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Obra da nova creche na Vila Suely

Doria corta R$ 27,5 milhões 
em verbas de França no Vale
Decisão prejudica 14 cidades; convênios de França são barrados por falta de dotação

Alegando falta de reserva de 
recursos, o Governo do Estado 
anunciou na última semana 
o cancelamento do repasse 
de R$ 27,5 milhões para 14 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) inves-
tirem em melhorias em seus 
setores turísticos. Insatisfeitos 
com a medida, os municípios 
afetados buscam convencer o 
governador João Dória (PSDB) 
a rever sua decisão.

Publicado no Diário Oficial 
no último dia 19, o parecer do 
secretário estadual de Turis-
mo, Vinicius Lummertz, res-
cindiu os convênios firmados 
pelo ex-governador Márcio 
França (PSB) no fim de 2018 
com as cidades de Aparecida, 
Areias, Bananal, Caraguata-
tuba, Cunha, Igaratá, Jacareí, 
Monteiro Lobato, Nazaré Pau-
lista, Paraibuna, Santa Branca, 
Santo Antônio do Pinhal, São 
Luiz do Paraitinga e Ubatuba.

Os dois municípios do Lito-
ral Norte receberiam a “maior 

fatia do bolo”, já que os convê-
nios firmados com a gestão 
de França estabeleciam um 
repasse para Caraguatatuba 
de R$ 7,063 milhões e para 
Ubatuba de R$ 5,723 milhões.

Já Aparecida seria con-
templada com um recurso 
estadual de R$ 3,069 milhões. 
Com uma média anual de 13 
milhões de visitantes, a “Ter-
ra da Padroeira” encabeça o 
Circuito Turístico Religioso do 
Vale do Paraíba, roteiro criado 
em 2007 para desenvolver o 
turismo regional.

Com seus setores turísticos 
voltados à gastronomia, belezas 
naturais e o artesanato, Bana-
nal deixará de receber R$2,506 
milhões, Cunha R$ 1,8 milhão 
e Areias R$ 474 mil.

Em nota oficial, a secretaria 
de Turismo do Estado explicou 
que a decisão foi motivada 
pela falta de reserva orçamen-
tária para cumprir em 2019 
os convênios firmados pela 
antiga gestão.
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O governador de São Paulo, João Doria, que anunciou corte de convênios do turismo assinados por França
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ECO QUE DIVERTE E ENSINA...  Após ter um projeto de gestão e ambiental aprovado pelo Governo 
do Estado, Lorena foi contemplada na última semana com um recurso de R$ 433 mil para a recuperação 
das sete nascentes do Rio Taboão. Com uma contrapartida municipal de R$ 126 mil, a ação consiste no 
plantio de quase vinte mil mudas de espécies de árvores e plantas nativas da região. Pág. 9
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Ciclistas participam de prova em Pinda; evento abre Valeparaibano
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Francisco 
Carlos tem 
contas no alvo 
da Câmara

Os vereadores de Guaratin-
guetá retornaram do recesso 
logo no início de janeiro, mas a 
apresentação de requerimentos 
em plenário serão retomadas 
no próximo dia cinco. Na pauta 
dos primeiros trabalhos está a 
votação das contas do ex-pre-
feito Francisco Carlos (PSDB), 
referentes ao ano de 2013. O 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo deu parecer des-
favorável às contas desse ano, 
e agora aguardam o veredito 
da Câmara. No fim de 2018, 
os vereadores receberam as 
contas do TCE.
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Prefeitura 
renova frota 
municipal
em Lorena

Dando continuidade à políti-
ca de renovação da frota mu-
nicipal, a Prefeitura de Lorena 
adquiriu na última semana 
quatro veículos que reforçarão 
os setores da Educação, Saúde 
e Serviços Municipais. Com a 
iniciativa, a atual gestão mu-
nicipal contabilizou mais de 
R$ 2 milhões investidos desde 
2013 na modernização de seus 
automóveis. Na última quarta-
-feira, a Prefeitura revelou em 
seu site oficial a compra de um 
ônibus escolar, um caminhão 
e dois carros.
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Nova creche 
no Vila Suely 
ganha prazo 
para 2020

Uma parceria com o governo 
do Estado e a Prefeitura de 
Cruzeiro beneficiará os mora-
dores da Vila Suely com uma 
creche que atenderá cerca de 
duzentas crianças. A expecta-
tiva do Executivo é finalizar a 
obra até setembro de 2019. 
Entre as nove creches no muni-
cípio, a futura unidade no Vila 
Suely será uma das maiores. 
O prédio conta com 890 m², 
comportando nove salas e re-
feitório com capacidade para 
duzentas crianças.
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Região tem 
saldo positivo 
na geração 
de empregos

Depois de amargar qua-
tro anos consecutivos de 
saldo negativo na geração 
de empregos, a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba) se recuperou 
em 2018, registrando 2.861 
contratações a mais do que 
demissões. Divulgado na últi-
ma semana, o levantamento 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos) apontou Cruzeiro como 
a terceira colocada regional 
no “Ranking do Emprego” do 
ano passado. 

Bombeiros e 
enfermeiros 
da região em 
Brumadinho

A região também se mo-
vimentou para auxiliar no 
atendimento das famílias de 
Brumadinho, região metropo-
litana de Belo Horizonte. Bom-
beiros de Aparecida, Cunha, 
Guaratinguetá e Lorena foram 
enviados à cidade mineira 
para auxiliar as buscas e aten-
dimentos aos sobreviventes da 
catástrofe ambiental do último 
dia 25. Pág.  6

Pinda reúne ciclismo da 
região em disputa beneficente

Em homenagem ao re-
torno da equipe de alto 
rendimento de ciclismo, o 
Fundo Social, em parceria 
com a secretaria de Esporte 
e Lazer, irá promover uma 
festa dedicada à modalida-

de. O evento será realizado 
no próximo domingo, com 
um extenso cronograma 
de atividades que incluirá 
a presença dos atletas e o 
sorteio de bicicletas.
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Pagamento à vista do IPTU
tem  desconto de 10%
em Lorena e Pindamonhangaba
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Política, obras e gestão...

O prefeito Marcus Soliva falou sobre obras, projetos, oposição política e perspectivas 
para 2019 com Eder Billota e Miltinho no Atos no Rádio pela Máxima FM - Guará

Bastidores da Política

Lorena - O trabalho para conter a 
violência na cidade, uma das mais atin-
gidas pela criminalidade na região. Nesta 
semana, a Prefeitura recebeu uma bela 
notícia do comando da Polícia Militar. 
De acordo com os indicadores do ano de 
2018 da secretaria de Segurança Pública 
do Estado, o número de furtos foi o menor 
desde 2001, com uma queda de 23%. Já os 
roubos sofreram redução de 32%, menor 
índice registrado desde 2012, em Lorena. 
Outros dados positivos são a queda de 
28% nos roubos e furtos de veículos, além 
da queda nas ocorrências relacionadas ao 
trânsito, com queda em homicídio culposo 
e lesão por acidente. Números que já dão 
um sinal do trabalho da PM, Polícia Civil 
e da Guarda Civil Municipal.

Cachoeira Paulista - O prefeito 
Edson Mota, que diante de várias de-
núncias de desmando na área da saúde 
– contratação de empresas, admissão de 
cerca de duzentos comissionados que 
possivelmente nem tenham colocado os 
pés da Santa Casa, onde hipoteticamente 
estariam locados, entre outras atitudes 
administrativas com indícios de desvios 
de recursos. O que muitos suspeitavam, 
ganhou consistência com as denúncias 
explícitas de um ex-secretário e assessor 
que não concordou em compactuar com 
os modus operandis de Edson Mota, que 
até o momento não foi específico em suas 
justificativas, exceto 'falácias' evasivas 
em lives no Facebook, fazendo apologia 
a si mesmo.

Renato Cebola

Atos e Fatos
“O que se aprende 
profundamente jamais 
se esquece”

Márcio Meirelles Sêneca

"Acidentes são inevitáveis, riscos 
sempre existirão, na cabeça 

dos investidores"

Subliminar
O prefeito de Canas anunciou 

'orgulhosamente' na rede social que 
abrirá licitação para o transporte 
escolar urbano. A postagem recebeu 
inúmeras críticas pelas condições 
dos veículos, com afirmativa que 
alunos já haviam até caído durante 
o percurso devido à precariedade da 
frota improvisada para o serviço. A 
classe política se divide em opiniões, 
entre os que não veem necessidade 
de terceirizar ao atendimento, já 
que sobram carros na Prefeitura e 
o trajeto é muito curto (levando em 
conta o tamanho do município) e 
os que suspeitam que o 'benefícios' 
é captação de recursos para reta 
eleitoral. Perguntem ao Valderez!!!

‘Água morna’
Corre na boca pequena de Pin-

da que a temporada de sessões de 
Câmara de 2019 teve início esta 
semana na base da ‘água morna’ 
com apenas denominação de rua, 
quer dizer, de ciclovia como pauta 
‘produtiva’. O único projeto para 
votação que poderia marcar a pri-
meira sessão do ano como relevante, 
foi adiado; tratava-se da menção do 
Executivo em aprovar a nova regu-
lamentação sobre licença prêmio 
e faltas abonadas dos servidores 
municipais (que se arrasta desde o 
ano passado no efeito peteca). O 
projeto recebeu ‘nova emenda’ e foi 
empurrado pra frente.

Revezamento
Num efeito ‘peteca’, termo co-

nhecido na Câmara de Pinda quan-
do a oposição resolve dificultar as 
coisas para o Executivo, o projeto 
que definiria as 
licenças prêmio 
e faltas abona-
das do funcio-
nalismo público 
municipal rece-
beu pela quarta 
vez uma emen-
da modificativa. 
Desta vez, coube 
ao vereador oposicionista Renato 
Cebola (PV) ‘jogar a peteca’ pra 
frente, enquanto os servidores – 
sentam e esperam pelo benefício...

Revelação
Em clima de preparação para o 

Carnaval deste ano, os carnavalescos 
de Guará foram surpreendidos com 
a notícia de que agora o vereador 
Marcelo da Santa Casa pode ser 
apelidado também de ‘Marcelinho 
do Beira Rio’ – em alusão à escola 
de samba do bairro. A declaração 
do próprio político na imprensa 
doméstica pegou até os saudosistas 
do samba de surpresa, pelo fato dele 
nunca ter sido visto em destaque nos 
desfiles que sempre movimentaram 
a Terra do Frei Galvão. Para os po-
litiqueiros do Ponto Chique, a coisa 
está ‘cheirando’ disputa de território, 
de público com o Celão da Taman-
daré. Perguntem ao Pimpão!!!

Palanque eleitoral
Após os vereadores de Pinda 

terem saturado praticamente todas 
as ruas do município com denomi-
nações à personagens e autoridades, 
o vereador Carlos de Moura – o 
Magrão, encontrou outra alternativa 
para seguir em seu palanque elei-
toral, dar nome às ciclovias. Esta 
semana já rolou uma na Casa de 
Leis e disseram que tem parlamentar 
pensando de denominar até postes. 
Perguntem ao Dito Bala!!!

Pegou mal...
E por falar em Magrão, ele foi 

assunto nas redes sociais de Pinda, 
por ser flagrado estacionando seu 
carro em cima de uma calçada. De 
acordo com os críticos, ‘pegou mal’ 
o vereador, que deveria dar exemplo, 

BRASIL: 
CAPITAL CALAMIDADE!
Em fevereiro de 1972, na cidade 

de São Paulo, na Avenida São João, 
região central de São Paulo, o Edi-
fício Andraus, um centro comercial 
de grandes proporções foi tomado 
por um incêndio avassalador.

A tragédia ocorreu devido a uma 
sobrecarga no sistema elétrico no 
segundo pavimento que se alastrou 
por todo o edifício.

Dezenas de pessoas nas esca-
darias do edifício lutando por um 
espaço nas janelas para viver. No 
teto dezenas de pessoas aguardando 
um helicóptero que retirava as pes-
soas em estado precário de saúde.

Pessoas saltando para a morte 
e uma cena inesquecível de um 
executivo de uma das empresas 
alemãs, com sede neste prédio, 
descendo pelo fio do para-raios e 
num momento um corpo que desce 
perpendicularmente, em velocida-
de, e se espatifa no teto de edifícios 
próximos.

No total 16 mortos e 330 fe-
ridos.

A tragédia do Andraus foi na 
época, a primeira grande tragédia 
transmitida ao vivo pela televisão 
e as cenas horripilantes das pessoas 
lançando-se para o espaço vazio. 
Chocou o Brasil e o mundo!

Exatamente 2 anos, em feve-
reiro de 1974, no centro da cidade 
o Edifício Joelma é tomado por 
um incêndio devastador onde 187 
morreram.

