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Sem caixa, 
Guará recua 
e espera PDV 
para 2019

Projetado para esse ano, o 
Plano de Demissões Volun-
tárias da Prefeitura de Gua-
ratinguetá deve ser colocado 
em prática somente no ano 
que vem. A mudança na rota 
de implantação do PDV foi 
feita após o decreto de corte 
de investimentos, publicado 
recentemente pelo Executivo. 
O plano tinha como meta um 
investimento de R$ 5 milhões, 
mas o grande número de ade-
sões elevou o gasto para R$ 9 
milhões. Inicialmente, a pro-
jeção da Prefeitura era que 
120 servidores municipais 
tivessem interesse na adesão, 
mas o número total foi de 193 
trabalhadores interessados na 
demissão voluntária.

A prefeita Teca Gouvêa, de volta após decisão que derrubou processoMarcus Soliva, que analisa pedidos de adesão ao PDV para 2019
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Teca volta 
ao cargo e 
projeta troca 
de secretários

Quatro meses após ter seu 
mandato cassado pela Câma-
ra de Piquete, a prefeita Ana 
Maria de Gouvêa, a Teca (PSB), 
foi reconduzida ao cargo pelo 
Tribunal de Justiça, na última 
terça-feira. O Judiciário julgou 
improcedente a denúncia 
de que a chefe do Executivo 
havia abandonado cinco pré-
dios públicos. Em setembro 
do ano passado, o presidente 
da Câmara, Mário Celso de 
Santana (PSD), denunciou 
que a Prefeitura não estava 
prestando os devidos cuidados 
de preservação e manutenção 
em um centro de educação 
ambiental, duas escolas mu-
nicipais, uma academia ao ar 
livre e posto de saúde.

Tarifa mais 
cara revolta 
passageiros 
em Pinda

Anunciado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba no início do 
mês passado, o reajuste de qua-
se 13% do valor da passagem 
do transporte público entrou 
em vigor na manhã da última 

quarta-feira. Para a insatisfação 
dos usuários, a tarifa do ônibus 
subiu R$ 0,50, superando os 
valores cobrados nas cidades 
vizinhas.

Com aumento de R$ 0,50, bilhete 
supera valor de São José e Taubaté 

Passageiros aguardam embarque em ônibus do Viva Pinda; serviço tem tarifa elevada em R$ 0,50

Fotos: Arquivo Atos
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IBGE aponta 
má qualidade 
no saneamento 
da RMVale

O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas) 
divulgou o Munic (Pesquisa 
de Informações Básicas Mu-
nicipais), com dados referen-
tes a 2017. O levantamento 
apontou a deficiência de po-
líticas de saneamento básico 
em diversos municípios da 
RMVale. A pesquisa também 
apurou as consequências da 
má qualidade da água, que 
resultou em diversos casos 
de doenças endêmicas ou 
epidêmicas. O levantamento 
avaliou planos de serviços de 
abastecimento de água, esgo-
tamento sanitário, manejo de 
águas pluviais e manejo de 
resíduos sólidos.
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Guará investe 
R$ 2 milhões 
para ampliar 
“Mais Luz"

Guaratinguetá está amplian-
do o número de pontos de 
iluminação com o “Mais Luz”. 
O trabalho é uma parceria da 
Prefeitura com a EDP Bandei-
rantes, e propõe levar mais 
iluminação e segurança para 
os bairros da cidade. O plane-
jamento é de que 11 bairros 
sejam beneficiados. Foram 
instalados 31 braços de luz e 
dois postes em um trecho da 
Estrada Tancredo Neves, no 
Jardim França 2, a pedido dos 
moradores. Até o momento, 
já foram atendidos os bairros 
Clube dos 500, Jardim Vista 
Alegre, Centro, Vila São José, 
São Dimas, Pedrinhas e Jardim 
França 2.

O Índio volta? 
Voluntários 
sonham com 
novo Hepacaré

Para resgatar o principal 
time de futebol profissional da 
história de Lorena, um grupo 
de voluntários se reuniu para 
tentar reativar o Esporte Clube 
Hepacaré. Além de formar uma 
equipe, a comissão busca apoio 
para viabilizar a construção 
da nova sede social do clube, 
fundado em 1914.
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Em Guará,
vai ter Copa
São Paulo sim
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Em 1941, equipe que inaugurou o estádio General Affonseca, em amistoso contra o Fluminense; trabalho tenta recuperar o histórico Hepacaré

Fotos: Reprodução
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Bastidores da Política

Ronaldo Pipas

Guaratinguetá... O governo de 
Marcus Soliva, que tem levado a sério 
a proposta de reformar todos os espa-
ços de atendimento à saúde e construir 
novas unidades no município. Na 
última quinta-feira, a Prefeitura entre-
gou as novas instalações do Posto de 
Saúde do Jardim do Vale, que recebeu 
reforma geral e ganhou novos espaços 
agregados, como local para entrega de 
leite e uma área kids com brinquedos 
lúdicos que auxiliam nas consultas 
de crianças. O projeto de restauração 
contemplou novos banheiros agrega-
dos aos consultórios, reforma geral no 
telhado, laje e piso além da fachada 
externa do Posto.

Regional... A Sabesp, que não 
consegue acompanhar o ritmo de 
várias administrações públicas. Uma 
das frequentes reclamações dos pre-
feitos é que a Companhia sempre 
chega atrasada com seus serviços de 
infraestrutura (água e esgoto) em ruas 
e avenidas, que recebem revitalização 
e pavimentação pelas administrações 
municipais. Em Lorena, é possível ve-
rificar em várias ruas recém pavimen-
tadas os sinais visíveis de 'remendos' 
(executados com baixa qualidade), 
provenientes de reparos subterrâneos 
realizados por suas empresas tercei-
rizadas, sempre posterior às obras de 
benfeitorias das prefeituras.

Teca Gouvêa

Fabio Marcondes

Atos e Fatos
“Os políticos em qualquer parte 
são os mesmos. Eles prometem 
construir pontes mesmo 
quando não há rios”

Márcio Meirelles Nikita Krushev

O PÂNICO CONTRA 
O MEDO!

Na realidade este é o resultado das 
eleições do 1ª turno para à presidência 
da República.

De um lado o pânico e de outro 
o medo.

A sociedade terá que friamente 
escolher entre o pânico e o medo.

Pânico é o que assusta, que susci-
ta também o medo e que foge a um 
controle racional.

O medo, um sentimento de in-
quietação, de apreensão em face de 
um perigo real ou imaginário que 
causa apreensão, receio, temor e 
sobressalto.

Apresentados os candidatos, facil-
mente identificados: Haddad repre-
senta o pânico e Bolsonaro o medo.

O candidato Haddad, advogado, 
professor, doutor, ex-ministro da Edu-
cação (na sua gestão todas as provas 
do Enen foram fraudadas), um emé-
rito colaborador, como Ministro da 
Educação, para retirar através da edu-
cação metade do potencial produtivo 
do brasileiro, ex-prefeito da maior 
cidade da América Latina, derrotado 
fragorosamente na última eleição na 
Prefeitura de São Paulo por um des-

conhecido politicamente, frequenta 
a carceragem de Curitiba para pedir 
conselhos ao presidente-presidiário 
(?). Quem será o presidente de fato?

Caro leitor/eleitor, não é assusta-
dor assistir um candidato que pretende 
governar o país com uma quantidade 
enorme de problemas que necessita do 
conselho de um presidiário condena-
do em 11 tribunais diferentes?

Não é assustador o candidato 
receber conselho de um presidiário 
que, segundo a imprensa é um gênio 
político, mas que escolheu sua suces-
sora uma pessoa que tem dificuldades 
de coordenar ideias, raciocinar, e ser 
o orientador de um professor, doutor 
em direito, que foi rechaçado pela 
população de São Paulo?

Diante dos problemas e a falta de 
postura do candidato ao cargo e suas 
ideias “populistas”(o comunismo foi 
substituído pelo populismo), onde 
uma quadrilha organizada, tem que ter 
um partido político, utiliza-se da boa 
fé dos incautos, analfabetos, iletrados, 
como massa de manobra, e recursos 
financeiros do Estado, para assumir o 
poder e não o governo!

A importância de resolver a ques-
tão da previdência (o mundo, repito, 
o mundo, teve o mesmo problema do 
Brasil e fez suas reformas); a reforma 
tributária e a reforma trabalhista (a 

economia está destruindo os em-
pregos) e a preocupação é imposto 
sindical.

Estas não são as preocupações do 
candidato. A sua preocupação é abai-
xar os juros dos bancos (juros altos é 
consequência da política econômica) 
como a representante de seu partido, 
quando presidente, achou que os juros 
são controlados pela caneta!

O candidato mostrou, até agora, 
como deve ser a postura de um mem-
bro do partido diante das orientações 
do Foro de São Paulo. Cumpridor de 
ordens de um falso regime político 
transvertido em quadrilha organizada.

O outro candidato, vindo do legis-
lativo, mais enojado do que diligente, 
para equacionar os problemas que 
atrasam o desenvolvimento do país 
e que os mesmos são fáceis de serem 
resolvidos na sua opinião. 

Estudos recentes da OCDE (Or-
ganização e Cooperação para o De-
senvolvimento Econômico) os alunos 
brasileiros vão levar 270 anos, compa-
rados aos países desenvolvidos, para 
ler, compreender um texto e 75 anos 
para dominar os cálculos matemáti-
cos. Estamos falando em gerações e 
não em quatro anos.

O grande risco de um presidente 
autoritário (formação militar) é in-
sistir em modificar situações cujas 
raízes não são perceptíveis a este tipo 
de formação profissional. Por outro 
lado, situações que dependem de au-
toridade são resolvidas. O desastroso 
presidente Collor colocou o país no 
mundo globalizado, fez alterações 
macroeconômicas necessárias para 
o desenvolvimento dos negócios no 
país; o presidente-presidiário no seu 
primeiro mandato seguiu o Plano 
Real e promoveu também alterações 
microeconômicas importantes para o 
desenvolvimento do país.

Não dá medo atitudes autoritá-
rias, mas isto é um perigo quando 
se governa um país, que necessita 
urgente de diálogo, medidas gerais e 
estruturais, são dirigidas por pessoas 
que dependem do conhecimento de 
outros especialistas. 

Segundo a imprensa, o seu minis-
tério terá muitos membros das forças 
armadas, seu vice-presidente um 
oficial aposentado e qual será a pos-
tura do governo quando encontrarem 
dificuldades. Simples, tomam o poder. 
Na Venezuela foi assim. Hugo Chávez 
montou um governo de militares e deu 
no que deu. 

Não será que eles estão querendo 
uma segunda chance? Dá medo!

"...Não é assustador o candidato 
receber conselho de um 

presidiário... Não dá medo atitudes 
autoritárias, mas isto é um perigo 

quando se governa um país"

Hora de “Dar linha no Pipas”
O fato do vereador de Pinda, Ro-

naldo Pipas, ter arquitetado a aber-
tura de uma CEI contra o seu colega 
de PR, o prefeito Isael Domingues, 

acabou pegando 
mal pelas rodas 
políticas do mu-
nicípio. Não é 
a primeira vez 
que a indispo-
sição partidária 
de Pipas gerou 
mal-estar pelos 
corredores do 

PR, já que em outras ocasiões ele 
também não se comportou como 
membro da base governista. Para 
alguns cientistas políticos da cidade, 
a atitude do parlamentar demonstrou 
mais uma vez que está na hora da 
diretoria do PR “Dar linha no Pipas”. 

“Eu voltei pras coisas...
...que deixei" O retorno de 

Teca Gouvêa ao cargo de prefeita 
de Piquete foi comemorado pela 
maioria esmagadora da população. 
Uma “enxurrada” de mensagens de 
apoio à prefei-
ta “inundou” os 
principais gru-
pos de debates 
no Facebook. Na 
última terça-fei-
ra, o Tribunal de 
Justiça julgou 
improcedente a 
denúncia da Câ-
mara de que a gestão de Teca havia 
abandonado cinco prédios públicos. 
Além de justiça, a volta de Teca, que 
ficou quatro meses afastada, tam-
bém foi vista pelo povo como uma 
recompensa ao seu trabalho, princi-
palmente no setor da educação. Ao 
contrário da maioria das cidades do 
estado, Piquete superou a meta do 
Ideb 2017, que mediu a qualidade 
da educação oferecida pelas redes 
municipais de ensino do País.    

“Tudo em casa”. 
A volta de Teca ao comando 

de Piquete, na última semana, 
inevitavelmente acabou causando 
mudanças no primeiro escalão mu-
nicipal. De acordo com a prefeita, 
nos próximos dias ela recolocará 
seu “time em campo”, já que durante 
o seu afastamento, o vice, Xeroso, 
nomeou pessoas de sua confiança 
para participarem da gestão munici-
pal. Segundo Teca, o ato não abalou 
sua amizade com o vice. De acordo 
com ‘o cara’ da lojinha da praça, 
esta cordialidade entre os compa-
nheiros de chapa acabou frustrando 
a oposição, que via a situação como 
uma oportunidade para inflamar um 
conflito entre a prefeita e seu vice. 

