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Vereador denuncia Zona Azul 
de Guará ao Ministério Público
Câmara convida empresa responsável pela cobrança para sabatina sobre atrasos nos 
repasses do estacionamento rotativo; situação é tema de requerimentos na Casa

Parquimetro instalado em rua da região central de Guaratinguetá; Câmara tem questionamento sobre administração terceirizada do sistema

Foto: Juliana Aguilera

Cachoeira debate problemas 
no atendimento a pacientes
Problemática há décadas, saúde municipal centraliza 
as principais críticas ao atual governo de Edson Mota

Atendimento na Santa Casa de Cachoeira Paulista, um dos pontos da crise no atendimento da cidade

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Zona Azul de Guaratin-
guetá voltou a ser pauta na 
Câmara Municipal. Há quase 
dois anos o estacionamento 
rotativo é alvo de requeri-
mentos e questionamentos 
por parte dos vereadores. 
Dessa vez, de forma unânime, 
a Casa convidou os sócios 
da empresa AC Park para 
responderem sobre o sistema 
operacional de arrecadação 
de recursos e repasses feitos 
aos cofres públicos.

A nova Zona Azul teve iní-
cio em agosto de 2015. Ini-
cialmente foram instalados 
25 parquímetros e implan-
tadas 933 vagas nas regiões 
do Centro e bairros próximos. 
No ano seguinte, na última 
legislatura, o estacionamen-
to rotativo virou pauta na 
Câmara após requerimento 
apresentado pelo vereador 
Régis Yasumura, na época, 
no PTB, que questionava a 
arrecadação com o sistema e 
o repasse ao município.

No ano seguinte, já na 
atual legislatura, a pauta 
voltou a ser discutida entre 
os vereadores, através de re-
querimento apresentado por 
Fabrício Dias ‘da Aeronáutica’ 
(MDB).

Desde então o parlamentar 
aponta possíveis irregula-

ridades no contrato entre 
a AC Park e a Prefeitura. O 
emedebista levou as denún-
cias ao Ministério Público e 
apresentou o requerimento 
na Casa. A Câmara formali-
zou um convite aos sócios 
da AC Park, para uma sessão 
especial.

No documento, uma das 
principais irregularidades 
apontadas é o atraso dos re-
passes referentes aos valores 
que são arrecadados na Zona 
Azul. Segundo o parlamentar, 
a dívida é de quase R$ 100 
mil, oriundos de quatro me-
ses de atraso. Os demais me-
ses foram pagos com atraso, 
como salienta o documento.

“No mês passado, concluí-
mos o estudo que culminou 
na denúncia feita ao Minis-
tério Público, pedindo que 
fosse apurada a falta de 
cumprimento do contrato”, 
ressaltou o vereador. Os 
representantes da empresa 
já haviam sido convidados 
para uma sessão especial no 
ano passado.

Em tom mais elevado, o 
vereador Márcio Almeida 
(PPS) saiu em defesa do re-
querimento e salientou que 
é preciso ir a fundo nessa 
discussão. “Hoje, é um convi-
te. Se precisar convocar, nós 
convocamos. Se precisar de 
outras ações mais robustas, 
tenho certeza que essa Casa 
não vai se furtar em fazer”, 
ressaltou.

O contrato entre a AC Park 
e a Prefeitura de Guaratin-
guetá foi firmado em 2015 
e tem dez anos de duração, 
podendo ser prorrogado 
por mais cinco. A AC Park 
foi solicitada para responder 
sobre o convite feito pela Câ-
mara Municipal e a denúncia 
apresentada por Dias, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
dessa matéria.

Da Redação
Cachoeira Paulista

A secretaria de Saúde de 
Cachoeira Paulista deu início 
aos debates sobre medidas e 
demandas do setor na cidade. 
Na última terça-feira, a Câmara 
Municipal recebeu uma audi-
ência pública para apresen-
tação das receitas, despesas 
e ações de saúde referentes 
ao primeiro quadrimestre 
de 2018 (período de janeiro 
a abril).

A reunião debateu o setor 
mais problemático da cidade, 
alvo de uma série de recla-
mações quanto atendimento 
e polêmicas na administra-
ção. Em 2017, o anúncio da 
contratação de uma empresa 

para gestão da saúde caiu 
como uma bomba para os 
funcionários da rede pública. 
Tudo porque os atendentes e 
médicos foram pegos de sur-
presa com a afirmação de que 
os contratados teriam que se 
demitir. Já a população ques-
tionou a falta de transparência 
na negociação.

Com uma Santa Casa sob 
intervenção há duas décadas, 
e que segue com setores fe-
chados por falta de estrutura 
(há promessas de retomada da 
maternidade em 2018), a cida-
de não consegue manter um 
atendimento eficaz e recorre a 
municípios vizinhos, como Lo-
rena. Com o governo de Edson 
Mota (PR), que assumiu com a 
promessa de recuperar a saú-

de, os moradores aguardaram 
uma ação rápida no setor.

Hoje, a empresa responsável 
pelo serviço é a Isec (Instituto 
de Saúde Educação e Comér-
cio), de Suzano.