As mesmas cenas dantescas de 
pessoas se atirando para o espaço e 
estatelando-se no asfalto da Aveni-
da 9 de Julho. Tudo televisionado!

Dois anos foi o tempo neces-
sário para as autoridades perce-
berem que a cidade de São Paulo 
precisava rever as suas normas de 
segurança em edifícios.

Reuniões com os diversos mem-
bros que cuidam do assunto, novas 
normas de construção e segurança 
e uma saudável solução: escadas de 
incêndio que os filmes americanos 
da década de 40, 50, mostravam 
como era simples utilizar deste 
equipamento inventado na década 
de 1920.

Aí, a grande descoberta: escadas 
laterais de fuga encarecem os pro-
jetos de construção como se vidas 
humanas não tivessem valor.

No Brasil a vida humana não 
é considerada no custo de pre-
venção de qualquer investimento. 
Acidentes são inevitáveis, riscos 

sempre existirão, na cabeça dos 
investidores.

Modificou-se a legislação na 
construção dos edifícios conforme 
orientação do Corpo de Bombeiros. 

Na tarde de 5 de novembro de 
2015, 35 km do centro do municí-
pio de Mariana, rompeu a barragem 
de rejeitos de mineração controla-
da (?) pela Samarco Mineradora, 
braço empresarial da Vale S/A e 
a anglo-australiana BHP Billiton 
destruindo vilarejos, poluindo rios, 
usinas hidrelétricas destruindo a 
fauna e a flora da região, a econo-
mia da região e vidas humanas

Apuração de responsabilidade, 
modificação na legislação, tudo no 
esquema dos lobistas das minera-
doras, até então, a maior contribui-
dora de recursos financeiros para 
as campanhas eleitorais. As mo-
dificações na legislação ambiental 
dormem o sono profundo como os 
habitantes das pequenas cidades 
soterradas. 19 mortos.

Praticamente três anos após 

esta tragédia ambiental, social, 
econômica e humana, a represa de 
Brumadinho - no desastre de Ma-
riana indicada como risco latente -, 
se rompe e soterra os funcionários 
da própria mineradora que estavam 
almoçando. A estimativa é para 
perto de 300 mortes!

Multas bilionárias que não res-
tituirá vidas, lares, a história destas 
pessoas, para o presidente da Vale 
S/A admitir que existe processo 
mais seguro para à extração do 
minério de ferro.

A Vale S/A é uma empresa 
privada na qual o governo tem o 
Golden Share (uma terminologia 
utilizada no mercado acionário 
consistente na criação de ações que 
serão retidas pelo poder público no 
momento que se desfaz o controle 
acionário de sociedades onde o 
governo detinha a participação), 
mas não poderes para destituir a 
sua diretoria.

Portanto, o governo não tem 
poderes para destituir a diretoria 
da Vale S/A, mas no governo dos 
trabalhadores o presidente, Roger 
Agnelli, foi destituído pelo go-
verno porque se negou a construir 
mineradoras em estados cuja ope-
ração não era rentável. Fazia parte 
do jogo do país do futuro (?) e de 
relaxar os controles de fiscalização 
sobre a empresa, na área federal e 
estadual, ambos do mesmo partido.

Estes, com certeza, não serão 
julgados!

A semana foi movimentada 
na redação do Atos, com várias 
personalidades do mundo político 
e empresarial. Na quarta-feira, o 
prefeito Marcus Soliva se mostrou 
contra o aumento de cadeiras na 
Câmara de Guaratinguetá e não 

descartou a possibilidade de mudar 
de partido ou retornar ao PSL - por 
onde se elegeu vereador e suplente 
de deputado. Disse que oportuna-
mente decidirá sobre o assédio de 
Doria em cima de seu nome, para 
compor a reformulação do PSDB.

cometer este desrespeito aos pedes-
tres, quando o assunto mobilidade 
urbana e acessibilidade estão sendo 
discutidos e defendidos em todas 
esferas da sociedade...

Promessa cumprida
Os moradores do São Roque, de 

Lorena, assistiram esta semana o iní-
cio das obras de construção de uma 
nova praça no bairro. O espaço. que 
vai receber um designer moderno e 
vários atrativos de entretenimento 
e lazer, receberá investimento de 
R$112 mil provenientes de recursos 
próprios do município, e cumpre 
mais uma promessa de campanha 
do prefeito Fábio Marcondes aos 
moradores do local.

Desafio aberto
Tem apostas ‘entre a turma da 

esquina da Praça de Lorena, para 
comparar qual dos últimos quatro 
prefeitos investiu mais na cidade 
com recursos da própria Prefeitura 
que Fábio Marcondes. Pelo que 
consta na ‘boca pequena’ e no Por-
tal da Transparência, o ‘canteiro 
de obras’ – com galeria de águas 
pluviais, construção de praças, 
pavimentação de ruas e espaços pú-
blicos – em que se tornou a cidade, 
não deixa dúvidas até entre a ‘velha 
guarda’ da cidade, que sabe de tudo 
e mais um pouco dos prefeitos que 
administraram o município antes do 
filho do saudoso Carlos Marcondes. 
Façam suas apostas...

Projeção 2020
Com um série de denúncias 

conspirando contra a saúde jurídica 
do prefeito Edson Mota – e conse-
quentemente sua permanência no 
comando de Cachoeira Paulista, o 
mercado político projeta o ex-vere-
ador Guilherme Danzi Marcondes 
(por ter tido a coragem de denunciar) 
como um dos nomes promissores 
para candidatura majoritária em 
2020. Os mais atrevidos falam até 
em aliança com Torrada ou Aloísio 
Vieira. Perguntem ao Professor 
Danilo!!!

Esta cadeira não...
...te pertence mais Circula pelos 

corredores da Câmara de Lorena 
que mais dois vereadores podem ter 
seus mandatos interrompidos neste 
primeiro semestre. Pelo aplauso da 
torcida, parece que um é aquele que 
sonha em sepultar a cidade inteira e 
o outro, o homem da bala. Um por 
determinação da Justiça, o outro, 
por obra e graça dos próprios ‘com-
panheiros’ de vereança, atendendo 
denúncia protocolizada na Casa de 
Leis.

De volta aos trilhos...
Dados do CAGED (Cadastro 

Geral de Empregados e Desempre-
gados) revelaram na última semana 

que Cruzeiro foi a terceira cidade 
do Vale que teve o melhor saldo 
na geração de empregos em 2018, 
registrando 698 contratações a mais 
do que demissões no ano passado. 
Para os ‘cientistas’ da Praça Nove de 

Julho, o trabalho 
do prefeito Tha-
les Gabriel (SD) 
na regularização 
do parque indus-
trial e no resga-
te da credibili-
dade do poder 
público perante 
as indústrias da 

cidade foram fundamentais para 
que elas tivessem confiança em 
aumentarem seus investimentos, 
consequentemente alavancando a 
geração de empregos. Para o de-
sespero dos oposicionistas e viúvas 
políticas do pedaço, os dados do 
Governo Federal evidenciaram que 
Cruzeiro deixou de ser o “patinho 
feio” da região, voltando aos trilhos 
do desenvolvimento.    

“Fantasmas nos ajudem...”
Por falar no levantamento do 

Caged, mais uma vez Cachoeira 
Paulista foi o destaque negativo 
da região na geração de empregos. 
Sob o comandado do prefeito Ed-
son ‘Nota’ (PR), a cidade teve um 
saldo desfavorável de -35, ficando 
na penúltima colocação regional 
do “Ranking do Emprego” do ano 
passado. O resultado preocupante 
causou indignação pelos bancos da 
Praça Prado Filho. Para esconder 
sua revolta, teve um morador bem 
conhecido na cidade que falou que 
Cachoeira ficou na vice lanterna 
porque o CAGED não levou em 
conta as contratações dos “funcio-
nários fantasmas” realizadas pelo 
prefeito. Perguntem ao ex-vereador 
Guilherme Marcondes, que afirmou 
possuir um dossiê das irregularidade 
de Edson ‘Nota’. 

Repercussão positiva 
O trabalho da vice-prefeita Ma-

rietta Bartelega (ainda do MDB) 
frente ao Fundo Social de Lorena 
tem rendido elogios entre a clas-

se mais simples 
do município e 
comparações no 
mercado políti-
co. Já se ouviu 
pelas esquinas 
da cidade que 
sua atuação no 
social se asse-
melha ao do ex-

-prefeito Paulo Neme, popularmente 
reconhecido pelo seu estilo social. 
Esta semana Marietta anunciou 
que o Fundo Social oferecerá mais 
464 vagas de cursos de capacitação 
profissional neste primeiro semestre. 
Aí, é só multiplicar o número de 
familiares alcançado por vagas. 

Marietta Bartelega

Thales Gabriel
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O ex-prefeito de Guará Francisco Carlos, que espera votação de suas contas de 2013

Piquete, 2 de fevereiro de 
2019 – A Águas Piquete, em-
presa responsável pelo sane-
amento básico no município, 
adotou uma nova tecnologia 
para evitar desperdício e, 
consequentemente, a falta de 
água no município. O geofone, 
aparelho que detecta ondas 
sonoras e vibrações, serve 
para identificar vazamentos 
invisíveis nas redes de abas-
tecimento.

A nova ferramenta funciona 
pela escuta, já que quando 
líquidos pressurizados esca-
pam por um orifício, emitem 
ruídos bem típicos. Estes sons 
são localizados pelo geofone 

e, imediatamente, tomadas 
as devidas providências 
para que não haja a perda 
abundante de água. Além 
do uso deste instrumento, 
outras ações como medi-
ção de vazão mínima no-
turna e aferição em tempo 
real de pressão na rede são 
realizados e proporcionam 
maior assertividade nos 
trabalhos.

O coordenador da Águas 
Piquete, Felipe Parente, 
diz que a empresa busca 
constantemente aprimorar 
os processos de captação, 
tratamento e distribuição 
de água.

Uso do geofone auxilia 
na identificação
de vazamentos  

Escapes invisíveis na rede de abastecimento 
de água são localizados por ondas sonoras

Doria corta R$ 27,5 milhões em 
convênios do turismo na RMVale
Decisão prejudica 14 cidades; convênios de França são barrados por falta de dotação

Lucas Barbosa
Regional

Alegando falta de reserva de 
recursos, o Governo do Estado 
anunciou na última semana 
o cancelamento do repasse 
de R$ 27,5 milhões para 14 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) inves-
tirem em melhorias em seus 
setores turísticos. Insatisfeitos 
com a medida, os municípios 
afetados buscam convencer o 
governador João Doria (PSDB) 
a rever sua decisão.

Publicado no Diário Oficial 
no último dia 19, o parecer do 
secretário estadual de Turis-
mo, Vinicius Lummertz, res-
cindiu os convênios firmados 
pelo ex-governador Márcio 
França (PSB) no fim de 2018 
com as cidades de Aparecida, 
Areias, Bananal, Caraguata-
tuba, Cunha, Igaratá, Jacareí, 
Monteiro Lobato, Nazaré Pau-
lista, Paraibuna, Santa Branca, 
Santo Antônio do Pinhal, São 
Luiz do Paraitinga e Ubatuba.

Os dois municípios do Lito-
ral Norte receberiam a “maior 
fatia do bolo”, já que os convê-
nios firmados com a gestão 

de França estabeleciam um 
repasse para Caraguatatuba 
de R$ 7,063 milhões e para 
Ubatuba de R$ 5,723 milhões.

Já Aparecida seria con-
templada com um recurso 
estadual de R$ 3,069 milhões. 
Com uma média anual de 13 
milhões de visitantes, a “Ter-
ra da Padroeira” encabeça o 
Circuito Turístico Religioso do 
Vale do Paraíba, roteiro criado 
em 2007 para desenvolver o 
turismo regional.

Com seus setores turísti-
cos voltados à gastronomia, 
belezas naturais e o arte-
sanato, Bananal deixará de 
receber R$2,506 milhões, 
Cunha R$1,8 milhão e Areias 
R$ 474 mil.

Em nota oficial, a secretaria 
de Turismo do Estado explicou 
que a decisão foi motivada 
pela falta de reserva orçamen-
tária para cumprir em 2019 
os convênios firmados pela 
antiga gestão.

Segundo o prefeito de Uba-
tuba e presidente do Codivap 
(Consórcio de Desenvolvi-
mento Integrado do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Man-
tiqueira) Delcio Sato (PSD), os 
municípios prejudicados pela 

medida unirão forças para 
tentarem convencer Doria à 
liberar os recursos “Um corte 
tão alto como este fatalmente 
atrapalhará muito as cidades 
concretizarem seus projetos 

de avanço nos setores do 
turismo e de infraestrutura. 
Através do Codivap estamos 
nos organizando para em 
breve tentar chegar a um novo 
acordo com o Estado”.