Tiro no pé
Após os míseros 6.200 votos 

de Patrícia Bastistela colhidos para 
deputada entre os cruzeirenses ‘de 
boa fé’, a pergunta do mercado po-
lítico ao seu lí-
der, Paulo Viei-
ra é: com que 
roupa ele vem 
para a próxima 
eleição, onde 
pretende dispu-
tar a cadeira de 
Thales Gabriel? 
A baixa perfor-
mance da diretora de sua faculdade 
nas urnas (perto do que ostentaram 
na campanha), serviu para mostrar 
que o ‘raio’ dificilmente cai duas 
vezes no mesmo lugar.

O números falam por si
A julgar pelos números desta 

eleição em Cruzeiro, quem apostava 
que o ex-vereador Diego Miranda 
iria ameaçar a hegemonia do vice Dr. 
Daví com o prefeito Thales Gabriel, 
na continuidade de uma provável 

aliança na reeleição, os números 
provaram ao contrário. Os 17.400 
votos de Davi frente aos 4 mil de 
Miranda deixam claro quem deverá 
continuar vice!!!

Alguém responde
Após a ressaca das urnas na 

terra de Frei Galvão, o vice Regis 
Yasumura, com seus 18 mil votos 
locais, rompe com o prefeito Marcus 
Soliva agora, ou ‘leva em banho 
Maria’ até a pré-campanha de 2020, 
quando tiver que cumprir o acordo 
de passar a vez?

Visto de entrada
Entre o rescaldo desta eleição, 

onde muitos candidatos saíram 
‘chamuscados’ das urnas, comen-
ta-se nas rodas políticas de Guará 
que Enéas Pasin, com seus 5.729 
votos obtidos para deputado federal 
pelo PSL, acabou por carimbar seu 
passaporte para um mandato local. 
A pergunta do pessoal da Praça: será 
mais um na galeria dos prováveis 
vices que podem dar certou ou a 
vaidade irá além?

Nenhum de nós
A fogueira das vaidades entre 

os postulantes à Câmara Federal 
acabou por dividir os eleitores de 
Guará, que optaram em votar em 
candidaturas ‘originais’ da Terra 
de Frei Galvão. Os 30 mil votos 
contabilizados nas urnas da cidade, 
se concentrados em apenas um dos 
cinco concorrentes, os guaratingue-
taenses poderiam bradar: “habemus 
deputado’! No entanto, Marcelo 
Ortiz, que cumpre mandato tampão 
em Brasília, devido a concorrência, 
conseguiu apenas 8.813 votos, 
porque Dr. Rogério Barbosa ’abo-
canhou’ 6.858, seguido do Dr. João 
Carlos (PR) com seus 6.308 e Enéas 
Pasin que somou 5.729. Ah! Até o 
tucano Bruno conseguiu uma fatia 
de 2.882 votos. Moral da história: 
‘nenhum de nós...’

Discrição oportuna
Corre na boca pequena de Lorena 

que o empresário Renato Marton 
optou aparentemente pela discrição 
neste período eleitoral. Enquanto 
alguns líderes se acotovelavam na 
linha de frente de alguns candidatos, 
Marton preferiu poupar forças para 
2020, sem mostrar o calibre de sua 
munição.

Dever de casa
Quem se manteve no pódio 

eleitoral de Lorena, em mais uma 
temporada de caça aos votos, foi 
o prefeito Fábio Marcondes, que 

conseguiu apoiar 
e garantir ao seu 
afilhado deste 
pleito, Totô de 
Oliveira Bastos, 
a marca dos 12 
mil votos (cerca 
de 10 mil só em 
Lorena),  num 
cenário de Bol-

sonaro, Tiririca e Janaina Paschoal. 
Ah! Importante dizer que entre os 
candidatos locais, somados aos que 
vieram de outras regiões garimpar 
votos na cidade, Totô foi o mais vo-
tado, e com um detalhe: sem gastar 
a dinheirama que o pessoal do poder 
econômico derrubou, para abastecer 
‘certos’ vereadores, cabos eleitorais 
e eleitores que vendem seus precio-
sos votos. 

Poder econômico 
Parece que a minoria que ouviu 

o 'enTão' ventríloquo do Vaguinho 
escarnecer na tribuna da Câmara 
esta semana, dos 12 mil votos que o 
Toto contabilizou nesta eleição, em 
comparação ao que a família Silva 
‘contratou’, digo, con$eguiu para 
seus deputados, admitiram que na 

grana, tudo é mais fácil. Até conse-
guir votos para alienígenas...

Pode pedir música...
...no fantástico Ventos dos corre-

dores da municipalidade de Lorena 
dão conta que o prefeiturável Sylvio 
Ballerini (meio PTB - quase PR) já 
pode pedir música no Fantástico. Se-
gundo a patuleia, é a terceira eleição 
consecutiva que perde para o prefei-
to Fábio Marcondes. Contaram duas 
derrotas para prefeito, e agora, ao 
desfilar de destaque no 'carro alegó-
rico' de duas campanhas. Disseram 
que ‘sua aposta’ para Assembleia 
Legislativa ficou bem abaixo do 
que propagavam os obesos, sem 
contar que na soma dos votos para 
garantir a permanência do "homem 
do Vaga", na Câmara Federal, faltou 
sua rubrica no resultado das urnas...

O que muitos querem saber
O que a Polícia Civil foi fazer 

na Câmara de Lorena na última 
segunda-feira, seguida da Polícia 
Científica, na terça? Segundo o 
homem da 'Maçaneta', num dia, o 
pessoal da Civil fotografou vários 
locais do prédio da Casa de Leis; 
no outro, foi a vez dos políciais da 
Científica visitarem o local, focan-
do uma conversa prolongada com 
jurídico do Legislativo. Seria nova 
denúncia, ou investigação sobre ‘as 
realizações’ estruturais ocorridas no 
período de 2008 a 2012?

E por falar em Câmara...
...de Lorena parece que a ‘cego-

nha’ anda sobrevoando a Casa de 
Leis com a finalidade de identificar 
um ‘pai’. Falam pelas quatro esqui-
nas da Praça que deve ser o milagre 
da natalidade em meio...

Caso de polícia
Rolou nas redes sociais de Ca-

choeira que a indisposição entre 
o prefeito Edson Mota e seu vice 
Domingos Geraldo chegou ao ponto 
que, no domingo da eleição, supos-
tamente o 'homem' teria chamado a 
polícia para dar um flagrante em seu 
eventual substituto, pela suspeita 
da prática de 'boca de urna' em um 
empório periférico. Felizmente o 
homem –  que não demora, vai virar 
a casa de pernas pra cima – estava 
apenas comprando um refrigerante 
para o ‘Domingo em família’!!!

Recado das urnas
Se a ideia quase que coletiva de 

alguns candidatos em desfilar na 
passarela eleitoral de Pinda nesta 
temporada, para sentir ou medir 
forças com a ‘concorrência’ para a 
prefeitura em 2020, as urnas da ci-
dade deram seu recado. Vito Ardito, 
com seus 16 mil votos, ainda man-
tém uma pequena predominância 
em relação ao ‘novato’ Rafael Goffi, 
que vem em seu encalço, com cerca 
de 13 mil. Já o sindicalista Vela, com 
pouco mais de 5 mil votos, vai ter 
que criar mais consistência junto 
aos 113 mil eleitores do município, 
se pretende um dia sentar na cadeira 
mais cobiçada do Palácio de Vidro.

Rescaldo 
Em análise crítica ao recado 

das urnas do último domingo, o 
mercado político acredita que o 
ex-prefeito Vito Ardito pode ter 
sido mais votado que Rafael Go-
ffi entre as divisas territoriais de 
Pinda, mas no geral, ‘tomou um 
chapéu’ do novato de quase 5 mil 
votos. Na opinião de muitos, talvez 
tenha faltado ao ‘velho guerreiro’ 
um coordenador com visão mais 
aguçada em alianças regionais, 
evitando ‘amarrar o burro’ em pau 
pobre. Ah! Somando no geral, Go-
ffi pontuou na listagem com perto 
de 26.500 votos, enquanto Ardito, 
ficou na marca dos 21.981.

Paulo Vieira
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PDV de Guará recua e
Marcus Soliva espera 
implantação em 2019
Pedidos de adesão quase dobram valores e fazem 
governo reavaliar condições; teto de investimento 
salta de R$ 5 milhões para R$ 9 milhões na cidade

Justiça determina retorno de Teca à Prefeitura
Afastada em junho, prefeita consegue reverter cassação da Câmara e já prepara trocas em secretariado em Piquete

O prefeito Marcus Soliva (destaque) e o secretário de Governo, Miguel Sampaio; reavaliação por PDV

Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Projetado para esse ano, o 
Plano de Demissões Voluntá-
rias da Prefeitura de Guara-
tinguetá deve ser colocado 
em prática somente no ano 
que vem. A mudança na rota 
de implantação do PDV foi 
feita após o decreto de corte 
de investimentos, publicado 
recentemente pelo Executivo.

O plano tinha como meta 
um investimento de R$ 5 
milhões, mas o grande nú-
mero de adesões elevou o 
gasto para R$ 9 milhões. 
Inicialmente, a projeção da 
Prefeitura era que 120 ser-
vidores municipais tivessem 
interesse na adesão, mas o 
número total foi de 193 tra-
balhadores interessados na 
demissão voluntária.

As contas do município 
estão no “amarelo”, pro-
blema impulsionado pelo 
grande volume de ações 

trabalhistas para pagamen-
to de forma obrigatória e 
emergencial, que totalizam 
quase R$ 10 milhões.

Sem recursos e com dívidas 
altas, o prefeito Marcus Soli-
va (PSB) confirmou que cada 
solicitação de adesão será 
analisada, e o PDV entrará 
somente em 2019. “Você 
não pode deixar de pagar 
compromissos trabalhistas, 
precatórios, que são obriga-
tórios. O PDV não está sus-
penso, mas está aguardando 
a gente ter um fôlego de cai-
xa para começar o processo”, 
explicou. 

Como a projeção de gasto 
foi praticamente dobrada, 
será necessária uma série 
de análises das 193 solicita-
ções feitas pelos servidores. 
O prefeito e os secretários 
municipais se reunirão para 
discutir quem será incluído 
ao plano. O prazo para fina-
lizar o processo de demissão 
voluntária e indenização é de 

cinco meses.
“Antecipo que não serão 

todos contemplados, pois não 
temos dotação orçamentária”, 
enfatizou. “Tem servidores 
que se saírem, teremos que 
abrir concurso público de 
novo, aí não adianta nada. 
Assim que estabelecermos 
um fluxo de caixa normal, 
depois que cumprirmos par-
te das ações trabalhistas, 
passaremos a trabalhar com 
a demissão voluntária”, con-
cluiu Soliva.

Quando indagado se o PDV 
entrará em vigor apenas no 
ano que vem, Soliva foi en-
fático. “Possivelmente. Em 
dezembro temos que pagar 
ainda o 13° salário”. Entre os 
aliados do prefeito, a informa-
ção é de que o município não 
tem condições de começar a 
bancar as demissões volun-
tárias neste ano. Ao que tudo 
indica, a Prefeitura só terá 
fôlego financeiro a partir de 
março de 2019.

Lucas Barbosa
Piquete

Quatro meses após ter seu 
mandato cassado pela Câ-
mara de Piquete, a prefeita 
Ana Maria de Gouvêa, a Teca 
(PSB), foi reconduzida ao car-
go pelo Tribunal de Justiça, 
na última terça-feira. O Judi-
ciário julgou improcedente a 
denúncia de que a chefe do 
Executivo havia abandonado 
cinco prédios públicos.

Em setembro do ano passa-
do, o presidente da Câmara, 
Mário Celso de Santana 
(PSD), denunciou que a Pre-
feitura não estava prestan-
do os devidos cuidados de 
preservação e manutenção 
com um centro de educação 
ambiental, duas escolas mu-
nicipais, uma academia ao ar 
livre e um posto de saúde.

Em sua defesa, Teca afir-
mou à época que a denúncia 
era falsa e fazia parte de uma 
perseguição política. Além 
de ressaltar que parte dos 
prédios estava em desuso 
há mais de uma década, ela 
justificou que o município 
não possuía condições finan-
ceiras de manter os espaços 
em funcionamento. 

Já no fim de fevereiro, o 
Legislativo aprovou a aber-
tura de uma CIP (Comissão 

de Investigação Processante) 
contra a chefe do Executivo. 
Na ocasião, somente o verea-
dor Rodrigo Nunes (PHS) foi 

contrário à medida. 
Com o afastamento de 

Teca em junho, coube ao 
seu vice, Agnaldo Almeida, 

o Xeroso (MDB), assumir o 
município. 

