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Região fecha ano
na liderança do 
ranking da morte

Prefeito Thales Gabriel; pedidos

CONTRA A AMARELA  Com um caso confirmado e seis suspeitos de febre amarela, desde a última 
quinta-feira o Vale do Paraíba participa da campanha nacional de vacinação, que pretende imunizar até 
dois milhões de pessoas na região. A morte de uma moradora de Cruzeiro, com suspeita de infecção pelo 
vírus RNA, aumentou a preocupação na região na última semana. Pág. 5
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Santa Casa 
de Lorena 
acusada por 
negligência

A Santa Casa de Misericór-
dia de Lorena voltou a ser 
alvo de reclamações. Uma 
jovem de Guaratinguetá acu-
sa o hospital de negligência 
médica após sua cirurgia 
de retirada da vesícula ser 
desmarcada três vezes. O 
hospital negou o procedi-
mento irregular, e afirmou 
que abrirá uma sindicância 
para apurar o caso.

QUASE NA AVENIDA  O Carnaval 2018 foi 
lançado oficialmente pela Prefeitura de Guaratinguetá 
na última quinta-feira. A festa popular deste ano terá 
atrações conhecidas em todo o País, como os grupos 
Pixote e Sorriso Maroto, e o retorno do desfile das 
escolas de samba da cidade.

Um levantamento divulga-
do pela secretaria de Segu-
rança Pública do Estado de 
São Paulo, na última quar-
ta-feira, revelou que apesar 
de uma queda de 23% no 
número de vítimas de assas-
sinato em 2017, comparado 

ao ano anterior, o Vale do 
Paraíba segue como a região 
mais violenta do interior de 
São Paulo. Mesmo com dois 
homicídios a menos do que 
em 2016, Lorena lidera o nú-
mero de casos na sub-região 
3, que conta com outros oito 

municípios. De acordo com os 
dados estaduais, enquanto no 
ano passado 349 moradores 
da região tiveram suas vidas 
ceifadas pela violência, em 
2016 o número chegou a 463 
ocorrências.
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Lorena lidera casos na sub-região 3, com 28 mortes; 
Pinda registra redução de 35%, comparado a 2016

Pág. 8

Flamboyant tem novo atraso e 
espera entrega para início de abril

A entrega do Residencial 
Flamboyant deve ser reali-
zada somente em abril, de 
acordo com a secretaria de 
Assistência Social de Guara-
tinguetá. O imbróglio sobre 
as obras e a entrega das cha-
ves se estende desde 2013. 
Há um ano, a promessa era 
de que até setembro parte do 
Flamboyant seria entregue. 

Mas a previsão é que restem 
ainda sessenta dias para que 
testes com a rede de esgoto 
sejam realizados. Em janeiro 
de 2017, a promessa era de 
finalização das obras ainda 
naquele ano. “O fato é que 
agora o residencial vai sair 
do papel. Existe uma progra-
mação de entrega do bloco 
1 para daqui a oito meses”, 

destacou o secretário de 
Assistência Social, Alexandre 
Dias, em entrevista ao Jornal 
Atos, à época. Mas um ano se 
passou, e nenhuma moradia 
foi entregue, mesmo após o 
sorteio das chaves e a divul-
gação dos contemplados do 
Flamboyant 1. 

Pinda reforça 
segurança 
com sistema 
Detecta

Dando continuidade ao 
projeto de ampliação e oti-
mização do sistema de vide-
omonitoramento de Pinda-
monhangaba, a Prefeitura 
firmou um termo de coo-
peração com o Governo do 
Estado para a implantação 
do “Sistema Detecta”. A ferra-
menta reúne o maior banco 
de informações policiais da 
América Latina, possibilitan-
do a identificação de procu-
rados pela Justiça e veículos 
irregulares.

Foto: Arquivo Atos

Desemprego e 
saúde são alvo 
de enquete em 
Cruzeiro

Após um ano de manda-
to, o prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca 
(PR), tem agora a missão 
de acelerar o plano de 
crescimento do município. 
Em 2017, seu primeiro ano 
de governo, ele enfrentou 
dificuldades recorrentes 
no município em gestões 
anteriores.

Foto: Arquivo Atos

CCR repassa 
R$ 28 milhões 
para cidades 
da região

A CCR Nova Dutra repassou 
R$ 28.297.423,62 de ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza) para os 
15 municípios do Vale do 
Paraíba às margens da ro-
dovia Presidente Dutra, em 
2017. Segundo a empresa, 
o repasse deriva do pedágio 
arrecadado, e é destinado ao 
desenvolvimento das cidades 
cortadas pela rodovia.

Manthiqueira 
encara Olímpia 
para ficar 
longe do Z6

O Manthiqueira recebe neste 
sábado o Olímpia, às 16h. A 
partida é a chance do time se 
distanciar da zona do rebaixa-
mento. Depois de duas derro-
tas consecutivas nas primeira 
rodadas, os guaratinguetaen-
ses venceram o Marília, pela 
primeira vez na Série A-3, e 
deixaram o Z6.

Foto: Divulgação
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Bastidores da Política

Roderley Miotto

Toninho da Farmácia

Ronaldo Pipas

Toto

253 dias!!!
Estamos no ano eleitoral. Ape-

nas 32 semanas, precisamente 253 
dias nos separam das eleições para 
deputados e afins... Mas já tem gente 
contando os dias (cerca de 979) para 
as eleições municipais de 2020, 
onde deverá ocorrer a renovação 
das câmaras municipais e de várias 
prefeituras! Quem viver, verá...

Guaratinguetá... apesar das críti-
cas quanto aos valores dos ingressos 
para arquibancadas e camarotes, a 
Prefeitura de Guaratinguetá passou 
por cima do pessimismo da oposição 
e conseguiu colocar em prática o pla-
nejamento do Carnaval. A festa está 
de volta à avenida com organização, 
apoio privado e adesão das escolas e 
blocos carnavalescos. Agora, fica ao 
governo de Marcus Soliva o desafio 
de chegar ao próximo dia 13 com um 
saldo positivo e a expectativa para as 
próximas festas de Momo.

Cachoeira... o posicionamento 
do presidente da Câmara, "Bebê do 
São João", que após assumir a mesa 
diretora com a fábula do rigor na fis-
calização, já dá mostras à população 
que o teor no Legislativo deve seguir 
da subserviência para com as ordens do 
'homi' de Silveiras. Nada que surpreen-
de quem vem acompanhando o ritmo 
dos vereadores da base, servidores do 
prefeito desde janeiro de 2017. Com 
direito a "cala-boca" em plena tribuna, 
contra o único parlamentar que ousa 
criticar o rei.

Atos e Fatos
“Quem melhor conhece 
a verdade é mais capaz 
de mentir” 

Márcio Meirelles Sofocleto

3 X 0
O tão esperado resultado do 

julgamento do ex-presidente Lula 
é comparável a um final de campe-
onato de futebol.

Campeão com todas as honras 
da Justiça, do merecimento, para 
uma parte da sociedade, achando 
que o campeonato acabou e entregar 
a taça.

Para uma outra parte da socie-
dade, principalmente os militantes 
que foram promovidos a torcida 
de fanáticos, este resultado é o das 
oitavas de final do campeonato. 

Pela frente os embargos declara-
tórios, recursos ao Superior Tribunal 
Federal, apelação para o Tribunal 
Superior Eleitoral e finalmente 
o Supremo Tribunal Federal. O 
campeonato não acabou tem muito 
jogo pela frente, muita mentira a ser 
fabricada, notícias falsas e aquele 

mesmo canto da torcida: golpe, 
golpe...onde foi assegurado todos os 
direitos de defesa, a contraprova e 
nenhuma chance de convencimento 
de sua inocência.

Os argumentos da peça acusado-
ra foram considerados pelos lulistas 
e lunáticos como uma mentira onde 
afirma o ex-presidente que de sua 
residência a Polícia Federal não 
encontrou nenhum objeto valioso, 
uma obra de arte, não encontrou 
nada, talvez uma alusão ao ex-go-
vernador do Rio de Janeiro onde a 
polícia encontrou uma fortuna em 
joia, obra de arte, dinheiro, etc.

A Polícia Federal encontrou 
na residência do ex-presidente os 
documentos que comprovam o favo-
recimento da construtora OAS com 
o tríplex do Guarujá e descobriu 
ainda um outro apartamento em São 
Bernardo do Campo em que a sua 
defesa “fabricou” grosseiramente 
recibos com datas que o calendário 
não acusa. Por pouco não saiu um 
recibo atado de 30 de fevereiro para 
forjar um falso aluguel.

Até agosto teremos muitas notí-
cias, mentiras, campanha eleitoral 
na rua e possivelmente o seu nome 
na urna eletrônica atendendo os 
caprichos da legislação brasileira 
de ter um presidente condenado, 
cumprindo pena e dando expediente 
no Planalto e à noite se recolhendo 
na Papuda. É possível e há proce-
dência desta aberração jurídica em 
alguns municípios brasileiros. Só 
faltava esta, onde espera-se que os 
magistrados deste país tenham um 
pouco de juízo.

O país está mudando e ainda, 

parte da sociedade, apesar de não ter 
uma cultura política desenvolvida 
constrange assistir estas manifesta-
ções de ruas, estes grupelhos faná-
ticos de camisa vermelha símbolo 
de um pensamento ideológico de 
esquerda (?) que não imagina o 
que está ocorrendo no país vizinho 
a Venezuela.

Esta facção não percebe que o 
que está sendo julgado e condenado 
é um modelo de governo e de políti-
ca que não funciona mais. Os velhos 
políticos estão vendo o sol nascer 
quadrado: deputados, senadores, 
ex-governadores, um ex-presidente 
e possivelmente outros ex-presiden-
tes terão o mesmo destino.

No julgamento do ex-presidente 
o retrato deste novo país, mesmo 
que não haja uma maturidade polí-
tica por parte da sociedade, os meios 
de comunicação levam a imagem e 

a realidade que estamos experimen-
tando: jovens juízes, jovens desem-
bargadores e jovens defensores e 
logo atrás velhos advogados, velhos 
políticos completamente deslocados 
desta nova imagem de pessoas que 
o país está construindo.