Munícipios – Procurada pela 
reportagem do Jornal Atos, a 
Prefeitura de Cunha afirmou 
que não se pronunciará sobre 
os cortes dos convênios esta-
duais até que as negociações 

com o Estado se esgotem.
Já as prefeituras de Apa-

recida, Areias e Bananal não 
responderam a solicitação da 
reportagem até o fechamento 
desta edição.

Aparecida foi uma das cidades atingidas pelo corte de governo de João Doria; Estado destaca falta de dotação em acordo de França

Foto: Jéssica Dias

Foto: Arquivo Atos

Câmara volta com foco na votação 
das contas de Francisco Carlos
Rejeitado pelo TCE, documento tem apontamentos sobre falta de 
investimento na educação durante a gestão do tucano em 2013

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guaratinguetá 
retornaram do recesso logo no iní-
cio de janeiro, mas a apresentação 
de requerimentos em plenário serão 
retomadas no próximo dia cinco. Na 
pauta dos primeiros trabalhos está 
a votação das contas do ex-prefeito 
Francisco Carlos (PSDB), referentes 
ao ano de 2013. O Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo deu 
parecer desfavorável às contas des-
se ano e que aguardam o veredito 
da Câmara.

No fim de 2018, os vereadores 
receberam as contas do TCE. À épo-
ca, o presidente da Casa, Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD) confirmou 
o parecer negativo e encaminhou o 
documento à Comissão de Finanças 
e Economia, que tinha um prazo de 
vinte dias para análises. O tempo 
venceu em janeiro e os parlamen-
tares retomaram a discussão, antes 
da votação, que está prevista para 
acontecer em fevereiro.

A comissão é composta pelo 
presidente Marcos Evangelista 
(PSDB), pelo vice-presidente Mar-
celo Augusto ‘da Santa Casa’ (PSD) 
e por Fabrício Dias ‘da Aeronáutica’ 
(MDB), como membro. O último 
relatou que desde o recebimento do 
documento, no fim do ano passado, 
os vereadores da comissão estão 
empenhados no estudo das falhas 
apontadas pelo TCE.

“Eu estou debruçado sobre esse 
assunto. De fato, são as contas de 
2013 que foram reprovadas pelo 
Tribunal em várias discussões. O 
ex-prefeito recorreu de decisões 
do TCE, inclusive de decisões da 
equipe técnica. Em todas as decisões 
o Tribunal manteve seu posiciona-
mento em desaprovar suas contas”, 
afirmou o parlamentar, ao se referir 
sobre o caso.

A votação deve acontecer ainda 

no mês de fevereiro. As sessões ordi-
nárias serão retomadas na próxima 
terça-feira. No mesmo dia serão 
formadas as novas comissões per-
manentes, que seguirão até o fim do 
segundo biênio da atual legislatura. 
Como existe a possibilidade de substi-
tuição dos membros da Comissão de 
Finanças e Economia, o grupo atual 
deverá emitir um parecer antes da 
votação, sobre as análises feitas até 
o momento.

“A discussão virá para a Câmara, 
deve ser concluída em fevereiro, não 
acredito que será de imediato, mas 

deve ser discutida em fevereiro. Estou 
estudando para tomar uma decisão 
bastante fundamentada, coerente 
com todo o trabalho que temos exe-
cutado na Casa e de acordo com os 
estudos que estamos executando”, 
concluiu.

Rejeição – O parecer do Tribunal 
de Contas aponta que não houve apli-
cação total dos recursos destinados 
para educação. Os valores deviam 
ser aplicados no Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais de Educação).

Foto: Jéssica Dias
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Prefeitura assina convênio de R$ 3 milhões 
para o Pronto Socorro de Guaratinguetá
Executivo abre crédito especial com a Caixa para reformar e ampliar novo PS; aprovação foi unânime

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os 11 vereadores de Gua-
ratinguetá se reuniram na 
última quarta-feira para a 
primeira sessão extraor-
dinária do ano. De forma 
unânime, os parlamentares 
aprovaram um projeto de lei 
encaminhado pelo prefeito 
em exercício, Régis Yasu-
mura (PSB), que solicitava 
abertura de crédito especial 
com a Caixa Econômica Fe-
deral para recebimento de 
recursos destinados à saúde.

O convênio assinado com 
a Caixa tem como origem 
a reforma e ampliação do 
prédio do Governo do Esta-
do de São Paulo, que sedia 
atualmente a Delegacia da 
Mulher, 1º Distrito Policial 
e Plantão de Polícia. O pré-
dio foi cedido ao município, 
será desocupado e abrigará 
o novo Pronto Socorro Mu-
nicipal. O investimento total 
será na ordem de R$ 3,097 
milhões, sendo que R$ 2,7 
milhões foram destinados 
para a reforma e R$ 310 mil 
para ampliação.

Localizado ao lado da San-
ta Casa, na rua Rangel Pesta-
na, o prédio começará a ser 
desocupado entre fevereiro 
e março. A intenção do Exe-
cutivo é dar início às obras 
ainda no primeiro semestre. 

O presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), enfatizou a impor-
tância da aprovação para a 
melhoria do atendimento à 
saúde pública do município. 
“É uma pauta importante, na 
sessão extraordinária, sendo 
que a Prefeitura tem um 
prazo até o próximo dia 25 
para o envio desse projeto 
aprovado para a Caixa Eco-
nômica Federal. Diferente 
disso, a Prefeitura estaria 
correndo risco de perder 
esse recurso. Nós estamos 
em recesso somente das 
sessões parlamentes, mas 
sempre estaremos à dispo-
sição do prefeito, inclusive 
em realizar outras sessões 
extraordinárias”, afirmou 
Celão.

Atuante em discussões so-
bre a saúde, Marcelo Augus-
to 'da Santa Casa' (PSD) deu 
ênfase ao bom andamento 
das negociações, no ano 
passado, junto ao Governo 
do Estado e ao Ministério da 
Saúde. “Desde 2017 estamos 
trabalhando por um novo 
Pronto Socorro em Guara-
tinguetá. Conquistamos o 
prédio das delegacias junto 
ao Estado e recentemente 
tivemos a visita do ex-minis-
tro Gilberto Occhi, na qual 
aproveitamos e pedimos 
o recurso. Não podia ser 
diferente”.Prédio que abriga hoje a delegacia de Guaratinguetá e que sediará o atendimento do Pronto Socorro; convênio garante aporte para obras

Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Potim

A Câmara de Potim aprovou 
de forma unânime quatro 
pautas em sessão extraordi-
nária realizada nesta semana. 
Os 11 vereadores se reuni-
ram na última quarta-feira e 
discutiram três projetos de 
resolução e uma liberação de 
crédito suplementar, projeto 
encaminhado pelo Executivo 
para investimento em obras 
de ESF's (Estratégia e Saú-
de da Família). Outra pauta 
que repercutiu foi o corte de 
gratificações dos salários de 
funcionários comissionados 

Câmara de Potim aprova reestruturação 
de comissionados e corte de gratificações
Em sessão extraordinária, vereadores aprovaram crédito suplementar de R$ 1 milhão para saúde

da Casa.
De acordo com a Câmara, o 

projeto do Executivo tratava-se 
de um crédito suplementar 
de R$ 1 milhão que alterou a 
dotação da reserva de contin-
gência da saúde para conclu-
são das obras em três prédios 
da ESF. Entre os projetos de 
resolução está o que determi-
na reestruturação de cargos e 
salários. As outras duas pautas 
eram referentes à criação do 
Serviço de Informação ao 
Cidadão e o controle interno 
da Câmara.

Sobre a reestruturação de 
salários, o presidente da Câ-
mara, Márcio Raymundo de 

Cássio (PC do B), detalhou que 
houve uma redução no valor 
dos comissionados. “Porém, 
eles (servidores) têm atribui-
ções a mais. O que eles desem-
penham de atribuições a mais 
não é gratificação subjetiva, é 
objetiva, está inclusa no salá-
rio”, afirmou o parlamentar.

A mudança deve refletir 
nos cofres do Legislativo, 
que passará a economizar. Os 
funcionários concursados re-
ceberam o reajuste anual, que 
não havia sido repassado em 
2018, segundo o presidente 
da Casa. Assim como acontece 
com os comissionados, não 
haverá pagamento de grati-

ficação subjetiva. “Aqueles 
que desempenharem funções 
como presidente de Comissão, 
terão um adicional, aprovado 
legalmente em votação na 
quarta”, concluiu.

Em Potim são três comissões 
permanentes na Câmara. Ain-
da de acordo com a votação, foi 
estipulado um teto salarial de 
R$ 5 mil para os servidores da 
Casa. A sessão extraordinária 
marca a retomada dos serviços 
do Legislativo. Na próxima 
semana os vereadores dão 
início as sessões ordinárias do 
município.

Mudanças – Para 2019, 
estão previstas novidades 
para as sessões, entre elas, a 
tribuna popular. O presidente 
da Câmara confirmou que a 
medida será adotada durante 
as sessões, mas não detalhou 
como será o funcionamento. A 
primeira sessão ordinária será 
realizada no dia 7. No dia 8 
está agendada uma assembleia 
com associações de moradores 
de Potim.O presidente da Câmara de Potim, que anunciou reforma e cortes

Foto: Reprodução PMP

Da Redação
Lorena

Dando continuidade a po-
lítica de renovação da frota 
municipal, a Prefeitura de 
Lorena adquiriu na última 
semana quatro veículos que 
reforçarão os setores da Edu-
cação, Saúde e Serviços Muni-
cipais. Com a iniciativa, a atual 
gestão municipal contabilizou 
mais de R$ 2 milhões inves-
tidos desde 2013 na moder-
nização de seus automóveis.

Na última quarta-feira, a 
Prefeitura revelou em seu 
site oficial a compra de um 
ônibus escolar, um caminhão 
e dois carros.

A aquisição do ônibus, que 
será utilizado para transportar 
alunos com deficiências físicas 
e intelectuais à escola inclusi-
va CRE (Centro de Recursos 
Especiais), contou com um 
investimento de R$199.940, 
sendo R$159.112 de recursos 
federais e R$40.827 munici-
pais. 

Lorena avança em renovação da frota municipal de veículos
Ação reforça atendimento nos setores da educação e saúde; investimento da Prefeitura supera R$ 2 milhões desde 2013

A secretaria de Saúde foi 
contemplada com dois carros 
modelo Doblô, da marca Fiat, 
que transportarão moradores 
que realizam tratamentos 
oncológicos e de hemodiálise 
em outras cidades. Os veículos 
foram adquiridos através de 
uma emenda parlamentar de 
R$ 176 mil.

Já a secretaria de Serviços 
Municipais recebeu um ca-
minhão com cesto hidráulico, 
que será utilizado para refor-
çar as ações de corte e poda 
de árvores pelo município. Ao 
contrário dos demais automó-
veis, a compra do caminhão 
contou apenas com recursos 
municipais, que totalizaram 
R$251.800.  

No fim do ano passado, a 
Prefeitura expôs na praça 
Doutor Arnolfo de Azevedo, 
mais conhecida como a Praça 
Principal, 22 veículos adquiri-
dos através de um investimen-
to municipal de quase R$ 1,9 
milhão. 

Além de ressaltar a impor-

tância da ação, o secretário 
de Administração, Daniel 
Malerba, relembrou o estado 
da frota deixado pelo governo 
anterior. “Quando o prefeito 
Fábio Marcondes assumiu a 

cidade, ele se deparou com 
os veículos em uma situação 
deplorável, já que quase todos 
estavam sucateados e com 
problemas mecânicos. Essa 
renovação da frota    demons-

tra a nossa seriedade com 
a destinação dos recursos 
provenientes da arrecadação 
dos impostos pagos pela po-
pulação”. 

Malerba revelou ainda que 

a pasta iniciou na última 
semana um estudo de via-
bilidade financeira, com o 
objetivo de adquirir mais 
seis automóveis até o fim do 
primeiro semestre de 2019.

Novo caminhão adquirido pela prefeitura de Lorena aguarda início das atividades na garagem municipal; cidade amplia frota para serviços

Foto: Divulgação PML



2 DE FEVEREIRO DE 2019 5

Nova creche no Vila 
Suely ganha prazo de 
entrega para 2020
Com capacidade para duzentos alunos, futura 
unidade projeta atendimento dos bairros Lagoa 
Dourado, Jardim Paraíso e Jardim Primavera

Jéssica Dias
Cruzeiro

Uma parceria com o gover-
no do Estado e a Prefeitura 
de Cruzeiro beneficiará os 
moradores da Vila Suely com 
uma creche que atenderá 
cerca de duzentas crianças. 
A expectativa do Executivo é 
finalizar a obra até setembro 
de 2019.