Em julho, mais um exemplo 
dos problemas no atendimen-
to da rede pública. Giovani 
Augusto da Silva é pai de um 
menino de oito anos que foi 
diagnosticado com H1N1 na 
Santa Casa de Cachoeira. O 
menino ficou internado por 
dois dias tomando soro e rea-
lizou exames, mas os pais não 
foram notificados quando o 
resultado chegou do Instituto 
Adolfo Lutz, de Taubaté. A crí-
tica dos pais foi devido à falta 
de comprometimento com os 
pacientes.

Foto: Arquivo Atos



17 DE AGOSTO DE 20182

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

PREFEITURA DE LORENA
 ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. Nº 4338/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do TERMO DE
APOSTILAMENTO do processo licitatório acima referido, onde lê-se “Processo nº 
354/2018” leia-se “Processo nº 4338/2018” O restante permanecerá o mesmo.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 53/2018 – TP nº 07/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 16.793.191/0001-26
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo na cláusula contratual 1.3 e no art. 65,I, “a”, da 
Lei 8.666/93, ficam acrescidos 24,849% (vinte e quatro inteiros e oitocentos e quarenta e 
nove milésimos por cento), equivalente a R$ 31.567,04 (trinta e um mil quinhentos sessenta 
e sete reais e quatro centavos), ao valor anual do contrato;
Cláusula Segunda – A cláusula 5.1 do contrato nº 123/15 passa a vigorar com a seguinte 
redação: “5.1- O valor global para execução do objeto deste contrato é de R$ 158.604,03 
(cento cinquenta e oito mil seiscentos e quatro reais e três centavos), daqui por diante 
denominado “VALOR CONTRATUAL”. DATA DA ASSINATURA: 01/08/2018.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018 – PROC. 289/2018

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de material de 
limpeza para diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: JCB MATERIAIS LTDA - ME CNPJ: 07.364.386/0001-60
Itens: 01, 02, 07, 08, 56, 145, 146, 149, 150, 155, 156.
Valor total de: R$ 21.590,03 (vinte e um mil quinhentos e noventa reais e três centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018 – PROC. 314/2018

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de material 
para conserto e manutenção das roçadeiras, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
Itens: 04, 05, 06, 07, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 
53,58. Valor total de: R$ 17.401,00 (dezessete mil quatrocentos e um reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2018 – PROC. 315/2018

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de 
equipamentos para consultório de oftalmologia para o Centro Especializado em 
Reabilitação Tipo III, em atendimento ao Recurso de Programa do Ministério da Saúde 
conforme Proposta nº10872.126000/1160-02, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOSHOSPITALARES EIRELI - ME
CNPJ: 27.622.068/0001-69
Itens: 09, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19. Valor total de: R$ 7.576,98 (sete mil quinhentos 
setenta e seis reais noventa e oito centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2018 – PROC. 352/2018

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de camisetas 
para os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Controle de Vetores, SAMU e 
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.353.258/0001-60
Itens: 01. Valor total de: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO nº 09/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
OBJETO: Contratação de empresa especializada de Infraestrutura para revitalização 
da Lagoa do Parque Mondesir, localizada na Rua Jornalista Araken Aquino, Parque 
Mondesir, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADO: ELETROWAL SERVIÇOS LTDA CNPJ: 02.748.570/0001-90
Valor total de: R$ 200.178,22 (duzentos mil cento setenta e oito reais vinte e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 16/08/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO nº 11/18

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de serviços de drenagem 
urbana a ser realizada no Bairro Vila Zélia, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a 
empresa:
CONTRATADO: LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA - EPP CNPJ: 32.327.348/0001-84
Valor total de: R$ 1.349.320,21 (um milhão trezentos quarenta e nove mil trezentos vinte 
reais vinte e um centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses DATA DA ASSINATURA: 16/08/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO nº 14/18

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns a 
Engenharia para recuperação estrutural da Fundação da Ponte sobre o Rio do Campinho 
– Lorena – Bairro do Campinho – Lorena, SP, com fornecimento de material, equipamentos 
e mão de obra, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADO: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 16.793.191/0001-26
Valor total de: R$ 38.961,85 (trinta e oito mil novecentos sessenta e um reais e oitenta e cinco
centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses DATA DA ASSINATURA: 16/08/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO nº 15/18

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns a 
Engenharia para recuperação estrutural da Fundação da Ponte sobre o Rio das Posses 
– Lorena – Bairro das Posses – Lorena, SP, com fornecimento de material, equipamentos 
e mão de obra, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADO: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 16.793.191/0001-26
Valor total de: R$ 46.252,85 (quarenta e seis mil duzentos cinquenta e dois reais oitenta e 
cinco centavos) VIGÊNCIA: 06 (seis) meses DATA DA ASSINATURA: 16/08/2018