Na última terça-feira, o Tri-
bunal de Justiça determinou 

a suspensão da cassação. De 
acordo com o parecer, não 
foi identificada nenhuma 
omissão ou outra forma de 

irregularidade por parte da 
prefeita na administração 
do patrimônio público. Além 
disso, o Judiciário verificou 
que os cinco prédios rece-
biam limpeza regularmente 
e até mesmo troca de cade-
ados. 

Durante entrevista ao Jor-
nal Atos, na manhã da última 
quarta-feira, Teca comemo-
rou a decisão judicial e reve-
lou quais serão as primeiras 
ações tomadas após seu 
retorno.  “Durante o período 
de afastamento me mantive 
tranquila, já que sabia que a 
minha inocência seria com-
provada pela Justiça. Esta 
manobra que fizeram contra 
mim foi puramente política 
e não técnica. Em breve, re-
alizarei diversas trocas em 
cargos do primeiro escalão, 
porque enquanto eu estava 
afastada, o Xeroso optou 
em nomear pessoas de sua 
confiança para estas funções, 
o que é perfeitamente com-
preensível”.  

A chefe do Executivo reve-
lou ainda que está confiante 
de que o Tribunal de Justiça 
julgará improcedente a de-
núncia da Câmara de que 
a Prefeitura adquiriu um 
imóvel na região central do 
município, sem autorização 
legislativa.

Teca Gouvêa, que retornou à Prefeitura de Piquete após determinação que a retirou do cargo em processo por abandono de cinco prédios públicos

Foto: Rafaela Lourenço

Lorena abre inscrições para matrículas antecipadas para 2019
Prefeitura espera divulgar o resultado de cadastramento 
da Educação a partir do dia 5 de dezembro; EJA é incluído

Da Redação 
Lorena 

A Prefeitura de Lorena abriu 
inscrições para o Programa de 
Matrículas Antecipadas/Cha-
mada Escolar Ano 2019, para 
qualquer série/ano, inclusive 
no EJA (Educação de Jovens 
e Adultos). Os interessados 
devem se cadastrar até o 
próximo dia 31.

O cadastramento será di-
vulgado a partir do dia 5 de 
dezembro de 2018. De acordo 

com o edital divulgado pela 
Prefeitura, a unidade escolar 
de destino será a mais próxi-
ma da residência do inscrito, 
não necessariamente na mes-
ma unidade escolar onde foi 
efetuada a inscrição.

No período de 3 a 11 de 
janeiro de 2019 serão aceitas 
inscrições para mudança de 
Unidade Escolar de matricula 
dos alunos, por deslocamento 
de matrícula. Serão feitas por 
ordem de prioridade: alunos 
inscritos com alteração de 

endereço e alunos inscritos 
sem alteração de endereço. 
O resultado será divulgado 
a partir do dia 17 de janeiro 
de 2019.

Os requerimentos para 
transferência de matrícula e 
por intenção de transferência 
de matrícula serão recebidos 
apenas após o início das aulas 
no ano letivo de 2019.

Outras informações e o 
edital completo estão dispo-
níveis no site da Prefeitura, 
lorena.sp.gov.br. Sala de aula em escola municipal de Lorena; cidade antecipa vagas de matrículas para próximo ano letivo

Foto: Arquivo Atos
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Prefeitura garante que troca de horas extras 
por banco de horas segue acordo coletivo
Sindicato e Executivo divergem sobre situação; mudança foi anunciada após decreto de corte gastos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O decreto de contingencia-
mento de gastos assinado há 
duas semanas pelo prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus So-
liva (PSB), causou polêmica. O 
documento determina a subs-
tituição do pagamento de 

Guaratinguetá abre sessenta 
vagas para três cursos gratuitos 

Contratados da Prefeitura de Guará debatem proposta do governo; prefeito afirma que seguiu determinações de CLT, mas sindicato discorda

Foto: Leandro Oliveira

horas extras aos servidores 
municipais pela implantação 
do sistema de banco de horas. 
O Sindicato dos Servidores 
apontou que a decisão não 
constava no acordo coletivo. 
Em contrapartida, o Execu-
tivo confirmou que a troca 
é legal.

Inicialmente, o Sindicato 

se posicionou de maneira 
compreensiva quanto ao de-
creto, mas ainda não havia a 
confirmação da implantação 
do sistema de banco de horas. 
Presidente do Sindicato, José 
Eduardo Ayres, negou que 
houvesse essa determinação 
no acordo assinado junto ao 
Executivo. “Na verdade, o pre-

feito fez um decreto falando 
sobre compensação de horas 
e banco de horas. Mas banco 
de horas, no nosso acordo 
não está previsto”.

A cláusula 50 do acordo 
coletivo, assinado por repre-
sentantes da Prefeitura e do 
Sindicato neste ano, indica 
que as jornadas normais de 

trabalho poderão sofrer 
acréscimos ou reduções, e 
podem ser compensadas na 
forma prevista no artigo 59, 
parágrafo 2° da CLT (Consoli-
dação das Leis Trabalhistas), 
que deverá ser regulamen-
tada mediante decreto. Ain-
da de acordo com o texto, 
também fica determinado 
que poderá ser dispensado 
o acréscimo de salário por 
força de acordo ou convenção 
coletiva de trabalho.

Com a medida, o excesso de 
horas de trabalho em um dia 
poderá ser compensado pela 
correspondente diminuição 
em outro dia, desde que não 
ultrapasse em um ano a soma 
das jornadas semanais de 
trabalho previstas, nem que 
seja extrapolado o limite de 
dez horas de trabalho diárias. 
No decreto, o prazo máximo 
para compensação das horas 
trabalhadas é de seis meses.

O secretário de Justiça e 
Cidadania de Guaratinguetá, 
Petrônio Kalil Vilela, expli-
cou o mecanismo. “O sujeito 
trabalha oito horas diárias 
e faz duas horas extras por 
dia. Essas duas horas estão 
dentro do limite de dez ho-
ras diárias. Nos termos da 
CLT, as duas horas podem 
integrar um banco de horas, 
com compensação feita em 
período máximo, conforme 
consta no decreto, de seis 
meses”.

O parágrafo 5° da CLT diz 
que o banco de horas, de que 

trata o parágrafo segundo do 
artigo, poderá ser pactuado 
por acordo individual escrito 
desde que a compensação 
ocorra num período máximo 
de seis meses. “O conteúdo 
do parágrafo segundo é sim 
banco de horas. No acordo 
coletivo constou que o pará-
grafo segundo do artigo 59 
poderá haver essa compen-
sação de horas, mediante 
decreto e assim a secretaria 
de Administração procedeu”, 
salientou o secretário, ao 
esclarecer que a publicação 
do decreto foi feita confor-
me a legalidade da CLT e do 
acordo coletivo.

Jornada – De acordo com 
a proposta, em uma situação 
hipotética onde o servidor 
trabalha oito horas diárias, 
ele poderá fazer duas horas 
extras por dia, totalizando 
uma carga de dez horas. 
Essas duas horas extras vão 
para o banco de horas e 
serão compensadas em até 
seis meses. Caso o servidor 
faça quatro horas a mais em 
um dia, totalizando 12 horas 
de trabalho naquela data, as 
duas primeiras horas extras 
vão para o banco de horas e 
as duas últimas serão pagas 
no mesmo mês.

Se a Prefeitura não com-
pensar as jornadas extras re-
gistradas no banco de horas 
no período máximo de seis 
meses, ela será obrigada a pa-
gar o saldo registrado como 
horas extras trabalhadas.

Documento que tramita na Câmara foca no fomento do setor e melhorias na infraestrutura urbana da cidade turística

Com aval do Dade, Prefeitura de Aparecida conclui 
Plano Diretor de Turismo, e agora espera por votação

Leandro Oliveira
Aparecida

O Plano Diretor de Turismo 
foi apresentado aos vereado-
res na última semana. Con-
cluído há dez dias, o projeto 
tem como objetivo propor 
melhorias para alavancar 
o setor. Entre as principais 
medidas estão o reforço na 
segurança, melhoria na ilu-
minação pública e fomento 
do turismo através de novos 
investimentos. 

A proposta entrou para 
análise na Câmara, e vai 
tramitar pelos próximos 
trinta dias, antes de entrar 
em votação. O documento foi 
feito sob o comando do Exe-
cutivo e contou com o apoio 
do Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias), que já apro-
vou a inciativa. O plano foi 
elaborado pela empresa KS 

Consultoria, de Varginha, 
Minas Gerais.

Ainda sem poder dar deta-
lhes dos principais projetos 
da proposta, a secretária 
de Turismo de Aparecida, 
Márcia Filippo, afirmou que 
através do plano será possí-
vel traçar novas diretrizes. 
“Eu acho muito importante 
atender bem o turista. São 
diversas ações que coloca-
remos em prática a respeito 
disso. Há parte de obras, mas 
não podemos detalhar ainda, 
pois entrará em votação”.

Para que o turista se sinta 
mais seguro na cidade, o pla-
no conta com propostas para 
melhorias na iluminação 
pública e troca das lâmpadas 
convencionais por luzes de 
LED. A verba para o inves-
timento já está garantida. 
“Isso vai gerar uma economia 
muito grande para o municí-
pio, e dará maior segurança”, 

garantiu a secretária.
Estão incluídas no projeto 

duas melhorias e recapea-
mentos das avenidas Aristi-
des de Andrade e Solon Pe-
reira. Segundo a secretária, 
as obras terão início após 
a festa de Nossa Senhora 
Aparecida, que é celebrada 
no dia 12 de outubro. Após 
as festividades, os trabalhos 
serão iniciados. 

Outra medida proposta 
no projeto é a criação de um 
mapa turístico da cidade, 
que será acessado online e 
distribuído para os turistas 
que chegam ao município. 
Atualmente, Aparecida rece-
be em média 13 milhões de 
visitantes por ano. O Plano 
Diretor de Turismo segue em 
análise pelos vereadores, e só 
será votado após tramitação 
na Casa. Se houver tempo 
hábil, o projeto será votado 
ainda neste ano.

Fotos: Arquivo Atos

Rua do Centro de Aparecida, com vista para a Basílica; Prefeitura prepara Plano Diretor do Turismo

Da Redação 
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratingue-
tá, em parceria com o Senac 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial), abriu 
inscrições para sessenta vagas 
de cursos gratuitos de design 
de sobrancelhas, cuidador de 
idosos e jardinagem.

As aulas têm o objetivo de 
oferecer qualificação pro-
fissional aos moradores. As 
inscrições para o curso de 
design de sobrancelhas devem 
ser feitas no Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) do Parque do Sol. Com 
vinte vagas disponíveis, as au-

las terão início no próximo dia 
22, realizadas toda segunda e 
quarta-feira, das 9h às 12h.

O curso de jardinagem, 
também com vinte vagas 
disponíveis, será realizado 
as segundas e quartas-feiras 
ou terças e quintas-feiras, 
das 13h às 17h. As inscrições 
devem ser feitas no Cras do 

São Francisco e Vila Paulista. 
Para o curso de cuidador de 
idosos, as inscrições podem 
ser feitas em qualquer unidade 
do Cras. O curso terá início no 
próximo dia 9, com aulas as 
terças e quintas-feiras, das 9h 
às 12h. Os interessados devem 
levar cópia do RG de segunda 
à sexta-feira das 8h às 17h.

Em Cruzeiro, bazar em prol da Santa 
Casa funciona em novo endereço

Da Redação
Cruzeiro

Os moradores de Cru-
zeiro interessados em 
doar roupas para o bazar 
em prol da Santa Casa de 
Misericórdia, contam com 
novo endereço para depo-
sição das peças.

Todos os recursos são 
revertidos para a com-
pra de equipamentos e 
atendimento a pacientes 
necessitados.

De acordo com a Pre-
feitura, as roupas semi-
novas de boa qualidade 
são comercializadas com 
preços acessíveis para a 
comunidade.

O bazar funcionava junto 
ao antigo velório da Santa 
Casa, e agora atende de 
segunda à sexta-feira, das 

8h às 15h, à avenida Major 
Novaes, n° 597 (antiga Casa 
das Irmãs de Caridade), no 
Centro.
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Ação deve recuperar cerca de 15 quilômetros de vias; 
município não recebia serviço semelhante desde 2012

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Buscando garantir mais 
fluidez ao tráfego e seguran-
ça aos motoristas de Pinda-
monhangaba, a Prefeitura 
iniciou na última semana 
as obras de recapeamento 
asfáltico de diversos trechos 
do município. O serviço, que 
deve recuperar 37 vias, con-
tará com um investimento 
de aproximadamente R$ 10 
milhões.