Entre as nove creches no 
município, a futura unidade 
no Vila Suely será uma das 
maiores. O prédio conta com 
890 m², comportando nove 
salas e refeitório com capaci-

dade para duzentas crianças. 
Segundo o secretário de 

Obras e Serviços Públicos, 
José Kleber Lima Júnior, 
além do bairro Vila Suely, a 
creche atenderá moradores 
do Lagoa Dourado, uma parte 
do Jardim Paraíso e Jardim 
Primavera. “Essa obra é do 
governo do estado em par-
ceria com a Prefeitura. É um 
projeto antigo, de 2013. Esse 
convênio sofreu algumas 
alterações, teve erro de pro-
jeto. Nem foi erro da gestão 
anterior, foi erro do estado 
mesmo. Então essas coisas 
vão dar uma atrasada, a ex-

pectativa era finalizar agora 
no primeiro semestre, porém 
a gente estima que setembro 
já esteja concluída”, explicou.

A obra contará com um in-
vestimento de R$ 1.850.000. 
De acordo com o secretá-
rio, foi licitado o valor de 
R$1.670.000, contando com 
o aditivo para a fundação 
que não estava previsto no 
projeto, piso e algumas ar-
mações vai girar em torno 
de R$ 200 mil, R$ 250 mil. 
“Quando a gestão anterior 
assinou o convênio vinham 
10% de repasse do valor total 
da obra que foi estimado na 

Foto: Jéssica Dias

Obra da construção de unidade da Vila Suely; nova creche será a maior na rede pública, com 890m²

época em R$ 2,2 milhões 
aproximadamente, e eram 
R$ 1,6 milhão do estado e 
a outra contrapartida do 
município. Na gestão da 
ex-prefeita Ana Karin (PRB) 
entrou 10% do repasse em 

2013, 2014, só que a Justiça 
sequestrou R$220 mil por 
causa de dívidas em proces-
so trabalhista, e a gestão do 
prefeito Thales Gabriel (SD) 
teve que pagar o início da 
obra”, relatou Júnior.

Com 70% de execução, o 
município prevê o início das 
atividades na creche no pri-
meiro semestre de 2020. O 
secretário acredita que será 
feita a contratação de vinte 
pessoas.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Sindicato dos Condutores 
do Vale do Paraíba tomou a 
frente uma discussão sobre 
atrasos no pagamento de 
cestas básicas a motoristas 
que fazem a coleta de lixo de 
Guaratinguetá. Os trabalhado-
res não recebem o benefício 
há três meses e estão cobran-
do um posicionamento da 
empresa que deveria efetuar 
o pagamento, a RG Empreen-
dimentos, e a Codesg (Com-
panhia de Desenvolvimento), 
que licitou o serviço.

Na última terça-feira foi 
protocolado um ofício na 
Codesg e na Saeg (Companhia 
de Águas, Esgoto e Resíduos) 
informando sobre o atraso no 
pagamento das cestas básicas 
e outros descumprimentos 
contratuais previstos em licita-
ção. Os trabalhadores pediram 
o pagamento num prazo de 72 

Atraso de três meses na cestas básicas 
pode paralisar coleta de lixo em Guará
Motoristas cobram benefício atrasado desde outubro; ameaça de paralisação

horas (prazo encerrado após o 
fechamento desta edição), caso 
contrário, existe a possibilida-
de de paralisação do serviço.

A RG Empreendimentos ven-
ceu a licitação da nova frota de 
caminhões que fazem a coleta 
de lixo no município em outu-
bro do ano passado. A empresa 
assumiu os compromissos da 
antiga prestadora de serviço, 
a Construrban. Os condutores 
afirmam que desde que a 
empresa começou a operar 
em Guaratinguetá estão sem 
receber as cestas básicas, que 
fazem parte das obrigações 
firmadas no contrato.

De acordo com o vice-pre-
sidente do Sindicato, Manoel 
Galvão, a empresa teria que 
pagar um valor referente ao 
tíquete alimentação além da 
cesta básica. Ou a empresa 
pagaria a cesta, com os itens 
alimentícios, ou efetuaria 
acrescentaria ao valor do tí-
quete mais R$ 145, referentes 

à cesta. O valor estaria sendo 
pago, mas até o momento, o 
benefício não foi entregue 
ou acrescentado aos funcio-
nários.

“Também tem o plano de 
saúde. Até agora que eles 
assumiram, não fizeram nada. 
A gente liga e eles não dão 
satisfação. Mandamos e-mail 
e eles não respondem. A gente 
procurou informação pelo 
WhatsApp e nada. Se não efe-
tuar o pagamento ou conver-
sar com a gente, infelizmente 
vamos parar o sistema. Quem 
sofre com isso é a população”, 
relatou o sindicalista.

O diretor da Codesg, José 
Antônio Rodrigues Alves, ne-
gou que a Companhia tivesse 
conhecimento do atraso no 
pagamento das cestas e con-
firmou que após ter recebido 
o ofício do Sindicato, intimou 
a empresa para que sejam 
prestados os devidos esclare-
cimentos. Segundo Rodrigues, 

nenhum motorista procurou a 
diretoria da Companhia para 
informar sobre os atrasos.

“Os caminhões são locados. 
Nós temos um contrato de lo-
cação com a empresa RG e os 
motoristas são por conta dela. 
Realmente o Sindicato man-
dou um ofício e a gente não 
tinha conhecimento que eles 
não estavam pagando. Três 
meses é o tempo do contrato, 
quer dizer, até hoje não man-
daram cesta básica para eles. 
Nós chamamos a empresa 
para conversar pois o edital de 
concorrência obriga que eles 
cumpram todas as exigências 
trabalhistas”, declarou.

A RG Empreendimentos foi 
procurada para responder 
sobre o atraso no pagamento 
das cestas básicas aos moto-
ristas e a falta de plano de 
saúde no contrato com os 
trabalhadores, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Com recurso federal de
R$ 288 mil, Cachoeira 
asfalta bairro Embauzinho

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Mais quatro ruas estão 
sendo pavimentadas em 
Cachoeira Paulista com re-
curso federal. O trabalho 
iniciou no último dia 9, no 
bairro do Embauzinho, com 
previsão de dez meses para 
ser concluída.

O valor total da obra é 
de R$ 288.988,72. As pa-
vimentações estão sendo 
executadas na rua Antônio 
Anaya, Rua A, Rua B e Rua D.

Segundo o vereador Breno 

Anaya (PSC), a pavimentação 
era uma antiga reinvindicação 
dos moradores. “Quatro ruas 
que a mais de 35 anos a popu-
lação aguardava pavimenta-
ção. Várias gestões passaram, 
não fizeram. Pavimentação 
não é só deixar o lugar bonito, 
é questão também de saúde 
pública. É um bairro que 
tem muitas crianças, e no dia 
de sol tem muita poeira, as 
crianças às vezes ficam com 
problema pulmonar, às vezes 
precisam fazer inalação. E no 
dia de chuva fica aquela lama, 
fica intransitável”, contou.

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
e o CIEE (Centro de Integra-
ção Empresa-Escola) abriram 
inscrições para o processo 
seletivo com vagas de estágio 
remunerado e formação de 
quadro de reserva para ensino 
superior, médio e técnico.

As oportunidades para nível 
superior são para administra-
ção, arquitetura, serviço social, 
ciências e biologia, ciências 
contábeis, comunicação social, 
direito, educação artística, 
educação física licenciatura 
e bacharel, enfermagem, en-
genharia ambiental, civil e 
de produção, farmácia, fisio-
terapia, eventos, geografia, 
gestão empresarial, história, 
informática e tecnologia da 
informação, letras, logística, 
matemática, música, nutrição, 
pedagogia, psicologia, recur-
sos humanos e artes visuais, 
marketing, publicidade e pro-
paganda e gestão de produção 
industrial.

Para nível técnico as vagas 

Cruzeiro abre inscrições para processo 
seletivo de estagiários e cadastro reserva
São 36 vagas para nível superior, médio e técnico; salários vão de R$ 385 a R$ 722

são para turismo, nutrição, 
informática, segurança do 
trabalho e marketing.

Todos os cargos receberão 
auxílio transporte de R$ 20 e 
terão carga horária de 4 a 6 
horas, com salários que variam 
de R$ 385,34 a R$ 722,44. Os 
interessados devem se cadas-
trar no site do CIEE. Quando o 

órgão receber a oportunidade 
de estágio, fará uma triagem 
no sistema e encaminhar cinco 
candidatos para a entrevista 
no setor da vaga. A convoca-
ção será feita por contato te-
lefônico, caso o candidato não 
atender, será encaminhado 
um e-mail. Se não responder 
nenhuma das tentativas, será 

conduzido para entrevista em 
outra oportunidade. O proces-
so de seleção será realizado 
pela Prefeitura de Cruzeiro.

O processo terá duração de 
um ano podendo ser prorro-
gado por mais um.

Mais informações e o edital 
completo no site da Prefeitura, 
cruzeiro.sp.gov.br.

Foto: Jéssica Dias

A Prefeitura de Cruzeiro, que abriu oportunidades para estagiários; vagas para 35 áreas da administração

Lorena divulga classificação 
final do concurso público

Da Redação
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
divulgou a classificação 
final do concurso público 
realizado no último dia 
13, com a abertura de 147 
vagas em diversas áreas 
como carpinteiro, arquiteto, 
assistente social, mecânico, 
nutricionista e dentista. 
Os contratados terão car-
ga horária entre 10 a 40 
horas semanais, com sa-

lários entre R$1.023,20 a 
R$4.779,53. 

Juntamente com a lista 
definitiva foram publicadas 
a homologação dos cargos 
que não necessitam de prova 
prática, a convocação da ava-
liação aos cargos exigentes e 
a prova objetiva ao cargo de 
nutricionista.

O documento e o edital 
completo para mais infor-
mações foram publicados no 
site da banca organizadora, 
zambini.org.br.

Escola de Inovadores de 
Pinda seleciona novos 
projetos de estudantes

Da Redação
Pindamonhangaba

A Escola de Inovadores da 
Fatec de Pindamonhangaba 
está com inscrições abertas 
até o próximo dia 15. O 
curso busca aprimorar os 
conhecimentos de estudan-
tes que estejam interessados 
em abrir o próprio negócio.

Desenvolvido pela agência 
Inova Paula Souza, a ação 
conta com outras 37 unida-
des espalhadas pelo estado. 
Além de Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá e Lorena 
também possuem filiais do 
projeto.

Os interessados em se can-
didatar devem preencher um 
formulário no site (inovapau-
lasouza.cps.sp.gov.br) que está 
disponível na página da Escola 
de Inovadores de Pinda. Serão 
selecionados os planos em-
preendedores com potencial 
para serem desenvolvidos ao 
longo do programa, que está 
previsto para começar no final 
do mês que vem.

Ao todo serão oitenta horas 
de atividades, que serão reali-
zadas uma vez por semana na 
Fatec de Pindamonhangaba. 
Os nomes dos alunos escolhi-
dos serão divulgados no dia 
19 de fevereiro.
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Depois de quatro anos “no vermelho”, Vale 
fecha 2018 com saldo positivo de empregos
Cruzeiro obtém terceiro melhor resultado da região; Piquete e Cachoeira são destaques negativos

Aviso de contratação no comércio; região termina o ano com números positivos e tem boa expectativa para geração de empregos em 2019

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Região

Depois de amargar quatro 
anos consecutivos de saldo 
negativo na geração de em-
pregos, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba) se recuperou em 2018, 
registrando 2.861 contrata-
ções a mais do que demissões. 
Divulgado na última semana, 
o levantamento do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados) apontou 
Cruzeiro como a terceira co-
locada regional no “Ranking 
do Emprego” do ano passado. 

Os dados do Ministério do 
Trabalho revelaram que o 
Vale do Paraíba obteve uma 
recuperação considerável na 
geração de vagas em 2018 no 
comparativo com 2017, ano 
em que a região contabilizou 
um saldo negativo de 3.506 
desligamentos.  Em 2016 o 
resultado havia sido ainda pior, 
atingindo um saldo desfavorá-
vel de 26.203.

De acordo com o balanço do 
Caged, Jacareí foi a primeira 
colocada regional no levanta-
mento, com 1.079 admissões 
a mais do que demissões.  Na 
“vice-liderança”, aparece São 
José dos Campos com um saldo 
positivo de 712 contratações 
e fechando o “pódio”, Cruzeiro 
obteve um saldo favorável de 
698 oportunidades.