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018 – PROC. 399/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o Registro de preço para 
fornecimento de material de expediente para diversas Secretarias do município, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: HOPEMIX SPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 15.657.876/0001-82
Itens: 01, 02, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 69, 70, 91, 92, 109, 110, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 147, 148, 151, 152, 167, 168, 187, 188, 
193, 194, 198, 199, 200, 201, 202, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254.
Valor total de: R$ 24.884,36 (vinte quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais trinta e 
seis centavos)
EMPRESA: LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EPP CNPJ: 17.336.461/0001-32
Itens: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
125, 126, 153, 154, 235, 236, 259, 260, 263, 264.
Valor total de: R$ 10.273,92 (dez mil duzentos e setenta e três reais noventa e dois centavos)
EMPRESA: CAMEPEL COMPERCIO DE PAPÉIS EIRELI ME CNPJ: 18.631.695/0001-75
Itens: 37, 38, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 105, 106, 
127, 128, 129, 130, 133, 134, 149, 150, 165, 166, 175, 176, 203, 204, 205, 206, 209, 210.
Valor total de: R$ 41.571,71 (quarenta e um mil quinhentos setenta e um reais setenta e um
centavos)
EMPRESA: DIEGO MANCHINI SILVA - ME CNPJ: 17.632.051/0001-39
Itens: 41, 42, 51, 52, 53, 54, 79, 80, 155, 156, 157, 158, 207, 208, 233, 234, 241, 242, 247, 
248, 255, 256, 261, 262.
Valor total de: R$ 4.211,52 (quatro mil duzentos e onze reais cinquenta e dois centavos)
EMPRESA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME CNPJ: 07.731.777/0001-75
Itens: 43, 44, 45, 46, 77, 78, 113, 114, 183, 184, 190, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 265.
Valor total de: R$ 8.139,11 (oito mil cento trinta e nove reais e onze centavos)
EMPRESA: J C DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME
CNPJ: 26.193.511/0001-60
Itens: 47, 48, 111, 112, 141, 142, 143, 144, 179, 180, 181, 182, 185, 186.
Valor total de: R$ 18.969,59 (dezoito mil novecentos sessenta e nove reais cinquenta e nove
centavos)
EMPRESA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA - EPP CNPJ: 15.725.489/0001-36
Itens: 49, 50, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 101, 102, 137, 138, 163, 164, 177, 178, 
195, 196, 211, 212, 217, 218, 266, 267, 268.
Valor total de: R$ 9.701,98 (nove mil setecentos e um reais noventa e oito centavos)
EMPRESA: RIVALDO VALÉRIO NETO - EPP CNPJ: 14.459.158/0001-39
Itens: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 83, 84, 103, 104, 107, 108, 135, 136, 139, 140, 145, 
146, 159, 160, 161, 162, 173, 174, 191, 192, 213, 214, 215, 216, 231, 232.
Valor total de: R$ 17.606,28 (dezessete mil seiscentos e seis reais vinte e oito centavos)
EMPRESA: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME CNPJ: 19.769.219/0001-88
Itens: 131, 132, 189, 197, 239, 240.
Valor total de: R$ 2.684,13 (dois mil seiscentos oitenta e quatro reais e treze centavos) 
EMPRESA: LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
CNPJ: 17.942.231/0001-17
Itens: 169, 170, 171, 172, 237, 238, 243, 244.
Valor total de: R$ 5.145,96 (cinco mil cento quarenta e cinco reais noventa e seis centavos)
EMPRESA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Itens: 257, 258. Valor total de: R$ 202,20 (duzentos e dois reais e vinte centavos)

Programa esportivo beneficia 
250 crianças carentes em Pinda
‘Rede de Núcleos’ é lançada no Castolira; projeto conta com apoio da Novelis

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Em um trabalho para trans-
formar vidas através da 
educação e do esporte, foi 
lançado na última semana o 
projeto ‘Rede de Núcleos’ em 
Pindamonhangaba. O pro-
grama, viabilizado através de 
recursos privados, atenderá 
250 crianças e adolescentes 
no Castolira. 

Idealizado pelo IEE (Institu-
to Esporte e Educação), órgão 
presidido pela ex-jogadora 
de vôlei e medalhista olím-
pica Ana Moser, o ‘Rede de 

Núcleos’ oferece desde 2001 
atividades educacionais e 
esportivas regulares a mais 
de cem mil jovens de baixa 
renda em diversos estados do 
país. Os polos são implanta-
dos em áreas de alto índice 
de risco e vulnerabilidade 
social.

Para viabilizar a implan-
tação do programa nos mu-
nicípios, o IEE conta com 
recursos privados captados 
através da Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte. Em con-
trapartida, a medida permite 
que empresas invistam parte 
do que pagariam de imposto 

de renda em projetos esporti-
vos aprovados pelo Governo 
Federal.  

Em Pindamonhangaba, o 
‘Rede de Núcleos’ será desen-
volvido na escola municipal 
Julieta Reale, localizada no 
Castolira. 