Atendendo uma antiga 
reivindicação dos morado-
res do Santana, a avenida   
São João Bosco foi o primei-

ro local a receber as obras 
de recuperação, no último 
dia 4. A próxima etapa da 
melhoria será realizada 
no Vila Suíça e Centro. Já 
no distrito de Moreira Cé-
sar serão contempladas as 
vias do Mantiqueira, Pasin 
e Centro. Ao todo serão 
recapeados cerca de 15 qui-
lômetros de ruas e avenidas 
da cidade.

Segundo a secretaria de 
Serviços Públicos, além de 
um investimento municipal 
de R$ 1 milhão, a obra foi 
viabilizada através de uma 
verba estadual de R$ 4 
milhões, e de R$ 5 milhões 

provenientes do programa 
de financiamento Desenvol-
ve São Paulo.

De acordo com o prefeito 
Isael Domingues (PR), há 
cerca de seis anos o municí-
pio não recebia um serviço 
de recapeamento desta 
proporção. “Importante 
ressaltar que estes inves-
timentos em asfalto estão 
sendo realizados com re-
cursos do Estado. Todo este 
apoio foi possível graças ao 
bom relacionamento nosso 
com o atual governador, 
Márcio França (PSB), que 
está investindo em diversas 
obras de infraestrutura no 

Aumento da tarifa do ônibus entra em vigor 
e gera revolta entre passageiros de Pinda
Passagem é reajustada em R$ 0,50 e irrita passageiros; cobrança supera valores de São José e Taubaté 

Fotos: Arquivo AtosFotos: Reprodução Facebook

Da Redação
Pindamonhangaba

Anunciado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba no 
início do mês passado, o rea-
juste de quase 13% do valor 

Passageiros aguardam embarque em ônibus do Viva Pinda; serviço tem tarifa elevada em R$ 0,50

Postagem estampa o descontentamento de passageiros da cidade

da passagem do transporte 
público entrou em vigor na 
manhã da última quarta-feira. 
Para a insatisfação dos usuá-
rios, a tarifa do ônibus subiu 
R$0,50, superando os valores 
cobrados nas cidades vizinhas. 

Em 5 de setembro, o pre-
feito Isael Domingues (PR) 
comunicou à população que 
em um prazo de cinco dias 
o preço da passagem seria 
reajustado em 12,8%, passan-
do de R$ 3,90 para R$ 4,40. 
Mas poucas horas depois, o 
Executivo anunciou que a 
modificação entraria em vigor 
somente em 10 de outubro, 
já que era preciso esperar ao 
menos trinta dias entre a data 
de publicação do decreto e a 
do reajuste da tarifa.

Em nota oficial à época, 
a Prefeitura explicou que 
a medida foi tomada para 
manter o equilíbrio financeiro 
do contrato firmado com a 
concessionaria do serviço, a 
Viva Pinda. Além do aumento 
do preço do diesel e na ma-
nutenção dos ônibus, a atual 
gestão municipal explicou que 
o reajuste também buscava 
dar condições para que a em-
presa conseguisse arcar com 
os salários de seus funcioná-
rios, que foram reajustados 
recentemente.   

Atualmente, a Viva Pinda 
tem uma frota de 42 ônibus, 
que atendem diariamente 
quase 17 mil passageiros.

Como já era esperado, 
o aumento da tarifa desa-
gradou os moradores de 
Pindamonhangaba. Muitos 
usaram as redes sociais 
para protestar contra a 

medida, e argumentar que 
o valor ficou acima até mes-
mo do cobrado nas outras 
duas principais cidades da 
região: São José dos Cam-
pos (R$4,10) e Taubaté 
(R$3,90). “A partir de hoje, 
Pinda terá a passagem de 
ônibus mais cara do Vale. 

Brincou, né?”, questionou 
um passageiro no Facebook.

Outra usuária do serviço 
questionou não apensas o 
aumento, mas também a 
qualidade dos veículos. “Já 
que é inevitável o aumento 
na passagem do ônibus, então 
vamos esperar que limpem os 

ônibus. Há meses pego esse 
ônibus, o 730, e está a mesma 
sujeira, dá nojo...”

O último reajuste tarifário 
do transporte público de 
Pindamonhangaba havia 
ocorrido em 10 de maio de 
2017, quando o preço saltou 
de R$ 3,50 para R$ 3,90.

Programa em parceria entre a Prefeitura e a EDP leva iluminação e segurança para mais de dez bairros da cidade

Guará investe R$ 2 milhões para ampliar “Mais Luz”
Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Guaratinguetá está am-
pliando o número de pontos 
de iluminação com o “Mais 
Luz”. O trabalho é uma parce-
ria da Prefeitura com a EDP 
Bandeirantes. O programa, 
lançado oficialmente em 
março de 2017, propõe levar 
mais iluminação e segurança 
para os bairros da cidade. O 
planejamento é de que 11 
bairros sejam beneficiados.

Na última terça-feira foram 
instalados 31 braços de luz e 
dois postes em um trecho da 
Estrada Tancredo Neves, no 
Jardim França 2, a pedido dos 
moradores. Até o momento, 
já foram atendidos os bairros 
Clube dos 500, Jardim Vista 
Alegre, Centro, Vila São José, 
São Dimas, Pedrinhas e Jar-
dim França 2. 

Os próximos locais a serem 
atendidos serão o Jardim 
Esperança, Jardim do Vale 1, 
Vilage Santana e Jardim Bela 
Vista. Outros pontos ainda 
serão instalados no Jardim 
Vista Alegre. O programa é 
desenvolvido em parceria 
com a EDP, e tem objetivo 
de trazer comodidade e se-
gurança para os moradores 
da cidade, eliminando traje-
tos escuros que possam ser 
perigosos para moradores e 
motoristas. 

O investimento do “Mais 
Luz” é de R$ 2 milhões, ar-
recadados através da CIP 
(Contribuição de Iluminação 
Pública), de 2017 e início de 
2018. No início do programa, 
a Prefeitura sinalizou cerca 
de 205 novos postes de con-
creto e 689 novos braços de 
luz. O morador de qualquer 
bairro pode solicitar o servi-

ço em ruas, avenidas, praças 
ou áreas de lazer próximas a 
sua casa.

O pedido pode ser feito na 
Prefeitura, através de um 
protocolo geral. Em seguida, 
o pedido é repassado à secre-
taria de Segurança e Mobi-
lidade Urbana. O secretário 
da pasta, Marco Antônio de 
Oliveira, explicou que após 
receber a solicitação, é envia-
da uma equipe técnica até o 
local, que avalia e elabora um 
pré-projeto. “Esse pré-projeto 
é encaminhado para a EDP, 
que realiza sua conclusão 
e passa os dados para nós. 
Aqui, elaboramos a ordem de 
serviço para dar conclusão a 
instalação”, contou.

Oliveira reforçou que o 
projeto e instalação de no-
vos pontos de luz demoram 
cerca de dois a quatro meses, 
dependendo do local.

Fotos: Divulgação PMG

Trabalho da equipe da EDP São Paulo, em parceria com a Prefeitura para ampliar Mais Luz, em Guará

Com apoio estadual, Pinda 
investe R$ 10 milhões em 
recapeamento asfáltico

Vale do Paraíba”.
Além de revelar que a ex-

pectativa é as obras sejam 
concluídas até o fim do pri-

meiro semestre de 2019, o 
chefe do Executivo destacou 
ainda que além desta ação, 
simultaneamente estão sen-

do realizadas novas etapas 
da “Operação Tapa Buraco” 
em diversos outros pontos 
da cidade.

Pavimentação de rua no bairro do São João, em Pinda; Prefeitura amplia plano de recuperação de vias

Fotos: Divulgação PMP
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Homem é assassinado com 
tiros na cabeça, em Lorena

A Polícia Civil de Lorena 
iniciou uma investigação 
para tentar identificar os 
autores do assassinato de 
um homem de 38 anos, na 
manhã da última quinta-fei-
ra, em Lorena. 

De acordo com testemu-
nhas, a vítima caminhava 
por uma via do Cecap quan-
do foi surpreendida por dois 

atiradores, que efetuaram 
cerca de dez disparos de arma 
de fogo. 

Atingido na região da cabe-
ça, o homem não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. 

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar 
o caso. Os assassinos não 
haviam sido presos até o fe-
chamento desta edição.

Quadrilha de assaltantes 
é desarticulada em Guará

Após denúncia anônima, 
a Polícia Militar prendeu na 
tarde da última quarta-feira 
três criminosos que estavam 
em um carro roubado, no 
Parque São Francisco, em 
Guaratinguetá. O trio é sus-
peito de realizar diversos 
assaltos na região. 

Segundo a PM, informa-
ções apontaram que um 
veiculo suspeito, modelo  
Fox, estava circulando pelo 
bairro João Daniel. Após 
receber as  características 
do automóvel, os policiais 
descobriram que ele era 
roubado e que foi utilizado 
por criminosos em uma sé-

rie de assaltos em Aparecida, 
Guaratinguetá e Potim. 

Ao chegar no local indica-
do, os policiais se depararam 
com o automóvel, que era 
ocupado por dois homens e 
uma mulher. 

Percebendo que seria abor-
dado, o condutor do carro 
empreendeu fuga. 

Após cerca de meia hora 
de perseguição, o trio foi 
capturado. 

Os criminosos foram enca-
minhados ao Distrito Policial 
de Guaratinguetá, e responde-
rão por associação criminosa, 
receptação e adulteração de 
identificação veicular.

Traficante de crack é surpreendido 
pela Polícia Militar, no Itagaçaba

A Polícia Militar flagrou 
um homem traficando crack 
na noite da última quarta-fei-
ra, em Cruzeiro.

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava o bairro 
do Itagaçaba, quando des-
confiou da atitude de um 
homem que estava sentado 
em uma calçada.

Na abordagem, foram loca-
lizadas cerca de 8 gramas de 
crack, material para o embalo 
do entorpecente e uma quan-
tia de dinheiro.

O homem, que possuía an-
tecedentes criminais, foi enca-
minhado ao Distrito Policial, 
permanecendo preso por 
tráfico de drogas.

Moreira César recebe local para 
descarte de material descartável
Entrega de obra prevista até novembro; atendimentos devem começar até final do ano

Da Redação 
Pindamonhangaba

O bairro Liberdade, em 
Moreira César, está prestes a 
receber o primeiro PEV (Pon-
to de Entrega Voluntária). O 
local será destinado para o 
descarte correto de materiais 
inservíveis como entulho de 
construção, restos de poda, 
móveis e equipamentos do-
mésticos, além de pilhas, 
baterias, lâmpadas e óleo de 
cozinha, que serão direciona-
dos para a reciclagem.

De acordo com a Prefeitu-
ra, serão quatro caçambas a 
cada mês, com a presença de 
um funcionário para auxiliar 
os moradores. O volume má-
ximo de cada entrega é de 
um metro cúbico, equivalen-
te a um porta mala de carro 
de passeio ou a caçamba de 
um utilitário pequeno. Ao 
lado do PEV, será construí-
da uma área de lazer, com 
academia da melhor idade e 

parque infantil.
O local receberá sobras 

de construção, reforma ou 
demolição; tábuas, tijolos, 
frações, tubulações, pisos 
e materiais de acabamen-
to; móveis e equipamentos 
domésticos: sofás, cadeiras, 
geladeiras, armários (des-
montados); sobras de podas 
de jardim; madeiras; pilhas 
e baterias; óleo de cozinha 
usado; lâmpadas fluorescen-
tes inteiras (até quatro por 
entrega) e pneus (até quatro 
por entrega).

O PEV não receberá lixo 
orgânico, animais mortos, 
materiais recicláveis, lixo 
hospitalar, volumes acima 
de 1m³.

As obras tiveram início 
em setembro, com previsão 
para término em outubro 
ou novembro. Os serviços 
devem começar até o final do 
ano. A Prefeitura não soube 
estipular o valor da obra, já 
que está sendo construída 

com materiais próprios da 
subprefeitura.

Além de Moreira César, a 
Prefeitura vai instalar mais 
três PEVs, sendo um no Ara-

retama, no Maria Áurea e em 
um quarto local ainda a ser 
definido.

O Ponto de Entrega Vo-
luntária será construído na 

avenida Joaquim Garcia de 
Paula, na extensão da Escola 
Municipal “José Gonçalves 
da Silva – Seu Juquinha”, e 
da creche do Liberdade.

O PEV de Moreira César, que deve receber volumes acima de 1m³ de material descartável no distrito de Pinda

Fotos: Divulgação PMP

DaRedação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba voltou a realizar o 
exame preventivo Papanico-
lau, com horário ampliado, no 
laboratório central. O atendi-
mento faz parte do Programa 
de Saúde da Mulher.