Os números foram “puxados” 
pelos setores da indústria de 
transformação (735) e o de 
serviços (120). Em contrapar-
tida, o setor com o pior índice 

foi o da construção civil, com 
um corte de 108 postos de 
trabalho.

Para o prefeito de Cruzeiro, 

Thales Gabriel Fonseca (PR), 
um dos principais motivos que 
contribuíram para o aumento 
da geração de empregos no 

município foi a retomada das 
boas relações entre o poder 
público e as direções das 
indústrias da cidade. “Desde 

2017 visitamos todas as gran-
des indústrias para recupe-
rarmos os laços de confiança 
que se romperam nos anos 

anteriores entre a iniciativa 
privada e o Executivo. Além de 
demonstrarmos apoio para o 
desenvolvimento de projetos 
que alavancassem a geração 
de empregos, demos mais 
segurança jurídica a elas de-
vido a regularização de nosso 
distrito industrial”.

Fonseca revelou ainda que 
acredita que a cidade conquis-
tará resultados expressivos 
em 2019, já que a recente 
adequação da lei municipal 
de incentivos fiscais deverá 
contribuir para atrair a ins-
talação de novas empresas 
durante o ano.

Com um saldo favorável de 
477 postos de trabalho, Lorena 
teve seu saldo impulsionado 
pelos setores da administração 
pública (205), indústria de 
transformação (129) e serviços 
(124).

Já Pindamonhangaba, que 
registrou um saldo positivo de 
398 postos de trabalho, teve 
o resultado alavancado pelas 
áreas da indústria de transfor-
mação (367) e comércio (64).

Com um saldo favorável de 
372, Guaratinguetá teve os 
setores da construção civil 
(209) e de serviços (204) como 
destaques. 

As demais cidades da região 
que tiveram mais admissões 
que desligamentos em 2018 
foram Caçapava (373) e Apa-
recida (51).  

Os municípios com saldo 
negativo foram Taubaté (-181), 
Tremembé (-97), Piquete (-57), 
Queluz (-51), Cachoeira Paulis-
ta (-35) e Potim (-24). 

Bombeiros e enfermeiros da região 
ajudam nas buscas em Brumadinho
Trabalhos de resgates seguem pelo nono dia, e profissionais reforçam 
mobilização para ajudar sobreviventes após catástrofe em cidade mineira

Parte da equipe que seguiu para atendimento às vítimas em Minas

Foto: Reprodução/ Danielle Gonçalves

Letícia Noda
Região

A região também se mo-
vimentou para auxiliar no 
atendimento das famílias de 
Brumadinho, região metro-
politana de Belo Horizonte. 
Bombeiros de Aparecida, 
Cunha, Guaratinguetá e Lo-
rena foram enviados à cida-
de mineira para auxiliar as 
buscas e atendimentos aos 
sobreviventes da área afeta-
da pelo rompimento de uma 

barragem contendo rejeitos 
de minérios, no último dia 
25.

Os trabalhos seguem pelo 
nono dia. Foram 110 mortes 
confirmadas até o momento 
e 238 pessoas ainda desapa-
recidas (números atualizados 
até o fechamento desta edi-
ção). Uma equipe da região 
se reuniu voluntariamente 
para ajudar as vítimas da tra-
gédia. O grupo contou com 
aproximadamente quarenta 
pessoas entre bombeiros 

e enfermeiros de cidades 
da região, como Guaratin-
guetá, Lorena, Aparecida 
e Cunha. Eles se reuniram 
através de uma rede social e 
com a ajuda de empresários 
que forneceram transporte, 
combustível e materiais de 
primeiros socorros, a equipe 
partiu em direção a Brumadi-
nho, na última quarta-feira, 
às 5h.

A bombeiro civil Danielle 
Gonçalves foi a idealizadora 
da viagem. Estudante em 
técnica de enfermagem, ela 
contou após nove horas de 
viagem, ao chegar no local, 
a equipe foi tomada por 
um grande sentimento de 
tristeza.

Danielle contou que há pes-
soas aflitas atrás de seus pa-
rentes ainda desaparecidos e 
que é difícil não se comover 
com as histórias diante da 
situação. Entretanto, em 
meio ao caos, ela afirmou 
ser de extrema importância 
deixar as emoções de lado 
para realizar o trabalho.

A equipe, que não sabia o 

que esperar da viagem, disse 
ter sido muito bem recebida. 
“A gente veio sem saber o que 
ia acontecer com a gente, 
porque a gente não sabia se 
ia poder atuar, a gente não 
sabia se ia ter onde a gente 
ficar, não sabia o que a gente 
ia encontrar aqui”.

Danielle revelou que o que 
a motivou a ir foi o amor ao 
próximo. “Eu vim aqui não 
por status, vim para ser mais 
humana, pra aprender a aju-
dar o próximo”, contou. “Mes-
mo que a gente não tenha a 
oportunidade de participar 
diretamente de um resgate, 
viemos pra varrer chão, 
abrir cova, atender telefone. 
Os meus bombeiros estão 
aqui pra auxiliar no que for 
preciso, só quero ajudar de 
alguma forma”.

Na quarta-feira o Governo 
do Estado de Minas Gerais 
autorizou bombeiros civis a 
trabalhar no local, já que até 
então só a Defesa Civil podia 
realizar as buscas. O grupo 
deve ficar no local até esse 
final de semana.

Suspeito de matar produtor 
rural é preso em Cunha

A Polícia Militar Am-
biental prendeu na noite 
da última quinta-feira um 
homem de 38 anos acusa-
do de participação no la-
trocínio (roubo seguido de 
morte) de um comerciante 
de 61 anos, no início de 
janeiro, em Cunha. 

Cumprindo um man-
dado de prisão, os PM's 
encontraram o homem 
no interior de sua casa, 
localizada no bairro do 
Falcão, na zona rural de 
Cunha. O suspeito não 

reagiu e foi encaminhado ao 
Distrito Policial de Cunha, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

No último dia 13, outro 
homem acusado de ter par-
ticipado do latrocínio foi 
capturado na zona rural.

Os dois são suspeitos de 
invadirem uma propriedade 
rural em 6 de janeiro no 
bairro Sertãozinho e assas-
sinarem o proprietário. Na 
fuga, eles levaram dinheiro 
e diversos pertences da 
vítima.

Acusado de roubos é baleado, 
reconhecido e preso pela PM

Foragido da Justiça, um 
homem de 27 anos foi 
capturado na noite da 
última quinta-feira após 
sofrer uma tentativa de 
homicídio no distrito de 
Moreira César, em Pinda-
monhangaba.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o rapaz, que 
é procurado por diversos 
roubos, caminhava pela 
rua Antônio Ramos Silva 
Filho, no bairro Cícero 
Prado, quando foi surpre-
endido por um atirador. 

Alvejado por quatro dis-

paros de arma de fogo, o 
ferido conseguiu correr e 
se esconder no quintal de 
uma casa.

Acionada, a Polícia Militar 
encaminhou a vítima ao 
Pronto Socorro. Ao conferir 
a documentação do ferido, 
os PM's descobriram que ele 
era procurado pela Justiça. 
O criminoso segue internado 
em estado grave no Hospital 
Regional de Taubaté.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito na última sexta-
-feira para tentar identificar 
o atirador.

Adolescente flagrado com crack
Um adolescente de 16 

foi apreendido em flagran-
te por tráfico de drogas, na 
noite da última quinta-fei-
ra, no Campo Alegre, em 
Pindamonhangaba.

Segundo o boletim de 
ocorrência, uma equipe da 
Polícia Militar patrulhava 
a rua Celeste, quando se 
deparou com o jovem em 
atitude suspeita.

Na abordagem, os PM's 
desconfiaram da dificul-

dade que adolescente tinha 
para falar. Ao pedirem para 
ele abrir a boca, os policiais 
localizaram sete pedras de 
crack escondidas. 

Na sequência, o menor de 
idade revelou que outras 14 
pedras de crack estavam 
escondidas em um ponto 
da calçada. 

O adolescente foi encami-
nhado ao Distrito Policial, 
onde aguarda transferência 
para a Fundação Casa.

Dupla é presa por crime ambiental 
e posse de arma de fogo, em Cunha

Durante uma operação na 
última segunda-feira, a Polícia 
Militar Ambiental prendeu 
dois homens por posse ilegal 

de arma de fogo e munição e 
crime ambiental, em Cunha. 
Na casa de um deles, também 
foi apreendido um tijolo de 

maconha. 
De acordo com a PM, infor-

mações apontaram que um 
idoso de 79 anos mantinha 
ilegalmente animais silvestres 
em sua casa, localizada no 
bairro Campos Novo. 

Ao invadir o imóvel, os PM's 
localizaram três aves, quase 
meio quilo de maconha, uma 

espingarda, munições e um 
pote de palmito juçara. 

Ao ser questionado, o crimi-
noso confessou que comprou 
o palmito de um morador da 
zona rural do município. 

Durante vistoria na casa do 
fornecedor, a equipe apre-
endeu três aves silvestres, 
25 vidros de palmito juçara, 
munições e uma moto com a 
numeração raspada. 

Os criminoso foram reco-
lhidos à Cadeia Pública de 
Lorena, permanecendo à 
disposição da Justiça. 
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Prefeitura de Guará retoma entrega de 
carnês do IPTU após falha em impressões
Secretária pede que desconsiderem boleto após distribuição de parte dos 47 mil carnês com data de 2018

Leandro Oliveira
Guaratinguetá 

A distribuição dos car-
nês de IPTU (Imposto Pre-
dial Territorial Urbano) em 
Guaratinguetá ficou com-
prometida depois que um 
dos lotes das cobranças foi 
impresso com a data erra-
da. Na ocasião, a empresa 
responsável pelo suporte 
técnico imprimiu os carnês 
com data referente a 2018, 
e não 2019, como seria o 
correto. A Prefeitura já se 
reuniu com a empresa e a 
distribuição será retomada 
na próxima semana com a 
impressão correta.

Dos 47 mil carnês que 
foram impressos e distri-
buídos, aproximadamente 
quatro mil foram impressos 
com a data errada. O contri-
buinte que recebeu o carnê 
com data de cobrança de 
2018 não consegue efetuar 
o pagamento, pois não há o 
registro bancário. Através de 
uma nota publicada nesta se-
mana, o Executivo pede que 
o morador desconsidere o 

erro e aguarde o recebimen-
to dos novos carnês.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, a subsecretária da 
Fazenda de Guaratinguetá, 
Tânia Mara Reis, explicou a 
origem da falha e tranqui-
lizou os contribuintes. “O 
problema foi diagnosticado 
ontem (quarta-feira), fizemos 
o contato com a empresa 
responsável pelo sistema e 
já foram retificados os car-
nês. Dos 47 mil, menos de 
10% tiveram esse problema. 
Todos os carnês são do lote 
5, que são carnês com cinco 
parcelas”, esclareceu.

A Prefeitura de Guara-
tinguetá recebeu os carnês 
corrigidos da gráfica na 
última sexta-feira. Ainda 
nesta semana foi realizada 
uma reunião com a direção 
regional dos Correios, para 
que a distribuição fosse 
retomada e concluída na 
próxima semana. Antes de 
ir às ruas, os boletos serão 
conferidos pelo Executivo. 
Segundo Tânia, a entrega 
será retomada entre segunda 
e terça-feira. Casas no Campo do Galvão; distribuição dos carnês de IPTU foi comprometida com lotes de datas erradas

O prazo para pagamento 
da cota única do IPTU que 
dá direito a 10% de desconto 
sobre o valor total ainda está 
aberto. “O vencimento da 
cota única é dia 11 de feve-
reiro. Ainda temos um tempo 
para nos organizarmos. As 
demais parcelas, para quem 
vai parcelar, vencerá todo 
dia 10 de cada mês”, explicou 
a subsecretária. 

Outro prazo que também 
continua aberto é o da isen-
ção da cobrança de IPTU, que 
segue até 8 de fevereiro. Os 
contribuintes precisam ir até 
a sede da Prefeitura, na Chá-
cara Selles, para requerer a 
isenção, caso se enquadre 
dentro da lei de isenção. O 
morador que desejar impri-
mir os próprios carnês de 
IPTU para não depender da 
entrega pode acessar o site 
guaratingueta.sp.gov.br e 
clicar no campo "IPTU". Será 
preciso digitar o número 
de inscrição do imóvel e 
escolher se deseja imprimir 
o boleto para pagamento à 
vista ou os boletos para pa-
gamentos parcelados.

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Lorena

Cansadas de conviverem há 
mais de duas semanas com os 
transtornos causados pelas 
constantes quedas no siste-
ma de energia elétrica em 
Lorena, famílias de diversos 
bairros cobram providências 
da concessionária EDP, anti-
ga EDP Bandeirante. Alguns 
moradores relatam que além 
de apagões, as falhas na rede 
de distribuição danificaram 
seus equipamentos eletro-
eletrônicos.