Além do prefeito Isael Do-
mingues (PR), a cerimônia de 
lançamento do programa na 
tarde da última quarta-fei-
ra teve a presença de Ana 
Moser. A ação contará com 
recursos da empresa Novelis, 
localizada no bairro Feital, 
provenientes da Lei de In-
centivo ao Esporte. Os alunos 

do projeto receberão aulas 
de futsal, vôlei, basquete, 
handball, damas e de outras 
atividades recreativas.

O secretário de Cultura e 
Turismo, Júlio César Augusto 
do Valle, revelou que o Mu-
nicípio buscará estender o 
projeto para outros bairros. 
“Estamos participando de ou-
tro edital do Governo Federal 
que poderá nos contemplar 
com mais uma unidade. É 
uma grande alegria receber 
este programa em nossa cida-
de que certamente contribui-
rá para o desenvolvimento 
destes jovens do Castolira”.

Crianças participantes de projeto que foca atividades esportivas e educacionais em parceria entre ONG e a Prefeitura de Pindamonhangaba

Foto: Divulgação
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Bombeiros atendeu dois médicos e um paciente estavam no aparelho durante acidente

Santa Casa aguarda laudo sobre 
acidente com elevador em Guará

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Santa Casa de Guara-
tinguetá informou que está 
aguardando laudo sobre o 
caso do elevador que caiu 
três andares, no último do-
mingo, por volta das 22h. No 
momento do acidente, dois 
médicos e um paciente, que 
ocupavam o aparelho, so-
freram o impacto da parada 
brusca. Segundo a adminis-
tração do hospital, as vítimas 
já foram liberadas.

Logo após o acidente, o 
Corpo de Bombeiros foi acio-
nado. O elevador ficou para-
do por cerca de uma hora 
entre o primeiro andar e o 
térreo até o socorro chegar. 
Os médicos transportavam 
um paciente acamado para a 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo). O paciente chegou 
a cair da maca, mas não apre-
sentou mudanças no quadro 
clínico.

A Santa Casa explicou que 
apesar das falhas, a trava 
de segurança foi acionada e 
impediu o elevador de atingir 
o solo.

O diretor administrativo da 
Santa Casa, João Marcos Ro-
main, rejeitou a possibilidade 
de rompimento dos cabos e 
explicou que as manutenções 
do elevador são rotineiras. “A 
última manutenção preventi-
va foi em 3 de agosto. Segun-
do a avaliação da empresa, 

o elevador não apresentava 
nenhuma situação de risco. 
Estamos identificando todos 
os danos e aguardando a 
perícia do seguro, para ver 
possíveis reembolsos de 

danos”.
Vítimas – Um médico e 

um paciente sofreram es-
coriações leves, já outro 
médico teve uma fratura no 
tornozelo. As vítimas foram 

socorridas e realizaram exa-
mes, como radiografia, na 
mesma noite. O paciente, 
apesar de não ter apresen-
tado complicações clínicas, 
passou a noite na UTI e já foi 

transferido para o quarto e os 
médicos liberados.

O médico que sofreu com-
plicações no tornozelo passou 
por cirurgia e foi liberado na 
manhã da última terça-feira.

Prefeitura de Lorena investe em espaço 
sociocultural para afastar jovens do crime
‘Estação Juventude’ dá início ao atendimento ao público a partir da próxima segunda-feira; 
espaço recém-inaugurado tem estrutura com expectativa de receber até quinhentas pessoas

Lucas Barbosa
Lorena

Inaugurada na última se-
mana, a sede da subsecretaria 
de Juventude de Lorena é 
considerada pela Prefeitura 
uma ferramenta de peso para 
contribuir com o combate à 
criminalidade no município. 

Evento que fez parte da inauguração da "Estação da Juventude", no Centro de Lorena; R$ 40 mil investidos

Batizada como “Estação Ju-
ventudes”, a unidade oferecerá 
uma série de atividades socio-
culturais e de lazer.

Anteriormente sede da se-
cretaria de Segurança, o prédio 
na avenida Marechal Teixeira 
Lott, na Praça da Estação, no 
Centro, recebeu um investi-
mento municipal de quase R$ 

40 mil em obras de melhorias 
para passar a abrigar o “Esta-
ção Juventudes”.

Além de um grupo de cerca 
de cinquenta adolescentes, a 
cerimônia de inauguração do 
espaço na tarde do último dia 9 
contou com a presença do pre-
feito Fábio Marcondes (PSDB) 
e diversas outras autoridades 

municipais. 
A subsecretaria de Juven-

tude oferecerá aos frequen-
tadores a partir da próxima 
segunda-feira, oficinas de 
empreendedorismo, discussões 
sobre obras cinematográficas, 
ações socioculturais, rodas de 
conversa temática e debates 
sobre temas contemporâneos. 
“Neste espaço o jovem terá 
condições de realizar uma série 
de atividades que contribuirão 
para que ele se desenvolva nas 
mais variadas áreas da vida. 
Nos últimos anos, implantamos 
diversas ações voltadas a este 
público tão importante e que 
agora terá um local totalmente 
estruturado para se reunir 
com uma maior frequência”, 
explicou Marcondes.