Patética a figura de um ex-
-presidente fazendo discurso em 
recintos fechados, com gritos de 
ordem e palmas garantidas, pois 
não tem coragem de discursar em 
um recinto aberto. O eco das vaias 
que o presidente Lula recebeu no 
Maracanã, nos Jogos Pan-ameri-
canos, o marcou profundamente. 
Discurso em praças públicas só em 
redutos petistas, no Norte ou sertão 
nordestino, com plateia custeada 
pelos sindicatos.

Portanto, caro eleitor/leitor 
ouviremos muita mentira, a presi-
dente do partido dos Trabalhadores 
incitando a baderna, sangue, e a 
insistência na candidatura de Lula, 
que se tivesse um rasgo de decência 
se retirava da política pois se trata 
de um condenado sem a mínima 
condição de dirigir um país, uma 
personalidade que acha que “rou-
bar (corrupção) é carregar algo”, 
possuir residência de luxo para ser 
o dono de fato é necessário escritu-
ra, ou seja, um indivíduo que não 
entende que a justiça é o fim não é 
o meio, como pretendiam fazer com 
a corrupção organizada!

Enquanto isso o presidente 
Temer está preocupado em restabe-
lecer a sua imagem ética e a ex-pre-
sidente Dilma fazendo discurso em 
francês na Europa. É golpe, golpe...

“Esta facção não percebe que o que 
está sendo julgado e condenado é um 
modelo de governo e de política que 

não funciona mais.”

Saída estratégica
Circula nas rodas políticas de 

Pinda, com amplificação nas redes 
sociais, que o vereador Ronaldo 

Pipas pensa em 
não disputar a 
reeleição. Pelo 
que se ouviu, 
duas hipóteses 
são considera-
das: estaria mo-
tivado a somar 
forças no palan-
que de Rafael 

Goffi na eleição de deputado deste 
ano, e posteriormente no pleito 
de 2020, ou desencantou da vida 
pública.

Saída de emergência
Pela voz corrente no mercado 

político de Pinda, não é apenas Ro-
naldo Pipas que poderá estar fora 
da reeleição em 
2020. Comen-
ta-se que verea-
dor Toninho da 
Farmácia tam-
bém. O motivo, 
segundo a ‘boca 
pequena’, é o 
‘respingo’ da 
ação de impro-
bidade (pelo uso indevido do carro 
oficial da Câmara) que responde 
juntamente com o ex-vereador 
Martins Cesar. Este, por precaução, 
já pulou do barco, digo, da vida pú-
blica na legislatura passada.

Deputado & deputáveis
Quem segue em definição par-

tidária para desfilar na passarela 
eleitoral este ano é o advogado Aziz 

Boulos .  Ele , 
que já presidiu 
a OAB de Pinda 
e mantém um 
vínculo com os 
profissionais do 
Direito em toda 
região, é aposta 
do renomado 
doutor, escritor 

e professor Luiz Flávio Gomes 
(autor de um livro específico sobre 
a Lava Jato) para compor uma do-
bradinha nesta eleição. 

Por falta de um, dois...
Cresce a possibilidade do grupo 

político ligado ao prefeito Fábio 
Marcondes oferecer duas candida-
turas a deputado este ano. O verea-
dor mais votado na última eleição, 
Fábio Matos do PCdoB e o secre-
tário municipal 
de Cultura de 
Lorena, Toto de 
Oliveira Bastos 
do PPS. Matos, 
tem trabalho 
predominante 
no esporte re-

gional, e atra-
vés da moda-
lidade tênis de 
mesa e apoio 
aos esportis-
tas da ‘Melhor 
Idade’ tem po-
pularizado seu 

nome no Vale. Bastos, no segmento 
jovem e cultural, interage com vá-
rias faixas sociais e sedimenta seu 
nome em meio à Renovação Caris-
mática. Pela conjunção partidária, 
Fábio trabalharia com o universo 
de 40 mil votos, enquanto Toto, 
buscaria números acima de 75 mil 
votos para se eleger.

Aritmética política
Partindo de um pressuposto que 

em política nem sempre ‘dois mais 
dois são quatro´, alguém precisa dar 
um toque a turma do PMDB de Gua-
rá e seus aliados, que num horizonte 
de onze, nem sempre seis é mais 

Aziz Boulos

Fábio Matos

que cinco. Ou seja, necessariamente 
quando se tem a ‘caneta’, mais cedo, 
mais tarde, cinco pode significar 
bem mais que seis. Tudo é uma 
questão de ‘acordar o gigante’...

Chutando na trave!!!
Esta semana o mercado político 

de Guará registou algumas gafes da 
administração Marcus Soliva dignas 
de notas. Pra começar, a Prefeitura 
realizou uma coletiva de imprensa 
na quinta-feira para informar a 
programação do Carnaval. Nada 
demais, se o protocolo, ou quem res-
ponde por ele, não tivesse esquecido 
de convidar a Oesg - Organização 
das Escolas de Samba de Guara-
tinguetá. Entre outras, o vereador 
Pedro Sannini (da base) ‘jogou... 
no ventilador’, ao forjar um ofício 
insuando um pedido de redução nos 
valores dos ingressos, supostamente 
após ouvir ‘por de trás das portas’ do 
gabinete, a deliberação do oficial. 
Perguntem ao Toninho Malvadeza...

Tutela antecipada
O recesso nem terminou na Câ-

mara de Guará e os peemedebistas já 
estão fazendo lobby e conchavos para 
garantir a futura mesa administrativa 
da Casa. De acordo com a especula-
ção, o PMDB gostou tanto da ideia 
de se alinhar com o PSDB e com 
meio PSD para derrotar o prefeito, 
que resolveu aproveitar a ‘união de 
interesses’ para tomar a presidência 
do Celão. No mercado de apostas, 
prevalece a tendência que na hora 
de definir ‘quem’, a coisa racha, com 
o surgimento de uma ‘terceira via’.

Dinheiro na conta
Duas emendas do deputado 

estadual Vaz de Lima já movimen-
taram o caixa da Prefeitura de Gua-

rá com mais de 
‘meio milhão de 
reais’. A pedi-
do do vereador 
Marcio Almei-
da, o deputado 
conseguiu junto 
ao governo do 
Estado recursos 
para equipamen-

tos e custeio da Saúde. Para garantir 
a liberação do dinheiro em tempo 
recorde, Almeida disse que em 
atenção à cidade, Vaz acompanhou 
pessoalmente todos os trâmites até 
o deposito em conta.

‘Chutando o pau da barraca’
Rolou pelas esquinas e balcões 

do Mercadão de Pinda, que por 
falta de espaço no PSDB - leia-se 
Rafael Goffi, o vereador Roder-

ley Miotto teria 
rompido com o 
PSDB e admiti-
do nos bastido-
res a condição 
de prefeiturável 
em 2020. Fala-
ram ainda que 
p e l o  m e s m o 
motivo (Goffi e 

Alckmin) o próprio ex-prefeito Vito 
Ardito teria se desligado do ninho 
tucano, para disputar uma cadeira 
no Congresso, já que o clima é de 
mudança total no cenário político 
nacional.

Vaz de Lima

Política de jovem, hábitos...
...de velho O prefeito de Ca-

choeira Paulista, Edson Nota, pode 
não conseguir transferir os votos 

necessários ao 
vereador Breno 
Arraya, como 
seu prometi-
do sucessor na 
Prefeitua, po-
rém sua rejeição 
já incorporou a 
imagem do afi-
lhado. Pelo que 

se ouve dos mais experientes, rejei-
ção é bem mais fácil de transferir 
que votos. Alguém duvida? 

Circuito do poder econômico
O empresário e presidente do 

Clube Comercial, Renato Marton, 
esteve reunido com um grupo de em-

presários e em-
preendedores de 
Lorena e região 
interessados em 
planejar a cida-
de para os pró-
ximos dez anos. 
Comenta-se que 
os assuntos po-
líticos, ligados a 

nomes e candidaturas, tanto a Prefei-
tura como a Câmara ganharam desta-
que entre o grupo seleto do encontro...

Domador
Circula entre os políticos de Cru-

zeiro que o prefeito Thales Gabriel 
está feito domador de feras em sua 
própria administração, dado a diversi-
dade de ‘lideranças’ que reúne em seu 
estafe. Segundo a patuleia, sua equipe 
de governo está repleta de ex-candi-
datos, viúvas eleitorais, postulantes a 
vida pública e muitos afins... Já dizia 
o saudoso Hamilton Vieira: “ciúmes 
de homens na política, é pior que...”

Bem melhor de como...
...começou Numa análise geral 

sobre os primeiros doze meses de 
governo de Thales Gabriel frente a 
Prefeitura de Cruzeiro, muitos admi-
tem que a cidade hoje nem se compara 
a do mesmo período do ano passado. 
A julgar da autoestima do funciona-
lismo público, o equilíbrio financeiro, 
os ares de organização, seguido das 
obras e a movimentação da máquina 
administrativa, acredita-se que o mais 
jovem prefeito da história da cidade 
pode carimbar seu passaporte para 
próxima temporada, inibindo ‘outras’ 
tendências eleitorais.

Cartilha do desenvolvimento
Quem transita com frequência 

pelos corredores da Prefeitura de Lo-
rena percebe a vice Marietta Bartelega 

mais frequente 
no gabinete do 
prefeito.  Se-
gundo a ‘radio 
peão’, a ideia é 
afinar-se com a 
cartilha de Fabio 
Marcondes, para 
uma continuida-
de no sistema 
de governo que 

acontece com mais 70% de aprova-
ção, segundo as últimas pesquisas, 
inclusive a da Fiesp - Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo.

Renato Marton

Saindo das ‘tocas’
Como fruto da temporada de Car-

naval, algumas figuras que gravitam 
em torno de lideranças políticas em 
Guaratinguetá, após quatro anos de 
‘hibernação’, saíram da ‘galeria’ dos 
criticados (por não terem realizado 
a festa) para ‘vitrine’ dos críticos, 
pelo simples fato de que ‘alguém’ 
deliberou fazer o espetáculo...

Breno Anaya

Marietta Bartelega
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Paciente acusa Santa Casa de 
Lorena por negligência médica
Médicos cancelam cirurgia da jovem três vezes; operação é realizada em São José

Atendimento de equipe de Vigilãncia durante campanha de imunização contra a febre amarela na região

Rafaela Lourenço
Lorena

A Santa Casa de Misericór-
dia de Lorena voltou a ser 
alvo de reclamações. Uma 
jovem de Guaratinguetá acu-
sa o hospital de negligência 
médica após sua cirurgia 
de retirada da vesícula ser 
desmarcada três vezes. O hos-
pital negou o procedimento 
irregular e afirmou que abrirá 
uma sindicância para apurar 
o caso.