Moradora da rua Luiz Sa-
lomão, no Cabelinha, a tera-
peuta Rafaela Lima, 30 anos, 
desde o último dia 7 teve sua 
rotina alterada devido as di-
versas quedas de energia no 
bairro, ocorridas principal-
mente a partir das 19h. Além 
de enfrentar a escuridão, a 
família de Rafaela teve pre-
juízo material. “Compramos 
recentemente um roteador 
de internet, mas infelizmente 

Aumento de “apagões” revolta moradores de Lorena
Quedas de energia elétrica atingem diversos bairros; EDP afirma que falhas são motivadas por eventos climáticos

ele queimou em um dia que 
teve problema de energia 
no bairro. É um absurdo o 
que está acontecendo, já 
que além da luz cair várias 
vezes seguidas, teve noite 
que demorou mais de duas 
horas para ela voltar. Já que 
pagamos pelo serviço, a EDP 
deveria resolver esse proble-
ma o mais rápido possível”.

De acordo com o técnico 
em informática Vinicius 
Lopes, 31 anos, morador 
da avenida Bernardino de 
Campos, as famílias do Cen-
tro também enfrentaram o 
mesmo problema na última 
semana. “A energia caiu 
bastante aqui na última 
terça, quarta e sexta-feira. 
Neste último dia, as 22h30, o 
receptor da minha televisão 
queimou após a luz cair e vol-
tar. Estou chateado porque 
era um aparelho caro. Fica-
mos ainda mais indignados 
porque o problema já havia 
ocorrido antes e a EDP não 
fez nada para evitar que ele 

se repetisse”. 
Além do Cabelinha e Cen-

tro, registraram problemas 
na distribuição de energia 
elétrica os bairros Cecap, 
Nova Lorena, Olaria, Santa 
Edwiges e Vila Hepacaré.

Em nota oficial, a Prefeitu-
ra de Lorena informou que 
ao constatar as falhas na dis-
tribuição de energia durante 
o mês, acionou a EDP para a 
resolução do problema.

De acordo com o Executivo, 
a concessionária informou 
que as interrupções do ser-
viço ocorreram devido ao 
aumento de descargas at-
mosféricas (raios) próximas 
aos disjuntores (sistema de 
segurança de um circuito elé-
trico) registrados em janeiro. 
Além disso, a empresa tam-
bém explicou que as fortes 
chuvas e ventos, típicos do 
verão, contribuíram para as 
quedas de energia.

Outro lado – Além de con-
firmar a versão apresentada 
pela Prefeitura, em nota 

oficial a EDP reconheceu que 
houve aumento do volume 
de ocorrências relacionadas 
à interrupção de energia em 
pontos de Lorena, motivadas 
principalmente pela queda 
de galhos de árvores e outros 
objetos na rede de transmis-
são elétrica.

A concessionária ressaltou 
que para minimizar o impac-
to do clima no fornecimento 
de energia à população, a 
EDP desenvolveu a Opera-
ção Verão, que conta com 
equipes reforçadas e que 
trabalham continuamente no 
reparo dos equipamentos e 
redes danificadas.

A nota revelou ainda que 
os moradores que tiveram 
equipamentos eletrônicos 
danificados ou queimados 
durante as quedas de ener-
gia devem solicitar o res-
sarcimento através do site 
edponline.com.br. 

O pedido também pode ser 
realizado através do contato  
0800 721 0123.

Foto: Rafaela Lourenço

A falta de energia em casa, recorrente nos últimos meses em Lorena

Lorena e Pinda dão 10% de desconto 
para pagamento à vista do IPTU 2019

Da Redação 
Região

A segunda via dos carnês 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) e ISSQN 
(Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) de Lorena 
já estão disponíveis para con-
sulta da população. O sistema 
de Pindamonhangaba estará 
disponível a partir da próxima 
segunda-feira. Os tributos 
podem ser consultados nos 
sites das prefeituras.

Em Lorena, o desconto para 
o pagamento do IPTU e ISSQN 
à vista será de 10% até o dia 
10 de março. O imposto tam-
bém pode ser parcelado em 
até dez vezes, sem desconto, 
com vencimento das parcelas 
para o dia 10 de cada mês.  
De acordo com a Prefeitura, 
o reajuste em 2019 foi de 

3,97%, percentual reativo ao 
INPC (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor) e o início 
da entrega dos carnês pelos 
correios está previsto para 
fevereiro. A retirada pode ser 
feita no site lorena.sp.gov.br.

Pinda – Os carnês estarão 
disponíveis a partir da próxi-
ma segunda-feira na cidade. 
O vencimento será no dia 15 
de março. Para pagamento 
à vista, o contribuinte terá 
desconto de 10%, parcelando 
em duas vezes 5% de desconto 
e 2% para quem pagar parce-
lado em dia.

De acordo com a Prefeitura, 
além da opção de retirar o 
carnê no site, também se-
rão enviados pelos Correios. 
São em torno de setenta mil 
carnês. 

O site das Prefeitura é pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

Rua Coronel José Vicente, acesso ao Centro de Lorena; IPTU mais leve

Com R$ 727 mil, Pinda 
amplia em 840 m² escola 
para estudantes do Feital

Da Redação
Pindamonhangaba

O CMEI (Centro Municipal 
de Educação Infantil) Maria 
Benedita, no bairro do Feital, 
em Pindamonhangaba, está 
recebendo obras para dupli-
car a área infantil. A amplia-
ção foi iniciada em dezembro.

De todos os CMEIS, a do 
Feital é a unidade com maior 
demanda de alunos. Estão 
sendo construídas quatro 

salas de aula, banheiro infantil 
feminino e masculino e pátio 
coberto. O local contará ainda 
uma nova passarela coberta 
que interliga os blocos. A cons-
trução existente terá revisão 
geral elétrica e hidráulica, além 
de manutenção nos banheiros 
e cozinha.

O local possuía uma área de 
410 m², com essa ampliação 
ficará com 840 m² de constru-
ção. O valor do investimento é 
de R$ 727,7 mil.

Foto: Arquivo Atos
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Isenção de 

IPTU 2019

Até 08 de fevereiro

Concessão de até

 100% de isenção 

Rua Argemiro dos Santos Filho, 152
 Chácara Selles das 12h às 17h

(Rua atrás da Prefeitura)
Mais informações pelo site 

www.guaratingueta.sp.gov.br

http://guaratingueta.sp.gov.br

facebook.com/prefeituraguaratingueta
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Com apoio estadual, Lorena avança em 
processo de recuperação do Rio Taboão
Aprovação garante recurso de R$ 433 mil ao município; medida prevê reflorestamento de espécies nativas

Foto: Divulgação PML
Lucas Barbosa
Lorena

Após ter um projeto de 
gestão e ambiental aprova-
do pelo Governo do Estado, 
Lorena foi contemplada 
na última semana com um 
recurso de R$ 433 mil para 
a recuperação das sete nas-
centes do Rio Taboão. Com 
uma contrapartida munici-
pal de R$ 126 mil, a ação 
consiste no plantio de quase 
vinte mil mudas de espécies 
de árvores e plantas nativas 
da região.

No último dia 17, o pre-
feito de Lorena, Fábio Mar-
condes (sem partido), e o 
secretário de Meio Ambien-
te, Willinilton Portugal, 
participaram de uma reu-
nião com representantes da 
secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado 
em São Paulo.

Durante o encontro, o 
chefe do Executivo assinou 
o contrato com a Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos) que garantirá a li-
beração do recurso estadual 
para a recomposição das 
nascentes do Rio Taboão.

As medidas para o reflo-
restamento do local estavam 
previstas em um projeto 
elaborado por Lorena e que 
foi apresentado ao CBH-SP 

(Comitê das Bacias Hidro-
gráficas do Rio Paraíba do 
Sul), em 2016.

Para o secretário de Meio 
Ambiente, um fator que 
contribuiu para que a cidade 
fosse contemplada com a 
verba estadual foi a qualida-
de do trabalho desenvolvido 
pela Prefeitura na gestão do 
Parque Ecológico do Taboão.

Localizado em uma área 
de quase duzentos hectares, 
cedida ao município pelo 
DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica), 
em 2014, o parque, além 
de atividades de lazer, se-
dia desde 2016 projetos de 
pesquisas universitárias e 
oficinas de educação am-
biental oferecidas a alunos 
da rede pública de ensino. 
“O modelo de gestão do 
Parque Ecológico é consi-
derado referência regional, 
servindo para que diversas 
outras cidades se espelhem 
em Lorena. Além das ações 
de educação ambiental e 
pesquisa, desenvolvemos um 
trabalho sério de combate 
ao desmatamento, caça e 
pescas na região. Agora, 
para fechar com ‘chave 
de ouro’, conseguiremos 
recuperar as nascentes do 
Rio Taboão”, comemorou 
Portugal.

Além de apontar a situ-

ação preocupante da área 
deixada pelas antigas ges-
tões municipais, o chefe da 
pasta revelou ainda quais 
serão os próximos passos 
da ação de recuperação do 
local. “Quando chegamos, 
nos   deparamos com o solo 
em um estágio problemático 

devido as queimadas, uma 
mata explorada e as nas-
centes prejudicadas. Nossa 
expectativa é que no próxi-
mo trimestre seja concluído 
o processo licitatório para 
a contratação da empresa 
que realizará o refloresta-
mento. Esperamos que estas 

medidas de recuperação, 
surtam um efeito positivo 
nas nascentes em até qua-
renta meses, contribuindo 
na recomposição da bacia 
hidrográfica do Rio Paraíba”.  

Educação – Segundo a 
Prefeitura, o projeto também 
prevê a realização de diver-

sas oficinas de educação am-
biental no Parque Ecológico 
do Taboão. 

Durante o ano serão ofe-
recidas atividades de cons-
cientização e aulas técnicas 
como de preparação de solo 
e plantio para cem alunos da 
rede municipal de ensino.

Brincadeiras e educação ecológica, uma parceria que tem feito sucesso no parque; cidade investe para recuperar rio que dá nome ao local

Potim registra dois casos 
de dengue no último ano
Levantamento aponta ainda sífilis e conjuntivite como 
doenças mais preocupantes no município durante 2018

Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim re-
gistrou em 2018 dois casos 
de dengue. Os dados relati-
vos a doenças epidemioló-
gicas revelaram que foram 
realizadas 49 notificações de 
contágio de dengue. Trans-
mitida pelo mesmo mos-
quito, Aedes aegypti, dois 
casos de Zika Vírus foram 
descartados.

Segundo a diretora de 
Saúde, Maria Rodneia Rodri-
gues Paixão, os moradores 
afetados procuraram a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
mais próxima e passaram 
por médico, realizaram exa-
mes e foi diagnosticado 

como dengue devido aos 
sintomas de febre, dor de 
cabeça e vômito. “Nós temos 
a equipe dos agentes de en-
demias, eles trabalham na 
rua o tempo todo, fazem a 
nebulização em casas com 
suspeita de dengue”, expli-
cou Maria Rodneia.

O período úmido da época 
de chuvas aumenta a pre-
ocupação dos moradores 
com possíveis criadouros 
do Aedes aegypti. Outros 
fatores preocupantes são 
o acúmulo de lixo e a água 
parada. Segundo a diretora, 
ainda há uma resistência por 
parte dos moradores que 
não acreditam que a dengue 
possa trazer algum malefício.

Os moradores interessados 

em solicitar ajuda devem 
procurar uma unidade de 
ESF (Estratégia Saúde da 
Família) mais próxima da 
residência, e conversar com 
os agentes que realizam as 
visitas.

Dentre as doenças com 
mais registro na cidade tive-
ram destaque a conjuntivite, 
com mais de 250 casos, e 
sífilis, com quarenta casos 
confirmados.