Apontada pelo ‘Instituto Sou 
da Paz’ como a cidade mais 
violenta do estado no ano 
passado, com a taxa de 31,8 
mortes por grupo de cem mil 
habitantes, Lorena já registrou 
17 assassinatos nos primeiros 
seis meses de 2018. O número 
representa um aumento de 
70% no comparativo com a 
mesma época de 2017, quando 
ocorreram dez mortes.

De acordo com a subse-
cretária de Juventude, Gilse 
Rodrigues, o “Estação Juven-
tudes” tem como um dos seus 
objetivos afastar os jovens das 

drogas e da criminalidade. “Já 
que ofereceremos inúmeras 
atividades, evitaremos que eles 
sejam tomados pela ociosida-
de. Além de ocupar o seu tem-
po, o jovem se desenvolverá 
intelectualmente percebendo 
que existem outros caminhos 
muito mais interessantes do 
que o do crime”, destacou 
Gisele. “Nossa meta é atender 
cerca de quinhentas pessoas, 
pois acompanhamos grande 
parte delas há alguns anos 
durante trabalhos realizados 
nas escolas públicas”, contou. 

O estudante Pedro Henrique 
dos Santos, 18 anos, que anda-
va de skate próximo à Praça da 
Estação durante a cerimônia 
de inauguração, demonstrou 
interesse em participar das 
atividades oferecidas pelo novo 
espaço. “Aqui vai ser bom por-
que em Lorena, tirando o CSU 
(Centro Social Urbano), não te-
mos muitos lugares legais para 
ir. Parei na porta por   causa 
do movimento, mas pretendo 
voltar na próxima semana. 
Hoje em dia é difícil encontrar 
um lugar que ofereça de graça 
alguma coisa boa para nós”.

Os interessados em conhe-
cerem ou participarem das 
atividades ‘Estação Juventudes’ 
devem comparecer ao local a 
partir do próximo dia 20 entre 
as 8h e 17h.

A Santa Casa de Guaratinguetá, que passou por acidente com queda de elevador; hospital espera por laudo de vistoria para avaliar caso

Último dia para
garantir cursos 
de hotelaria em 
Aparecida

Da Redação
Aparecida

Aparecida está com ins-
crições abertas para cursos 
profissionalizantes gratuitos 
para jovens e adultos que 
desejam ingressar no mer-
cado de trabalho. As aulas 
fazem parte do projeto social 
“Acolher Bem”. As inscrições 
seguem até esta quinta-feira 
(16).

São 150 vagas em seis 
cursos diferentes nas áreas 
de turismo e hotelaria. A 
capacitação realizada pelo 
Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, conta 
com a parceria do Senai 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial), Senac 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial) e a Grow 
Education Life.

No período da manhã, 
serão realizados cursos de 
recepcionista, assistente ad-
ministrativo, garçom e cozi-
nheiro industrial de segunda 
a quinta-feira das 8h às 12h. 
Já no período da tarde os 
cursos de padeiro/confeiteiro 
e assistente de telemarketing 
se iniciam às 13h30 e termi-
nam às 17h30, também de 
segunda a quinta-feira.

As aulas serão ministradas 
no CQH (Centro de Quali-
ficação Hoteleira). Podem 
se inscrever maiores de 18 
anos que tenham concluído 
o sexto ano do ensino fun-
damental.

Os interessados em parti-
cipar devem comparecer ao 
Núcleo de Serviço Social do 
Santuário Nacional das 9h às 
16h30 apresentando o histó-
rico ou declaração escolar, 
comprovante de residência, 
RG e CPF.

Potim abre 
curso oficina de 
documentário 
e narração oral

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim está 
com inscrições abertas para 
oficina de narração oral e 
performance e oficina de do-
cumentário em vídeo digital. 
As aulas são uma parceria 
com o grupo Poiesis (Insti-
tuto de Apoio à Cultura, à 
Língua e à Literatura).

O curso de documentário 
em vídeo digital já está 
com inscrições abertas des-
de a última quarta-feira 
e seguem até o dia 10 de 
setembro. As aulas serão 
realizadas nos dias 13 e 14 
de setembro das 19h às 22h 
e nos dias 15 e 16 das 10h 
às 16h.

O público alvo são os 
estudantes, jovens produ-
tores, cineastas iniciantes e 
entusiastas do cinema docu-
mentário, acima de 16 anos.

Já os interessados pela 
oficina de narração e per-
formance, realizada entre os 
dias 3 e 9 de setembro das 
19h às 22h, devem fazer a 
inscrição até o próximo dia 
29. Ao todo são trinta vagas 
para maiores de 18 anos.

O curso é direcionado 
para o público formado por 
interessados em tradição 
oral, professores, estudantes 
de pedagogia, poetas, contis-
tas, atores e atrizes.

Os interessados em par-
ticipar das oficinas devem 
comparecer na casa do 
artesão, na praça Miguel 
Correa dos ouros, nº 121, 
no Centro.

Aulas fazem parte 
do “Acolher Bem”; 
inscrições seguem 
até esta quinta

Foto: Divulgação

Foto:Juliana Aguilera
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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. 