Pinda retoma exames preventivos de 
Papanicolau no laboratório central

A escolha pelo laboratório 
central para a coleta seguiu 
a necessidade de adequação 
à demanda, cada vez maior 
na cidade, além de facilitar o 
acesso aos moradores.

Segundo o Instituto Nacio-
nal de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva, o exame pre-
ventivo do câncer do colo do 

útero é a principal estratégia 
para detectar lesões precur-
soras e fazer o diagnóstico 
da doença.  

O horário de atendimento é 
de segunda à sexta-feira, das 
7h30 às 15h30. O laborató-
rio fica à rua Major José dos 
Santos Moreira, próximo à 
Santa Casa.

Homem de 77 anos é vítima de 
tentativa de homicídio, em Pinda

Um idoso de 77 anos foi 
vítima de uma tentativa de 
homicídio, na noite da última 
segunda-feira, na zona rural 
de Pindamonhangaba. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o homem estava no 
interior de sua chácara, loca-
lizada na estrada municipal 
Jesus Antônio de Miranda, 
no Jardim Boa Vista, quan-
do foi até a porta atender a 
campainha. 

Ao chegar no portão, o 
idoso foi surpreendido por 

um atirador, que efetuou dois 
disparos de arma fogo. A 
vítima foi atingida de raspão 
na cabeça, e na sequência 
conseguiu correr para dentro 
do imóvel.  

O ferido foi socorrido pelo 
Corpo de Bombeiros, e enca-
minhado ao Pronto Socorro, 
sendo liberado após receber 
um curativo. 

A Polícia Civil iniciou uma 
investigação para tentar des-
cobrir o autor e a motivação 
do crime. 

Guará abre 
60 vagas 
para cursos 
gratuitos 

Quem busca qualificação 
tem mais uma oportunida-
de na região. A Prefeitura 
de Guaratinguetá, em par-
ceria com o Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial), abriu inscri-
ções para sessenta vagas 
de cursos gratuitos de 
design de sobrancelhas, 
cuidador de idosos e jar-
dinagem.

As aulas têm o objetivo 
de oferecer qualificação 
profissional aos morado-
res. As inscrições para o 
curso de design de sobran-
celhas devem ser feitas no 
Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social) do 
Parque do Sol. Com vinte 
vagas disponíveis, as aulas 
terão início no próximo dia 
22, realizadas toda segun-
da e quarta-feira, das 9h 
às 12h.

O curso de jardinagem, 
também com vinte vagas 
disponíveis, será realizado 
as segundas e quartas-fei-
ras, ou terças e quintas-fei-
ras, das 13h às 17h.

As inscrições devem ser 
feitas no Cras do São Fran-
cisco e Vila Paulista. Para 
o curso de cuidador de 
idosos, as inscrições podem 
ser feitas em qualquer uni-
dade do Cras.

O curso terá início no 
próximo dia 9, com aulas 
às terças e quintas-feiras, 
das 9h às 12h. Os interes-
sados devem levar cópia do 
RG de segunda à sexta-feira 
das 8h às 17h.

Da Redação 
Guaratinguetá

Da Redação  
Potim

A Prefeitura de Potim, 
em parceria com o grupo 
Poieses, Instituto de Apoio 
à Cultura, à Língua e à 
Literatura, e Festival Cine 

Potim abre inscrições para oficina gratuita de cinema
Gato Preto, de Lorena, ofe-
recem oficinas gratuitas de 
cinema.

As aulas serão ministra-
das pela professora Camila 
Tarifa, entre os próximos 
dias 22 e 25, com roteiro 
para curtas, das 14h às 17h. 

Nos próximos dias 29 e 30, 
serão realizadas as oficinas 
Introdução à Direção de 
Arte, com a professora Ama-
da Stefani, das 14h às 18h.

As inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail cultura@
potim.sp.gov.br.

Outras informações sobre 
os cursos podem ser retira-
das na diretoria de Educa-
ção, à avenida Rio Grande 
do Sul, n° 43, no Jardim 
Alvorada, das 8h às 17hs. 
As aulas serão realizadas 
no mesmo local.

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá está com vagas aber-
tas para oficina gratuita de 

Guará abre inscrições para oficina de teatro de rua
teatro de rua. As inscrições 
seguem até o dia 15 de 
novembro.

São vinte vagas disponí-
veis no programa. As aulas 
serão realizadas nos dias 

17 e 24 de novembro, aos 
sábados, das 8h às 13h, no 
auditório Frei Galvão, à Pra-
ça Conselheiro Rodrigues 
Alves, nº 48, no Centro.

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, 
em crescimento por todo 
o País.
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Feira de tecnologia reúne empreendedores 
no Recinto de Exposições de Guaratinguetá
Expo ISA Vale Section aborda inovações digitais para acelerar evolução de processos na Indústria 4.0

Da Redação
Guaratinguetá

Os moradores, estudantes 
e empresários de Guaratin-
guetá e região terão a opor-
tunidade de conhecer parte 
do mundo da tecnologia da 
informação, nesta semana. 
Guaratinguetá receberá a 
segunda edição da Expo ISA 
Vale Section, com entrada 
gratuita. 

O evento, que abordará as 
inovações digitais que estão 
transformando os proces-
sos de gestão e produção 
das empresas, o fenômeno 
conhecido com Indústria 
4.0, será realizado nesta 
quinta-feira, no Recinto de 
Exposições "Manoel Soares 
de Azevedo", localizado no 
entroncamento da aveni-
da da Exposição com o a 
rodovia SP-62 Aristeu Viei-
ra Vilella, a Estrada Velha 
Guartinguetá-Lorena, das 
10h às 19h. 

Nesta edição, a Expo ISA 

proporcionará atualização 
e capacitação técnica, pales-
tras, painéis técnicos e expo-
sição de produtos e serviços 
que apresentam soluções 
para empresas como as de 
automação, instrumentação, 
tecnologia da informação, 
metrologia e robótica.

São esperados quarenta 
expositores e representan-
tes de empresas, indústrias 
e universidades do Vale do 
Paraíba como AGC, Metrova-
le, Provale Telecom, Unesp, 
Fatec e Unitau. 

Entre os destaques está a 
Escola Móvel Indústria 4.0 
– A Evolução da Automação, 
um projeto do Senai que leva 
treinamentos técnicos para 
diversas cidades do Estado. 

A expectativa dos orga-
nizadores é receber cerca 
de mil participantes en-
tre engenheiros, técnicos 
instrumentistas, gestores, 
gerentes, representantes 
comerciais, compradores, 
acadêmicos e estudantes.Conversa sobre a evolução de gestão na Indústria 4.0, foco de encontro marcado para o Recinto de Exposição, nesta semana, em Guaratinguetá

Fotos: Divulgação PMP

10h – Recepção dos visitantes para credenciamento
11h às 11h30 – Palestra “Como sobreviver na Indústria 4.0 nesta nova economia!”
Palestrante: Jeremias Rodrigues (idealizador e instrutor do Magna - Transfor-

mação Empresarial, coach pelo IBC e master em programação Neolinguística)
13h às 13h40 – Abertura Oficial Expo ISA Vale Section Indústria 4.0 2018
14h às 14h40 – Painel “Novos Projetos e Investimentos em Educação e Indús-

trias do Vale do Paraíba”
15h às 14h30 – Palestra “SIMP - Sistema Integrado de Metrologia Produtiva & 

Metrologia 4.0”
Palestrante: Newton Bastos (gerente de contas na Presys Instrumentos e diretor 

na Remesp (Rede Metrológica do Estado de São Paulo).
15h40 às 16h10 – Palestra “A Revolução da Indústria 4.0 no Ambiente Industrial”
Palestrante: João Steininger (especialista em Soluções Voltadas à IIoT e Indústria 

4.0, na Emerson Process Management, e atuante em Sistemas de Comunicação 
e Instrumentação Sem Fio, em diversos segmentos industriais).

16h20 às 16h50 – Palestra “Transição Digital - Por onde começar?”
Palestrante: Claudio Makarovsky (diretor-presidente da ABESPetro e Head do 

Vertical de Óleo e Gás na Siemens).
17h – Painel “A Indústria 4.0 aplicada para o desenvolvimento da indústria e 

universidades da região”

PROGRAMAÇÃO

Semana do Empreendedor leva palestras para a região
Pinda, Cruzeiro e Guaratinguetá contam com atendimento para empresários que buscam espaço para novos negócios

Jéssica Dias  
Da Região

As cidades de Cruzeiro, Gua-
ratinguetá e Pindamonhan-
gaba terão dias de inovação 
e qualificação com a Semana 
do Empreendedor. O evento, 
realizado em parceria com o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), conta com cinco 
dias de palestras voltadas a 
diversos ramos do empreen-
dedorismo.

Serão dez palestras trans-
mitidas on-line, sempre das 

9h30 às 11h, e das 15h30 
às 17h. O tema da Semana 
do Empreendedor é “Rompa 
barreiras, pense fora da caixa, 
supere os desafios e conquiste 
o mercado”. As palestras são 
gratuitas.

Nesta segunda-feira, a pro-
gramação começa às 9h30, 
com o tema “O futuro dos 
negócios e os negócios do 
futuro”, com Luiz Candreva. 
Às 15h30, é a vez da palestra 
“Inovação e tecnologia no seg-
mento de beleza”, com Elderci 
Garcia. “Empreendendo bem, 
da teoria ao negócio”, será o 

tema do segundo dia de pales-
tra, na terça-feira com Marce-
la Quiroga. Na parte da tarde 
é a vez de “Tendências em 
alimentação e a participação 
feminina no mercado”, com 
Marco Amatti. Segue na pró-
xima quarta-feira, a palestra 
“Como manter uma relação 
saudável com o dinheiro”, com 
Reinaldo Domingos. A tarde, 
Luiz Barreto fala sobre “Ino-
vação e tendência do turismo 
inteligente”. Na quinta-feira, 
mais duas palestras, às 9h30, 
a palestra “Acelere suas ven-
das e maximize seus resulta-

dos”, com Marcelo Dória; e na 
parte da tarde, Rafael Samera 
aborda “Vendas para o novo 
cliente do varejo e vestuário”.

Finalizando a Semana do 
Empreendedor, na sexta-feira, 
a palestra “Impulsione as ven-
das com marketing digital”, 
ministrada por Roberto Cal-
deron e “Como a digitalização 
impulsiona os pequenos negó-
cios”, com Renato Meirelles, a 
partir das 15h30.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Marcelo Martuscelli, a pasta 
recebe uma grande procura 
por cursos e abertura de 
microempresas. O planeja-
mento da Prefeitura é abrir 
uma sala do empreendedor. 
“Toda vez que a economia 
não anda bem, há uma pro-
cura maior na abertura de 
novas empresas, novos CNPJ. 
Nós temos um atendimento 
constante aqui na secretaria 
quanto aos interessados de 
micro empreendedor ou mé-
dio empreendedor”, explicou 
Martuscelli, que contou ainda 
a expectativa da abertura da 
sala do empreendedor. “Esta-
mos em uma fase burocrática 
do local. Queremos fazer no 
prédio próprio da secretaria, 
porque os documentos são in-
terligados com a secretaria de 
Planejamento e a secretaria 

de Finanças. Se nós fizermos 
uma sala de empreendedor 
fora, a gente perde tempo com 
a abertura. A grande sacada 
da sala do empreendedor é 
que em um período curto, ele 
adquira o CNPJ da empresa”.

A sala do empreendedor 
tem o objetivo de auxiliar e 
facilitar a abertura de negó-
cios para o empreendedor. 
De acordo com Martuscelli, o 
grande número de abertura 
de CNPJ são para microem-
presas. “Cerca de 80% das mi-
croempresas que são abertas 
em um ano, fecham. Agora, o 
Sebrae se prontifica, dá uma 
estruturada nisso, no sentido 
de transmitir conhecimento 
de gestão, de tecnologia, para 
que ele consiga prosperar nes-
se empreendido que ele quer 
abrir”, contou o secretário.

As palestras gratuitas se-
rão realizadas na sede do 
Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial). 
As inscrições devem ser fei-
tas no Sebrae Aqui (serviço 
que funciona junto ao posto 
PAT, à avenida Albuquerque 
Lins, 138, São Benedito), 
onde podem ser obtidas mais 
informações, ou pelo telefo-
ne 3642-9744. As palestras 
serão na unidade do Senac 
Pindamonhangaba, rua Suíça, 
nº 1.255, no Santana.

Outras sedes – Guaratin-
guetá e Cruzeiro também 
farão parte da Semana do 
Empreendedor. Assim com 
Pindamonhangaba, as duas 
cidades contam com dez pa-
lestras transmitidas on-line, 
sempre das 9h30 às 11h e 
das 15h30 às 17h.

Em Cruzeiro as inscrições 
podem ser feitas no Sebrae 
Aqui, no prédio do CID (Centro 
Integrado de Desenvolvimen-
to), de segunda à sexta-feira 
das 8h às 14h, à rua Doutor 
Celestino (conhecido como 
Rua 7), nº 620, no Vila Ca-
nevari (próximo à Praça da 
Bíblia). Mais informações pelo 
telefone (12) 3143-1613.