A estudante de 25 anos, 
Jamile Nobrega, começou a 
passar mal no início do mês. 
Ela foi quatro vezes à Santa 
Casa de Guará, foi medicada 
e voltou para casa. Como não 
conseguia um atendimento 
especializado, buscou os ser-
viços da Santa Casa de Lorena.

Apesar de chegar ao muni-
cípio vizinho com a esperança 
de soluções, seu caso apenas 
piorou. Jamile deu entrada 
no Pronto Atendimento no 
último dia 6, quando rece-
beu antibióticos antes de ser 
mandada de volta para casa.

Já na terça-feira, dia 9, a 
estudante voltou ao hospital, 
passou por outro médico, 
fez exames e novamente 
foi orientada a voltar para 
casa, inclusive a procurar um 
gastroenterologista, pois não 
era caso de cirurgia.

Três dias depois, Jamile 
agendou uma consulta em 
uma clínica particular. Ao che-

gar ao consultório, o médico 
que a atendeu era o mesmo 
em que ela havia passado na 
Santa Casa. De acordo com a 
paciente, ele a orientou a ir 
para o hospital e passar por 
uma cirurgia pois sua vesícula 
estava inflamada. Chegando 
ao hospital, passou a infor-
mação sobre a urgência de 
sua cirurgia. “A médica de 
plantão me encaminhou para 
o cirurgião, e ele disse que ia 
me internar para me operar 
no dia seguinte”, contou a 
jovem, que fez o jejum. “Mas 
no sábado, o médico disse 

que ele tinha uma cirurgia 
maior para fazer, e que após 
às 18h era horário de baleado 
chegar no hospital”. Jamile foi 
remarcada para o domingo. 

No dia seguinte, a história se 
repetiu. Ela teve o atendimento 
desmarcado novamente. “Ele 
chegou no quarto e disse que 
não ia dar para me operar, por-
que estava sozinho no Pronto 
Socorro. A enfermeira confir-
mou que ele sempre fica, então 
quis dizer que poderiam ter 
casos mais importantes. E 
não me operou, mesmo sendo 
caso de urgência”.

No mesmo dia, a paciente 
e sua mãe, entraram em con-
tato com o plano Santa Casa 
Saúde São José dos Campos e 
conseguiram uma transferên-
cia para o município, mas a 
Santa Casa de Lorena propôs 
que ela ficasse para ser ope-
rada na terça-feira seguinte. 
A jovem preferiu esperar, 
retornou na terça-feira, mas 
ao chegar no hospital recebeu 
a informação de que não 
seria operada porque o arco 
cirúrgico estava quebrado há 
mais de uma semana. “Fiquei 
porque me deram a certeza de 

que eu seria operada terça, e 
como é mais perto da minha 
casa, achei melhor. Mas aí 
cheguei e foi essa palhaçada 
toda. Já era para eu estar em 
casa, em recuperação. Cada 
hora é uma desculpa e nem 
me passaram um prazo para 
arrumar esse equipamento”, 
lamentou Jamile, que foi 
transferida para São José e 
operada no último dia 19.

Ela recebeu alta médica 
apenas na última quarta-feira, 
pois teve complicações devido 
à demora, e precisou drenar 
toda a inflamação.

Questionada pela reporta-
gem do Jornal Atos, a Santa 
Casa de Lorena alegou em 
nota que a paciente deu en-
trada no hospital no último 
dia 12, passou por exames 
clínicos de praxe, foi tratada 
e medicada. “Após a ava-
liação da equipe cirúrgica, 
optou-se pela internação 
hospitalar para tratamento 
clínico, e possível realização 
de cirurgia eletiva, onde não 
há risco de morte”.

Sobre os cancelamentos 
da cirurgia, a entidade afir-
mou que “...devido o cres-
cente aumento de pacientes 
em busca de tratamento 
médico vindos de outras 
cidades da região, com casos 
de urgência e emergência 
nos finais de semana, os 
casos com gravidade me-
nor passam a aguardar o 
agendamento, seguindo 
as recomendações sobre a 
Política de Humanização 
do Sistema Único de Saúde 
(trecho da nota)”.

Quanto ao arco-cirúrgico, o 
aparelho está em manutenção 
e os pacientes que precisarem 
do equipamento serão trans-
feridos para outras unidades 
da região. A previsão do con-
serto se encerrou na última 
quinta-feira.

A Santa Casa afirmou ainda 
que foi aberta uma sindicân-
cia interna para investigar 
as informações equivocadas 
a respeito dos aparelhos ne-
cessários para a realização da 
cirurgia, passadas de modo 
informal a paciente.

Em gestão compartilhada 
com a entidade, a Prefeitura 
de Lorena também foi pro-
curada pela reportagem e 
destacou que não responde 
pelo atendimento particular 
do hospital, mas apenas pelo 
serviço da rede SUS (Sistema 
Único de Saúde).

O Ambulatório da Santa Casa de Lorena, que foi acusado por paciente de negligência em atendimento; hospital abriu sindicância interna
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Cruzeiro aguarda exames sobre morte de menina de 
14 anos com suspeita de contágio de febre amarela
Campanha tenta conter avanço da doença na região; Vale conta com um caso confirmado e seis suspeitos

Flamboyant tem novo atraso confirmado, entrega esperada para abril
Moradias devem ser entregues após testes de rede esgoto, que tem previsão de finalização para sessenta dias

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A entrega do Residencial 
Flamboyant deve ser reali-
zada somente em abril, de 
acordo com a secretaria de 
Assistência Social de Guara-
tinguetá. O imbróglio sobre 
as obras e a entrega das cha-
ves se estende desde 2013. 
Há um ano, a promessa era 
que até setembro, parte do 
Flamboyant seria entregue. 

Mas a previsão é que restem 
ainda sessenta dias para que 
testes com a rede de esgoto 
sejam realizados.

Em janeiro de 2017, a pro-
messa era de finalização das 
obras ainda naquele ano. “O 
fato é que agora o residencial 
vai sair do papel. Existe uma 
programação de entrega do 
bloco 1 para daqui a oito me-
ses”, destacou o secretário de 
Assistência Social, Alexandre 
Dias, em entrevista ao Jornal 

Atos, à época.
Mas um ano se passou e 

nenhuma moradia foi entre-
gue, mesmo após o sorteio 
das chaves e a divulgação dos 
contemplados do Flamboyant 
1. Na mesma época, Dias 
confirmou que os blocos 2 e 3 
seriam entregues no máximo 
um ano depois. Procurado 
para responder nos últimos 
dias sobre o andamento das 
obras e a data de entrega 
das chaves, Dias preferiu não 

responder ao Atos.
Por meio de uma nota enca-

minhada pela Comunicação, 
o Executivo citou que todas 
as etapas necessárias para 
a entrega do Flamboyant fo-
ram concluídas e que, nesse 
momento, é aguardado um 
laudo da Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo), devido ao projeto 
apresentado pela construto-
ra em relação a limpeza do 
esgoto.

“Esse laudo foi liberado 
na última semana e, com 
essa liberação, a construtora 
responsável pela obra terá 
agora 45 dias para finalizar 
os últimos detalhes da obra, 
e mais 15 dias para serem 
feitos todos os testes”, expli-
cou o comunicado oficial do 
Executivo.

Durante o prazo total de 
sessenta dias, serão con-
cluídos os últimos ajustes 
do Residencial Flamboyant. 

“A Caixa Econômica Fede-
ral decidiu então que serão 
entregues os três empreen-
dimentos (Flamboyant 1, 2 
e 3), com a previsão para o 
final de março ou começo de 
abril”, conclui a nota.

O investimento para a uni-
dade 1 do residencial é de 
R$ 16,8 milhões do Governo 
Federal. O Flamboyant 2 tem 
investimento de R$ 15,4 mi-
lhões e o conjunto 3 tem um 
aporte de R$ 16,4 milhões.

Lucas Barbosa
Região

Com um caso confirmado e 
seis suspeitos de febra amare-
la, desde a última quinta-feira 
o Vale do Paraíba participa da 
campanha nacional de vacina-
ção, que pretende imunizar 
até dois milhões de pessoas 
na região. A morte de uma 
moradora de Cruzeiro, com 
suspeita de infecção pelo 
vírus RNA, aumentou a preo-
cupação na região na última 
semana.

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, a campanha 
de vacinação, que ocorre em 
38 municípios, será realizada 
até 17 de fevereiro. A dose 
fracionada tem o potencial de 
imunização de até oito anos.

O único caso confirmado de 
febre amarela na região foi re-
gistrado na última quarta-fei-
ra, em São José dos Campos. 
Segundo o Hospital Vivalle, o 
paciente de 50 anos, que se-
gue internado, teria contraído 
o vírus durante uma viagem a 
Mairiporã-SP, que contabiliza 

23 casos confirmados e oito 
mortes.

A maior cidade do Vale 
ainda investiga se a febre 
amarela vitimou um jovem 
de 28 anos, no último dia 10.

Já na tarde da última quinta-
-feira, uma adolescente de 14 
anos, moradora de Cruzeiro, 
morreu no Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas, em São 
Paulo. Em nota oficial, a Pre-
feitura de Cruzeiro informou 
que a jovem, que não teve a 
identidade revelada, esteve 
recentemente com a família 
em Monte Verde-MG, local em 
que há casos de febre amarela. 
Antes de ser transferida para 
a capital, a garota chegou a 
ficar internada na Santa Casa 
de Cruzeiro. O Executivo res-
saltou ainda que “pelo último 
boletim médico, afastou-se a 
hipótese de febre amarela, 
mas seguimos aguardando 
resultado da necropsia”.

Em Pindamonhangaba, a 
Prefeitura revelou, em nota 
oficial que na tarde da última 
quinta-feira, que foi descarta-
da a suspeita de febre amarela 

do morador L.O.B de 41 anos. 
O homem segue internado em 
Taubaté, diagnosticado com 
dengue. 