1853 – Felipe Augusto Maia dos Santos e Maria Laura Batista Custodio de Melo. Ele, 
nacionalidade brasileira, Aux. de elétrica, solteira, nascido no dia 20 de dezembro de 
1991, residente e domiciliado na Rua Nair Monteiro Pacheco, 25, São Geraldo, Aparecida/
SP, filho de Eduardo Augusto Justino dos Santos e Maria Carolina Maia dos Santos. Ela, 
nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida no dia 25 de julho de 1994, residente 
nesta cidade, na Rua Benedito Luiz dos Santos, 08, São Sebastião, Aparecida/SP, filha de 
Neucimar Fabian de Melo e Rita Regiane Custodio.
1854 – Máico Benedito da Palma Raimundo e Célia de Fátima Bueno. Ele, nacionalidade 
brasileira, aux. de serviços gerais, solteiro, nascido no dia 21 de março de 1990, residente 
e domiciliado na Rua Comendador Peleron Soares Penido, 28, Vila Mariana, Aparecida/SP, 
filho de Jose Jamil da Palma Raimundo e Rosangela Aparecida Siqueira. Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 05 de março de 1981, residente nesta cidade, na 
Rua Comendador Pelerson Soares Penido, 28, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Jose 
Salvador Bueno e Maria Aparecida Donizeti Monteiro Bueno.
1855–  Claudimar Avelino da Silva de Oliveira e Ednéia Patrícia de Oliveira. Ele, 
nacionalidade brasileira, solteiro, nascido no dia 30 de julho de 1976, residente e domiciliado 
na Rua Vereador Guilherme, São Geraldo, Aparecida/SP, filho de Benedito Tadeu de Oliveira 
e Geza Avelino da Silva. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 29 
de outubro de 1978, residente nesta cidade, na Rua Santa Rita, 807, Sta. Rita, Aparecida/
SP, filha de Ademar Antonio de Oliveira e Maria Madalena Moreira da Cunha.
1856 – Antonio Carlos Carneiro e Adriana Aparecida Ferreira Ele, nacionalidade brasileira, 
motorista autônomo, solteiro, nascido no dia 13 de abril de 1960, residente e domiciliado na 
Rua Antonia de Oliveira Cardoso, 40, São Roque, Aparecida/SP, filho de Antonio Carneiro 
Lessa e Ana Silveira Carneiro. Ela, nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, divorciada, 
nascida no dia 02 de janeiro de 1972, residente nesta cidade, na Rua Antonio de Oliveira 
Cardoso, 40, São Roque, Aparecida/SP, filha de Antonio Carlos Ferreira e Maria Tereza..
1857 –   Julio Cesar Laureano e Lucilene Cristina dos Santos Eugenio. Ele, nacionalidade 
brasileira, aux. de manutenção, divorciado, nascido no dia 17 de outubro de 1973, residente 
e domiciliado na Rua Américo Alves, 63, Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filho de Jose César 
Laureano e Maria Tereza Laureano. Ela, nacionalidade brasileira, ambulante, divorciada, 
nascida no dia 25 de junho de 1990, residente nesta cidade, na Rua Américo Alves, 63, 
Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filha de Benedito Donizete Eugenio e Antonia Aparecida 
dos Santos Eugenio
1858 – Wellingthon dos Santos Palandi e Karol Reis Pedrilho. Ele, nacionalidade brasileira, 
autônomo, solteira, nascido no dia 10 de abril de 1990, residente e domiciliado na Rua 
Jose Monteiro do Amaral, 143, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, filho de Antonio Carlos Palandi 
e Célia Regina dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no 
dia 14 de maio de 1995, residente nesta cidade, na Rua Jose Monteiro do Amaral, 143, Jd. 
Paraiba, Aparecida/SP, filha de Ulysses ntonio Pedrilho e Eliana dos santos Reis Pedrilho.
1859 – Urubatan de Jesus Ferreira da Silva e Ana Cristina de Paula. Ele, nacionalidade 
brasileira, açougueiro, divorciado, nascido no dia 10 de janeiro de 1970, residente e 
domiciliado na Rua Benedito de Paula Santos, 23, São Geraldo, Aparecida/SP, filho de 
Nazareno Chaves da Silva e Sonia Maria Ferreira da Silva. Ela, nacionalidade brasileira, 
do lar, divorciada, nascida no dia 13 de janeiro de 1975, residente nesta.cidade, na Rua 
Bendito de Paula Santos, 23, São Geraldo, Aparecida/SP, filha de Jose Sebastião de Paula 
e Agostinha de Gouvêa Paula
1860 – Mateus Pereira Viana de Carvalho e Sabrina Regina Torres. Ele, nacionalidade 
brasileira, militar, solteiro, nascido no dia 09 de junho de 1993, residente e domiciliado na 
Av. Dr. Antonio Pinheiro Junior, 761, Campo Alegre, Pindamonhangaba/SP, filho de Joumar 
Moreira de Carvalho e Silvana Pereira Viana de Carvalho. Ela, nacionalidade brasileira, 
estudante, solteira, nascida no dia 15 de setembro de 1995, residente nesta cidade, na Rua 
Totó Barbosa, 228, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Elidiane da Silva Torres.
1861 – Samuel Jose Alvarenga Costa Santos e Grasiele Diniz Resende de Oliveira. Ele, 
nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido no dia 05 de junho de 1986, residente 
e domiciliado na Trav. Sampaio, 59,Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Atamiro Costa Ramos 
e Maria Madalena Alvarenga Santos. Ela, nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, 
nascida no dia 07 de outubro de 1988, residente nesta cidade, na Rua Itaici, 485, Itaguaçu, 
Aparecida/SP, filha de Hamilton Resende de Oliveira e Débora Cristina Diniz.
1862 – Eder de Lima Dias e Isabel Cristina Correia. Ele, nacionalidade brasileira, Agente de 
estacionamento, solteiro, nascido no dia 16 de junho de 1981, residente e domiciliado na 
Rua Benedito Garcia dos Reis, 775, São Francisco, Aparecida/SP, filho de Martinho Dias 
e Maria Helena de Lima Dias. Ela, nacionalidade brasileira, Ass. administrativo, solteira, 
nascida no dia 04 de outubro de 1983, residente nesta cidade, na Rua Bendito Garcia 
dos Reis, 775, São Francisco, Aparecida/SP, filha de Benedito Adão Correia e Maria das 