Na quarta-feira, Guaratin-
guetá receberá a unidade 
do Sebrae Móvel, das 10h 
às 16h, à praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, realizando 
atendimentos e orientações 
sobre temas ligados à gestão 
do negócio. Uma das novida-
des desta edição será a Mara-
tona Digital. Serão 12 horas 
de conteúdo na sexta-feira, 
das 9h às 21h, com pales-
tras e conteúdos inéditos. O 
morador de Guaratinguetá 
interessado em participar 
deve realizar a inscrição pelo 
telefone 3128-9600 ou no 
Sebrae, à avenida João Pessoa, 
nº 1.325, no Pedregulho.

Atendimento do Sebrae para empreendedores da região; semana tem palestras para Cruzeiro, Pinda e Guará

Fotos: Arquivo Atos
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Pesquisa do IBGE aponta má qualidade dos 
serviços de saneamento básico na RMVale
Municípios registram doenças relacionadas à falta do serviço público; região tem ação pelo Rio Paraíba

Juliana Aguilera
Região

O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas) 
divulgou o Munic (Pesquisa 
de Informações Básicas Mu-
nicipais), com dados referen-
tes a 2017. O levantamento 
apontou a deficiência de po-
líticas de saneamento básico 
em diversos municípios da 
RMVale. A pesquisa também 
apurou as consequências da 
má qualidade da água, que 
resultou em diversos casos 
de doenças endêmicas ou 
epidêmicas.

O levantamento avaliou 
planos que englobam ser-
viços de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, 
manejo de águas pluviais e 
manejo de resíduos sólidos. 
Realizada entre abril e se-
tembro de 2017, por meio 
de consulta às prefeituras da 
região, a pesquisa traz dados 
referentes apenas à existên-

cias dos serviços prestados, e 
não contemplam a qualidade 
ou efetividade dos mesmos. 

Os número divulgados 
apontaram que metade da 
RMVale não tem políticas 
de saneamento básico, que 
estruturam áreas e definem 
metas de unificação do ser-
viço. Apenas 17 municípios 
possuem planos, sendo, na 
sub-região 3, apenas Gua-
ratinguetá. Outros seis da 
lista estão em processo de 
elaboração dos planos, como 
Cruzeiro. Os demais 16 mu-
nicípios não possuem polí-
ticas para o serviço público, 
como é o caso de Aparecida.

Outro levantamento feito 
pelo instituto aponta as 
falhas no controle social do 
serviço. Apenas as cidades 
de Taubaté, São José dos 
Campos e Caraguatatuba 
têm um Conselho Municipal 
de Saneamento implantado.

Areias – A cidade foi a úni-
ca contemplada na sub-re-

gião 3, com o investimento 
de R$ 6,1 milhões do Ceivap 
(Comitê de Integração da 
Bacia Hidrográfica do Rio Pa-
raíba do Sul) para o projeto 
de estação de tratamento de 
esgoto. O Comitê, em conjun-
to com outras prefeituras, 
investirá R$ 25 milhões em 
cidades em torno da bacia 
do Rio Paraíba para melho-
ria do saneamento básico. 
A previsão é que as obras 
comecem no final do ano e 
durem 18 meses.

Doenças – A falta de sane-
amento básico acarretou na 
proliferação de doenças em 
10 das 39 cidades do Vale do 
Paraíba. Foram relatados ca-
sos de endemia ou epidemia 
de doenças relacionadas a 
má qualidade da água, como 
diarreias, dengue e vermi-
noses, doenças do aparelho 
respiratório, hepatite e zika 
virus. Entre as cidades da 
sub-região 3, apenas Potim 
entrou na lista.Moradores de casas no Santa Edwirges, em Aparecida, um dos exemplos de falhas de saneamento no Vale

Fotos: Arquivo Atos

Pinda conquista prêmio 
no combate à tuberculose

Da Redação
Pindamonhangaba

As ações de combate à 
tuberculose promovidas 
pelo setor de infectologia da 
secretária de Saúde e Assis-
tência Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba conquis-
tou pela nona vez um prêmio 
pela taxa de cura obtida no 
tratamento da tuberculose.

O prêmio “Qualidade nas 
ações de controle da tuber-

culose” foi dado ao município 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo, após a cidade 
ultrapassar a meta de 85% 
para 89,25% na cura dos 
pacientes tuberculosos.

As outras duas cidades 
premiadas são Ribeirão Pires 
e Santo André, por também 
terem atingido o número 
estabelecido pelo Governo na 
eficácia do tratamento, em 
85% e 87%, respectivamente.

A doença se dá especial-

mente por infecções nos 
pulmões e é contagiosa. Ela 
pode ser transmitida em 
locais com grandes aglo-
merações de pessoas. Os 
principais sintomas são uma 
tosse seca contínua no início, 
que depois pode apresentar 
secreção, por mais de quatro 
semanas. O tratamento pode 
ser efetivo, na maioria dos 
casos, por meio do uso de 
antibióticos disponíveis na 
rede pública.

Equipe de atendimento em Pindamonhangaba; cidade é uma das premiadas por ações de combate à doença

Fotos: Reprodução

Pinda tem vagas para projetos culturais
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu inscrições 
para projetos do edital de 
“Linguagens Artísticas – Pro-
ac Municípios FMAPC”. A 
publicação apoiará proje-
tos culturais em segmentos 
como teatro, dança, música e 

pesquisas. O edital selecionará 
dez projetos que buscam o for-
talecimento das expressões ar-
tísticas e culturais, com o valor 
de R$ 25 mil. As inscrições vão 
até o próximo dia 14. Podem 
se inscrever todas as pessoas 
que comprovem domicílio há 
mais de dois anos em Pinda-
monhangaba.

Os projetos poderão ser 

realizados em espaços inde-
pendentes, em equipamentos 
públicos ou em plataformas 
virtuais. O Proac Municípios é 
voltado para o fortalecimento 
do FMAPC, que busca recursos 
para o estímulo da produção 
cultural local. Os interessados 
devem se inscrever no site da 
Prefeitura, pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Potim abre inscrições para oficina de cinema  
Da Redação  
Potim

A Prefeitura de Potim, 
em parceria com o grupo 
Poieses, Instituto de Apoio 
à Cultura, à Língua e à 
Literatura, e Festival Cine 
Gato Preto, de Lorena, ofe-
recem oficinas gratuitas de 

cinema.
As aulas serão ministradas 

pela professora Camila Ta-
rifa, entre os próximos dias 
22 e 25, com roteiro para 
curtas, das 14h às 17h. Nos 
próximos dias 29 e 30, serão 
realizadas as oficinas Intro-
dução à Direção de Arte, com 
a professora Amada Stefani, 

das 14h às 18h.
As inscrições devem ser 

feitas pelo e-mail cultura@
potim.sp.gov.br. Outras infor-
mações podem ser retiradas 
na diretoria de Educação, à 
avenida Rio Grande do Sul, n° 
43, no Jardim Alvorada, das 
8h às 17hs. As aulas serão 
realizadas no mesmo local.

Moradores de Pinda tem até domingo para 
se inscrever no quinto Festival de Música

Da Redação
Pindamonhangaba

A quinta edição do “Fes-
tival de Música da Juven-
tude”, em Pindamonhanga-
ba, segue com inscrições 
abertas até este domingo. 

O evento será no próximo 
dia 27, no Teatro Galpão, 
às 19h.

Os interessados podem se 
inscrever nas categorias de 
composição e interpretação. 
Haverá premiação para o 1°, 
2° e 3° lugar.

Para se inscrever, o mora-
dor deve conter RG e CPF, e 
acessar o site da Prefeitura,  
pindamonhangaba.sp.gov.
br. O Teatro Galpão fica à 
rua Luiza Marcondes de Oli-
veira, nº 2.750, no Parque 
das Nações.
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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

Acordo com Federação Paulista devolve 
sede da Copa São Paulo a Guaratinguetá
Prefeitura havia confirmado que cidade não tinha condições financeiras de arcar com competição; 
FPF deve arcar com metade dos gastos com grupo, que terá seis partidas no Dario Rodrigues Leite

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Depois de ter confirmado 
que Guaratinguetá não tinha 
condições de sediar a Copa São 
Paulo de 2019, a Prefeitura 
voltou atrás. Nesta semana, 
o secretário de Esportes, Joel 
Pinho, indicou mudança nos 
planos, após parceria com a 
FPF (Federação Paulista de 
Futebol), que vai custear as 
despesas de duas equipes.

Como o Manthiqueira repre-
sentará a cidade e tem sede no 
município, caberá à Prefeitura 
o custeio de apenas um time.

A negativa sobre a sede da 
Copa em Guaratinguetá havia 
sido feita após publicação do 
decreto de contingenciamento 
de recursos do Executivo, feito 
há duas semanas. 

A Copa São Paulo é um dos 
principais eventos do futebol 
de categorias de base no País, 
e também é destaque do calen-
dário esportivo do município, 

desde 2017.
O custo total com essas 

despesas se aproximava dos 
R$340 mil, gastos desde hospe-
dagem, alojamento, translado 
e alimentação das equipes 
participantes e sediadas em 
Guaratinguetá.

Com as contas da Prefeitura 
passando por situação delica-
da, há uma semana Marcus 
Soliva afirmou em coletiva de 
imprensa que os compromissos 
financeiros do município “estão 
no amarelo”, cor que represen-
ta sinal de alerta. Cortes em 
investimentos foram feitos e 
a competição foi descartada 
incialmente.

“Recentemente, a FPF trouxe 
uma nova proposta e resolveu 
arcar com duas das quatro 
equipes do grupo. Esse é um 
acordo da FPF e do Manthiquei-
ra. Tirando o Manthiqueira e 
as duas equipes bancadas pela 
Federação, ficará sob nossa 
responsabilidade a execução 
do próprio evento no estádio, 

e o custeio de apenas uma 
equipe, um valor bem irrisório”, 
afirmou.

O valor investido pelo municí-
pio será de R$ 40 mil. Segundo 
o secretário de Esportes, a 
organização da Copa São Paulo 
ficará a cargo de funcionários 
e comissionados da Prefeitura, 
sem custo de hora extra.

Os recursos destinados à 
secretaria de Esportes para 
este ano foram comprometidos 
com a realização da Copa São 
Paulo, ampliação do número 
de orientadores esportivos, 
reestruturação do complexo 
esportivo do Pedregulho, re-
cuperação de veículos para 
a secretaria, jogos estudantis 
do município, jogos escolares 
da rede particular, e resgate e 
fomento do esporte. Também 
foi investido no futebol amador 
e nas delegações que represen-
taram Guaratinguetá nos Jogos 
Regionais e Jogos Abertos deste 
ano. O orçamento para o setor 
em 2019 ainda não foi fechado. Lance da vitória do Manthiqueira sobre o Coritiba em 2017; equipe deve representar a cidade em janeiro

Fotos: Arquivo Atos

Grupo trabalha por apoio para adquirir nova sede e sonha com retorno aos campos; antigo prédio foi leiloado em 2012

Voluntários buscam apoio para reativar Esporte 
Clube Hepacaré, 44 anos após a última temporada 

Lucas Barbosa
Lorena

Para resgatar a tradição 
e dar vida nova ao principal 
time de futebol profissional da 
história de Lorena, um grupo 

de voluntários se reuniu para 
tentar reativar o Esporte Clube 
Hepacaré. Além de formar 
uma equipe para a disputa 
de campeonatos, a comissão 
técnica busca apoio para via-
bilizar a compra de um terreno 

para a construção da nova sede 
social da agremiação.

Fundado em 1914, o Hepa-
caré chegou a disputar, entre 
1956 e 1973, duas vezes a 
segunda divisão do Campeo-
nato Paulista, e dez edições da 

terceira divisão do estadual. A 
partir de 1974, o time passou 
a participar somente de com-
petições amadoras.

Na década de 1940, o “Índio”, 
como o clube era conhecido, 
teve em seu elenco o atacante 
João do Nascimento, o Dondi-
nho, pai de Pelé.

Os jogos ocorriam no antigo 
Estádio General Affonseca, à 
rua Conselheiro Rodrigues 
Alves, na região central do 
município. Colada ao estádio, 
ficava a sede social da agre-
miação, de portas para a rua 
Coronel José Vicente, na Vila 
Hepacaré.

Além de um parque aquá-
tico, a sede do clube possuía 
um amplo salão de festas, que 
a partir do início da década 
de 1990 passou a receber os 
tradicionais bailes funk.

Em 1993, uma tentativa de 
reativar o futebol profissional 
caiu por terra. Naquele ano, 
uma série de amistosos contra 
equipes do interior, como o 
Paulista de Jundiaí e equipes 
de categoria de base de gran-
des clubes como Santos e Pal-
meiras passaram pelo “General 
Affonseca”.