Segundo o LIRAa (Levan-
tamento Rápido de Índices 
de Infestação pelo Aedes 
aegypti), índices entre 1,0 e 
3,9 são classificados como 
“situação de alerta”. Potim 
foi considerada a região em 
situação satisfatória pelo Mi-
nistério da Saúde, com 0,3.
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PREFEITURA DE LORENA
Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, CEP:12607-020, LORENA-SP

 

AUTO DE MULTA Nº 134
Aos 25 de janeiro de 2019, nesta cidade de Lorena, Estado de São Paulo, tendo 
constatado que o Sr.(a) ROSANA APARECIDA MALERBA sócia administradora 
do Auto Posto Santa Ana Ltda, residente e domiciliada a Pça Rosendo Pereira 
Leite, 26, Lorena-SP, e legitimo proprietário do Imóvel situado na Av. Bernardino 
de Campos, 391, Centro, Lorena – SP e inscrição do Imóvel 0001003200003100 
e após haver infringido o dispositivos da Lei 3506 de 22 de março de 2012, 
consistente em os proprietários de imóveis localizados em ruas pavimentadas 
dentro do perímetro urbano deverão construir muro e calçada. Usando das 
atribuições que me confere as Leis em vigor, fica V. As. Multado(a) em 40 
Ufesp, R$1061,20(Mil e sessenta e um reais e vinte centavos), a se paga em 
30 dias, ou apresente a defesa no prazo de 10, dias a contar do recebimento 
desta. Para constar, a por ser verdade, lavrei o presente Auto de MULTA QUE 
VAI ASSINADO POR MIM. 
Prefeitura de Lorena, 25 de janeiro de 19 

Rita de Cassia Moura e Silva
 Fiscal de tributos e Posturas

 Matricula 6061

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018 – PROC. 519/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Registro de preços para 
a contratação de empresa especializada na instalação e manutenção de ar condicionado 
da Prefeitura Municipal de Lorena O Pregoeiro e Equipe de Apoio, por meio deste, na data 
de hoje, fazem a juntada da Certidão de regularidade da UNIÃO, juntamente com o INSS, 
e a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo da
empresa LEAL CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP,
exigida em edital, sendo assim HABILITADA. Os autos do processo estão à disposição 
para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185- 3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2018 – PROC. 699/2018
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 preços para
contratação de empresa especializada em manutenção de pavimentação com bloquetes e
paralelepípedos em diversas vias urbanas da municipalidade; com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Planilha Orçamentária, Memorial 
Descritivo, Demonstrativo BDI e demais. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, por meio deste, na
data de hoje, fazem a juntada da Certidão de Débitos Municipais da empresa ENGEPLY
ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME, exigida em edital, sendo assim
HABILITADA. Os autos do processo estão à disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185- 3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2018 – PROC. 694/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é Registro para eventual
aquisição sob demanda de material de comunicação visual. O Pregoeiro e Equipe de Apoio,
por meio deste, na data de hoje, fazem a juntada dos atestados de capacidade técnica da
empresa LUIZA GORETE QUIRINO GUARATINGUETÁ - EPP, exigida em edital, sendo
assim HABILITADA. Os autos do processo estão à disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185- 3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
de alunos para a Escola Técnica Estadual "Prof. Marcos Uchôas dos Santos 
Penchel" no município de Cachoeira Paulista-SP, conforme descrições 
constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE 
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 15/02/2019, às 10:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, a declaração de ME/EPP 
(se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte devidamente 
identificados ou avulsos e os envelopes Documentação e Proposta, poderão 
ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será 
realizada a Sessão Pública, até o dia e horário aprazados no presente edital. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos 
exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no 
sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 01 de fevereiro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 007/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preço para contratação eventual e futura de empresa 
especializada em serviços de Segurança não armada e Controlador de Acesso 
para eventos, conforme descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. 
DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
18/02/2019, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante 
para os atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, 
a declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes 
a parte devidamente identificados ou avulsos e os envelopes Documentação e 
Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço 
em que será realizada a Sessão Pública, até o dia e horário aprazados no 
presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 
Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos 
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.
br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 01 de fevereiro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 008/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019
O Município de Silveiras-SP torna público a abertura da licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço global, objetivando a contratação de 
empresa para execução de obra de pavimentação de ruas (trechos) no Bairro 
dos Macacos, neste município, sendo: Rua José Evangelhista Neto, Rua José 
Fialho da Silva e Rua São João, com o fornecimento de material e mão de obra, 
em conformidade com a Planilha de Execução, Projeto, Cronograma Físico 
Financeiro e Memorial Descritivo que compõem e estabelecem a contratação, 
a realizar-se às 09:00 horas do dia 20 de fevereiro de 2019, na Sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, 
em Silveiras-SP. O Edital na íntegra à disposição dos interessados no sítio 
da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 01 de fevereiro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 006/2019
CONVITE Nº 02/2019
OBJETO: Contratação de Banda Show para a realização das festividades da 
Micareta e do Carnaval 2019 no município de Silveiras, conforme descrição 
constante do Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser 
protocolada até às 13h do dia 15/02/2019 no Setor de Protocolo da Prefeitura, 
situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A 
abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 14h na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL na íntegra à disposição 
dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.
sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 01 de fevereiro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX GARBELINI, de nacionalidade brasileira, profissão acabador, estado civil divorciado,
de 36 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 6 de novembro de 1982,
residente e domiciliado na Rua Sthephano Eugênio, nº 256, Castolira, Pindamonhangaba-
SP, filho de JOSÉ VALTER GARBELINI e VERA APARECIDA GARBELINI.
RAQUEL DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de junho de
1988, residente e domiciliada na Rua Sthephano Eugênio, nº 256, Castolira,
Pindamonhangaba-SP, filha de ROBERTO LUIS DOS SANTOS FILHO e NEUSA
MARIA DA SILVA SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDUARDO DE ÁVILA PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro civil,
estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Mococa-SP, no dia 18 de
fevereiro de 1981, residente e domiciliado na Rua Padre José Maria Guimarães Alves
nº 150, Bl.6, Ap. 208, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO
SÉRGIO DO PRADO e EUNICE TERESINHA DE ÁVILA PRADO.
ALINE GEOVANIA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira
civil, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia
16 de março de 1981, residente e domiciliada na Rua Padre José Maria Guimarães
Alves nº 150, Bl. 6, Ap. 208, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de RUBENS
ANDREZA DA SILVA e NEIDE DE CARVALHO ALVES DA SILVA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SERGIO AUGUSTO DE SOUZA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico de refrigeração, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 9 de agosto de 1991, residente e domiciliado Rua
Vereador Manoel Canuto Vieira nº 193, Ouro Verde, em Pindamonhangaba SP, filho de
SERGIO AUGUSTO DE SOUZA e EVELINE MARIA DA SILVA SOUZA.
CRISTIANE MIRINÉIA DANTAS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de
laboratório, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 2 de janeiro de 1994, residente e domiciliada Rua Vereador Manoel Canuto Vieira
nº 193, Ouro Verde, em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO DOS ANJOS VIEIRA e
MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIS FELIPE CORRÊA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
10 de fevereiro de 1986, residente e domiciliado Rua Manoel Eugenio nº 132, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filho de DORIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA e MARIA DO
CARMO CORRÊA OLIVEIRA.
ROSIANE TAMIRES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em São Caetano do Sul-SP, no dia 13 de
outubro de 1987, residente e domiciliada Rua Jornalista Romulo Campos D´Arace nº
241, Jardim Resende, em Pindamonhangaba SP, filha de RUBENS FREIRES DA
SILVA e VERA DE FÁTIMA CABRAL ARRUDA DA SILVA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  28 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ APARECIDO CABRAL, de nacionalidade brasileira, profissão jardineiro, estado civil
divorciado, de 68 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no dia 5 de janeiro de 1951,
residente e domiciliado Rua José Maria Morgado nº 185, Maria Aurea, em Pindamonhangaba
SP, filho de FRANCISCO ANTONIO CABRAL e CLARA MARIA DE JESUS.
ALBERTINA MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 69 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
outubro de 1949, residente e domiciliada Rua José Maria Morgado nº 185, Maria Aurea,
em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MOREIRA DA SILVA e MARGARIDA ANTONIA
DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  28 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos   exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
FELIPE RODRIGUES ALVES,   natural   de   Pindamonhangaba   SP, solteiro, nascido
a 10 de dezembro de 1992, profissão consultor  de vendas, residente Rua Antônio
César nº 246, Parque  das  Palmeiras, Pindamonhangaba  SP,  filho  de  JOSÉ
CARLOS  ALVES  e  de  SIMONE RODRIGUES ALVES.
NAYARA  MELO  DE  ALMEIDA,  natural  de  São  Caetano  do  Sul  SP, solteiro, nascido
a  5  de  julho  de  1994,  profissão  assistente administrativo, residente  Avenida  José
Monteiro  Romão  nº  115,  Mantiqueira, Moreira César, Pindamonhangaba SP,  filha  de
WILLIAM  JOSÉ DE ALMEIDA e de  MARLI   APARECIDA   DE   MELO   DE
ALMEIDA. Apresentaram os documentos I, III e IV do  Art.  1.525,  do  Código Civil
Brasileiro. Se alguém souber de algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALBERTINO ANTÔNIO BATISTA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Jatobá - Palmeirais-PI, no
dia 20 de novembro de 1953, residente e domiciliado Rua José Dias Sobrinho nº 22,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de FELIX ANTÔNIO BATISTA e CAMILA
MARIA DA CONCEIÇÃO.
MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão
aposentada, estado civil viúva, de 53 anos de idade, nascida em Apucarana-PR, no
dia 1 de agosto de 1965, residente e domiciliada Rua José Dias Sobrinho nº 22,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO e
MARIA MIRENE DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO AURÉLIO DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão separador,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de julho de 1992, residente e domiciliado na Rua Natividade da Serra, nº 70, Cidade
Nova, Pindamonhangaba-SP, filho de LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES e ANA
MARIA DA SILVA ALVES.
VIVIANE MARIANO DE TOLEDO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 9 de
janeiro de 1991, residente e domiciliada na Rua Natividade da Serra, nº 70, Cidade
Nova, Pindamonhangaba-SP, filha de VILMA MARIANO DE TOLEDO. Apresentaram
os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVI CHINAQUI, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado, estado civil
divorciado, de 62 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de
fevereiro de 1956, residente e domiciliado na Travessa Doutor Antonio Pinheiro
Junior, nº 48, Campo Alegre, Pindamonhangaba-SP, filho de AUGUSTO CHINAQUI e
MARIA CONCEIÇÃO CHINAQUI.
MARIA LUCIA ESCOSSIO, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil divorciada, de 65 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
julho de 1953, residente e domiciliada na Travessa Doutor Antonio Pinheiro Junior, nº
48, Campo Alegre, Pindamonhangaba-SP, filha de BENEDITO ESCOSSIO e CECILIA
MOREIRA ESCOSSIO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENATO CASTELANI NETO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
empilhadeira, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-
SP, no dia 4 de abril de 1995, residente e domiciliado Rua Irineu Molica nº 1007,
Shangrilá, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO CARLOS CASTELANI e
KATIA CILENE DA SILVA BARRETO CASTELANI.
LUANA KATHLEEN DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de junho de
1996, residente e domiciliada Rua Fornovo Di Taro nº 327, bairro das Campinas, em
Pindamonhangaba SP, filha de ROGERIO ANSELMO DA SILVA e SUELI APARECIDA
DE SOUZA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SILVIO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil
viúvo, de 70 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de dezembro
de 1948, residente e domiciliado Avenida José Vendramini nº 148, Araretama, em
Pindamomnhangaba SP, filho de CARMEN DE MELO.
MARIA ANTONIA SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 60 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de
junho de 1958, residente e domiciliada Rua Diogenes de Azevedo Costa nº 182,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO SOARES e MARIA
JOSÉ ROSA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  30 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENATO DE SOUZA SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado civil
solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de agosto de
1995, residente e domiciliado na Rua Heitor Sneider, nº 161, Araretama, Pindamonhangaba-
SP, filho de JESUS SOARES e MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SOARES.
ARIEL ALVARENGA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de fevereiro
de 1994, residente e domiciliada na Rua Heitor Sneider, nº 161, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filha de LUIZ ANDRÉ LEITE e MARIA APARECIDA
ALVARENGA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  30 de janeiro de 2019.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXSANDRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de pedreiro,
estado civil divorciado, de 35 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 31 de
março de 1983, residente e domiciliado na Estrada Kanegae, nº71, Região Fazenda
Amarela, Kanegae, Pindamonhangaba-SP, filho de MARIA DE LOURDES DE SOUZA.
AMANDA MARTINS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 21 de setembro de
1993, residente e domiciliada na Avenida Benedito Homem de Mello Júnior, nº 54,
Maricá, Pindamonhangaba-SP, filha de SEBASTIÃO MARTINS PEREIRA e MARIA
EVA DE FÁTIMA PEREIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  30 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAICON LUIZ DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
limpeza, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 21 de agosto de 1993, residente e domiciliado na Estrada Municipal Fazenda
São Miguel nº 17, Mandú, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ FERNANDO
PEREIRA e JACQUELINE APARECIDA ARANTES DA SILVA.
RONEIDE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de julho
de 1988, residente e domiciliada na Estrada Municipal Fazenda São Miguel nº 17,
Mandú, em Pindamonhangaba SP, filha de EDUARDO CORREA SILVA e ANNA
MARIA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  31 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL SOUZA BLOIS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico eletronico,
estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP,
no dia 28 de novembro de 1981, residente e domiciliado na Rua Joaquim Bello de
Amorim, nº303, Campo Alegre, Pindamonhangaba-SP, filho de LUIZ GUSTAVO DA
SILVA BLOIS e MARIA APARECIDA DE SOUZA BLOIS.
FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
empresária, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de março de 1994, residente e domiciliada na Rua Joaquim Bello de
Amorim, nº303, Campo Alegre, Pindamonhangaba-SP, filha de ARNALDO CLARO
DOS SANTOS e SARA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  31 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RONALDO SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Garanhuns-PE, no dia 3 de
novembro de 1995, residente e domiciliado na Rua Tenente Dilermando de Oliveira
Cornetti nº 50, Araretama, nesta cidade, filho de JOSÉ CÍCERO PEREIRA DA SILVA
e IVA SOARES DE SOUZA DA SILVA.
MONIQUE SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
escritório, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Feira de Santana-
BA, no dia 18 de junho de 1994, residente e domiciliada na Rua José Antonio dos
Santos nº 420, Cidade Jardim, nesta cidade, filha de ISRAEL DE JESUS PEREIRA
e GEANE MAGDA SANTOS PEREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  31 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de máquina, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de outubro de 1993, residente e domiciliado Rua Lecticia
Bononcini Santos nº 1750, bloco 13, aptº. 16, Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filho de
JOZIVAN RODRIGUES DE SOUZA e ADRIANA APARECIDA DA SILVA PEREIRA.
MAYARA AMÉRICO SANCHEZ, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 20 de junho
de 1996, residente e domiciliada Rua Lecticia Bononcini Santos nº 1750, bloco 13,
aptº. 16, Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filha de FABIO PEREZ SANCHEZ e
ERIKA APARECIDA AMÉRICO PINTO SANCHEZ. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  1 de fevereiro de 2019.
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ALUGA-SE
Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, cozi-
nha, área de serviço 
e garagem. Falar com 
Carlos, após as 17hrs. 
Telefone: 3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., á/
serv.coberta e fecha-
da, garagem 2 carros, 
coz., banh., quintal 
grande, acabamento 
de 1º. Aceita finan-
ciamento. R$ 190 mil. 
Tr.F: 98207-2275 – 
Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz.,  s la, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
V E N D O  Te r r e n o 
– Lot. Cesar Park – 
c/200m2. Tr.F: 98278-
8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no  Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 
sl, coz., á/serv., gara-
gem 2 carros. Aceita 
f inanciamento. Tr. 
F: (11)97424-6954/
( 11 ) 9 9 7 3 6 - 7 7 1 3 / 
(12)99682-4651 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 

arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
c/125m2 – ent. R$ 
1.100,00 + parcelas 
a partir de R$ 450,00. 
Pronto para cons-
truir – Tr. F: 3522-
0050/98269-0969 – 
Pinda
VENDO Apto – c/
2dorms., sl, coz., Tr. 
F: 99764-8621 – Pin-
da
Alugo apartamento 
novo, 2 quartos, sen-
do 1 suíte, amplo, 
85m² 1 vaga. Telefo-
ne: 99665-4928
Alugo Kitnet, na rua 
Guaranis 141, apar-
tamento 3. Perto do 
ame. Valor R$ 600.00. 
Telefone: 3133-2520 
ou 99777-5102
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem.  
Ótima localização. 
Telefone: 3132-7171
Alugo casa na fazen-
da, para 15 pessoas, 
a partir de R$ 350,00, 
churrasqueira, pisci-
na, internet, galpão. 
Telefone: 99759-5115
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima locali-
zação e bom preço. 
Tratar no telefone: 
98175-0186
Aluga-se apartamen-
to, direto com o pro-
prietário em Apareci-
da,  2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
98266-7149 Falar 
com Márcia 
Alugo baia para cava-
lo, no bairro vila ma-
riana, em Aparecida.  
Telefone: 98175-0186

VENDE-SE

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

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

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00. Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da 
Híp ica.  Telefone: 
99785-10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de 
salgados. Empadão, 

torta de franco, riso-
les. Telefone: 98187-
3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
3132-4765 ou 3133-
9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 
loja de automóveis, 
continuação da JK, 
próximo ao IML. Te-
lefone: 3132-7171 ou 
98175-0186

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadei ras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  Tr. 
F: 99721-0533 - Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garnises, viveiro gran-
de telado, carrocinha 
de mão, churrasquei-
ra grande chapea-
da. Bom preço. Tr.F: 
3645-5783 – Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e 
faço curativos. Mais infor-
mações entrar em contato. 
Raquel, telefone: 98199-
2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima 
e 16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em Gua-
ratinguetá. Direto com o 

proprietário. Telefone: 
99737-6838

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

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

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 

3522-1852/99116-
6967 – Pinda

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – branco 
– mecânica ok, pneus 
e bateria novos.òtimo 
estado de conser-
vação. Tr. F: 99123-
3935 - Pinda
VENDO Onix 1.0 LS  
prata – direção hi-
dráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
VENDO Ka 1.0 
ano 2013 – bá-
sico -  Vermelho 
– R$ 20.400,00. 
Tr. F: 99115-
2326 – Pinda
VENDO Focus 
2.0 ano 2004 
– completo – 
automático. R$ 
17.500,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Fiesta 
1.6 – hatch – 
ano 2011 -  com-
pleto – preto. 
R$ 23 mil. Tr.F: 
99115-2326 - 
Pinda
V E N D O  G o l 
Cuty 1.6 ano 
2003 – cinza – 
menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 
99115-2326 - 
Pinda
VENDO Voyage 
ano 2012  1.0 – 
prata - menos 
ar. R$ 25 mil. Tr. 
F: 99115-2326 – 
Pinda
V E N D O  G o l 
Power 16 ano 
2009 – comple-
to – cinza. R$ 
20.800,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
V E N D O  G o l 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público 
Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento 
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: EDSÂNGELA DE LOURDES VILLELA SILVA RG: 
443317206-x, KLEBER DE CARVALHO RG: 24.557.142-5, ANTONIO AURELIANO RUFINO DA SILVA RG: 
34406205-3, GEISA CRISTINA RODRIGUES DOS ANJOS RG: 32686424-6, JOSINÉIA APARECIDA DE CASTRO 
FERREIRA COELHO RG: 30.780342-9, ELAINE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS RG: 26439527X. 

Lorena, 01 de FEVEREIRO de 2019. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

 
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS 

DE GUARATINGUETÁ – SÃO PAULO 

FUNDADO EM 21.05.1989 

_____________________________________________________________________________  
Rua Santa Clara, 433- Campinho –Sede Própria –Tel/Fax (12) 31322071 – Guaratinguetá – SP 

 

 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da entidade supra, inscrita no CNPJ sob nº. 53.330.551/0001-80, convoca todos (as) os 
trabalhadores (as) da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá para a Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 08/02/2019, no salão Social do SISEMUG, sito a Rua Alberto Torres – Vila Paraíba às 
19h30min horas em 1ª convocação (cinquenta por cento mais um), ou as 20h00min horas em 2ª e última 
convocação com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre o seguinte ponto de pauta: 
 
1 – Apresentação, discussão e aprovação das propostas de acordo coletivo de trabalho 2019/2020. 
        

                                                          Guaratinguetá, 02 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 

Jose Eduardo Ayres 

Presidente  
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Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

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

Entre em contato!

Festa reúne ciclismo regional em 
disputa beneficente em Pinda
Ação do Fundo Social e do Esportes planeja arrecadar alimentos para famílias carentes

Caroline Meyer
Pindamonhangaba

Em homenagem ao retorno 
da equipe de alto rendimento 
de ciclismo, o Fundo Social, 
em parceria com a secreta-
ria de Esporte e Lazer, irá 
promover uma festa dedica-
da à modalidade. O evento 
será realizado no próximo 
domingo, com um extenso 
cronograma de atividades 
que incluirá a presença dos 
atletas e o sorteio de bici-
cletas.

A programação se inicia a 
partir das 8h, com a largada 
do 1º Grande Prêmio Funvic 
de Ciclismo. A competição 
marca a abertura do Campe-
onato Valeparaibano, reunin-
do atletas da região próximo 
ao anel viário.

Pouco depois, no mesmo 
local, haverá o início de uma 
outra corrida, a Maratona 
Mountain Bike Ultra MTB. 
A disputa é enquadrada na 

modalidade Contra o Relógio 
e será definida durante um 
percurso de 25 quilômetros 
por categorias solo e duplas.

Já às 10h haverá a apre-
sentação da equipe oficial da 
cidade, o Team Cycling Fun-
vic de Pinda, que  representa 
a cidade em competições 
nacionais e internacionais 
com grandes resultados.

Após a chegada da equipe, 
está prevista a participação 
do time no Passeio Ciclístico 
Solidário, que tem apoio do 
Fundo Social de Solidarie-
dade. A ação visa arrecadar 
alimentos para as famílias 
mais carentes da cidade.

Os interessados em parti-
cipar dessa prova, a com o 
maior percurso dentro do 
parque, devem doar 1kg de 
alimento não perecível para 
o Fundo Social. Ao final do 
concurso, por volta das 12h, 
haverá o sorteio de bicicletas 
para os participantes.

Outras atrações da Festa 
do Ciclismo serão recreação 
infantil e apresentações mu-
sicais que prometem animar 
os visitantes enquanto as 
provas são realizadas. Para 
participar das atividades não 
é necessário ter uma idade 
mínima, e basta comparecer 
ao Parque da Cidade, loca-
lizado à avenida Professor 
Manoel César Ribeiro, na 
Cidade Nova.

Foto: Reprodução PMP

Ciclistas participam de prova nas ruas de Pinda; evento conta com 1º Grande Prêmio Funvic e marca a abertura do Campeonato Valeparaibano

Lorena abre inscrições para 
exposição de carros antigos

Da Redação
Lorena

Fãs de carros antigos vão 
poder matar a saudade da 
história automobilística no 
próximo dia 24, quando será 
realizada a segunda edição do 
Encontro Noturno de Carros 
Antigos, em Lorena. A reali-
zação é uma parceria da se-
cretaria de Cultura e Turismo 

com a secretaria de Trânsito 
e Transportes e o portal de 
notícias O Lorenense.

A exposição ocorrerá na 
praça Dr. Arnolfo Azevedo, 
das 18h às 21h. A população 
que passar por lá terá a opor-
tunidade de conhecer modelos 
de carros antigos e um pouco 
da história da evolução do 
automobilismo no Brasil.

Aos amantes de carros que 

quiserem expor seus modelos 
antigos no evento, poderão se 
inscrever através do e-mail 
cultura@lorena.sp.gov.br. 
É necessário enviar nome 
completo, dados do veículo e 
uma foto dele. As vagas são 
limitadas.

Para mais informações 
entre em contato com a se-
cretaria de Cultura e Turismo 
pelo telefone (12) 3153-1518.

Foto: Reprodução

Carros antigos são as principais atrações de evento em Lorena; evento de fevereiro tem inscrições abertas

Programação itinerante do Cinefest 
Gato Preto chega a Cachoeira Paulista

Da Redação
Cachoeira Paulista

A última parada da pro-
gramação itinerante do 14º 
Cinefest Gato Preto leva a 
Cachoeira Paulista filmes 
brasileiros premiados. O 

evento acontece no próximo 
dia 8, no ADC Inpe, no KM 40 
da rodovia Presidente Dutra, 
às 20h, com entrada gratuita.

Serão exibidos os filmes 
“Eu, Minha Mãe e Wallace”, 
“Um Corpo Feminino”, “Vigia” 
e “Estamos Todos Aqui”.

Após a exibição haverá 
uma Jam Session, onde o 
público poderá conferir 
apresentações musicais 
improvisadas. O Cine Gato 
Preto deve apresentar em 
breve a programação de 
2019.

Bosque da Princesa recebe 
show de jazz e música nacional

Da Redação
Pindamonhangaba

O evento Sons do Bosque 
volta neste domingo a Pinda-
monhangaba, com apresen-
tação da banda Fusion de la 

Musik. Com repertório de jazz 
e música brasileira, o conjunto 
realiza show no Bosque da 
Princesa, à Ladeira Barão de 
Pindamonhangaba, s/n.

Com entrada gratuita, o 
evento tem início previsto 

para às 11h. Apesar das 
reclamações nas redes 
sociais sobre a escolha 
de horário, ele deverá ser 
mantido. Em resposta, a 
responsável pelo evento, 
Gingô Produções, afirmou 
que a decisão foi tomada 
junto à Prefeitura devido 
ao perigo de chuva forte 
que pode acontecer à tarde.