Aparecida também possui 
um caso suspeito. Segundo a 
Vigilância Epidemiológica, o 
homem é morador de Potim e 
está internado desde a última 
segunda-feira na Santa Casa 
de Aparecida. Familiares do 
paciente informaram aos 
médicos que ele viajou recen-
temente para Guararema-SP. 
O resultado do exame será 
revelado até o próximo dia 1. 
Na edição do último dia 25, o 
Jornal Atos divulgou opinião 
do diretor da Santa Casa, Bru-
no Dias, que descartou de for-
ma não oficial que o paciente 
tenha a febre amarela. 

Em Potim, a diretoria de 
Saúde negou a informação, 
dizendo não haver nenhuma 
notificação oficial quanto 
ao caso suspeito de febre 
amarela na cidade. A direto-
ria informou que o paciente 
também está fazendo testes 
para outras doenças como lep-
tospirose, dengue e púrpura.

Na manhã da última quarta-
-feira, a Vigilância Epidemio-
lógica de Potim realizou uma 
visita à residência do paciente, 
onde foi feito o bloqueio 
e busca ativa a criadouros 
de mosquito Aedes aegypti, 

sendo que várias casas apre-
sentaram criadouros.  

Os outros dois municípios 
da região que contam com 
casos suspeitos são Taubaté, 
com dois registros, e Jacareí, 
com um. 

Vacinação – A lista comple-
ta dos pontos de vacinação 
contra a febre amarela no 
Vale do Paraíba pode ser 
acessada pelo site oficial do 
Ministério da Saúde, através 
do link saude.sp.gov.br.

Foto: Divulgação
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Mesmo com queda de homicídios, região 
é a mais violenta do Estado em 2017
Lorena lidera casos na sub-região 3, com 28 mortes; Pinda registra queda de 35%, comparado a 2016

Viaturas da Polícia Militar estacionadas em praça no Centro de Cruzeiro; região conseguiu reduzir índices de criminalidade em 2017

Lucas Barbosa
Regional

Um levantamento divulga-
do pela secretaria de Segu-
rança Pública do Estado, na 
última quarta-feira, revelou 
que apesar de uma queda de 
23% no número de vítimas 
de assassinato em 2017, 
comparado ao ano anterior, 
o Vale do Paraíba segue como 
a região mais violenta do in-
terior de São Paulo. Mesmo 
com dois homicídios a menos 
do que em 2016, Lorena 
lidera o número de casos na 
sub-região 3, que conta com 
outros oito municípios.

De acordo com os dados, 
enquanto no ano passado 
349 moradores da região 
tiveram suas vidas ceifadas 
pela violência, em 2016 o 
número chegou a 463.

Do total de casos no ano 
passado, 328 foram registra-
dos como homicídios dolosos 
(quando existe a intenção 
de matar) e 21 latrocínios 
(roubo seguido de morte). 
Já em 2016, um total de 428 
pessoas foram assassinadas, 
e 25 perderam as vidas ao 
serem assaltadas.

Mesmo com a redução dos 
índices, pelo segundo ano 

consecutivo o Vale do Para-
íba permanece como mais 
violento do que as outras oito 
regiões do interior do Estado.

As estatísticas apontaram 
que com 28 homicídios do-
losos em 2017, Lorena foi 
a cidade mais violenta da 
sub-região 3 da RMVale, 
com uma média de mais de 
dois assassinatos por mês. 
O índice sofreu uma queda 
de 6% comparado a 2016, 
quando trinta moradores 
foram mortos.

Na vice-liderança da sub-
-região 3, aparece Guaratin-
guetá com 22 assassinatos, 
mesmo número registrado 
em 2016.

Também registraram as-
sassinatos no ano passado, 
Potim (7), Cunha (5), Piquete 
(3), Aparecida (2), Cachoeira 
Paulista (2), Canas (2) e Ro-
seira (2). 

Na sub-região 4, que conta 
com oito cidades, apenas 
Cruzeiro (15) e São José do 
Barreiro (1).

Integrante da sub-região 2, 
Pindamonhangaba registrou 
uma queda de 35% no núme-
ro de vítimas de homicídios 
dolosos em 2017, comparado 
ao ano anterior, de 34 para 
22 casos.

Foto: Jéssica Dias

Sistema de videomonitoramento ganha reforço em Pinda
Cidade é contemplada com implantação do Detecta; ferramenta identifica criminosos e veículos em situação irregular

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Dando continuidade ao 
projeto de ampliação e oti-
mização do sistema de video-
monitoramento de segurança 
de Pindamonhangaba, a 
Prefeitura firmou na última 
semana um termo de coo-
peração com o Governo do 
Estado para a implantação 
do “Sistema Detecta”. A ferra-
menta reúne o maior banco 
de dados de informações 
policiais da América Latina, 
possibilitando a identificação 
de criminosos procurados 

pela Justiça e veículos em 
situação irregular.

Implantado em 2014 pela 
gestão do atual governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), o De-
tecta monitora as imagens de 
3.144 câmeras espalhadas por 
1.497 pontos de todo o Estado.

Ao captar a placa de auto-
móveis, a ferramenta de in-
teligência automaticamente 
consulta um banco de dados, 
que informa se eles são pro-
dutos de roubo ou possuem 
outro tipo de irregularidade 
apontada pelo Detran - SP 
(Departamento Estadual de 
Trânsito do Estado).

O sistema também tem a 
capacidade de identificar, 
através da análise da fisiono-
mia de pedestres, criminosos 
foragidos da Justiça.

Além do Detran, o Detecta 
tem acesso ao sistema de 
bancos de dados das polícias 
Civil e Militar, RDO (Regis-
tro Digital de Ocorrências), 
Fotocrim (Sistema de Fotos 
Criminais) e do IIRGD (Insti-
tuto de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt).

De acordo com o secretá-
rio de Proteção e Bem-Estar 
de Pindamonhangaba, José 
Sodário, a expectativa é o 

que sistema, que fiscalizará 
através das 16 câmeras do 
COI (Centro de Operações 
Integradas), seja implantado 
até o fim do primeiro semes-
tre do ano. “Esta ferramenta 
será fundamental para quali-
ficarmos ainda mais o nosso 
sistema de segurança. Ele 
dará condições para identi-
ficarmos com rapidez e efici-
ência pessoas e veículos que 
estejam em situação irregu-
lar. Inicialmente investiremos 
apenas R$ 1 mil para a com-
pra do link, e posteriormente 
teremos um gasto mensal de 
apenas R$ 600”.

Avanço – No último dia 16, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba revelou que solicitará 
o apoio de moradores para 
ampliar seu sistema de video-
monitoramento de segurança 
em 2018. Na ocasião, o Exe-
cutivo explicou que solicitará 
que as imagens de câmeras 
particulares sejam repassadas 
ao COI para a vigilância de 
pontos estratégicos da cidade.

Na sequência, a Prefeitura 
analisará quais vias possui-
rão o número necessário de 
câmeras inscritas, capazes de 
registrarem a movimentação 
de toda a extensão do local. 

A medida é vista como uma 
alternativa para aumentar 
a vigilância em trechos que 
não contam com uma das 
16 câmeras monitoradas 
pelo COI, distribuídas pelo 
Centro, Araretama e distrito 
de Moreira César.

Segundo o Município, até 
o fim do mês será aberto um 
chamamento público para a 
inscrição dos proprietários 
de imóveis que possuem 
câmeras de segurança ins-
taladas com visão voltada 
para a rua.

Operação apreende mais de dois 
quilos de drogas em Cruzeiro

PM frustra assalto a clube de campo em Lavrinhas

Menores detidos com quase quarenta 
gramas de cocaína em Pindamonhangaba

Jovem fica ferido depois de ser atacado 
por seis cães em Pindamonhangaba

Uma operação da Dise (De-
legacia de Investigações Sobre 
Entorpecentes) prendeu na 
noite da última quinta-feira um 
criminoso em posse de muni-
ções e uma grande quantidade 
de drogas em Cruzeiro. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, após alguns meses 

Após uma denúncia anô-
nima, a Polícia Militar frus-
trou uma tentativa de assal-
to a um clube de campo na 
noite da última quinta-feira, 
em Lavrinhas. 

Segundo a PM, ao chegar 

Três adolescentes foram de-
tidos com drogas na manhã da 
última quinta-feira, em Pinda-
monhangaba. Eles estavam no 
bairro Karina quando foram 
flagrados pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de 

Um jovem de 24 anos vi-
veu momentos de terror ao 
ser atacado por seis cães na 
noite da última quinta-feira, 
em Pindamonhangaba. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima relatou que 
saia de um bar no Jardim 

de investigação, a Polícia Civil 
descobriu que uma casa no 
condomínio Eco Vale 2, no 
Distrito Industrial, era utili-
zada para o armazenamento 
de produtos ilícitos.

Ao invadirem o imóvel, os 
policiais localizaram mais de 
dois quilos de maconha, cin-

no local, os policiais se de-
pararam com três crimino-
sos tentando assaltar o bar 
do clube. Ao notarem a pre-
sença da PM, dois bandidos 
conseguiram fugir por um 
rio. Já o terceiro indivíduo 

ocorrência, uma equipe da PM 
patrulhava quando desconfiou 
da atitude de uma jovem de 16 
anos que estava sentada em 
frente à uma casa. Na aborda-
gem, os policiais localizaram 
mais dois menores de idade 

Santa Emília, quando foi 
atacado pelos animais, das 
raças pitbull e boxer.

Após ser jogado no chão, 
o rapaz recebeu diversas 
mordidas pelo corpo. Pe-
destres que passavam pelo 
local, conseguiram socorrer 

quenta gramas de cocaína e 
cinquenta gramas de crack. 
Também foram apreendidas 
seis munições de calibre 38 e 
uma balança de precisão.

O proprietário da residência, 
um jovem de 25 anos, foi preso 
em flagrante por tráfico de dro-
gas e porte ilegal de munição.

acabou capturado.
A Polícia Civil abriu um 

inquérito para apurar o 
caso, porém dois assaltan-
tes não haviam sido presos 
até o fechamento desta 
edição.

no interior da residência, onde 
foram apreendidas quarenta 
cápsulas de cocaína.

O trio foi apreendido, mas 
somente a jovem permaneceu 
detida ao assumir que era a 
dona do entorpecente.

a vítima. 
O homem foi encaminhado 

ao Pronto Socorro de Pinda-
monhangaba e liberado após 
receber curativos.

Um B.O. foi registrado para 
a busca pela identificação 
dos donos dos cães.
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Grupo CCR repassa R$ 28 milhões 
para 15 cidades do Vale em 2017

Secretário garante 
melhoria de sinalização 
de trânsito em Guará

Fundo Social abre inscrições para cursos gratuitos

Pinda é um dos municípios cortados pela Via Dutra que mais arrecadou com o ISS

Village Santana e Pedrinhas estão na lista de áreas 
de prioridade; serviços realizados contam com 
pintura de asfalto e colocação de placas informativas

Jessica Prata
Regional

A CCR Nova Dutra repassou 
R$ 28.297.423,62 de ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza) para os 
15 municípios do Vale do 
Paraíba às margens da ro-
dovia Presidente Dutra, em 
2017. Segundo a empresa, 
o repasse deriva do pedágio 
arrecadado, e é destinado ao 
desenvolvimento das cidades 
cortadas pela rodovia. 

A Via Dutra passa por 36 
cidades e, desde o ano 2000, 
quando a nova lei do ISSQN 
passou a vigorar, a conces-
sionária já repassou R$ 300 
milhões a esses municípios. A 
quantia revertida às cidades é 
somada proporcionalmente 

dentário gratuito para cami-
nhoneiros e o ‘Estrada para a 
Saúde’, que conta com equipes 
de médicos, enfermeiros e 
estudantes, que juntos, já 
atenderam mais de 45 mil 
caminhoneiros, desde 2005.

Segundo a CCR, Lavri-
nhas possui dez quilôme-
tros de rodovia e lucrou 
R$1.666.644,29 com o im-
posto, no ano passado. A equi-
pe do Jornal Atos entrou em 
contato com a Prefeitura para 
saber como o valor é investi-
do, mas não obteve resposta. 
Apenas o vice-prefeito, Jose 
Benedito da Silva, o Zezinho do 
Açougue (PTB), comentou o re-
passe. “É uma verba livre. Você 
pode fazer qualquer coisa na 
cidade, como investir em obras 
e pavimentação”, exemplificou.

Em outubro de 2017, Lavri-
nhas recebeu um dos projetos 
itinerantes da CCR, o BuZum, 
onde um ônibus se transfor-
ma em uma sala de teatro 
com a capacidade de receber 
cinquenta espectadores por 
sessão. A peça ‘Mamulengo’ 
foi apresentada a aproxima-
damente 455 alunos da rede 
pública, e explorava o universo 
da cultura popular brasileira.

Foto: Lucas Barbosa

Mente em Movimento, Culinária Italiana e Padaria Artesanal são novidades deste ano em Guará

Carreta passa pela rodovia Presidente Dutra; CCR encaminha R$ 28 milhões verbas para cidades da região

Pedestres utilizam faixa apagada no trânsito de Guaratinguetá; secretaria anuncia trabalhos de sinalização

conforme a quilometragem 
da rodovia em seus territórios.

De toda a região do Vale do 
Paraíba, São José dos Campos 
e Pindamonhangaba foram os 
munícipios que mais arreca-
daram dinheiro com o ISS em 
2017, sendo que SJC lucrou 
R$ 3.821.008,12 e Pinda, 
R$3.099.118,59. Silveiras 
foi a cidade que recebeu a 
menor quantia no ano, tendo 
arrecadado R$ 411.816,18.

Além do dinheiro repassa-
do, a concessionária também 
desenvolve projetos como o 
‘Caminhos para a Cidadania’, 
que aplica educação de trânsi-
to e meio ambiente aos alunos 
de 4º e 5º ano da rede pública 
de ensino, o ‘Trailer Odonto-
lógico’, que fica instalado em 
Roseira e oferece tratamento 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Alvo de reclamações de 
motoristas e pedestres, a si-
nalização de trânsito de Gua-
ratinguetá está passando por 
ajustes. Pintura de faixas de 
pedestres, colocação de placas 
indicativas e repintura de pla-
cas são realizadas, de acordo 
com o secretário de Serviços 
Urbanos, Crysantho Ferreira. 
Os trabalhos tiveram início no 
fim de dezembro e devem du-
rar até o começo de fevereiro.

Quem anda a pé precisa 
ter atenção ao atravessar as 
ruas da cidade. Dependendo 

das vias, fica quase impossível 
enxergar a faixa de pedestres. 
Moradora do bairro São Bene-
dito, a professora Kátia Guima-
rães contou que os motoristas, 
muitas vezes, não respeitam 
a sinalização. “Não está bem 
visível, mas dá para enxergar. 
Só que como tem faixas que 
estão sumindo, tem motorista 
que abusa e finge que não vê”, 
afirmou a mestra em Língua 
Portuguesa, que prefere reali-
zar seus afazeres de carro.

Mas quem dirige também se 
queixa da falta de sinalização. 
“Às vezes falta uma placa indi-
cando, ou até mesmo pintura 
de asfalto mostrando o que é 

permitido e o que não é. Na 
zona rural é mais complicado. 
Eu moro na Rocinha e até 
iluminação falta. Como vou e 
volto de carro, é menos mal. 
Mas e pra quem anda a pé?”, 
questionou o pintor Henrique 
Coelho.

Na tentativa de reduzir re-
clamações como as de Kátia 
e Henrique, o secretário Cry-
santo Ferreira colocou em 
ação, no fim de dezembro, 
uma força-tarefa para dar um 
novo aspecto para o trânsito de 
Guaratinguetá. “Demos ênfase 
na melhoria da sinalização de 
faixa de pedestres, em especial 
na região central, no Engenhei-

ro Neiva, e estamos colocando 
sinalização de solo e placas”, 
destacou.

O secretário garantiu tam-
bém que foi feita uma revi-
são completa de processos 
de compras, fornecedores, 
licitações e materiais com-
prados, como chapa de aço, 
tinta de placas e outros itens 
de sinalização. Os trabalhos 
foram retomados no início 
de janeiro, e a previsão é que 
as repinturas e colocação de 

placas sejam feitas até o fim 
deste mês. 

Entre os pontos críticos está 
a estrada das Pedrinhas, na 
zona rural. A falta de placas 
indicando a possibilidade de 
animais nas pistas, faixas refle-
xivas que auxiliem a visibilida-
de do motorista sempre foram 
alvo de reclamações. “Nós 
já fizemos a sinalização (das 
Pedrinhas) visando segurança, 
qualidade do trabalho. Todo 
material usado foi comprado 

dentro de normas rígidas de 
custo e fornecimento”.

Outro ponto crítico da cida-
de está na entrada do bairro 
Village Santana. Segundo o 
secretário, será feito um trevo 
na chegada ao bairro para 
acabar com os acidentes, que 
se tornaram comuns nessa re-
gião. “Em função de uma obra 
já aprovada para construir um 
trevo, toda melhoria que tiver 
que ser feita no Village será 
feita”, garantiu.

Foto: Leandro Oliveira

Da Redação
Guaratinguetá

O Fundo Social de Guaratin-
guetá abre na próxima segun-
da-feira inscrições para nove 
cursos gratuitos. As inscrições 
devem ser feitas nos próximos 
dias 29, 30 e 31 das 13h às 
18h, por ordem de chegada, 
na sede do Fundo Social. A 
novidade neste ano são os cur-
sos de Mente em Movimento, 
Culinária Italiana e Padaria 
Artesanal (intensivo).

Os cursos têm duração até 

o final do ano. O Mente em 
Movimento terá trinta vagas 
disponíveis para participantes 
acima de 55 anos, com ativi-
dades rítmicas, de equilíbrio, 
coordenação motora grossa 
e fina, memória, força e de 
reflexão.

O curso tem o objetivo de 
promover e manter a saúde 
mental do indivíduo, res-
taurando e reforçando sua 
saúde física, para auxiliá-lo 
na autonomia em seu dia a dia 
social, doméstico, no trabalho 
e lazer.

Outras vagas abertas são 
para o curso Circuito Multi-
funcional, que terá cinquenta 
vagas disponíveis, e Pilates no 
Solo, com trinta vagas, os dois, 
para participantes acima de 
55 anos. Já para as atividades 
de Tênis de Mesa e Ginástica 
não foram definidos os núme-
ros de vagas. Tênis será para 
crianças a partir de sete anos, 
adolescentes e idosos.

O curso de Culinária Italia-
na “Muito mais que macar-
rão” tem a proposta “dieta 
mediterrânea – como utilizar 

produtos simples e frescos 
com baixo custo para uma 
dieta saudável”. O curso, que 
tem duração entre 36 a 40 ho-
ras, será ministrado por uma 
instrutora italiana voluntária, 
sendo a primeira parceria de 
voluntariado entre o Fundo 
Social e a multinacional AGC 
Vidros. Serão vinte vagas, com 
idade mínima de 16 anos.

As aulas de Padaria Artesa-
nal serão estendidas em três 
módulos (pães, tortas e bolos 
e confeitaria). No total, são 
sessenta vagas disponíveis, 

vinte no período da tarde e 
quarenta no período da noite. 
Para participar é necessário 
ter idade mínima 16 anos. O 
curso será dado até o final do 
primeiro semestre de 2018.

Nos cursos de Costura In-
dustrial e Costura Básica 
são dez vagas para cada. É 
necessário saber costurar, e 
a idade mínima é de 16 anos.

Para se inscrever, os inte-
ressados devem comparecer 
à sede do Fundo Social, na 
rua Sargento Baracho, nº 79, 
na Vila Paraíba, munidos dos 

seguintes documentos: cópia 
do RG, CPF, comprovante de 
residência, foto 3/4 e cartão 
do SUS. Para os cursos de 
atividade física, o participante 
deve levar atestado médico 
original.

Neste ano não haverá novas 
inscrições para o curso de GR 
(ginástica rítmica), devido à 
interrupção da atividade em 
2017. A turma já inscrita no 
ano passado fará as aulas em 
2018.