Graças de Souza Correia.
1863 – Jonatta da Silva Ribeiro de Oliveira e Iolane Azevedo de Oliveira. Ele, nacionalidade 
brasileira, atendente, divorciado, nascido no dia 02 de maio de 1991, residente e domiciliado 
na Rua Marginal Beira Rio, 122, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Jose Ribeiro de Oliveira 
e Margarida Maria da Silva. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no 
dia 01 de julho de 1992, residente nesta cidade, na Rua Marginal Beira Rio, 122, Ponte 
Alta, Aparecida/SP, filha de Rubens Gomes de Oliveira e Alzilene Magalhães Azevedo.
1864 – Wellington Élder de Oliveira e Ana Caroline Souza Ferreira. Ele, nacionalidade 
brasileira, ambulante, solteiro, nascido no dia 22 de junho de 1986, residente e domiciliado na 
Rua Jorge Ramos Nogueira, 117, São Sebastião, Aparecida/SP, filho de Ordalina de Oliveira. 
Ela, nacionalidade brasileira, cabeleireira, solteira, nascida no dia 21 de maio de 1987, 
residente nesta cidade, na Rua Jorge Ramos Nogueira, 117, São Sebastião, Aparecida/
SP, filha de Roque Carlos Cavalcante Ferreira e Marilucia da Conceição Souza Ferreira.
1865 – Jefferson Ribeiro Coelho e Flavia Renata Farath Lourenço. Ele, nacionalidade 
brasileira, comerciante, solteiro, nascido no dia 20 de junho de 1981, residente e domiciliado 
na Rua Benedito Jesus Dias Filho, 10, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filho de Adval Benedito 
Coelho e Silvânia Ribeiro Coelho. Ela, nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida 
no dia 05 de junho de 1979, residente nesta cidade, na Rua Jonas Lopes, 22, Centro, 
Aparecida/SP, filha de José Adson Carvalho Lourenço e Maria Jose Farath Lourenço.
1866 – Clébio Jose dos Santos e Rita Maria Rosa Barbosa. Ele, nacionalidade brasileira, 
comerciante, divorciado, nascido no dia 19 de agosto de 1961, residente e domiciliado 
na Rua Padre Gebardo, 378, Sta. Rita, Aparecida/SP, filho de Arsitides Esaú dos santos 
e Maria Madalena dos Reis Santos. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
no dia 08 de setembro de 1986, residente nesta cidade, na Rua Padre Gebardo, 378, Sta. 
Rita, Aparecida/SP, filha de Benedito Rosa Barbosa e Maria Aparecida de Moura Reis 
Rosa Barbosa
1867 – Felipe Augusto de Oliveira Cesaroni e Kerolyne Narrille Gomes. Ele, nacionalidade 
brasileira, monitor cultural, solteiro, nascido no dia 06 de maio de 1993, residente e 
domiciliado na Rua Felipo, 10, Bloco 16, Apto. 206, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de 
João Bosco Cesaroni e Sueli Aparecida de Oliveira. Ela, nacionalidade brasileira, aux. de 
relacionamento, solteira, nascida no dia 18 de fevereiro de 1994, residente nesta cidade, 
na Rua Felipo, 10, Bloco 16, Apto. 206, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de João Moacir 
Gomes e Adriana Ribeiro Pereira.
1868 – Dailton Silva dos Santos e Nathalia de Fátima Domingos Paixão. Ele, nacionalidade 
brasileira, aux. de limpeza, solteiro, nascido no dia 06 de janeiro de 1998, residente e 
domiciliado na Rua Cear Cortez Sigaud, 93, São Sebastião, Aparecida/SP, filho de Odair 
Cabra dos Santos e Osmarina Coelho Silva. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, 
nascida no dia 24 de dezembro de 1994, residente nesta cidade, na Rua Silveiras, 160, 
Morada dos Marques, Potim/SP, filha de Gilvan Sena da Paixão e Nair de Fátima Domingos.
1869 – Rudinei Batista da Silva e Aline Vieira dos Santos Ferreira. Ele, nacionalidade 
brasileira, frentista, solteira, nascido no dia 06 de dezembro de 1983, residente e domiciliado 
na Rua Felipo, 10, Bloco 09, Apto. 401, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Roberto Batista 
da Silva e Regina Célia Ventola da Silva. Ela, nacionalidade brasileira, caixa, solteira, 
nascida no dia 31 de outubro de 1989, residente nesta cidade, na Rua Felipo, 10, Bloco 09, 
Apto. 401, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Arnaldo Ferreira e Maria Aparecida Vieira
1870 – João Batista da Silva e Maria Madalena Godoi de Amorim. Ele, nacionalidade 
brasileira, aposentado, viúvo, nascido no dia 18 de agosto de 1929, residente e domiciliado 
na Av. Zezé Valadão, 595, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Antonio Batista da Silva e Rosa 
Maria da Conceição. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, viúva, nascida no dia 21 de julho 
de 1955, residente nesta cidade, na Rua Pedro Maria Filipo, 50, Vila Mariana, Aparecida/
SP, filha de Benedicto Rodrigues de Godoi e Sotera de Jesus Godoi.
1871 –Robson Marcondes Reis e Caroline Louis Miranda Reis. Ele, nacionalidade brasileira, 
comerciante varejista, solteiro, nascido no dia 05 de setembro de 1990, residente e 
domiciliado na Rua Rotary, 128, São Geraldo, Aparecida/SP, filho de Emidio Carvalho dos 
Reis e Marilda Marcondes dos Reis. Ela, nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, 
nascida no dia 21 de março de 1995, residente nesta cidade, na Rua Rotary, 128, São 
Geraldo, Aparecida/SP, filha de Paulo Roberto Miranda Reis e Sâmia Louis Miranda Reis.
1872 – Gleisson Perroni Gomes da Silva e Maria Carolina Ribas Chagas. Ele, nacionalidade 
brasileira, empresario, solteira, nascido no dia 22 de maio de 1988, residente e domiciliado 
na Av. Colombano Teixeira, 44, Centro, Aparecida/SP, filho de Carlos Roberto Gomes 
da Silva e Elizabeth Aparecida Perroni Gomes da Silva. Ela, nacionalidade brasileira, 
professora, solteira, nascida no dia 15 de setembro de 1984, residente nesta cidade, na 
Av.Colombano Teixeira, 44, centro, Aparecida/SP, filha de Paulo Afonso Gonçalves Chagas 
e Maria Perpetua Ribas Chagas.