Após más gestões adminis-
trativas e graves problemas 
financeiros, o Hepacaré co-
meçou a entrar em declínio 
a partir de 1996. Nos anos 
seguintes, a situação se agra-
vou ainda mais após ex-funcio-
nários moverem 51 processos, 
cobrando o pagamento de seus 
direitos trabalhistas, totalizan-
do um montante de mais de R$ 
500 mil. Faltando apenas três 
anos para o seu centenário, o 
clube faliu em 2011.

Já em outubro de 2012 a 
sede do Hepacaré foi leiloa-
da, por R$ 5,3 milhões, após 

ordem judicial. Adquirida por 
um grupo de empresário de 
Cruzeiro, a área abriga, desde 
setembro de 2017, o Super-
mercado Nagumo.

Buscando escrever um novo 
capítulo na história agremia-
ção, desde 2015 um grupo 
de 45 moradores se dedica 
ao resgate do Hepacaré. Além 
da formação de um time de 
veteranos (acima de 60 anos), 
que conta com 25 atletas, o 
grupo trabalha para conquistar 
um “novo lar” para o Hepa-
caré. “Estamos analisando os 
valores de diversos terrenos 
que possuem potencial para 
abrigar a nova sede do clube. 

Também estamos buscando 
apoio do poder público e do 
setor privado para arrecadar 
recursos para a aquisição desta 
área”, revelou o coordenador 
do grupo Hepacaré, Adailton 
José Pinto. 

O coordenador revelou ainda 
o sentimento de fazer parte 
deste projeto. “É motivo de 
muita alegria tentar contribuir 
para a retomada do Hepacaré, 
que foi e é tão amado pela po-
pulação de Lorena. Sabemos 
que este projeto é difícil e 
audacioso, mas faremos o pos-
sível para unir forças para que 
esse sonho torne-se realidade 
o mais breve possível”.

Time de 1941, que entrou em campo contra o Fluminense, em Lorena

Fotos: Reprodução
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação, zumba,mix, gap, stilleto
dance - F: 99669-2921 - Av. Ilha
Bela 102 ( próx. a Caixa) - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai, Jiu-
Jtsu, MMA - F: 98116-4858 - Av.
Ilha Bela 105 - próx. a Lotérica -
Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga 177  - F:  3527-5767  -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física - Av.
das  Margaridas,  545  -  V.  das
Acácias - F: (12)3637-1126/ wats
99649-1193 - M.Cesar
Academia Moviment: Tel: 3637-
2557  Musculação,  Zum-ba  ,
Jump  ,  Aero-box,  Ritmo.  Av:
Dr.José  Ademir César Ribeiro,
650 Próx. Av. Zito - M. César

AGUA/GELO
H2O PURIFICADOR DE ÁGUA
SOFT e MAQUINA DE GELO
EVEREST - Venda  -  locação  -
Assit  técnica de fabrica  -  refil
soft  original  -  F:  3645-4005/
98887-1220 - Av. Jadir Figueira
204 - Pinda

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia  - pedra  -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro - F: 99716-1106/99160-
7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica -
F: 98207-6701/99170-7919 - Rua
Dr. Gonzaga 170  - ao  lado  da
biblioteca - Moreira César

AUTO MECÂNICA E ELÉTRICO
PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmissão
automática e direção hidráulica
- F: (12) 3642-4104/3643-4234 -
www.pacificauto center.com.br
R.Luiza Marcondes de Oliveira
160 - Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA JA-
GUAR  -  F:  99773-9876  - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº 4753
- Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F: (12)
99161-0972/98151-6214 - Rua
Alcides ótio Ferreira dos Santos
545 - Mantiqueira
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780 - Av. Prof. Manoel C.

Ribeiro, 4950 - Cidade Nova

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo  - Serv.
e  Peças. Av:  Prof  Manoel
C.Ribeiro,  4485  –  wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com  -
F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARBEARIA
BARBEARIAMEXICANO - Barber
shopp - F: 99651-4568 - Rua Dr.
José Teberga 774 - próx. Recinto
- Moreira Cesar
BARÃO BARBEARIA - F:98701-
7393/99123-7982  -  Av.  das
Hortências 156 - V.das Acácias -
Moreira César
ROTA 97 BARBEARIA - F: 98808-
3440  - RuaLuiz  Vendramini  98
(ant. Rua 2) CDHU - M. César

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Servimos almoço e
caldinhos  -  Frango  assado  no
sábado e domingo - Rua Alci-des
Timotéo Ferreira dos Santos (ant.
R.40) nº 662 - Mantiqueira

BEBIDAS
JS BEBIDAS 24hs - F: 3641-2377
/ 98805-3719 -  Av. Nova Pinda 37
- Setor Norte Ipe I Moreira César
ADEGA J.P. MARINE - ROCK BAR
24 hs - F: 3522-2219 / 99109-0502
- Av. das Margaridas 53  - V.das
Acácias - Moreira César
Souza Bebidas - Av.  Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade Nova
F: 99705-9041/99754-9439 - Pinda

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José  Monteiro  César  600  -
Moreira César - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX  -
watts 98155-6436 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade Nova -
F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-

lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -Rod.
Ver. Abel Fabricio Dias nº 452/B
- V.S.Benedito - M.César

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R. José
S. Cardoso, 84  (Atrás Bradesco)
Moreira César

GARÇON
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE -
Serviços de garçon p/ festas de
bodas,  casamento,  banquete,
formatura, etc.,  agendamento
c/1  semana  de  antecedência,
atendemos  Pinda/Moreira
César  e  Vale  do  Paraiba  -    F:
99140-9585/98119-2261- Pinda

GAS
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F:  3641-3601/98223-
4154 - Av. Fco Carlos de Oliveira
676 - César Park - Moreira César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e Gas
- 3645-4000/3642-6921  - Av. Dr.
Fontes  Junior  692  - M.Aurea  -
Pinda

LANCHES
Sol Lanches especiais -  trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-6886/
99118-9175/98868-3218  -
Moreira César  - Pinda

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A. Mesquita
114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL  -  Rua
Caçapava nº 290 - Cidade Nova -
F : 3 6 4 5 - 4 0 2 2 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço F:
99171-9975/99244-8811 - Av. Ilha
Bela -  Ipê  II  - em frente a Caixa
Econ. Federal
Lavacar JAPA - Tel.  3637-3074/
97403-6524 45*16*100 473 – Av.
José  Augusto  Mesquita,  251 –
Moreira César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr.
Fontes Junior nº 880 - PINDA - F:
3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F:
98248-0334 - Ipê II - Moreira Cesar
- Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica,  suspensão,  freio,  ali-
nhamento, cambagem, mecânica
em geral, borracharia. Rua Willian
Oscar P.Neto nº 103 - F: 3642-8774
- Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica - Rua
Takao Domoto 94 - Ipê I  - M. César
- Tel: (12) 3641-1957 - Cel: 7819-
2542 - ID 113*14471

MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-6737
- M.César - Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
3522-9003  /  3641-1670  -  Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito - Moreira César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva  - Rua Guilherme Nico-letti
783  - V.S.Benedito  -  FAZE-MOS
CARRETO - F: 3641-1651/99127-
9140 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, C.
Nova, loja 1 - 3642-4207 - Cidade
Nova.  Loja  2  -  3645-7351  B.
Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/constr.
e madeiras - Tel 3641-1929, 3637-
5620 - Av. Dr. José Adhemar César
Ribeiro, 1910. Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê
I - Moreira César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -   Rua
Oswaldo Oliveira  Cornetti  271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
- Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA  –  Tel
3641-1400  Rua  Carlos  A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-9719
R.Cruzeiro, 82 – Cidade Nova

MOTOCICLETAS
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz:  3645-7286  - Av.  Rio  de
Janeiro, 502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca  de  óleo  especia-
lizada, higienização de ar  con-
dicionado - F: (12) 3525-1630 /
watts  98856-5432  -  Rua  Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito - Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinquedos e
embalagem em geral.  F:  3637-
3280/99103-0375  - Rua Bulgária
nº 623 - Pasin - M. Cesar

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al. das
Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R. José
Benedito Alves dos Santos, 197 -
Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
SOFISTICAR AUTO CENTER - F:
watts 99615-7828 / 3525-1801
email:  sofisticars@gnail.com  -
Rod.  Abel  Fabricio  Dias  753  -
V.S.Benedito - Moreira César
JS PNEUS ALEMÃO - F: 99731-
4477/98864-1024  - martelinho
de ouro polimeto e cristalização
-  retoque em geral  - F:  98845-
0113 - Rua José Milton Monteiro
63 - (ant. Rua 1) - Mantiqueira -
Moreira César
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus,  freios,  alinhamento,
balanceamento, escapamentos,
troca de óleo e suspensão - F: 3648-
6784/7813-6529 - Rua Luiza M. de
Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 -
Rua Dr. Fontes Junior - Alto do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS -  Disk  esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -3648-
4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h – R:

(12) 99104-0182
José Teberga, 650 – próx. Cisas –
Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos  cartão  VISA  e  MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII F:
3522-5034 /watss 99215-5270/
99748-2111
Casa de Ração da Márcia -  F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra Bom
Sucesso, 1510 Alto Cardoso  -
Pinda  -  F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante e Lanchonete
Barbosa -  Av.  Rio  de  Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK 3645-
3986
Lanchonete 2 Irmãos -  Tel:
3637-2298  -  Av:  João  Fco  da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod. Pres
Dutra  km  92  -  Cidade  Nova  -
Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel 3637-
1616 Av. José M. Machado César,
206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles
Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 -
F: 3641-1216 - V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-te
de  funcionários  de  fabri-cas/
fa c u l d a d e s/a e ro p o r to s /
excurções em geral  - F: 3641-
1297/7817-4501/99739-1570/
99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
Villa Vidros -  Tel  99722-6066
wats/98897-4288  - Av. Abel  F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM VISTA ALEGRE (AABAJAVAL), por 
seu representante de associados, convoca todos os moradores dos Bairros Rio Comprido 
e Jardim Vista Alegre, à se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 21 de 
outubro de 2018, em primeira convocação às 09:30 horas na Praça Nacional, Jardim Vista 
Alegre, Guaratinguetá-SP,  para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Em face 
do abandono da Associação, desde o registro em cartório da última diretoria eleita, para o 
mandato de 1993 a 1995, nos termos do item VI do artigo 33º do Estatuto Social, discussão 
e deliberação sobre nova eleição da diretoria e seus procedimentos para a regularização 
da Associação. Na falta de quórum em primeira convocação, será realizada a assembleia 
em segunda convocação às 10:30 horas no mesmo dia e local, com qualquer número de 
presentes. Guaratinguetá, 12 de Outubro de 2018. Irineu Alves Leite, CPF. 548.659.308-25, 
representante dos associados.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação I: Pregão Presencial Nº 102/18 PROC. Nº 566/18

O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado I, cujo objeto é a aquisição 
de equipamentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde. A alteração no edital consta: no descritivo dos itens 1, 2, 3 e 4, no Anexo I - 
Termo de Referência e IV – Modelo de Proposta Comercial. A nova data para abertura de 
licitação será dia 31 de Outubro de 2018 às 14h00min, 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. O restante permanecerá inalterado. 
Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/18

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, por meio deste, na data de hoje, fazem a juntada do 
atestado de capacidade técnica da empresa R. A. DE OLIVEIRA DE SOUZA, CNPJ 
nº. 21.111.120/0001-36, exigida em edital, sendo assim HABILITADA. Lorena, 11 de 
outubro de 2
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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. 
1898 - Ormelio Fernando da Silva e Claudineia Galvão. Ele, nacionalidade brasileira, pedreiro, 
solteiro, nascida no dia 13 de dezembro de 1985, residente e domiciliada na Rua Zequinha Lemes, 
1094, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Irenita Ribeiro da Silva. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, 
divorciada, nascida no dia 21 de outubro de 1976, residente e domiciliada na Rua Zequinha Lemes, 
1094, Aroeira, Aparecida/SP, filha de Benedito Galvão e Leci dos Santos Galvão.
1899 - Denilson Antonio Uchoôas e Juliana da Silva Gonçalves de Oliveira. Ele, nacionalidade 
brasileira, gerente de loja, solteiro, nascida no dia 07 de outubro de 1988, residente e domiciliada 
na Rua Nenzinho Macedo, 26, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Sebastião Lobat Uchôas e Maria 
Anezia Uchôas. Ela, nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida no dia 20 de março 
de 1985, residente e domiciliada na Rua Nenzinho Macedo, 26, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de 
João Gonçalves de Oliveira e Sueli Bertolino da Silva Soares
1900 - Marco Aurelio Dias de Gouvêa e Joyce Kaori Honda Gomes. Ele, nacionalidade brasileira, 
professor, solteiro, nascida no dia 20 de novembro de 1987, residente e domiciliada na Rua Jose 
Lucas da Silva, 45, Apto.6, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Mauricio Perpetuo de Gouvêia e Maria 
Ivonete Dias de Gouvêia. Ela, nacionalidade brasileira, gerente, solteira, nascida no dia 14 de março 
de 1993, residente e domiciliada na Rua Jose Lucas da Silva, 45, Apto. 6, Ponte Alta, Aparecida/
SP, filho de Francisco Ibernon Moreira Gomes e Elisa Mariko Honda Gomes.
1901 - Andre Mauricio da Silva e Elisabete Vicencia Barbosa. Ele, nacionalidade brasileira, 
servente construção civil, solteiro, nascida no dia 04 de outubro de 1979, residente e domiciliada 
na Rua Padre Gebardo, 575, casa 04, Sta. Rita, Aparecida/SP, filho de Jose Aloisio da Silva e 
Benedita das Graças de Oliveira. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida no dia 
14 de maio de 1970, residente e domiciliada na Rua Padre Gebardo, 575, Casa 04, Sta. Rita, 
Aparecida/SP, filho de Pedro Barbosa e Maria Cristina da Conceição.
1902 -Roberto Marcelo Junior e Vanessa Gomes de Souza Pereira Pinto. Ele, nacionalidade 
brasileira, ajudante geral, solteiro, nascida no dia 18 de março de 1991, residente e domiciliada na 
Rua Jose Murad, Apto. 14-A, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Roberto Marcelo e Benedita Balbina 
de Souza Marcelo. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 23 de setembro de 
1993, residente e domiciliada na Rua Jose Murad, Apto. 14-A, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de 
Francisco de Paula Pereira Pinto e Ione Aparecida Gomes de Souza Pinto.
1903 - Adilson Fernando Basilio Fabricio e Angelica Aparecida Gonçalves. Ele, nacionalidade 
brasileira, vendedor, solteiro, nascida no dia 14 de junho de 1975, residente e domiciliada na Rua 
Itapira, 761, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Adalberto de Lima Fabricio e Maria Aparecida Basilio 
Fabricio. Ela, nacionalidade brasileira, camareira, divorciada, nascida no dia 17 de outubro de 
1980, residente e domiciliada na Rua Itapira, 761, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Jose Belchior 
Gonçalves e Marvina Maria de Jesus Andrade.
1904 - Jose Carlos Pires e Divamar Guimarães. Ele, nacionalidade brasileira, balconista, 
divorciado, nascida no dia 27 de outubro de 1961, residente e domiciliada na Rua Leopoldo 
Macedo, 292, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de João Pires da Silva e Mariana Pires da Silva. Ela, 
nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida no dia 12 de maio de 1968, residente e 
domiciliada na Rua Leopoldo Macedo, 292, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Romildo Guimarães 
e Maria Auxiliadora de Souza
1905 - Pedro Alexandre Pinto e Onice de Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, promotor de 
vendas, solteiro, nascido no dia 24 de julho de 1975, residente e domiciliada na Rua Santo Afonso, 
47, casa 02, Centro, Aparecida/SP, filho de Alfredo Carlos Pinto e Helena Ferreira de Assis Pinto. 
Ela, nacionalidade brasileira, aux. De serviços gerais, divorciada, nascida no dia 02 de outubro de 
1971, residente e domiciliada na Rua Santo Afonso, 47, casa 02, Centro, Aparecida/SP, filha de 
Jose Luiz de Oliveira e Maria Helena Alves de Oliveira.
1906 - Cristian Cesar da Silva Chagas e Suelem Guedes de Lima. Ele, nacionalidade brasileira, 
militar, divorciada, nascida no dia 12 de agosto de 1985, residente e domiciliada na Av. Itau, 424, 
Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Helio Cesar das Chagas e Elisabeth da Silva. Ela, nacionalidade 
brasileira, militar, solteira, nascida no dia 30 de maio de 1982, residente e domiciliada na Av.Itau, 
424, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Jose Antonio de Lima e Vera Lucia Guedes de Lima
1907 - Tiago Aparecido Nunes e Adriely Siqueira Mota. Ele, nacionalidade brasileira, pintor, 
solteiro, nascido no dia 18 de setembro de 1992, residente e domiciliada na Pça. São Geraldo, 14, 
Brejo Seco, Aparecida/SP, filho de Joaquim Nunes e Ramira de Morae Nunes. Ela, nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 09 de fevereiro de 1998, residente e domiciliada 
na Pça. São Geraldo, 14, Brejo Seco, Aparecida/SP, filha de Daniel de França Mota e Sandra 
Aparecida Siqueira Soares Mota.
1908 -Isque Norival Barbosa e Ana Julia Neves Meireles. Ele, nacionalidade brasileira, aux. 
De produção, solteiro, nascida no dia 23 de maio de 1997, residente e domiciliada na Rua Pedro 
Goussain, 99, São Geraldo, Aparecida/SP, filho de Pedro Norival Barbosa e Margarida Maria 
Barbosa. Ela, nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 04 de maio de 2002, 
residente e domiciliada na Rua Pedro Goussain, 99, São Geraldo, Aparecida/SP, filha de Luiz 
Fernando Meireles e Mirian Juliana Neves
1909 - Vaudecy Elias de Oliveira e Luciana Aparecida Rosa Simeão. Ele, nacionalidade brasileira, 
operador de roçadeira, divorciado, nascida no dia 17 de maio de 1969, residente e domiciliada na 
Rua Abraão Kalil Mechica, 181, São Francisco, Aparecida/SP, filho de Jose Manuel de Oliveira e 
Maria de Lourdes Rosa de Oliveira. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 
30 de setembro de 1982, residente e domiciliada na Rua Abraão Kalil Mechica,181, São Francisco, 
Aparecida/SP, filha de Benedito Simeão e Maria Aparecida Rosa.
1910 - Tiago Guimarães Mota e Nicole Fernanda Pereira Ribeiro. Ele, nacionalidade brasileira, 
mecânico, solteiro, nascida no dia 13 de janeiro de 1986, residente e domiciliada na Rua Clementina 
de Castro, 80, Perpetuo Socorro, Aparecida/SP, filho de Wanderlei Justino Guimarães da Mota e 
Marlene Motta. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 31 de dezembro 
de 1987, residente e domiciliada na Rua Clementina de Castro, 80, Perpetuo Socorro, Aparecida/
SP, filha de Jose Roberto Ribeiro e Cristina Pamplona Pereira
1911 - Luis Augusto Holanda dos Santos Gomes e Jéssica da Silva Oliveira. Ele, nacionalidade 
brasileira, policial militar, solteiro, nascida no dia 03 de dezembro de 1990, residente e domiciliada 
na Rua Jose Murad, 37, Apto. 32 B, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Manoel Antonio dos Santos 
Gomes e Claudia Holanda Cavalcante. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 
15 de agosto de 1986, residente e domiciliada na Rua João Maron, 84, Jd. São Paulo, Aparecida/
SP, filha de Lourenço Pires de Oliveira e Cleide Aparecida da Silva Oliveira
1912 - Eder de Oliveira Souza e Carolina Silva de Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, 
microempresario, solteiro, nascida no dia 07 de outubro de 1985, residente e domiciliada na Rua 
Itacolomi, 724, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Israel Expedito de Souza e Maria Isabel de Oliveira 
Souza. Ela, nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida no dia 12 de abril de 1989, 
residente e domiciliada na Rua Itacolomi, 724, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Antonio Barbosa 
de Oliveira e Debora Catarina da Silva
1913 -Patrick Renan de Oliveira  Nayara Caroline Simões da Silva. Ele, nacionalidade brasileira, 
ajudante geral, solteiro, nascida no dia 14 de julho de 1985, residente e domiciliada na Rua Jorge 
Ramos, 117, São Sebastião, Aparecida/SP, filho de Ordalina de Oliveira. Ela, nacionalidade 
brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 02 de maio de 1991, residente e domiciliada na Av. 
Parana,780, Maricá, Pindamonhangaba, Aparecida/SP, filha de Celio da Silva e Nair Aparecida 
Simões Souza.
1914 - TNatanael do Nascimento Avelino e Jhenifer Felipe Santana. Ele, nacionalidade 
brasileira,servente de obras, solteiro, nascida no dia 25 de dezembro de 1992, residente e 
domiciliada na Rua Benedito Luis dos Santos,34, casa 01, São Geraldo, Aparecida/SP, filho de 
João Avelino e Angela Maria dos Nascimento. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
no dia 28 de setembro de 2000, residente e domiciliada na Rua Itauipu, 158, Itaguaçu, Aparecida/
SP, filha de Reinaldo Pereira Santana e Sonia Maria Felipe Pereira.
1915 - Fabio Donizete Pereira da Conceição e Adelia Martina Neta. Ele, nacionalidade 
brasileira,aux. De produção, solteiro, nascida no dia 13 de março de 1992, residente e domiciliada 
na Rua Licurgo Santos, 77, Centro, Aparecida/SP, filho de Joviniano do Prado Conceição e Isabel 
Pereira. Ela, nacionalidade brasileira, camareira, solteira, nascida no dia 07 de novembro de 1983, 
residente e domiciliada na Rua Licurgo Santos, 77, pto. 04, Centro, Aparecida/SP, filha de Edvaldo 
Anastaio dos Santos e Maria Bernardete dos Santos.
1916 - João Francisco de Paula e Jorginha das Graças da Silva. Ele, nacionalidade brasileira, 
aposentado, solteiro, nascida no dia 09 de novembro de 1933, residente e domiciliada na Rua 
Joaquim Alves Pereira, 45, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Egydio de Paula Alves e Anna Maria da 
Silva. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 01 de janeiro de 1964, residente 
e domiciliada na Rua Joaquim Alves Pereira, 45, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Benedito da 
Silva e Rosalina Rita de Jesus da Silva
1917 - Rodrigo Castro dos Santos e Cleonice Aparecida da Silva Cesar. Ele, nacionalidade 
brasileira, pizzaiolo, solteiro, nascida no dia 12 de fevereiro de 1980, residente e domiciliada na 
Av. Padroeira do Brasil, 1000, centro, Aparecida/SP, filho de Nario Castro dos Santos e Placidina 
Maria dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 09 de abril de 1969, 
residente e domiciliada na Av. Padroeira do Brasil, 1000, centro, Aparecida/SP, filha de Antonio 
Cesar Filho e Maria Aparecida da Silva Cesar
1918 - Miguel Archanjo Galvão de Carvalho e Celia de Fatima Lucia. Ele, nacionalidade brasileira, 
motorista, divorciado, nascida no dia 19 de maio de 1964, residente e domiciliada na Rua Joaquim 
Israel, 67, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filho de João Archanjo de Carvalho e Maria Celina Galvão 
de Carvalho. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida no dia 29 de setembro de 
1961, residente e domiciliada na Rua Joaquim Israel, 67, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filha de Paulo 
Lucio e Sebastiana Silveria
1919 - Wesley Sim~es Vaz Dias e Paloma Maria de Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, cortador 
de pedras, solteiro, nascida no dia 15 de maio de 1996, residente e domiciliada na Rua Pe. Pedro 
Henrique, 42, São Roque, Aparecida/SP, filho de Rodinei Francisco Dias e Andreia Simões Vaz 
Dias. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 19 de junho de 1993, residente 
e domiciliada na Rua Pe. Pedro Henrique, 42, São Roque, Aparecida/SP, filha de Reinaldo de 
Oliveira e Sonia de Oliveira.

Editais de Proclamas — APARECIDA

Área de implantação da nova rede de cerca de 280 metros, que aumentará o abastecimento a partir do reservatório municipal de Piquete

Miriam Macedo
Piquete

A Águas Piquete está 
implantando uma nova 
rede de água na Rua Nadra 
Naef Raffoul Mokodsi, no 
Centro,  a fim de melhorar 

a pressão que abastece a 
parte mais alta da cidade. A 
obra, que iniciou no último 
dia 4, tem uma extensão 
de 280 metros e ligará o 
reservatório Jandira até a 
nova rede.

O prazo estimado para a 
entrega é final de outubro. 

Esta melhoria beneficiará 
cerca de 50 famílias.

“Esta ação tem o objetivo 
de reduzir o número de 
casas que são afetadas com 
repentinos casos de desa-
bastecimento por conta 
da força da gravidade que 
não é favorável aos luga-

res mais altos”, afirmou o 
gerente da Águas Piquete, 
Sérgio Bovo”. 

A equipe da Águas Pique-
te sinalizou devidamente 
o local, para não obstruir 
o trânsito e promover se-
gurança para a população 
que utiliza o acesso.

Ação da Águas Piquete amplia  
rede de abastecimento na cidade



13 DE OUTUBRO DE 201812