Todos os cursos serão re-
alizados na sede do Fundo 
Social de Solidariedade, com 
exceção da Ginástica, que será 
aplicada nos novos núcleos 
espalhados pela cidade. Mais 
informações sobre os cursos 
pelo telefone 3122-4030.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LORENA - 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. Em 

atendimento ao disposto no art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, o 

Sindicato dos Empregados do Comércio de Lorena, entidade sindical de primeiro 

grau, inscrita no CNPJ sob o nº 60.130.044/0001-68, Código Sindical nº 

005.133.90232-4, com endereço na Rua Major Rodrigo Luiz n.º 46, Bairro Centro, 

Cidade de Lorena, representativa dos empregados nas empresas do comércio 

varejista e atacadista que compõem o 1º e 2º Grupos do Plano da CNC, no quadro 

a que se refere o artigo 577 da CLT, dos municípios de Piquete, Canas e 

Cunha/SP, notifica as empresas do setor de que deverão descontar a contribuição 

sindical de seus empregados no mês de março (art. 582/CLT) e efetuar o 

respectivo recolhimento até o dia 30/04/2018 (art. 583/CLT) na Caixa Econômica 

Federal ou nos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de 

Arrecadação dos Tributos Federais (art. 586/CLT). Referido recolhimento deverá 

ser efetuado em guias próprias ou boletos bancários, os quais serão enviados às 

empresas sujeitas ao desconto/recolhimento. As empresas que não receberem 

aludidas guias ou boletos em tempo hábil poderão solicitá-las através do telefone 

(12) 3153.4023, e também por e-mail: seclorena@uol.com.br  ou ainda através de 

correspondência remetida à Rua Major Rodrigo Luiz nº 46, Bairro Centro, no 

Município de Lorena/SP, CEP nº 12.607-030. Estão sujeitas ao recolhimento 

diretamente à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo – 

FECOMERCIARIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas em 

Sindicato no Estado de São Paulo, bem como naquelas em que os sindicatos 

representantes da categoria ainda não tenham obtido o código sindical apropriado 

junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes ficarão sujeitas à 

multa, juros e correção estabelecidos no art. 600 da CLT, além de outras 

penalidades impostas pela Fiscalização do Trabalho.  

Lorena 20 de Janeiro de 2018.  

 

Luiz Alfredo Gervazio Pereira  

Diretor Presidente. 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
E AUTÁRQUICOS DE GUARATINGUETÁ SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da entidade supra, inscrita no CNPJ sob nº. 
53.330.551/0001-80, convoca todos (as) os trabalhadores 
(as) da prefeitura para a Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada no dia 02/02/2018, no salão social do 
SISEMUG, às 19h30min em 1ª convocação (cinquenta por 
cento mais um), ou as 20h00min em 2ª e última convocação 
com qualquer número de presentes, à Rua Alberto Torres, nº. 
111 Vila Paraíba, Guaratinguetá/SP, para deliberarem sobre 
os seguintes pontos de pauta:

1 – apresentação, discussão e aprovação das propostas de 
acordo coletivo 2018/2019

2 – deliberação de estado de greve

3 – deflagração de greve
José Eduardo Ayres de Oliveira - Presidente 

Att. Juliana Sales
Comunicação SISEMUG

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições
e Tutelas Pindamonhangaba - SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010
F: (xx) 12- 3642-4185 - Pindamonhangaba

Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa - Oficial de Registro

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
SANDRO MEDEIROS PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil solteiro, de
40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 1 de julho de 1977, residente e domiciliado na
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias nº 2240, Crispim, nesta cidade, filho de VILMAR MEDEIROS PINTO
e CLEUSA BENEDITA MEDEIROS PINTO.
DANIELA OLIVEIRA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão administradora de empresas, estado
civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em Moreira César - Pindamonhangaba - SP, no dia 21 de junho
de 1987, residente e domiciliada na Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias nº 2240, Crispim, nesta cidade,
filha de LUÍS CARLOS LEITE e MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA LEITE. 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, 20 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
JESSÉ DOS SANTOS MORAES COELHO, de nacionalidade brasileira, profissão caldeireiro, estado civil
solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 8 de julho de 1993, residente e
domiciliado na Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1748, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de FERMINO
MORAES COELHO e ROZINEIDE APARECIDA DOS SANTOS COELHO.
STEFFANY ROSA DE OLIVEIRA GODOY, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil
solteira, de 23 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 18 de outubro de 1994, residente e domiciliada
na Rua Belmiro Claro Cortez nº 125, Vila São Paulo, Pindamonhangaba SP, filha de CRISTOPHER GODOY
e ADRIANA ROSA DE OLIVEIRA GODOY. 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, 20 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
ALTAMIRO FERREIRA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de manutenção, esta-
do civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Moreira César - Pindamonhangaba - SP, no dia 19 de
novembro de 1984, residente e domiciliado na Rua Francisco de Oliveira Penteado nº 715, Socorro, nesta
cidade, filho de ALTAMIRO FERREIRA e VERA LUCIA BARBOSA FERREIRA.
GRAZIELE APARECIDA DE MELO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Aparecida - SP, no dia 19 de março de 1986, residente e
domiciliada na Rua Francisco de Oliveira Penteado nº 715, Socorro, nesta cidade, filha de BENEDICTO
RIBEIRO e VERA LUCIA DE MELO RIBEIRO. 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, 20 de janeiro de 2018

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
JORGE FABIANO DA COSTA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado
civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Cuiabá - MT, no dia 19 de setembro de 1982, residente e
domiciliado na Avenida Narizinho nº 2010, Jardim Gurilândia em Taubaté SP, filho de MAX JURANDIR DO
NASCIMENTO e JOANA JOSÉ DA COSTA NASCIMENTO.
JULYANA PEIXOTO DE PAIVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escrita fiscal, estado civil
solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 24 de novembro de 1989, residente
e domiciliada na Rua Santos Dumont nº 49, Jardim Roseli, Pindamonhangaba SP, filha de GILBERTO
APARECIDO DE PAIVA e MARCIA CRISTINA PEIXOTO DE PAIVA. 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, 20 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
RAFAEL VELLOSO E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão médico, estado civil solteiro, de 33 anos
de idade, nascido em São José dos Campos - SP, no dia 30 de novembro de 1984, residente e domiciliado
na Rua Professora Rene Maria Vandaele nº 146, Jardim das Colinas em São José dos Campos SP, filho de
EDGARD PEREIRA DA SILVA e MARIA LUIZA VELLOSO E SILVA.
ANA FLÁVIA OLIVEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil soltei-
ra, de 29 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 31 de outubro de 1988, residente e domiciliada na
Rua das Grevíleas nº 675, Village Paineiras, Pindamonhangaba SP, filha de VALDEMIR DE SOUZA e
MARIA ISOLINA DE OLIVEIRA SOUZA. 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, 20 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
CARLOS ALBERTO DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado, estado civil solteiro,
de 38 anos de idade, nascido em Aparecida - SP, no dia 29 de setembro de 1979, residente e domiciliado Rua
Waldomiro Marcondes nº 22, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BOSCO DE MELLO e
MARIA ZULMIRA SILVA DE MELLO.
TATIANA LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil
solteira, de 34 anos de idade, nascida em Guarulhos - SP, no dia 13 de janeiro de 1984, residente e domiciliada
Rua Waldomiro Marcondes nº 22, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de CARLITO LIMA DOS
SANTOS e MARIA BENEDITA DOS SANTOS. 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, 22 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
FÁBIO AUGUSTO CLEMENTINO, de nacionalidade brasileira, profissão carpinteiro, estado civil divor-
ciado, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 5 de novembro de 1979, residente e
domiciliado na Rua Dalva de Oliveira nº 41, Jardim Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de JORGE
CLEMENTINO e SILVIA HELENA CLEMENTINO.
BRUNA REGINA PENA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão tecnóloga em metalurgia,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 16 de setembro de 1983,
residente e domiciliada na Rua Dalva de Oliveira nº 41, Jardim Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filha de
LUIZ CARLOS GONÇALVES DE ARAUJO e BENEDITA APARECIDA PENA DE ARAUJO. 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, 23 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
ALEXANDER RANIERI PAIVA MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público, es-
tado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 5 de maio de 1980, residente e
domiciliado na Rua Caraguatatuba nº 115, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filho de RUBENS
MIRANDA FILHO e ÂNGELA DE PAIVA MIRANDA.
MEIRIANE SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, de
31 anos de idade, nascida em Tremembé - SP, no dia 21 de maio de 1986, residente e domiciliada na Rua
Caraguatatuba nº 115, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filha de MARIA SOARES DA SILVA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
CLEISON COCHI E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de material, estado civil solteiro,
de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 6 de abril de 1994, residente e domiciliado
na Avenida Polônia nº 552, Pasin, Moreira Cesar, Pindamonhangaba SP, filho de CLOVIS PEREIRA DA
SILVA e MARIA ANGELA COCHI.
ARIANE MAYARA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 20 de novembro de 1992,
residente e domiciliada na Avenida Abaeté nº 11, Maricá, Pindamonhangaba SP, filha de NEDILSON SILVA
e ADRIANA CEZARINA DOS SANTOS 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, 23 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
NICHOLAS FARIA IFEMIUK, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de produção, estado civil
solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 10 de agosto de 1992, residente e
domiciliado Rua Dr. Manoel Ignacio Marcondes Romeiro nº 320, Jardim Resende, em Pindamonhangaba
SP, filho de DEMETRIO GONÇALVES IFEMIUK e JANE MARIA FARIA IFEMIUK.
ANNA FLÁVIA DE ANDRADE ROTH, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em segurança do
trabalho, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 13 de julho de
1995, residente e domiciliada Rua Dr. Manoel Ignacio Marcondes Romeiro nº 320, Jardim Resende, em
Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS ROTH e ADRIANA TORRES ROTH. Apresentaram os documen-
tos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
LUCIANO GALVÃO TRAVASSOS, de nacionalidade brasileira, profissão lavador de autos, estado civil
solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pariquera-Açu - SP, no dia 9 de maio de 1997, residente e
domiciliado na Rua Jataí nº 61, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP, filho de MOISÉS JOVALIM TRAVASSOS
e MARLENE DIAS GALVÃO TRAVASSOS.
CAROLINA DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, de 19
anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 2 de dezembro de 1998, residente e domiciliada
na Rua Jataí nº 61, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LEUDO PEREIRA DE LIMA e
ROSÂNGELA DA SILVA LIMA. 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, 25 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
ALFREDO MAURO CÉSAR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado
civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 23 de maio de 1978, residente
e domiciliado Avenida Abaeté nº 423, Maricá, em Pindamonhangaba SP, filho de ORLANDO SILVA DOS
SANTOS e APARECIDA CÉSAR DOS SANTOS.
DENISE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de
38 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia 20 de novembro de 1979, residente e domiciliada Avenida
Abaeté nº 423, Maricá, em Pindamonhangaba SP, filha de NAUDI APARECIDO DOS SANTOS e DENISE
FATIMA DOS SANTOS. 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, 25 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
RAIMUNDO CLAUDIO ANJOS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente técnico, estado civil
divorciado, de 49 anos de idade, nascido em Ibitiara - BA, no dia 20 de fevereiro de 1968, residente e
domiciliado Rua José Prates da Fonseca nº 232, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filho de ADELCINA
ALVES DOS ANJOS.
PATRICIA CRISTINA DA LAPA DE DEUS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escritório,
estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 21 de julho de 1981, residente e
domiciliada Rua José Prates da Fonseca nº 232, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de SEBAS-
TIÃO ROQUE DE DEUS e ENEDIR APARECIDA DA LAPA DE DEUS. 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, 25 de janeiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
SÉRGIO CEZARO MARTINS LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços gerais,
estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 25 de dezembro de 1971,
residente e domiciliado Rua Geraldo de Almeida nº 301, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de
BENEDITO TADEU LEITE e RITA CEZARO DE BARROS.
APARECIDA DOS SANTOS PINTO DE BRITO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
viúva, de 41 anos de idade, nascida em Ilhéus - BA, no dia 5 de setembro de 1976, residente e domiciliada Rua
Geraldo de Almeida nº 301, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de MARIA MARCELINA DOS
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 2018.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro:
WESLEY  FELIPE  DOS  SANTOS,  nacionalidade  brasileira,  solteiro,  teologo, com 29 anos de idade,
natural de São José dos  Campos  SP, nascido em 07.03.1988, residente na Rua Serafim Alves de Moura
51,Vila Paiva, São José dos Campos SP, filho de  LUIZ  ANTONIO  FELIPE DOS SANTOS e de MARIA
ODETE DA SILVA.
LARISSA  TEODOSIO  MARAZZIO,  nacionalidade  brasileira,  solteira, psicologa, com 22 anos de idade,
natural de São Paulo  SP,  nascida   em 11.12.1995, residente na Rua  Expedicionário  Marcelino  Machado
Moreira 165, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha  de  MARCUS VINICIUS MARAZZIO e de JANE
MEIRE DE SOUSA  TEODOSIO.  Apresentaram os documentos  do  Art.  1.525,  do  Código  Civil  Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO nº 09 – nº CP nº 01/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: MARXCON AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ: 64.896.418/0001-01
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica acrescido ao valor original do contrato, o percentual de
5,36%, correspondendo á quantia de R$ 157.234,82 (cento e cinqüenta e sete mil, duzentos 
e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Cláusula Segunda – O valor global do 
contrato original passa a ser de R$ 3.475.633,21 (três milhões, quatrocentos e setenta e 
cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e um centavos)
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC: 30/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: A concessão de apoio financeiro por meio de patrocínio á contratada para a 
realização da etapa “Chave 4”, do evento “19ª Gincana da Solidariedade”, realizada no 
dia 25 de maio de 2018, na cidade de Lorena, São Paulo.
CONTRATADA: PASQUALIN EVENTOS LTDA CNPJ: 10.905.932/0001-37
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias a partir de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2017 PROC. Nº 513/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de botijão de gás P13 e P45 para atender 
as necessidades de diversas secretarias municipais.
CONTRATADA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CNPJ: 18.816.721/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4.
VALOR TOTAL: R$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017 PROC. Nº 521/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para aquisição equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
para os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: DPS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS EIRELLI - ME CNPJ: 00.461.107/0001-37
VENCEDORA DOS ITENS: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,60,71,72,78,79,82,83,95,96,97,98,99,100,107,
108,109,110,120,121.
VALOR TOTAL: R$ 53.850,60 (cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2018..

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2017 PROC. Nº 570/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada em manutenção 
de pavimentação asfáltica em diversas vias da municipalidade, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: PLENAPLAN CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 27.134.011/0001-10.
VALOR TOTAL: R$ 733.590,00 (setecentos e trinta e três mil quinhentos e noventa reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 PROC. Nº 592/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de alimentos para a Padaria Artesanal, 
oferecido gratuitamente á população local e regional, em situação de vulnerabilidade social.
CONTRATADA: WAGNER LUIZ DE AQUINO GRÁFICA - ME CNPJ: 05.776.595/0001-95
VENCEDORA DO ITEM: 2,6,1617,18,27,30,37,50,63,67,68.
VALOR TOTAL: R$ 5.552,74 (cinco mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e setenta e 
quatro centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2018..

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 PROC. Nº 592/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de alimentos para garantir o funcionamento 
do projeto do Pólo de Padaria Artesanal, oferecido gratuitamente á população local e 
regional, em situação de vulnerabilidade social.
CONTRATADA: H.M.A DA SILVA LORENA - ME CNPJ: 00.348.272/0001-87
VENCEDORA DO ITEM: 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,28,2
9,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,
62,64,65,66. VALOR TOTAL: R$ 12.278,80 (doze mil duzentos e setenta e oito reais e 
oitenta centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 253/18

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação de EXTRATO DE
CONTRATO do processo licitatório acima referido, onde lê-se “VALOR TOTAL: R$ 
3.000,00”, leia-se “VALOR TOTAL: R$3.260,88”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 123/2017 – PROC. 597/2017
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 de 
aquisição parcelada de água mineral galão de 20 litros, fardos de água mineral, copos 
de água mineral e vasilhames para garrafão de água mineral para diversas secretarias, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto as empresas:
EMPRESA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ: 18.816.721/0001-30, vencedora 
do item: 1 no valor total de R$ 51.611,00 (cinqüenta e um mil seiscentos e onze reais)
EMPRESA: TOTIS-X LTDA ME, CNPJ: 17.943.773/0001-04, vencedora dos itens: 2,3,4,5 
no valor total de R$ 8.336,90 (oito mil trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 124/2017 – PROC. 598/2017
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 garantir o funcionamento dos projetos de pintura em tecido, artesanato e corte e 
costura oferecidos gratuitamente a população em situação de vulnerabilidade social, o 
Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: WAGNER LUIZ DE AQUINO GRÁFICA - ME, CNPJ: 05.776.595/0001-95, 
vencedora do item: 58 no valor total de R$ 1.582,00 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais)
EMPRESA: MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ: 02.877.958/0001-90, vencedora 
dos itens: 1,4,14,15,16,17,20,24,40,42,47,48,49,52,53,56,57,65 no valor total de R$ 
19.245,46 (dezenove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
EMPRESA: ELOISA HELENA DOS SANTOS – LORENA - EPP, CNPJ: 45.634.771/0001-79,
vencedora dos itens: 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,3
3,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45, 46,50,51,54,55,59,60,61,62,63,64 no valor total de R$ 
21.322,14 (vinte e um mil, trezentos e vinte e dois reais e quatorze centavos)
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Qual deve ser a prioridade para Cruzeiro em 2018?
ENQUETE:

“O que está precisando 
mais em Cruzeiro é em-
prego. A cidade precisa de 
mais indústrias, porque está 
tudo parado. O pessoal não 
contrata e tem muita gente 
atrás. Eu não sei como que 
está a Santa Casa agora, se 
o atendimento melhorou, 
mas antigamente estava 
em crise, estava bem critico 
o estado, sem nem mesmo 
conseguir atender o povo”.

Priscila Giovanini,
32 anos, dona de casa,
Vila Regina Célia

“O problema aqui na 
cidade é a limpeza pública. 
Não tem varredor de rua 
para fazer faxina. A gente 
paga imposto, IPTU, mas 
está largada. Precisa arru-
mar, fazer capina e asfalto 
também, tem muito buraco 
nas ruas. O trecho mais 
preocupante é o bairro Vila 
Canevari, na Rua 5, perto 
do Sindicato Rural, porque 
lá está com problema”.

Paulo Sérgio de Souza,
63 anos, aposentado,
Vila Canevari

“Educação e saúde, com 
certeza, porque Santa Casa 
está um caos. A priorida-
de deve ser na saúde. Na 
educação, a gente vê que 
está muito limitado, está 
muito difícil. A Santa Casa, 
geralmente quando a gente 
precisa recorre até Lorena, 
que tem um atendimento 
mais especializado, melhor. 
Tem que recorrer a cidades 
vizinhas”.

Érica Cristina,
33 anos, inspetora de alunos, 
Expedicionários

“O asfalto. Aqui tem muito 
buraco. No Centro é de boa, 
o problema é nos bairros 
Vila Batista, Romana ou 
Itagaçaba. Estraga carro, 
moto, a gente não consegue 
ficar com a moto bonitinha 
um mês. Mas tem também 
segurança e policiamento. 
Meu esposo trabalha de 
noite, como motoboy e não 
tem polícia na rua, onde 
acontece muito assalto”.

Patrícia Moraes,
19 anos, microeempreendedora,
Jardim Paraíso

“Acho que a saúde em 
primeiro lugar dessas ne-
cessidades aqui, porque 
sem saúde não se move. 
Outra coisa que a gente 
precisa é trabalho pro povo. 
O desemprego está geral, 
todo mundo sofre. Precisei 
de um exame de tireoide 
para meu filho fazer. Fomos 
ao Pronto Socorro, mas lá 
não faz mais esse exame. 
E agora, recorro a quem?”

“O maior problema para 
mim hoje é que Cruzeiro 
está sem trabalho. O povo 
precisa de empregos urgen-
te. O pior é que o atendi-
mento da saúde está precá-
ria também, fica difícil. Fora 
a saúde, acho que outra 
coisa que precisa melhorar 
e muito aqui em Cruzeiro 
é o trabalho de limpeza de 
rua da Prefeitura. Tem que 
ter mais cuidado”.

“Na saúde falta muita 
coisa. Os pobres não são 
bem tratados. Você vai na 
Santa Casa, fica uma hora 
uma hora e meia esperan-
do. É triste. A minha esposa 
ficou ruim, fui levar ela, 
ficamos mais de duas horas 
no Pronto Socorro espe-
rando médico. Se precisar 
de coisas de saúde ‘tá no 
bico’. Fora isso, Cruzeiro 
está tudo bem organizada”.

Ana Maria da Silva Nunes,
43 anos, dona de casa,
Vila Crispim

José Flávio da Silva,
61 anos, motorista, 
Ana Rosa

Antônio Bernardes, 72 anos, 
operador de ponte rolante, 
Vila Paulista

“Eu acho que a prio-
ridade da Prefeitura de 
Cruzeiro para atender o 
povo neste ano é a segu-
rança, saúde e emprego. 
O meu irmão está há três 
anos desempregado. Ele é 
casado, mora no fundo da 
casa da minha mãe e está 
difícil pra ele conseguir 
emprego. Principalmente 
porque ele tem dois filhos 
para cuidar”.

Marcos Antônio,
62 anos, aposentado,
Vila Romana

Fotos: Francisco Assis

Desemprego e saúde são as principais 
preocupações nas ruas de Cruzeiro
Enquete do Jornal Atos aponta quais as maiores cobranças da população para o 
segundo ano de mandato de Thales Gabriel; criminalidade também é lembrada

Da Redação
Cruzeiro

Após um ano de mandato, 
o prefeito de Cruzeiro, Tha-
les Gabriel Fonseca (PR), tem 
agora a missão de acelerar 
o plano de crescimento do 
município. Em 2017, seu 
primeiro ano de governo, 
ele enfrentou dificuldades 
recorrentes no município 
em gestões anteriores.

Substituindo Ana Karin 
de Almeida (PRB), que teve 
o mandato marcado por 
denúncias e afastamentos 
do cargo, Fonseca passou o 
primeiro ano com demandas 
primárias como o “calcanhar 
de Aquiles” da Prefeitura. 
Na saúde, a Santa Casa 
seguiu pedindo atenções. 
O hospital, que passa por 
intervenção municipal des-
de agosto de 2014, teve o 
sistema mantido, em deci-
são anunciada nos últimos 
dias de 2017, ano em que o 
prefeito chegou a estipular 
duas datas para o fim da 
participação do Município 
no atendimento. Segundo 
Fonseca, a medida foi toma-
da para evitar um colapso 
financeiro do hospital no 
início do ano.

Em outras áreas, como 
segurança e geração de 
empregos, o prefeito busca 
apoio estadual e federal, 
além de uma maior parti-
cipação privada, como a 
expectativa pela criação de 

um centro comercial na Rua 
2 e a negociação de galpões 
industriais paralisados.

O ano começou com outra 

área em alta: o turismo. O 
município conseguiu em 
novembro o título de MIT 
(Município de Interesse 

Turístico), o que deu fôlego 
para investimentos no setor.

Para saber destas e de ou-
tras situações, a reportagem 

do Jornal Atos foi às ruas de 
Cruzeiro, em enquete que 
levantou as principais pre-
ocupações dos cruzeirenses.

Viatura da Polícia Civil estacionada em frente à Santa Casa de Cruzeiro; saúde e criminalidade são dois dos problemas levantados em enquete

Foto: Divulgação

Falta de água volta a prejudicar Potim
Famílias sofrem com o problema desde o Natal; Prefeitura destaca falha em poço

Rafael Rodrigues
Potim

Desde a emancipação polí-
tica administrativa de Potim, 
um dos graves problemas que 
não teve solução é quanto a 
distribuição da água. Com a 
chegada do verão é iminente 
o problema no fornecimento e 
as reclamações se acumulam.

Moradores começaram a 
se queixar no ano passado 
que o fornecimento tem sido 
interrompido com frequência. 
Lourdes Gonçalves, que mora 
no Centro da cidade, faz coro 

às reclamações. Segundo ela, 
o último fim de semana foi 
de caos devido à falta total de 
água na região. “Estamos sem 
água desde sexta-feira. Chega-
mos em casa no domingo e não 
tinha água nem para tomar 
banho. Queremos providência, 
porque moramos no Centro e 
aqui não tem água, imagina 
nos bairros”.

Os bairros de Potim sofrem 
com as constantes falhas 
históricas no fornecimento 
de água. Um dos locais que 
mais têm problemas é o Vista 
Alegre. Moradora do bairro, 

Eliana Aparecida contou 
como enfrenta a falha no ser-
viço desde o Natal. “A falta de 
água é constante. Sofremos 
no Natal, no ano novo, e até 
hoje. A gente procura a Pre-
feitura e ninguém responde. 
Eles dizem que estão esperan-
do licitação para compra de 
uma bomba, mas o problema 
nunca tem fim”.

A moradora disse indignada 
que precisa que a situação seja 
definida o mais rápido possí-
vel. “Ficar sem água não dá. 
Eu tenho duas pessoas idosas, 
e comprar água toda semana 

não tem condições. Queremos 
que a Prefeitura resolva esse 
problema de uma vez”, cobrou.

Em nota, a Prefeitura infor-
mou que o poço que apresen-
tou problema é o principal da 
cidade e vários bairros foram 
prejudicados. A nota atribuiu 
ainda ao calor o problema de 
falta de água, destacando o 
consumo excessivo devido às 
altas temperaturas dos últimos 
dias, típicas do verão, como um 
dos fatores para o problema. 
A administração pediu ainda 
para que as pessoas economi-
zem água. A busca pela água potável em Potim, que volta a ter falha de sistema

Foto: Arquivo Atos
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Prefeitura de Guaratinguetá inicia venda de 
ingressos para desfiles do Carnaval 2018

Com preços a partir de R$ 50, tíquetes
são vendidos em sites e pontos comerciais

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

À duas semanas do Car-
naval, a secretaria de Tu-
rismo de Guaratinguetá 
confirmou que a venda de 
ingressos para a folia teve 
início nesta sexta-feira. 
Shows de grupos de pago-
de e desfile das escolas de 
samba da cidade devem 
atrair o maior número de 
foliões na avenida Presi-
dente Getúlio Vargas.

Os ingressos para os 
shows dos grupos Pixote e 
Sorriso Maroto, programa-
dos para o domingo de Car-
naval (11), e segunda-feira 
(12), terão preços a partir 
de R$ 20, para o setor pis-
ta. Quem quiser assistir o 
show das arquibancadas, 
pagará R$ 40. Já o valor 
individual do camarote VIP 
é de R$ 60.

Para o desfile das cinco 

Serão colocados a venda 
1,8 mil ingressos para ar-
quibancadas. A estrutura 
conta ainda com vinte ca-
marotes, com carga total 
permitida para duas mil 
pessoas. Na concentração e 
dispersão (entrada e saída 
da avenida do Carnaval) 
serão montados alambrados 
onde será permitido assistir 
a festa sem pagar nada, 
como acontece tradicional-
mente na cidade.

Mudança – Anualmente 
eram realizadas as dis-
tribuições de senhas na 
tentativa de organizar a 
venda de ingressos. Neste 
ano, o sistema não será 
aplicado. Os pontos de ven-
da receberão os tíquetes, 
e quem chegar primeiro 
terá prioridade na compra. 
Não foi informado o limite 
permitido de ingressos por 
pessoa.

escolas de samba confirma-
das neste ano, o valor é de 
R$ 50 para arquibancadas. 
O camarote individual vai 
custar R$ 100. “Sobre esses 
valores incidem a meia-
-entrada, mediante apre-
sentação de documentos 
para crianças até sete anos, 
estudantes, professores e 
pessoas acima dos 60 anos”, 
destacou o secretário de 
Turismo, Felício Murade.

Os ingressos serão vendi-
dos a partir desta sexta-feira 
no restaurante Esperança 
do Centro e do shopping de 
Guaratinguetá, no DIP Auto 
Posto, na avenida JK e no 
Posto Ipiranga da avenida 
João Pessoa. Através do site 
ticket360.com.br será possí-
vel comprar ingressos para o 
camarote corporativo. Já no 
endereço online totalplayer.
com.br, serão vendidos tí-
quetes para o camarote VIP, 
arquibancada e pista.Pequena passista faz a festa no Carnaval de Guaratinguetá; ingressos a venda no comércio e internet

Nilmara Alves, que voltou ao comando do Manthiqueira este ano

Foto: Arquivo Atos

Após deixar Z6, Manthiqueira enfrenta o Olímpia no Dario
Laranja vem de vitória sobre o Marília, fora de casa, com gol de Pedrinho; time volta para casa após três dias

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Manthiqueira recebe 
neste sábado o Olímpia, às 
16h, pela quarta rodada 
do Campeonato Paulista 
da Série A3. A partida é a 
chance do time se distanciar 
da zona do rebaixamento. 
Depois de duas derrotas con-
secutivas nas primeira roda-
das, os guaratinguetaenses 
venceram pela primeira vez 

na A-3 e deixaram o Z6.
Contra o Marília, jogando 

fora de casa na última quar-
ta-feira, o time de Guaratin-
guetá contou as estrelas de 
dois Pedros. No ataque, Pe-
drinho fez o único gol da par-
tida, enquanto lá trás, no gol, 
o goleiro Pedrão defendeu 
um pênalti e sacramentou a 
vitória do time, que voltou a 
ter a técnica Nilmara Alves 
no banco de reservas. 

A vitória tirou o Manthi-

queira da zona de rebaixa-
mento, que na A-3 tem ao 
todo seis times.

A equipe vinha de duas 
derrotas por 2 a 0, para o 
Taboão da Serra e União 
Barbarense, em casa e fora, 
respectivamente.

O adversário deste sábado 
tem quatro pontos e vem de 
um empate em casa contra 
o Grêmio Osasco.

Debutando no terceiro 
nível do futebol paulista, o 

Manthiqueira volta a jogar 
em Guaratinguetá após dez 
dias. No primeiro jogo na 
cidade, poucos torcedores 
foram ao estádio Professor 
Dario Rodrigues Leite. Sem 
caixa para a competição, o 
Manthiqueira ainda procura 
apoiadores na região, e es-
pera que consiga atrair um 
bom público para o restante 
da temporada.

Os ingressos para a par-
tida podem ser comprados 
momentos antes da bola ro-
lar na bilheteria do estádio. 
Os preços para arquibanca-
da são R$ 20 e R$ 10, para 
meia-entrada, mediante 
apresentação de documen-
tos necessários.

Foto: Arquivo Atos