Editais de Proclamas — APARECIDA Famílias podem obter desconto na conta de água e esgoto
A equipe da Águas Piquete 

promoveu, no último dia 28, 
uma reunião com os residentes 
do conjunto habitacional Mário 
Covas para fa lar  sobre a 
tarifa social de água e esgoto. 
Participaram do evento cerca 
de 30 moradores que puderam 
tirar dúvidas e conhecer os 
benefícios.

De acordo com o gerente da 

Águas Piquete, Sérgio Bovo, 
o encontro foi importante para 
estimular os usuários quanto a 
regularização dos débitos.

“ À s  v e z e s  a s  p e s s o a s 
desconhecem que existem 
outras formas de pagamentos 
que podem encaixar melhor 
n a  r e n d a  f a m i l i a r ,  s e m 
comprometer os rendimentos”, 
ressaltou Bovo. 

Para solicitar o benefício, o 
usuário deverá procurar o Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) para realizar um 
cadastro. Em seguida, deverá 
comparecer ao atendimento 
comercial da Águas Piquete e 
apresentar o Ofício do CRAS 
e os documentos pessoais 
(CPF e RG), para efetivação do 
cadastro da tarifa social.

• Atualização cadastral – O usuário 
cadastrado na categoria Residencial 
Social deve atualizar o cadastro a 
cada 12 meses, sob pena de exclusão 
automática do benefício e consequente 
retorno à categoria Tarifa Residencial 
Padrão.
•  F r a u d e  –  O  u s u á r i o  s e r á 
imediatamente desenquadrado da 
categoria Residencial Social nos casos 
de comprovação de fraude de qualquer 
natureza, constatação de ligação em 
desacordo com o padrão e as condições 
vigentes no Regulamento da prestação 
de serviço ou de inadimplência com o 
prestador do serviço.
• Consumo excessivo – O limite de 
consumo mensal de água é de 30 m³. Se 
esse limite for ultrapassado, o consumo 
total medido no mês será faturado na 
tarifa da categoria Residencial Padrão.
• Débito – Inadimplência em relação ao 
prestador do serviço. 

Para manter o benefício 
o usuário deverá seguir 
algumas orientações:


