 9h30min do dia 29 de outubro de 2018, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores 
das empresas CASAMOB – Indústria e Comércio Ltda e Wolverine/
Tekno Laminates and Composites Ltda, a participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 10 de outubro de 
2018, às 08h00, em convocação única, respeitando o quórum legal, no 
Espaço de Recreação da empresa, situada a Rodovia Prefeito Aristeu 
Vieira Vilela, nº 2.905 – complemento km 181,2, Vila São José, na cidade 
de Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos de relevante interesse da 
categoria. Lorena, 02 de outubro de 2018. 

José Luiz de Souza Azevedo - Diretor/Presidente



6 DE OUTUBRO DE 2018 7

Adolescente é assassinado 
com oito tiros em Guará

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para tentar identificar os 
criminosos responsáveis 
pelo assassinato de um 
adolescente de 16 anos, na 
noite da última quarta-feira, 
no Jardim Esperança.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima ca-
minhava pela rua Eufrásio 
Fernandes quando foi sur-
preendida por pelo dois 
atiradores que estavam 

dentro de um carro. Alve-
jado por seis disparos de 
arma de fogo nas costas, o 
adolescente ficou caído em 
um ponto da via. 

Na sequência, um dos cri-
minosos desceu do veículo 
e atirou mais duas vezes 
contra a cabeça do jovem, 
que morreu no local.   

A Polícia Civil investiga o 
caso. Até o fechamento desta 
edição os assassinos não 
haviam sido presos.

Moradores de Pinda tem até dia 
31 para pedir isenção do IPTU
Benefício é direcionado para quem não tem renda superior a R$ 1.172

Da Redação 
Pindamonhangaba 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Subprefeitura 
de Moreira César recebem, 
até o próximo dia 31, os in-
teressados em obter isenção 
do IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano). A soli-
citação deve ser requerida 
sempre no ano anterior ao do 
lançamento, feito no último 

dia útil de outubro.
O benefício é direcionado 

para os contribuintes que 
possuam somente um úni-
co imóvel, e nele residam 
as pessoas aposentadas e 
pensionistas, com renda não 
superior 13 UFMP’s (Unidade 
Fiscal do Município de Pinda-
monhangaba), equivalente a 
R$ 1.172,34, ex-combatentes, 
pessoas com deficiência física 
ou mental, ou que more com 

crianças legalmente adota-
das ou tuteladas que sejam 
menores de 18 anos.

Ficam isentos do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no os imóveis residenciais 
padrão-econômico, com 
área construída de até 70 
m² e com valor menor a 
322 UFMP’s, equivalente a 
R$29.037,96, desde que o 
proprietário resida no local, 
não possua outro imóvel 
e tenha renda mensal não 
superior a 13 UFMP’s.

Os contribuintes interes-
sados devem comparecer à 
Prefeitura, com cópias do 
carnê do IPTU de 2018 ou 

certidão de isenção do ano 
citado; RG e CPF, ou certidão 
de nascimento de todos os 
moradores da residência; 
comprovante de residência 
atualizado; certidão de ca-
samento ou óbito (se for o 
caso); cópia do comprovante 
de renda (INSS) atualizado do 
requerente; comprovante de 
renda dos demais moradores; 
documento do imóvel em 
nome do requerente; decla-
ração de responsabilidade 
do proprietário escrita de 
próprio punho.

O atendimento é feito de 
segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h.

Criminoso mantém família 
refém durante assalto em Pinda

Mãe e filha foram man-
tidas reféns durante um 
assalto a uma casa, na tarde 
da última quinta-feira, em 
Pindamonhangaba.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a mãe, de 
48 anos, se preparava para 
deixar sua residência no 
Alto do Cardoso, quando foi 
surpreendida por um crimi-
noso armado. Ao entrar no 
imóvel, o assaltante também 

rendeu uma jovem, que não 
teve a idade divulgada.

Após ameaçar atirar con-
tra mãe e filha, o assaltante 
fugiu no carro da família.

A Polícia Militar foi acio-
nada e poucas horas depois 
conseguiu localizar o veícu-
lo, que estava abandonado 
em uma via do Jardim Re-
sidencial Doutor Lessa. Já 
o criminoso segue sendo 
procurado pela Polícia Civil.

Motorista é preso após tentar 
matar motociclista em Pinda

Uma briga de trânsito quase 
terminou em morte na tarde 
da última quarta-feira, no 
Campo Belo, em Pindamo-
nhangaba.

Segundo o boletim de ocor-
rência, um motociclista de 
29 anos, que levava a filha de 
8 anos na garupa, se desen-
tendeu com um motorista no 
semáforo da avenida Major 
Domingos. Na sequência, o 
condutor do carro passou a 
fechar a motocicleta, quase 
causando a queda do pai e 
da filha. 

A discussão prosseguiu, 
até os dois estacionarem os 
veículos em um trecho da via.

Poucos minutos depois, o 
motorista sacou uma arma de 
fogo e efetuou dois disparos 
na direção do desafeto, que 
por sorte não foi atingido. Na 
sequência, o criminoso fugiu 
do local.

A Polícia Militar foi acio-
nada e conseguiu localizar o 
atirador em Santo Antônio do 
Pinhal. Ele foi preso e deverá 
responder por tentativa de 
homicídio.
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Guará define teto de 
R$ 1 milhão para 
desfiles do Carmaval 
e estrutura em 2019
Escolas de samba projetam estrutura com verba 
total de R$ 300 mil para desfiles; Prefeitura quer 
prestação de contas antes de liberar repasse

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As seis escolas de samba 
de Guaratinguetá precisarão 
prestar contas de atividades 
para começar a receber o 
repasse de R$ 50 mil, cada, 
referente ao desfile carna-
valesco do ano que vem. Os 
pagamentos começam em no-
vembro. No mesmo mês será 
aberta a licitação para escolha 
da empresa responsável pela 
estrutura do Carnaval. A pro-
jeção do Executivo é de teto de 
investimento de R$ 1 milhão.

A confirmação feita pelo 
secretário de Turismo de 
Guaratinguetá, Felício Mura-
de, vai de encontro ao que foi 
citado pelo prefeito Marcus 
Soliva (PSB), há uma semana. 
Na ocasião, Soliva garantiu 
a realização do Carnaval, 
mesmo com a publicação do 
decreto de contingenciamento 
de despesas. Segundo o prefei-
to, a festa foi assegurada por 
ser uma atividade cultural e 
turística, a mais importante 
do calendário na cidade. 

Uma reunião, na última 
segunda-feira, entre a secre-

taria de Turismo e a Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá) 
definiu o passo a passo para 
que cada agremiação tenha 
direito a receber os repasses 
de R$ 50 mil.

“Foi uma reunião para co-
nhecer as tarefas que irão 
fazer e também conhecer os 
requisitos que serão apresen-
tados no Carnaval. Isso tudo 
compõe o edital de creden-
ciamento. O regulamento da 
Oesg torna-se um decreto, 
e paralelo a isso, nós vamos 
estabelecer diversas atividades 

que quando elas cumprirem, 
elas recebem os recursos”, 
explicou Murade.

Os R$ 300 mil para as agre-
miações estão assegurados, 
assim como o investimento 
para a estrutura na avenida 
Presidente Vargas, palco prin-
cipal da festa. O secretário 
afirmou que é necessário fazer 
o Carnaval com os recursos 
que o setor tem, e de forma 
transparente. “Devemos fazer 

uma estrutura de avenida, 
que permita o desfile compa-
tível e ao mesmo tempo gere 
recursos, tanto com a venda 
de alimentos e bebidas, como 
com a venda de ingressos”.

O projeto para o ano que 
vem é semelhante ao que foi 
realizado em 2018, com a 
montagem das arquibanca-
das por toda a extensão da 
avenida, além de camarotes. 
Questionado sobre o teto li-

mite para gastos, o secretário 
respondeu que acredita que 
o investimento chegue de 
R$800 mil, R$ 900 mil, ou até 
R$ 1 milhão.

Ainda, de acordo com a Pre-
feitura, a praça Conselheiro 
Rodrigues Alves poderá ser 
utilizada pelas escolas de 
samba, entre janeiro e março, 
para arrecadação de recursos 
e apresentações culturais de 
cada agremiação.

Desfile da Acadêmicos na Getúlio Vargas; escolas de samba devem prestar contas para obter apoio financeiro

Foto: Arquivo Atos

Mais de quatrocentos animais são castrados em Pinda
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para evitar o aumento de 
cães e gatos abandonados 
em Pindamonhangaba, a 
Prefeitura iniciou na última 
semana a primeira etapa 

do projeto “Castramóvel no 
Bairro”. A ação, que contem-
plará diversas regiões do 
município, esterilizou mais 
de quatrocentos animais no 
último final de semana, no 
Araretama.

Em 26 de junho, o Exe-

cutivo contratou a Clínica 
Veterinária Patas de Ouro, 
sediada em Sorocaba-SP, 
para realizar 1,4 mil cas-
trações de animais domés-
ticos. Contando com uma 
equipe de 17 profissionais, 
a terceirizada realizará os 

procedimentos cirúrgicos no 
interior de seu castramóvel 
(clínica veterinária itine-
rante).

No início de outubro, as 
famílias do Araretama foram 
informadas que o bairro foi 
escolhido para ser o primei-
ro a receber o projeto. Com 
um investimento municipal 
de R$ 45 mil, 225 cães e 
180 gatos foram castrados 
no último dia 30.

Enquanto aguardavam 
seus bichos de estimação 
serem atendidos, os donos 
acompanharam as exibições 
de vídeos informativos so-
bre os cuidados necessários 

com a saúde e criação dos 
animais.

Após o processo de este-
rilização, os cães e gatos 
foram encaminhados para 
uma área de repouso en-
quanto se recuperavam da 
anestesia. 

O diretor do departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana, classificou como 
um sucesso a primeira etapa 
da ação. “Todos os proce-
dimentos ocorreram da 
melhor maneira possível, 
não havendo complicação 
no quadro de saúde de ne-
nhum dos animais. Antes de 

receberem alta, eles ficaram 
em observação por cerca de 
meia hora.

Após esta ação, acredito 
que o Araretama registra-
rá, a médio e longo prazo, 
uma queda considerável 
no número de cães e gatos 
abandonados”. 

O diretor revelou ainda 
que as próximas etapas do 
projeto ocorrerão nestes 
últimos três meses do ano. 
“Estamos em fase de estudo 
para definir quais serão os 
próximos bairros que rece-
berão o serviço. Divulgare-
mos as datas o mais breve 
possível. Nosso objetivo 
é que outras três regiões 
sejam contempladas até o 
fim do ano”.

Cruzeiro recebe castramóvel para 
reduzir número de animais na rua

Da Redação
Cruzeiro

Um veículo foi adquirido 
pela Prefeitura de Cruzeiro, 
no último dia 1, para a im-
plantação do castramóvel. O 
trailer foi comprado por meio 
de emenda de R$ 120 mil do 
deputado federal Ricardo Izar 
Junior (PP), responsável pela 
aprovação da medida, que 
beneficiou também Pindamo-
nhangaba. A unidade móvel de 
castração busca intensificar o 
combate ao aumento de cães 

e gatos na cidade.
Antes de iniciar suas ativida-

des, a equipe irá trabalhar no 
projeto que passa por prepa-
ração prevista para ter início 
ainda em outubro. “Assim que 
concluirmos a capacitação, 
estaremos trazendo o cronogra-
ma de como se dará as castra-
ções. Primeiro, dos animais que 
estão em posse do poder públi-
co municipal, e posteriormente, 
nossos mutirões de castração 
nos bairros da cidade”, explicou 
o prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca (SD), durante 

o anúncio da nova aquisição.
Outras medidas para evitar 

o abandono animal incluem o 
recolhimento desses cães que 
são levados ao Cean (Centro 
de Apoio Animal), localizado 
ao lado do Recinto de Expo-
sições, na rodovia Deputado 
Nesrala Rubez, na Vila Juvenal. 
O atendimento é de segunda 
à sexta-feira, das 10h às 12h 
e das 14h às 16h. A unidade 
os encaminha para adoção. 
Interessados devem compa-
recer no local e apresentar um 
documento com foto.


