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Santa Casa espera convênio 
para manter UTI em Aparecida
Sem verba estadual em 2019, hospital garante acordo firmado para custear atendimento 

Depois de um problemático 
2019, quando a Santa Casa 
de Aparecida não recebeu 
nenhum recurso estadual para 
manter as atividades da UTI 
(Unidade de Terapia Inten-

siva), a expectativa é de que 
em 2020 tudo seja diferente. 
A administração da entidade 
confirmou convênio firmado 
com o Estado para o repasse de 
R$ 100 mil por mês para cus-

tear os leitos. A informação foi 
confirmada esta semana pelo 
administrador do hospital, Frei 
Bartolomeu Schultz. Segundo 
ele, após um ano em iminência 
de fechar as portas, a UTI de 

Aparecida está mantida para 
2020. “O Estado garantiu e 
vamos manter a unidade em 
pleno funcionamento, dando 
atendimento para a região”, 
desabafou. Schultz relatou que 

as conversas com o governo 
do Estado se estenderam ao 
longo de 2019, e chegou a 
ser sinalizado positivamente 
em outubro.
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Aparecida inicia 
cadastro na feira

O processo de regularização da 
feira livre em Aparecida, aberto 
desde a década de 1990, promete 
ter fim ainda em 2020. A Prefeitura 
iniciou atendimento em parceria 
com a EDP Bandeirante e  sociedades 
representativas. De acordo com o 
secretário de Indústria e Comércio, 
Marcelo Monteiro, a regularização 
da feira se iniciou com a pintura e 
demarcação na avenida Monumental 
Papa João Paulo 2º para a verificação 
dos pontos, conforme cadastramento 
dos comerciantes locais.
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Movimento na Feira Livre de Aparecida; 
centro comercial é foco de ação 
de regularização de ambulantes

Foto: Arquivo Atos

Passista da Mocidade Alegre, no Carnaval 2019; Guaratinguetá volta a contar com participação de seis escolas para o desfile deste ano

Guará pode ter 
seis escolas 
no Carnaval 
após seis anos

As escolas de samba de 
Guaratinguetá receberam a 
primeira parte dos recursos 
destinados aos desfiles car-
navalescos deste ano, em 
dezembro. A subvenção total 
é de R$ 50 mil para cada 
agremiação, mas é obriga-
tório que os grupos atendam 
requisitos descritos no edital 
de chamamento público. Das 
seis escolas, apenas a Beira 
Rio não atendeu as obriga-
ções. Mesmo assim, a escola 
deve desfilar. A campeã do 
Carnaval em 2019, Moci-
dade Alegre do Pedregulho, 
cumpriu com todas as obri-
gações do edital. Acadêmicos 
do Campo do Galvão, Unidos 
da Tamandaré e Bonecos Co-
biçados também receberam 
sinal positivo.

Samu de Pinda 
passa a ter
R$ 700 mil após 
"OK" federal

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
de Pindamonhangaba foi 
oficialmente habilitado jun-
to ao Ministério da Saúde. 
Com isso, passará a receber 
o repasse do Ministério da 
Saúde no valor de R$ 777 
mil anual, em 12 parcelas. 
Desde 2017, todo o custeio 
do Samu era pago com re-
cursos do Tesouro, somando 
cerca de R$ 300 mil, com 
duas unidades: Pindamo-
nhangaba e Moreira César, 
e três ambulâncias.
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Cachoeira tem 
nova linha de 
transmissão de 
energia elétrica
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A EDP Energias do Brasil 
construirá uma nova linha 
de transmissão de energia 
elétrica, em Cachoeira Pau-
lista, que deve gerar cerca 
de setecentos empregos 
para a região. O prefeito 
Edson Mota (PL) se reuniu 
no dia 19 de dezembro 
com os representantes da 
EDP, o gestor executivo de 
meio ambiente, Eduardo 
Santarelli e o gestor ope-
racional de meio ambiente, 
Tiago Faria.

Casa da Cultura 
vira opção de 
lazer nas férias 
em Lorena

Lorena tem uma opção de 
passeio cultural para o perí-
odo de férias: a Casa da Cul-
tura. O casarão, construído 
em 1831, contém diversas 
atrações entre acerto fixo e 
eventos especiais. O prédio, 
de estilo neocolonial para 
neoclássico, abriga o Mu-
seu Padre Carlos Leôncio 
da Silva, com um acervo de 
mais de cem peças que con-
tam a história do Exército 
Brasileiro e da Revolução 
de 1932.
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Manthiqueira 
é goleado pelo 
São Bernardo 
na Copinha

O time do Manthiqueira de 
Guaratinguetá estreiou com 
uma derrota de 4 a 0 para o 
São Bernardo, pela Copa São 
Paulo de Futebol Junior. O 
jogo foi realizado no estádio 
Professor Dario Rodrigues 
Leite. A equipe volta a campo 
na próxima segunda. A com-
petição, que reúne 127 times, 
tem final no dia 25.
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Vítimas de roubos se reúnem para fazer boletins em Ubatuba

PM prende quadrilha que 
assaltou turistas em Ubatuba

Após cometer uma onda 
de assaltos durante a véspe-
ra e o feriado de Ano Novo 
em Ubatuba, uma quadrilha 
foi desarticulada pela Po-
lícia Militar na manhã da 
última quarta-feira. Além 

das prisões em flagrante 
de 16 adultos, a operação 
conjunta com a Civil apre-
endeu dois adolescentes em 
uma casa alugada no bairro 
Perequê-Açu.
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Mulher é agredida e 
ameaçada pelo marido

Um homem de 33 anos foi preso pela 
Polícia Militar na madrugada da última 
sexta-feira após agredir e ameaçar matar 
a própria esposa, em Guará. Em depoi-
mento à Polícia Civil, a vítima relatou que 
estava deitada no sofá de sua casa, no 
bairro Santa Luzia, quando seu marido 
chegou à casa por volta das 3h.
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Ubatuba amplia coleta 
de lixo e recolhe até 
sessenta toneladas na 
Operação Praia Limpa

Da Redação
Ubatuba

A coleta de lixo de Ubatuba, re-
alizada pela empresa Sanepav, foi 
ampliada devido à alta temporada, 
que começou com o feriado de 
Natal e se estende até o dia 15 de 
março. Nesse período, o número de 
caminhões, o efetivo de garis e de 
motoristas foram dobrados. 

No período diurno, com frequ-
ência diária, a coleta será das 6h 
às 14h20 nos bairros Maranduba, 
Salga, Recanto da Lagoinha, Vila 
Mariana, Cabeça de Boi, Beira Rio, 
Rio da Prata, Tabatinga, Barra 
Seca, Praia Vermelha do Norte, Ita-
mambuca, Vila Itamambuca, Félix, 
Prumirim, Perequê-Mirim, Estufa 
1, Estufa 2, Sesmaria, Sertão do 
Sergio, Rio Escuro, Fortaleza, Praia 
Dura, Praia Vermelha do Sul, Folha 
Seca, Corcovado, Jd. Marisol, Imo-
biliária, Promove, Bairro Porto do 
Eixo, Caçandoca, Pulso, Sapezinho, 
Sertão do Ingá, Sertão da Quina, 
Sertão do Araribá, Praia Sununga, 
Condomínio Domingas Dias, Praia 
do Lázaro, Saco da Ribeira, Morro 
do Tiagão e Parque Vivamar.

As segundas, quartas, sextas-feiras 
e domingos a coleta será feita nos 
bairros Ponta Grossa, Flamenguinho, 
Casanga, Pedreira Alta, Pedreira 
Baixa, Usina Velha, Sumidouro, Ta-
quaral, Puruba, Sertão do Cambuca, 
Sertão do Ubatumirim, Pé de Galinha, 
Estaleiro, Fazenda, Casa da Farinha, 
Almada, Picinguaba e Camburi.

Às terças, quintas-feiras e sába-
dos o serviço atende nos bairros 
Ressaca, Mato Dentro, Parque dos 
Ministérios, Pé da Serra, Figueira, 
Morro das Moças, Cachoeira dos 
Macacos e Monte Valério. No pe-
ríodo noturno, das 18h às 2h20, 
a coleta diária será no Barra da 
Lagoa, Itaguá, Bairro Praia Grande, 
Tenório, Praia Vermelha, Enseada, 
Toninhas, Santa Rita, Perequê-Açu, 
Silop, Sumaré e Centro 1 e Centro 
2. No bairro Ipiranguinha, a coleta 
de lixo será às segundas, quartas, 
sextas-feiras e domingos, e nos 
bairros Jardim Carolina, Samam-
baia, Bela Vista, Emaús e Vale 
do Sol serão às terças, quintas e 
sábados.

Operação Praia Limpa – Na alta 
temporada de final de ano, a Pre-
feitura de Ubatuba recolheu ses-
senta toneladas de lixo das praias. 
Denominada “Operação Réveillon 
Praia Limpa”, a ação envolveu um 
total de oitenta profissionais, com 
dez caminhões e seis máquinas. 
Foram beneficiadas as orlas das 
praias do Perequê-Açu, Cruzeiro, 
Itaguá, Praia Grande, Enseada e 
Maranduba.

A Prefeitura divulgou ainda a 
quantidade de lixo domiciliar co-
letado entre os dias 30 de dezem-
bro e 1 de janeiro uma média de 
253.106 toneladas/dia, totalizando 
759.320 toneladas no período. 
Durante os demais meses do ano, a 
coleta de lixo recolhe em torno de 
setenta toneladas de lixo por dia.

Estrutura de serviço é dobrada para atender 
demanda de turistas na alta temporada

Bastidores da Política
Agora aguentam!!!

Quem observa a política de Pin-
da percebeu que nos últimos dias a 
dupla Isael Domingues e Ricardo 

Piorino saiu a campo para fazer 
'corpo a corpo' com os eleitores com 
o discurso: ‘quem compara vota’. 
De acordo com a patuleia, essa foi 
a resposta que resolveram dar à 
oposição, que acabou passando dos 
limites em suas críticas.

Perdeu playboy
Parece que as últimas ‘gracinhas’ 

do vereador Carlos de Moura – o 
Magrão (PL) na votação dos projetos 
do Executivo – leia-se autorização de 
financiamento para pavimentação e 
iluminação pública, lhe custaram 
a oportunidade de ser candidato a 
vice com o prefeito Isael Domingues 
na reeleição, e provavelmente, sua 
carreira política, já que a população 
dos bairros periféricos de Pinda que 
receberiam as obras se revoltou 
contra o parlamentar.

Recursos & obras
O prefeito de Ubatuba, Délcio 

Sato (PSD), estreou o ano de 2020 
com recursos dos financiamentos – 
cerca de R$30 milhões – e críticas; 
aliás, muitas críticas. Sob os holo-
fotes das redes sociais, os manifes-
tantes estão cada vez mais diretos 
nas cobranças. Esta semana, até o 
'crítico' que promoveu o bloqueio de 
bens do prefeito e seus escudeiros 
gravou live com ameaças de novas 
investidas.

Pra fazer rir e chorar
A julgar pelo senso crítico da 

patuleia de Ubatuba, a desconfiança 
dos opositores – que estão se unindo 
sob o ritmo “joga pedra na Geny” – é 
que o prefeito Délcio Sato respingue 
parte dos recursos dos financiamen-
to das obras em sua campanha à 
reeleição. Para os cientistas da orla, 
mesmo com a probabilidade de Sato 
nem pensar em bancar política elei-
toral com dinheiro público, a conta 
final deverá parar na Justiça. Ainda 
mais com a movimentação ‘daquele 
primeiro escalão’ que negocia...

Proposta indecente
A procura por um vice que reúna 

as condições necessárias para 4 de 
outubro está tão frenética em Lo-
rena, que tem candidato a prefeito 
fazendo proposta para o próprio 
concorrente. Perguntem ao JC do 
'submercado'...

E por falar em vice...
...aquele personagem que quan-

do vai fazer visita eleitoral nas ca-
sas, os eleitores tem de esconder as 
filhas moças no quarto e antecipar 
a folga da empregada doméstica, 
nem com o bispo de vice vai con-
seguir emplacar.

Filme repetido
Numa análise geral sobre as ter-

ceirizações realizadas pela Prefeitu-
ra de Aparecida, praticamente todas 
acabaram como alvo do Ministério 
Público, com desdobramento na 
Justiça local e consequentemente 
com as penalidades mantidas pelo 
Tribunal de Justiça. Segundo o pes-
soal que negocia no largo da Basíli-
ca Velha, a prefeita Dina Moraes, na 
tentativa de fazer o melhor, pode ter 
conseguido autorização da Câmara 
para contratar emergencialmente 
a Anaesp, a fim de garantir aten-
dimento no Pronto Socorro – pelo 

Projeto Câmara 'nova'!!!

Francisco Assis e Eder Billota recebem Wandilson Amorim no Atos no Rádio 
para falar da futura composição da Câmara de Lorena pós 4 de outubro

Aposta para composição da futura Câmara de Lorena, Wandilson Amorim 
é um dos postulantes com aceitação em vários segmentos da sociedade para 
ocupar uma das cadeiras no Legislativo. Como policial militar da reserva, seus 
perto de 30 anos de trabalho reúnem apoio quase que unânime dos companheiros 
de farda. Entre os formadores de opinião, não deixa a desejar em nenhum dos 
assuntos pontuais da cidade como segurança, empregabilidade, infraestrutura e 
seriedade administrativa. Por seu idealismo e pela continuidade da construção de 
uma Lorena progressista, Amorim avalia partidos e principalmente um grupo de 
pessoas honestas para 4 de outubro. Talvez seja por isso que muitos prefeituráveis 
estão disputando sua filiação...

menos até março,  e ter substituído 
a secretária de Saúde – por obra e 
graça da promotora, mas não poderá 
evitar ‘dores de cabeça’ num futuro 
com o Judiciário. Talvez seja por 
isso que os vereadores do 'fogo 
amigo' não pensam em cassá-la...

Caminho estreito
Comenta-se pelos cafezinhos da 

Praça Conselheiro que o caminho 
para prefeiturável Argus Ranieri 
está cada vez mais estreito e restrito 
pelos bairros de Guará. Disseram 

que na eleição 
passada ,  e l e 
precisava des-
viar das obras 
do ex-prefeito 
Junior Filippo, 
enquanto seguia 
no encalço de 
Soliva. Já para 
essa temporada 

de caça aos votos, parece que os pro-
blemas se multiplicaram. Por onde 
ele anda e tenta fazer sua política do 
contra, esbarra em obras realizadas 
ou sendo executadas pelo prefeito 
Marcus Soliva. Difícil também a 
Argus, está sendo manter o discurso 
de candidato novo, com o histórico 
de várias tentativas e levando em 
conta que a idade chega pra todos. 
Perguntem ao Coronelzinho!!!  

Entre os três
A 273 dias das eleições, o em-

presário Renato Marton confirma 
sua vocação a candidato a prefei-
to de Lorena, entre os três mais 
cotados: Sylvio Ballerini e Major 
Lescura. A única 
dúvida entre os 
bem informados 
é a questão par-
tidária, porque 
rolou a informa-
ção velada que o 
PP de Guilherme 
Mucci – o qual 
e l e  d ivu lgou 
como sendo ‘seu’, tornou-se ‘ter-
reno escorregadio’. Parece que um 
dos caciques mais antigo – leia-se 
Paulo Maluf, rifou as nominatas das 
cidades da região à uma outra sigla, 
correndo o risco de um filiado 'dor-
mir candidato e acordar sem legenda 
para disputar a eleição'. Se existe 
trairagem na politicagem local, no 
estado a coisa deve ser bem pior. 
Perguntem à Dama da Doença...

Tudo pelo social
Ganhou quem apostou na per-

formance de Arilson Pereira em 
detrimento do vereador Marcelo 
da Santa Casa, na vida pública de 
Guará, ou seja, quando o filho do 
saudoso Cícero Pereira deixou a 
assessoria do nobre edil na Câmara 

Municipal para compor o primeiro 
escalão do governo de Marcus 
Soliva. Os meses passaram, e para 
'dor de cotovelos de quem não saiu 
da 'mesmice', o outro está sendo 
cotado como 'ponta de lança' no 
time que disputará o Legislativo em 
4 de outubro.

Aquecendo os motores
Ventos dos corredores do Paço 

Municipal dão conta que o prefeito 
Fábio Marcondes deve dar nos pró-
ximos dias o 'sinal verde' para cor-
rida eleitoral, valendo sua sucessão 

em Lorena. Pelo 
que se ouviu, a 
consulta eleito-
ral realizada há 
poucos dias ser-
viu para calcular 
a velocidade da 
largada, o 'pilo-
to principal' e 
quando o segun-
do piloto, quer 

dizer, o vice, deverá entrar em cena. 
Para quem apostava – figurantes da 
oposição – que o prefeito iria 'fazer 
cara de paisagem' na campanha, 
ficou frustrado ao saber que o ho-
mem está com 'sangue quente' para 
emplacar sua indicação no pódio...

Cada um por si...
...e os eleitores pra todos – com 

o prazo para o alinhamento parti-
dário praticamente às portas, onde 
candidatos à reeleição e postulantes 
definem suas filiações, a especu-
lação política de Lorena observa 
aquele discurso de unidade e grupo 
unido entre alguns vereadores se 
dissolvendo na Câmara. Parece que 
aquela quadrilha vai se dissolver 
antes do previsto, e se depender do 
histórico de alguns, vão estar fora 
da próxima Legislatura.

Lei de Murphy
Disseram que após uma série de 

tentativas do governador João Doria 
em conquistar a filiação do prefeito 
Marcus Soliva no PSDB local via 
capital – todas com bloqueio do 
diretório local – surgiu uma ‘luz no 
final do túnel’. Parece que fazendo 
as contas, os tucanos de Guará ad-
mitiram uma possibilidade remota 
de acomodar a situação, digo, a 
filiação, desde que o governador 
articule com Soliva a indicação do 
vice, na formação de uma chapa 
‘puro sangue’. A notícia, que segue 
como rastilho de pólvora até o Pa-
lácio de Vidro, deverá ‘zoar ainda 
mais o plantão’ do Regis Yasumura, 
que mal conseguiu tirar o Celão do 
caminho, agora vai ter enxaqueca 
só de pensar em PSDB. Perguntem 
ao secretário de Indústria Rodrigo 
Muassab!!!

Isael e Ricardo Piorino

Argus Ranieri

Fabio Marcondes

Renato Marton

Trabalho de coleta em Ubatuba; Prefeitura ampliou estrutura para alta temporada

Fotos: Divulgação PMU
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Samu de Pinda passa 
a receber R$ 700 mil 
após habilitação no 
Ministério de Saúde

Da Redação 
Pindamonhangaba

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
de Pindamonhangaba foi ofi-
cialmente habilitado junto ao 
Ministério de Saúde. Com isso, 
passará a receber o repasse do 
Ministério da Saúde no valor 
de R$ 777 mil anual, em 12 
parcelas.

Desde 2017, todo o custeio 
do Samu era pago com re-
cursos do Tesouro, somando 
cerca de R$ 300 mil, com duas 
unidades: Pindamonhangaba 
e Moreira César, e três ambu-
lâncias. Em 2018, a secretaria 
de Saúde entrou com pedido 
de habilitação junto ao Mi-
nistério. A partir da solicita-
ção, foram realizadas várias 
diligências no município e, 
em abril de 2019, o Governo 
Federal reconheceu o proces-

so como completo e correto.
A inclusão de Pindamo-

nhangaba no Samu Regional 
de Guaratinguetá e o desli-
gamento do Samu Regional 
do Vale do Paraíba e Região 
Serrana, coordenado pelo Ci-
samu, foi aprovada pela CIB 
(Comissão de Intergestores 
Bipartite do Estado de São 
Paulo) em março de 2018.

O paciente deve chamar 
o Samu em casos de dores 
no peito de aparecimento 
súbito; situações de intoxi-
cação ou envenenamento; 
queimaduras graves; traba-
lhos de parto com risco de 
morte da mãe ou do feto; 
queda acidental; crises con-
vulsivas (ataque, convulsão); 
acidentes de trânsito com 
atropelamento; traumas 
(tórax, abdômen, crânio e fra-
turas); perda de consciência 
(desmaio) e sangramentos, 
hemorragias.

Santa Casa de Aparecida espera convênio 
com o Estado para manter UTI funcionando
Sem verba estadual ao longo de 2019, hospital garante acordo firmado para custear atendimento 

A Santa Casa de Aparecida, que espera por pagamento de R$ 100 mil mensais de convênio com o Estado para manter UTI durante o ano

Fotos: Arquivo Atos
Rafael Rodrigues
Aparecida 

Depois de um problemático 
2019, quando a Santa Casa 
de Aparecia não recebeu ne-
nhum recurso estadual para 
manter as atividades da UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva), a expectativa é de que 
em 2020 tudo seja diferente. 
A administração da entidade 
confirmou convênio firmado 
com o Estado para o repasse 
de R$ 100 mil por mês para 
custear os leitos. A infor-
mação foi confirmada esta 
semana pelo administrador 
do hospital, Frei Bartolomeu 
Schultz.

Segundo ele, após um ano 
em iminência de fechar as 
portas, a UTI de Aparecida 
está mantida para 2020. “O 
Estado garantiu e vamos 
manter a unidade em pleno 
funcionamento, dando aten-
dimento par região”, desa-
bafou. Schultz relatou que 
as conversas com o governo 
do Estado se estenderam ao 
longo de 2019, e chegou a ser 
sinalizado positivamente em 
outubro, mas somente depois 
de aprovada a proposta é que 

ficou garantido o aporte de 
R$ 1,2 milhão anual, que será 
pago mensalmente até 2022. 

“Nós fizemos um cadastro 
com a proposta em um siste-

ma do Estado, no valor de R$ 
100 mil por mês durante três 
anos, e foi aprovado. Agora 
acreditamos que em janeiro 
esse recurso possa sair e, 

se tudo der certo, até 2022 
teremos o recurso garantido”, 
explicou. 

No ano passado, o adminis-
trador do hospital afirmou 

que o custo médio da UTI 
adulto, com nove leitos, gira 
em torno de R$ 250 mil, e 
apenas o Ministério da Saúde 
contribuí para a manutenção 

do atendimento. “Desses R$ 
250 mil, hoje recebemos so-
mente R$ 104 mil da União, 
e no ano passado recebemos 
como ajuda de custeio R$ 
100 mil por mês do Governo 
do Estado, mas o convênio 
encerrou-se em dezembro 
de 2018”.

Como a UTI de Aparecida 
é habilitada pelo Ministério 
da Saúde, o Governo de São 
Paulo não teria a obrigato-
riedade de manter convênio 
para custeio. Inaugurada em 
2016, a Unidade de Tera-
pia Intensiva de Aparecida 
mantinha-se com recursos 
da União e contribuições es-
taduais. Schultz destacou que 
o Governo permaneceu com 
o apoio até maio de 2017. 
Desde então, o hospital segue 
apenas com a verba federal, 
além de convênios.

Segundo ele, a expectati-
va é que agora todo fim de 
mês, além dos valores que já 
recebe, a Santa Casa conte 
também com a ajuda estadual. 
“A proposta é que a primeira 
parcela seja liberada no final 
de janeiro, e daí por diante, é 
esperado que todo fim de mês 
caia esse montante de R$ 100 
mil”, finalizou.

Iniciada há vinte anos, discussão entra em nova etapa com atendimento

Prefeitura inicia regularização para 
ambulantes da feira livre de Aparecida

Bruna Silva
Aparecida

O processo de regularização 
da feira livre em Aparecida, 
aberto desde a década de 
1990, promete ter fim ainda 
em 2020. A Prefeitura iniciou 
atendimento em parceria com 
a EDP Bandeirante e  socieda-
des representativas.

De acordo com o secretá-
rio de Indústria e Comércio, 
Marcelo Monteiro, a regu-
larização da feira se iniciou 
com a pintura e demarcação 
na avenida Monumental 
Papa João Paulo 2º para a 
verificação dos pontos, con-
forme cadastramento dos 
comerciantes locais. Pelas 
informações da Prefeitura, 
o espaço comercial envolve 
indiretamente aproximada-
mente dez mil pessoas, e por 
isso há a preocupação para 
que o projeto seja efetuado 
da melhor maneira possível.

Segundo o secretário, houve 
reuniões com os ambulantes 
para tratar quais procedi-
mentos serão tomados em 
relação à segurança, como 
a implantação de passagens 
de emergência, extintores e 
brigada de incêndio. Além das 

reuniões com os ambulantes, 
aconteceram também duas 
discussões com a EDP acerca 
da energia elétrica ao longo da 
área externa da feira.

Outra preocupação da Pre-
feitura neste âmbito é o re-
cadastramento de todo o 

comércio ambulante, que de 
acordo com os responsáveis, 
deverá durar cerca de um mês 
para que nenhum comerciante 
seja prejudicado. O formato do 
serviço de recadastramento 
ainda está sendo avaliado pela 
Prefeitura.

Para a estudante Aline Vi-
lela, 21 anos, moradora do 
bairro Aroeira, a regularização 
é benéfica para auxiliar na 
segurança, minimizando os 
riscos de incêndio na fiação 
elétrica e o desenvolvimento 
da cidade.

Movimento na Feira Livre de Aparecida; centro comercial é foco de ação de regularização de ambulantes

Foto: Marcelo A dos Santos

Base do Samu em Pinda; cidade tem R$ 700 mil com habilitação

Fotos: Bruna Silva

Da Redação
Cachoeira Paulista

A EDP Energias do Brasil 
construirá uma nova linha 
de transmissão de energia 
elétrica, em Cachoeira Pau-
lista, que deve gerar cerca 
de setecentos empregos 
para a região. O prefeito 
Edson Mota (PL) se reuniu 
no dia 19 de dezembro com 
os representantes da EDP, 
o gestor executivo de meio 
ambiente, Eduardo Santarelli 
e o gestor operacional de 
meio ambiente, Tiago Faria.

A reunião abordou assun-
tos referentes à Linha de 

Transmissão de Energia Elé-
trica de 500KV, interligando 
a subestação de Cachoeira 
Paulista à subestação de 
Estreito, no município de 
Ibiraci-MG. A obra terá um 
investimento de R$ 1,3 
bilhão.

Para o trecho da região 
de Cachoeira Paulista, a 
expectativa é de que a cons-
trução possa gerar cerca 
de quinhentos empregos 
diretos, podendo chegar 
a setecentos no pico das 
obras.

Os interessados em traba-
lhar na mão-de-obra devem 
deixar os currículos no PAT 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) de Cachoeira 
Paulista, à rua José Silveira 
Mendes, s/nº, no prédio da 
Rodoviária Nova, das 8h 
às 16h.

Cachoeira firma parceria para nova
linha de transmissão de energia elétrica

Cachoeira Paulista terá nova linha de transmissão de energia elétrica

Fotos: Reprodução
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Criminosos capturados agiam na Praia Grande; 
grupo é localizado através de celular de vítima 

PM prende quadrilha 
de assaltantes de 
turistas em Ubatuba

Turistas e moradores se aglomeram em frente à delegacia após série de roubos no dia 31, em Ubatuba

Objetos roubados por quadrilha na orla de Ubatuba na virada do ano

Fotos: Divulgação PM/PCU

Fotos: Leandro Oliveira

Lucas Barbosa
Leandro Oliveira
Ubatuba

Após cometer uma onda de 
assaltos durante a véspera 
e o feriado de Ano Novo em 
Ubatuba, uma quadrilha foi 
desarticulada pela Polícia 
Militar na manhã da última 
quarta-feira. Além das prisões 
de 16 adultos, a operação 
apreendeu dois adolescentes 

em uma casa alugada no bair-
ro Perequê-Açu.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, no fim da tarde da última 
terça-feira diversos turistas 
foram à Delegacia de Ubatuba 
para registrarem boletins de 
ocorrência após terem joias e 
aparelhos celulares roubados 
na Praia Grande. Para tentar 
evitar novos assaltos, a corpo-
ração e a PM intensificaram o 
policiamento na região.

Na tarde da última quar-
ta-feira, policiais militares 
patrulhavam a orla da Praia 
Grande, por volta das 16h, 
quando foram chamados por 
um turista que teve o celular 
roubado poucas horas antes 
por dois jovens. A vítima in-
formou que conseguiu, através 
de um aplicativo, rastrear a 
localização do aparelho. 

Na sequência, diversas equi-
pes da PM foram até o ende-
reço indicado no Perequê-Açu, 
cercando uma casa alugada 
que abrigava 18 moradores 
de Campinas-SP. 

Ao invadir o imóvel, os po-
liciais surpreenderam 16 ho-
mens e duas mulheres, que 
estavam em posse de diversos 
objetos roubados como 41 
aparelhos celulares, 47 cor-
dões de ouro, 15 correntes de 
prata, 7 pulseiras de prata e 8 
relógios.

Além de uma quantia de 
R$5.380, em um dos cômodos 
foram apreendidos um revól-
ver, 18 cápsulas de cocaína, 5 
comprimidos de ecstasy e 3 
porções de maconha. Na gara-
gem e em frente à residência 

foram localizados seis carros, 
sendo que um deles foi utili-
zado durante um roubo em 
Campinas, no último dia 29. 

As vítimas relataram a si-
tuação que gerou acúmulo 
de reclamações na delegacia. 
“Eu estava em uma festa com 
os amigos na Praia Grande e 
fui próximo do mar, sozinho, 
onde encontrei uma garota, 
só que ela estava procurando 
um irmão em um quiosque. 
Eu fui com ela, e chegando lá 
encontramos ele, e quando 
voltamos, cerca de quatro ca-
ras me abordaram e levaram 

meu celular, minha carteira 
e meu relógio. Ele estava 
armado e me ameaçou, além 
de me agredir”, contou Filipe 
Endo, 30 anos, turista de Gua-
ratinguetá.

Surpreendido pelo assaltan-
te ao lado de sua namorada, 
o turista de Taubaté, Jose 
Renato de Abreu, 22 anos, 
descreveu a forma como foi 
abordado. “Eu estava andando 
com a minha namorada, na 
Praia Grande, na avenida. Ela 
viu que tinha alguém de bici-
cleta atrás da gente, e falou 
pra eu dar licença. Nessa que 

eu fui pro lado, ele anunciou 
o assalto. Levou minha car-
teira e os nossos celulares. 
A gente veio ontem (dia 1) 
a noite fazer o boletim, mas 
falaram pra voltarmos hoje 
cedo. Chegamos às 9h pra 
fazer o reconhecimento dos 
aparelhos”.

Encaminhados à Delegacia 
de Ubatuba, membros da 
quadrilha foram reconhecidos 
pelas vítimas. Os criminosos 
permanecem à disposição da 
Justiça, e devem ser transfe-
ridos até a próxima segunda-
-feira para presídios estaduais.

Mulher é agredida e ameaçada 
pelo marido em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

Um homem de 33 anos foi 
preso pela Polícia Militar na 
madrugada da última sexta-
-feira após agredir e ameaçar 
matar a própria esposa, em 
Guaratinguetá.

Em depoimento à Polícia 
Civil, a vítima relatou que 
estava deitada no sofá de sua 
casa, no bairro Santa Luzia, 
quando seu marido chegou 
ao imóvel por volta das 3h.  
Na sequência, o acusado teria 
exigido que a companheira 
lhe entregasse uma determi-

nada quantia de dinheiro. 
Preocupada que o marido 

saísse novamente, a mulher 
decidiu não atender a or-
dem. Inconformado, o rapaz 
empurrou a vítima contra a 
parede e passou a ameaçá-la 
com uma faca. 

Após ouvirem gritos de 
socorro, vizinhos do casal 
acionaram a Polícia Mili-
tar. Os policiais renderam o 
agressor e apreenderam a 
arma branca. 

Encaminhado à Delegacia 
de Guaratinguetá, o crimino-
so foi enquadrado na Lei Ma-
ria da Penha, permanecendo 
preso por agressão e ameaça. 

Caso de homem achado morto após 
incêndio é investigado em Piquete

Da Redação
Piquete

Um homem de 48 anos foi 
encontrado morto em sua casa, 
na noite da última quinta-feira, 
após incêndio, no bairro Santa 
Isabel. Registrado como “morte 
suspeita”, o caso segue sob 
investigação.

De acordo com informações 

do Corpo de Bombeiros, o 
fogo começou por volta das 
21h. Foram os próprios vizi-
nhos que perceberam as cha-
mas e acionaram o socorro.

A Polícia investiga se o ato 
foi criminoso, e já solicitou 
o laudo dos Bombeiros para 
auxiliar na apuração. O cor-
po foi encaminhado ao IML 
(Instituto Médico Legal) de 
Guaratinguetá, para perícia.

Foragido, traficante é preso em 
flagrante pela polícia de Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

Condenado por tráfico 
de drogas, um procurado 
da Justiça foi capturado 
pela Polícia Militar na noite 
da última quinta-feira, em 
Ubatuba. 

Segundo a PM, denúncias 
anônimas informaram que o 
criminoso estava circulando 

pelo bairro Perequê Mirim.
Em patrulhamento pela 

região indicada, os poli-
ciais se depararam com o 
denunciado. Percebendo 
a aproximação da viatura, 
ele tentou correr, mas foi 
alcançado pela equipe.

O criminoso foi levado ao 
Distrito Policial de Ubatuba, 
onde aguarda transferência 
para alguma unidade pri-
sional estadual.

Cidade quer planejar e acompanhar crescimento com participação de moradores

Com foco no Censo de 2020, Potim 
inicia oficinas do Plano Diretor

Bruna Silva
Potim

Desenvolver o planejamento 
pensado da cidade é um dos 
desafios que a secretaria de 
Planejamento e Meio Ambien-
te Potim promete assumir em 
2020. Com início do Plano 
Diretor na cidade, o objetivo é 
de possibilitar um crescimento 
urbanizado apropriado.

O secretário de Planejamen-
to e Meio Ambiente, Hian-
cem Texeira, explicou que a 
idealização do Plano Diretor 
surgiu como “um olhar visio-
nário”, pensando já no Censo 

de 2020, em que Potim terá 
aproximadamente 25 mil ha-
bitantes, como prevê a Prefei-
tura (ainda não há uma data 
definida para o levantamento 
nacional). Ele destacou que 
essa não é uma obrigatorie-
dade, mas que é importante 
para que o município possa 
crescer de maneira eficaz e 
com qualidade de vida para 
os moradores.

Ainda no mês passado, a 
Prefeitura promoveu duas 
oficinas, no CAS (Centro de As-
sistência Social) São Geraldo, e 
no Centro Paroquial, para que 
os moradores pudessem fazer 
os seus apontamentos sobre 

os temas “Cidade que temos” 
e “Cidade que moramos”. De 
acordo com o Executivo, os 
posicionamentos dos mora-
dores serão levados em conta 
no momento da finalização do 
projeto, através da elaboração 
de zoneamento.

O secretário afirmou que as 
atividades estão acontecendo 
dentro do prazo estabelecido 
de dez meses. O cronograma 
conta com mais oficinas par-
ticipativas com o apoio da 
população e uma audiência 
pública. O encerramento é 
esperado para setembro deste 
ano, com o cumprimento de 
todas as etapas necessárias. 

Hiancem comentou que após 
a finalização do projeto por 
parte da Prefeitura, será cria-
da uma lei, com a aprovação 
da Câmara, que se tornará a 
diretriz de Potim durante dez 
anos. “Ela (a diretriz) vai fazer 
com que a cidade cresça de 
maneira planejada, sem as 
irregularidades que temos 
hoje”, enfatizou.

Segundo o secretário, com 
o avanço será possível captar 
mais recursos para a cidade 
por meio de ementas par-
lamentares, algo que não é 
possível atualmente devido a 
falta de um plano diretor em 
execução.

Reunião com a participação de moradores para debater o Plano Diretor em Potim; objetivo é de possibilitar um crescimento urbanizado

Fotos: Divulgação PMP
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Maior geradora de empregos em 2019, 
Pinda projeta chegada de novas empresas
Cidade conta com 17 empreendimentos que disputam áreas em 2020; Shibata deve gerar mais 250 vagas

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Líder na geração de em-
pregos na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) no 
ano passado, Pindamonhan-
gaba aposta em doações de 
áreas para atrair grandes 
empresas e impulsionar a 
criação de mais postos de tra-
balho em 2020. Além de sua 
política de incentivos para o 
setor industrial, a Prefeitura 
projeta contribuir para ala-
vancar a criação de vagas no 
comércio através de obras de 
melhorias no Centro. 

De acordo com dados do 
Ministério da Economia, 
através do levantamento 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados), Pindamonhangaba 
registrou entre janeiro e 
novembro do ano passado 
9.905 contratações e 8.661 
demissões, alcançando o 
saldo positivo de 1.244 na 
geração de empregos. 

O resultado favorável foi 
“puxado” pelos setores de 
serviços e construção civil. 
Enquanto o primeiro obteve 

um saldo de 618 postos de 
trabalho, o outro registrou 
475 novas oportunidades. 

De acordo com o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Álvaro Staut, a constru-
ção civil foi alavancada pela 
contratação de profissionais 
do ramo por parte da em-
presa Novelis, líder mundial 
em laminados e reciclagem 
de alumínio, para a realiza-
ção da obra de expansão de 
sua fábrica, que ampliará 
a capacidade de produção 
de chapas de alumínio. O 
setor de serviços, teve como 
destaque as contratações de 
profissionais de manutenção 
industrial, promovidas por 
diversas fábricas instaladas 
em Pindamonhangaba e no 
distrito de Moreira César. 

O chefe da pasta destacou 
que a política municipal de 
incentivos adotadas pela 
gestão do prefeito Isael 
Domingues (PL), que teve 
como carro-chefe as doações 
de áreas para as instalações 
de seis empresas em 2019, 
foi fundamental para que a 
cidade conquistasse a lide-
rança regional na geração 
de empregos. “Estes atrativos 
contribuíram para a chegada 

de grandes geradoras de 
emprego, como a chinesa 
Guangdong Autopeças. Já 
que no momento existem 
17 empresas ‘disputando’ 
para se instalarem em sete 
terrenos que doaremos em 
2020, estamos analisando 
quais delas terão capacidade 
de gerarem mais postos de 
trabalho. Outra iniciativa, é 
solicitar que os empreendi-
mentos deem preferência 
para a contratação de mo-
radores da cidade”.

Staut explicou como o Exe-
cutivo pretende colaborar 
para o aumento de vagas no 
setor do Comércio, que em 
2019 teve um saldo positi-
vo de sessenta admissões. 
“Recentemente, o prefeito 
anunciou que o Centro Co-
mercial 10 de Julho será 
revitalizado, tornando-se um 
calçadão. Esta melhoria ga-
rantirá que os consumidores 
tenham mais comodidade e 
tranquilidade para frequen-
tarem os estabelecimentos 
comerciais, que consequen-
temente aumentarão seus 
faturamentos, podendo con-
tratar mais funcionários”. 

Reforço – A tentativa mu-
nicipal de impulsionar a 

geração de empregos em 
2020 ganhou um reforço de 
peso no último dia 23, quan-
do, após reunião com Isael, 
a gerência da rede Shibata 
Supermercados anunciou 
que inaugurará um novo 
estabelecimento na cidade 
até o fim do primeiro se-

mestre do ano. A unidade, 
que funcionará no Centro, 
deverá gerar entre 200 e 
250 empregos diretos. 

A rede, que já possui um 
supermercado no Shopping 
Pátio Pinda, também tem a 
expectativa de inaugurar um 
terceiro estabelecimento na 

cidade, até o fim do ano, des-
ta vez no distrito de Moreira 
César. As informações sobre 
os investimentos e previsão 
de criação de empregos em 
Moreira serão anunciadas 
pelo Shibata somente após 
a inauguração da unidade 
do Centro.

Foto: Divulgação PMP

Atividade no Senai de Pinda; cidade se mantém como destaque na geração de empregos na RMVale

Verão no Clima abre contratação para monitores e chefe de equipe em Ubatuba
Da Redação 
Ubatuba

Uma parceria entre a Pre-
feitura, o Estado e a Empresa 
Brencorp - Consultoria Ambien-
tal promove o Programa Verão 
no Clima 2020, em Ubatuba. O 
evento, iniciado nesta sexta-fei-

ra, segue até o próximo dia 26 
com atividades de sexta-feira a 
domingo, nas praias Perequê-
-Açu e Maranduba.

O programa será dividido 
em dois turnos, das 8h às 
13h e das 13h às 17h. Para o 
atendimento serão contratados 
seis monitores e um chefe de 
equipe em período integral, 

que deverão permanecer o dia 
todo na praia. Para concorrer 
às vagas os interessados de-
vem ter acima de 16 anos, 
cursado ou estar cursando o 
ensino médio e ser morador 
do município.

Para chefes de equipes, os 
requisitos são ter acima de 
18 anos, ter cursado ou estar 

cursando ensino superior ou 
técnico na área ambiental e ser 
morador de Ubatuba.

Os pretendentes para os 
cargos de monitores e chefes 
devem apresentar cópias do 
CPF, RG, carteira de habilitação, 
comprovante de endereço, 
título de eleitor, comprovante 
de escolaridade, número da 

conta bancária (em nome do 
contratado), e para os chefes 
de equipe, o curriculum.

As inscrições devem ser re-

alizadas das 9h30 às 15h, na 
secretaria de Meio Ambiente 
que fica à rua Dona Maria 
Alves, nº 926.
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Reaproveitamento da água e sustentabilidade
Reutilização correta auxilia água na preservação do meio ambiente e economia doméstica

Da Redação
Piquete

A reutilização e reaprovei-
tamento da água é uma das 
mais importantes formas de 
otimizar os recursos hídri-
cos, promover o desenvol-
vimento sustentável e gerar 
economia. Adotar um estilo 
de vida e uma produção 
com uso racional da água é 
essencial para combater o 
desperdício.

Segundo a ONU (Organi-
zação das Nações Unidas), a 
escassez da água já afeta 2 
bilhões de pessoas no mundo. 
Diante da iminente chance de 
encararmos um racionamen-
to no futuro próximo, a reu-
tilização da água é a forma 
mais viável de acabar com 
o desperdício e preservar os 

recursos hídricos.
Há muitos hábitos de con-

sumo de água que podem ser 
modificados para resultar em 
uma economia doméstica 
significativa. Para tanto, é ne-
cessário coletar, armazenar e 
reutilizar a água de maneira 
adequada, evitando riscos à 
saúde.

A Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água em Piquete, 
orienta a população sobre a 
reutilização da água com se-
gurança, através de atitudes 
simples no dia a dia como:

* Coletar a água enquan-
to toma banho:  essa água 
pode ser reutilizada para dar 
descargas, lavar o próprio 
banheiro e as áreas externas, 
como quintais e varandas;

* Captar a água da chuva:  

pode ser reutilizada na lava-
gem de carros, limpeza do 
quintal e chão da casa;

* Reaproveitar a água da 
máquina de lavar: pode ser 
reutilizada na limpeza do 
quintal, lavagem do carro e 
na descarga dos vasos sani-
tários. Além disso, o segun-
do enxague da máquina, “a 

água do amaciante” por ser 
mais limpa pode abastecer 
a próxima lavagem.

“A água é um recurso es-
sencial para a vida, devemos 
através de atitudes simples 
incentivar a prática do seu re-
aproveitamento consciente” 
disse a gerente operacional 
Indiara Jorgas.
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dezembro de 2019.   
   

Antonio Nakata 
Oficial Substituto 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL 

                                
ANTONIO NAKATA,  Oficial Substituto do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca 
de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a DESTILARIA VALPARAIBA S/A, com sede neste município de 
Guaratinguetá, SP,  na Fazenda Boa Vista, na pessoa de seu representante legal, 
que foi apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no art. 213, II 
da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 136.400, necessária 
para a retificação administrativa da descrição do imóvel da MATRICULA n. 7.462, 
do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma passe a refletir a realidade 
física do imóvel dela objeto, representado pelo imóvel rural denominado FAZENDA 
SÃO JOSÉ, situado neste município de Guaratinguetá, SP, localizado no Bairro 
Água Branca, com a área apurada de 822,2243 ha, cujo imóvel  encontra-se 
hipotecado em seu favor, conforme se verifica da averbação n. 08, da 
matrícula n. 7.462, acima citada. Fica portanto a empresa na pessoa de seus 
representantes legais, na qualidade de credora hipotecária do imóvel retificando, 
NOTIFICADA para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
primeira publicação deste edital, que será publicado nos dias 03 e  04  do mês 
de janeiro de 2020,  em querendo, impugnarem o pedido de retificação, cujas razões 
deverão ser fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste Serviço 
Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão, 
Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 horas, estando a 
disposição para consulta a planta, memorial e demais documentos que instruem o 
referido pedido. Decorrido o prazo acima indicado presumir-se-á anuência de 
V.S. ao pedido do requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. 
Guaratinguetá, 27 de dezembro de 2019.   
 

Antonio Nakata 
Oficial Substituto 

 

COMUNICADO DE EXTRAVÍO
A Empresa COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 
51.782.969/0001-00 – Rua Professor Frederico da Silva Ramos, 330 – centro 
– Lorena, comunica o extravio de 2 (duas) Emissoras de Cupons Fiscais 
ECF, uma com numeração: SERIE DR0610BR000000215878 E SERIE 
DR0911BR000000294102, conforme Boletim de Ocorrência Nº6/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2019 PROC. Nº 588/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, manutenção e transporte de cascalhos nas vias
públicas e estradas rurais do município, fornecendo maquinário com operadores e 
caminhões com motoristas, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.249.645/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 03,04
VALOR TOTAL: R$ 182.500,00 (cento oitenta e dois mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2019 PROC. Nº 631/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto armado e gelo baiano, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital.
CONTRATADA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO
EIRELLI CNPJ Nº: 00.869.442/0001-79
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,05,06,09,10,13,14
VALOR TOTAL: R$ 286.548,00 (duzentos oitenta e seis mil quinhentos quarenta e oito reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2019 PROC. Nº 660/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
recauchutagem de pneus de uso dos veículos da frota municipal, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou 
o Edital.
CONTRATADA: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI EPP CNPJ Nº: 18.210.168/0001-97
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
VALOR TOTAL: R$ 243.160,00 (duzentos quarenta e três mil cento e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2019 PROC. Nº 552/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de alvenaria para conserto e manutenção dos próprios
públicos, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS TENS:
01,02,03,04,05,06,15,16,25,26,27,28,49,50,53,54,55,56,59,60,75,76,77,78,83,84,123, 
124,127, 128,129,130,133,134,135,136,145,146,147,148,148,150,151,152,169,170,177,
178, 199, 200, 209,210,211,212,235,236,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,259, 
260,275,276,277, 278,287,288,293,294,297,298,303,304,305,306,307,308,309,3 10, 311, 
312, 313 ,314,315,316, 317,318,319,320,327,328
VALOR TOTAL:R$ 83.990,00(oitenta e três mil novecentos e noventa reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020
CONTRATADA: RAUL RABELO NETO EPP CNPJ Nº: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS TENS: 29,30,87,88,113,114,115,116,117,118,119,120,125,126,131, 
132, 143,144,181,182,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,243,244, 279, 
280,295, 296
VALOR TOTAL:R$ 77.222,00 (setenta e sete mil duzentos vinte e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020
CONTRATADA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS TENS: 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105, 
106, 111,112,171,172,215,216,217,218,291,292,301,302,323,324,325,326
VALOR TOTAL:R$ 102.160,00(cento e dois mil cento e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

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:
LUIZ HENRIQUE SURATY FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
de pesquisa, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de junho de 1988, residente e domiciliado Rua Ilka dos Santos Granato
nº 111, Boa Vista, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ HENRIQUE SURATY e
CIOMARA MARCONDES REZENDE SURATY.
FABIANE CASSIA DE SÁ AURELIANO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira
de projetos, estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Araxá-MG, no dia
30 de julho de 1981, residente e domiciliada Rua José da Cunha Junior nº 125, Fertiza,
em Araxá MG, filha de CACILDO JOSÉ AURELIANO e DORACI MARIA DOS REIS
AURELIANO. 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 dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL DE OLIVEIRA SENA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de agosto de 1984, residente e domiciliado Rua Maria Adelina Paes Romão nº 110,
Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filho de NICODEMOS NEVES SENA e MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA.
BRIGIDA LETÍCIA PEREIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão
professora, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia
11 de setembro de 1992, residente e domiciliada Rua Maria Adelina Paes Romão nº
110, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO FRANCISCO PEREIRA DE
ANDRADE e JUCELI PEREIRA DE ANDRADE. 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 dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MANOEL PAULO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil viúvo, de 65 anos de idade, nascido em Palmares-PE, no dia 03 de agosto de
1954, residente e domiciliado à Rua Coronel Homero da Silveira, nº 41, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filho de ANTONIO PAULO DA SILVA e MARIA IZABEL
FERREIRA DA SILVA.
NANCI MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em São Bernardo do Campo-SP, no dia
31 de outubro de 1972, residente e domiciliada à Rua Maria José de Morais, nº 157,
Araretama, Pindamonhangaba-SP, filha de EROTILDES MARIA DA CONCEIÇÃO.
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 dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS EDUARDO REZENDE SALGADO, de nacionalidade brasileira, profissão
serviços gerais, estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de outubro de 2000, residente e domiciliado Rua
Subtenente Joaquim Marcelino Pinto, nº 56, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP,
filho de FABRICIO EDUARDO DA CONCEIÇÃO SALGADO e DANIELLE CRISTINA
REZENDE DOS SANTOS.
ANA PAULA DA SILVA SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de fevereiro de 2001, residente e domiciliada Rua Subtenente Joaquim Marcelino
Pinto, nº 56, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS AURELIO
SIQUEIRA e ALEXSANDRA BORGES DA SILVA SIQUEIRA. 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, 03 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAPHAEL CARLOS RIBEIRO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão analista
de sistemas, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Entre Rios de
Minas-MG, no dia 29 de abril de 1981, residente e domiciliado Rua Professor Sidney
Noel Pinto Silva Junior nº 113, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filho de
WANDERLEY DE OLIVEIRA COSTA e MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO COSTA.
DANIELLE VIEIRA DE MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga,
estado civil solteira, de 40 anos de idade, nascida em Belo Horizonte-MG, no dia 07
de junho de 1979, residente e domiciliada Rua Professor Sidney Noel Pinto Silva
Junior nº 113, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filha de DOMINGOS RODRIGUES
DE MAGALHÃES e MARIA HELENA VIEIRA MAGALHÃES. 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, 03 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
fisioterapeuta, estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de novembro de 1979, residente e domiciliado Rua Agostinho San Martin
Filho, nº 50, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CARLOS NOGUEIRA e
MARIA APARECIDA DE AZEVEDO NOGUEIRA.
ANA CLAUDIA CORRÊA GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, profissão supervisora,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 06 de
março de 1985, residente e domiciliada Rua Bargis Mathias, nº 77, São Benedito,
Pindamonhangaba SP, filha de ABÉL CORRÊA GUIMARÃES FILHO e MARISA DE
OLIVEIRA GUIMARÃES. 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, 03 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO GUTHIERREZ MELO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
analista de planejamento, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de janeiro de 1989, residente e domiciliado Avenida
José Maria Guimarães Alves, nº 150, apto 108 , bloco 4, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filho de MOISÉS DE OLIVEIRA e RAQUEL DE MELO OLIVEIRA.
ENNI ELLEN MENEZES PEDROSO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de dezembro de 1996, residente e domiciliada Avenida José Maria Guimarães
Alves, nº 150, apto 108 , bloco 4, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de
ANISIO PEDROSO e FABIANA ANGELO MENEZES DE OLIVEIRA PEDROSO.
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, 03 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SERGIO RODRIGO INACIO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
09 de abril de 1983, residente e domiciliado Rua Ramiro Alves dos Santos nº 43,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de SERGIO INACIO e EDNA REGINA
CARLOS INÁCIO.
MALÚ JENNIFER SOUZA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão promotor -
vendedor, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia
13 de outubro de 1988, residente e domiciliada Rua Ramiro Alves dos Santos nº 43,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de ISRAEL DA CONCEIÇÃO ALVES e
BENEDITA REGINA CELIA DE SOUZA ALVES. 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, 03 de janeiro de 2020.
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Cobrança é intensificada com tromba d’água em dezembro, que prejudicou condições da estrada municipal

Famílias de Pinda reclamam da demora 
em obra na zona rural após fortes chuvas

Programação variada é voltada para todas as idades de segunda até sexta

Casa da Cultura vira opção de lazer 
nas férias todas as idades em Lorena

Foto: Divulgação PMP

Recuperação de estrada na zona rural de Pindamonhangaba; tromba-d'água causou série de estragos

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os moradores da região 
do Rodeio, na zona rural de 
Pindamonhangaba, estão 
insatisfeitos por causa da 
demora na melhoria das 
condições da estrada muni-
cipal Emídio Alves de Assis. 
Segundo o grupo, a lentidão 
na manutenção tem prejudi-
cado a mobilidade de quem 
mora na região.

A forte chuva que causou 
o deslizamento de um bar-
ranco, no último dia 13, foi 
um dos motivos para que o 
transtorno dos moradores. 
No dia seguinte, a Prefeitura 
mobilizou funcionários para 
que avaliassem as condições 
da estrada e iniciassem as 
ações de manutenção, mas 
segundo a população, as 
obras estão demorando para 
serem concluídas.

A auxiliar de produção 
Evelyn Alves de Souza, 28 
anos, mora na região e re-
latou que as festas de fim 
de ano foram complicadas 

devido às condições da es-
trada. “A Prefeitura está com 
maquinário puxando a terra, 
aonde desbarrancou, mas é 
‘daquele jeito, devagarzinho’ 
(sic). Aqui é assim: choveu a 
gente fica com medo de não 
conseguir, não sabe se vai 
dar para descer o morro de 
asfalto ou não. Tiraram o 
barro da estrada, mas se ficar 
chovendo muito, vai descer 
novo”, desabafou. Evelyn se 
queixou de que a estrada 
tem diversos pontos em que 
a lama causa contratempos.

“Ontem choveu e virou uma 
lamaceira. A gente fica com 
receio com que eles (Pre-
feitura) vão fazer enquanto 
ao barranco que está na 
estrada, porque tem muita 
lama para tirar. Eles estão 
trabalhando, mas do jeito de-
les, chegam tarde, não ficam 
muitas horas, mas estão ali 
prestando serviço”, criticou 
um   morador, que destacou 
ainda que o problema, além 
do desbarranco, é que a lama 
quando em contato com o 
asfalto “fica igual sabão” e 
acaba por grudar nos pneus 

de carros e motos, ocasionan-
do transtornos à população, 
como um incidente com 
dois carros que acabaram 
deslizando.

Segundo a secretaria de 
Obras e Planejamento a es-
trada municipal Emídio Alves 
de Assis foi a que ficou mais 
danificada com a tromba 
d'água que caiu na região. 
Os trabalhos prosseguem na 
conclusão de sua recupera-
ção. Na última quinta-feira (2) 
foram colocados na estrada 
quarenta metros cúbicos de 
pedra tipo três, um minério 
mais grosso que possibilita 
fazer um melhor calçamento.

Em nota, a Prefeitura des-
tacou as dificuldades com o 
período chuvoso. “O que está 
prejudicando a execução de 
um serviço com mais agilida-
de é o período chuvoso que 
diariamente acaba trazendo 
mais barro para o leito da 
estrada. Estamos trabalhan-
do para, no máximo em sete 
dias, deixar essa estrada em 
condições satisfatórias para 
utilização da comunidade 
(trecho da nota)”.

Litoral Norte tem três 
praias impróprias 
para banho no verão

Da Redação
Litoral Norte

O esperado aumento no 
fluxo de turistas durante o 
verão elevou também a pre-
ocupação com a condição 
das praias. No Litoral Norte, o 
boletim de balneabilidade da 
Cetesb (Companhia Ambiental 
de São Paulo) indicou que três 
praias estão impróprias para 
banho.

A análise foi feita no último 
dia 29 e o resultado negati-
vo apontou que Itaguá, em 
Ubatuba; Indaiá, em Cara-
guatatuba; e Itaquanduba, 
em Ilhabela são praias que 
estariam sem condições de 
receber banhistas.

A cidade de São Sebastião 
é o único município que tem 
toda a orla liberada. A situa-
ção continua a ser avaliada 
periodicamente. A primeira 
coleta de água para medição 
em 2020 será feita no próxi-
mo domingo.

O exame nas águas são im-
portantes na prevenção dos 
banhistas quanto a bactérias, 
vírus e protozoários. Crian-
ças e idosos, ou pessoas com 
baixa resistência são as mais 
suscetíveis a desenvolverem 
doenças ou infecções após 
terem nadado em lugares 
contaminados.

As doenças relacionadas 
ao banho, em geral, não são 
graves. A mais comum, as-
sociada à água poluída por 
esgoto, é a gastroenterite. 
Ela ocorre numa grande 
variedade de formas e pode 
apresentar um ou mais sin-
tomas como enjoo, vômitos, 
dores de estômago, diarreia, 
dor de cabeça e febre. Ou-
tras doenças menos graves 
incluem infecções de olhos, 
ouvidos, nariz e garganta. 
Em locais com maior possibi-
lidade de contágio, os banhis-
tas podem estar expostos a 
doenças mais graves como 
disenteria, hepatite A, cólera 
e febre tifóide.

Caraguá estima receber 500 mil turistas 
até o fim da primeira semana de 2020

Carreta da Mamografia 
inicia 2020 com serviço 
para mulheres de Ubatuba

Da Redação 
Ubatuba

A carreta do programa 
“Mulheres de Peito”, vincu-
lado à secretaria estadual da 
Saúde, estará em Ubatuba a 
partir desta segunda-feira até 
o dia 5 de fevereiro. O veículo, 
equipado com mamógrafo e 
ultrassom, ficará estaciona-
do na Praça de Eventos da 
avenida Iperoig, no Centro, 
para realização de exames 
preventivos ao câncer de 
mama.

Mulheres com idade acima 
de 50 anos poderão realizar 

gratuitamente o exame de 
mamografia, sem neces-
sidade de pedido médico, 
mediante apresentação de 
RG e cartão do SUS (Sistema 
Único de Saúde).

Serão ofertadas 15 vagas 
por livre demanda a par-
tir das 13h, por ordem de 
chegada, de segunda a sex-
ta-feira. Outras 35 serão pre-
enchidas por agendamento.

Para as mulheres abaixo 
dos 50 anos, além do RG e do 
cartão SUS, é necessário ter 
o encaminhamento médico 
ou da enfermeira da unidade 
de saúde de referência do 
endereço da usuária.

A Casa da Cultura, no Centro de Lorena; espaço é palco de série de atrações para o período de férias

Foto: Divulgação PML

Da Redação 
Lorena

Lorena tem uma opção de 
passeio cultural para o perí-
odo de férias: a Casa da Cul-
tura. O casarão, construído 

em 1831, contém diversas 
atrações entre acerto fixo e 
eventos especiais.

O prédio, de estilo neo-
colonial para neoclássico, 
abriga o Museu Padre Car-
los Leôncio da Silva, com 
um acervo de mais de cem 

peças que contam a história 
do Exército Brasileiro e da 
Revolução de 1932.

Além do acervo, o espaço 
recebe eventos e atrações 
especiais como concertos 
e apresentações artísticas. 
Outra opção é o Quadri-

látero Sagrado de Lorena, 
que há séculos mantém 
a tradição de adoração à 
Nossa Senhora da Piedade, 
padroeira da cidade. 

A Casa da Cultura oferece 
também oficinas de artesa-
nato, aulas do Projeto Guri, 
aulas de Francês, ensaios 
do Coral Maria de Nazareth, 
espaço filatélico e sessões 
de cinema.

Histórico – O solar era 
moradia do Conde de Mo-
reira Lima, fazendeiro que 
se tornou uma das princi-
pais figuras históricas do 
município.

Foi no prédio que o Conde 
promoveu festas e bailes, 
hospedando os mais ex-
pressivos nomes da nobreza 
imperial brasileira, como 
o Imperador D. Pedro II, a 
Imperatriz Teresa Cristina 
e a Princesa Isabel.

A Casa da Cultura funcio-
na de segunda à sexta-feira, 
das 9h às 18h, à rua Viscon-
dessa de Castro Lima, nº 10, 
no Centro de Lorena.

Torneio sub-20 conta com 127 times divididos em 32 grupos

Manthiqueira é goleado na 
estreia da Copa São Paulo

Da Redação
Guaratinguetá 

O time do Manthiqueira 
de Guaratinguetá estreiou 
com uma derrota de 4 a 0 
para o São Bernardo, pela 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior. O jogo foi realizado 
no estádio Professor Dario 
Rodrigues Leite. 

O dois primeiros gols fo-
ram marcados no primeiro 
tempo por Sandrinho (de 
pênalti ao 41’) e Gustavo 
(aos 44’). Na segunda etapa, 
Sandrinho voltou a marcar, 
aos 14 minutos, e Cris, ao 
42’, fechou o placar.

A Laranja Mecânica do Vale 
volta a campo na próxima 
segunda-feira contra o Re-
sende-RJ, também no Dario, 
às 13h, com entrada franca.

O time de Guaratinguetá 
tenta repetir a campanha 
do ano passado, quando 
chegou à terceira fase da 
competição (a segunda em 
sistema mata-mata), sendo 
desclassificado pelo Vasco 
da Gama-RJ, em goleada 
de 5 a 0.

Com 127 equipes sub-20 
(seriam 128, mas houve 
desistência do Flamengo-
-RJ), a Copa São Paulo é 
disputada desde 1969. O 
maior campeão do torneio 
é o Corinthians, que tem 
dez conquistas. O atual 
campeão é o São Paulo, 
que venceu o Vasco nos 
pênaltis.

A decisão será realiza-
da no próximo dia 25, no 
estádio municipal Paulo 
Machado de Carvalho, o Pa-
caembu, em comemoração 
ao aniversário da cidade de 
São Paulo.

Adversários – O Profes-
sor Dario Rodrigues Leite 
recebeu outra partida nesta 
sexta-feira, pela primeira 
rodada da Copinha, com 
vitória do Resende-RJ sobre 
o ABC-RN por 2 a 0.

Lance pela Copinha, em 2019; equipe tenta repetir campanha este ano

Foto: Divulgação ADM
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Festival de Marchinhas de Pinda tem vagas até dia 30

Beira Rio vive impasse sobre desfile; Embaixada retorna depois de ausência em 2019

Carnaval de Guará pode ter seis 
escolas de samba após seis anos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As escolas de samba de 
Guaratinguetá receberam 
a primeira parte dos recur-
sos destinados aos desfiles 
carnavalescos deste ano, em 
dezembro. A subvenção total 
é de R$ 50 mil para cada 
agremiação, mas é obrigató-
rio que os grupos atendam 
requisitos descritos no edital 
de chamamento público. Das 
seis escolas, apenas a Beira 
Rio não atendeu as obriga-
ções. Mesmo assim, a escola 
deve desfilar.

A campeã do Carnaval em 
2019, Mocidade Alegre do 
Pedregulho, cumpriu com 
todas as obrigações do edital. 
Além da escola, as agremia-
ções Acadêmicos do Campo 
do Galvão, Unidos da Taman-
daré e Bonecos Cobiçados 
também receberam sinal 
positivo da secretaria muni-
cipal de Turismo e da Comcar 
(Comissão de Carnaval). A 
Embaixada do Morro, que 
não desfilou no ano passado, 
foi aprovada e também terá 
direito ao repasse.

A única agremiação que 
aguarda decisão judicial se 
pode o não receber o repasse 
da Prefeitura é a Beira Rio. 
Ainda assim, o secretário de 
Turismo de Guaratinguetá, 
Mário Augusto Nunes, as-
segurou que a agremiação 
desfilará com ou sem o paga-
mento feito pelo município. 
“Serão as seis agremiações. 
Após a avaliação de delibe-
ração por parte da secretaria 
de Turismo e da Comcar, o 
Beira Rio está apto, habilita-
do a participar”.

As assinaturas dos con-
tratos com as escolas de 
samba foram realizadas no 
último dia 20. O primeiro 
pagamento estava previsto 
para o dia 23. Dos R$ 50 
mil destinados para cada 
escola, seriam repassados 
R$ 30 mil. O restante será 
pago neste ano, assim que as 
agremiações forem cumprin-
do as obrigações previstas 
no edital.

Presidente da Oesg (Orga-
nização das Escolas de Samba 
de Guaratinguetá), Maurício 
Fernandes, garantiu que com 
as seis agremiações confir-
madas no desfile, o Carnaval 

da cidade volta a ser forte. 
“Isso representa o engrande-
cimento da nossa festa. Com 
cinco agremiações fica meio 
ruim, não fica muito legal, 
com seis agremiações é o 
que a gente espera, fazer um 
grande carnaval”, afirmou.

Segundo Fernandes, as 
agremiações estão adian-

tadas com a preparação de 
fantasias, adereços e alego-
rias para a festa deste ano. Os 
preparativos estão atrelados 
ao edital de chamamento 
público, que as escolas estão 
seguindo.

Passarela cheia – A última 
edição do Carnaval de Gua-
ratinguetá, que contou com 

a participação das seis esco-
las de samba da cidade, foi 
realizada em 2014. À época, 
a Unidos da Tamandaré foi 
a campeã, depois disso, os 
desfiles competitivos foram 
realizados em 2018 e 2019, 
mas sem a presenças da 
Beira Rio e da Embaixada 
do Morro, respectivamente.

Foto: Arquivo Atos

Desfile da Beira Rio, no Carnaval 2019; Guará volta a contar com seis escolas para a festa deste ano

Da Redação 
Ubatuba

Chega aos últimos dias o 
Festival Ubatuba Solidário, 
uma parceria da Apae (Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Ubatuba), 
Prefeitura de Ubatuba, Fun-
dart (Fundação de Arte e Cul-
tura) e a Comtur (Companhia 
Municipal de Turismo).

O festival teve início no 
dia 27 de dezembro e segue 
até o próximo domingo, na 
Praça de Eventos do Centro, 
sempre a partir das 17h30. 
Sete cervejarias artesanais 
comercializarão seus rótulos 
em food trucks que oferecem 
ainda gastronomia variada. A 
programação conta também 
com atividades artísticas e 
culturais como apresentação 
da Academia Movement Uba-
tuba e shows musicais ao vivo.

A entrada é livre e gratuita, 
e toda a arrecadação será 
destinada à Apae. O festival 
contará com espaço kids para 
o entretenimento das crian-
ças. Neste sábado, às 20h, o 
festival terá o show com a 
Déborah Samna, e às 23h, “O 
Cerco”. Já no domingo, às 20h, 
é a vez da apresentação do 
Bellator, seguido do show da 
banda Análise (Legião Cover), 
a partir das 23h.

Interessados devem apresentar composições carnavalescas inéditas; premiação chega a R$ 3 mil
Bruna Castro
Pindamonhangaba

As inscrições para o 13º 
Festival de Marchinhas Carna-
valescas de Pindamonhangaba 
estão abertas desde o dia 16 de 
dezembro, e se encerram no 
próximo dia 30. A edição 2020, 
que será realizado entre os dias 
14 e 16 de fevereiro, terá como 
tema uma homenagem a Gua-
rani Marcondes Avelar, com a 
proposta de divulgar a cultura 
de marchinhas do município e 
atrair o turismo local.

Segundo o secretário de 
Cultura, Alcemir Palma, uma 
das intenções do festival, já 
tradicional no cronograma do 
Carnaval na cidade, é colocar 
Pindamonhangaba no circui-
to cultural da região. “Temos 
percebido que o Festival de 
Marchinhas se insere em vários 
festivais do Vale do Paraíba. O 
mesmo acontece com São Luiz 
do Paraitinga, Jacareí, Campos 
do Jordão, Guaratinguetá, entre 
outros. É um festival nacional, 
mas queremos que se consolide 
como um festival da região”.

Os candidatos podem se 
inscrever apenas pelo site da 
Prefeitura,  pindamonhangaba.
sp.gov.br, anexando os arqui-
vos dos documentos pessoais 
em PDF (RG, CPF e autorização 
para integrantes de 15 a 18 
anos). Cada inscrito precisa 
também anexar o arranjo das 
composições selecionadas, con-
tendo a gravação das marchi-
nhas, a melodia, letra e ritmo.

Serão aceitos compositores 
de todo o Brasil, em dupla ou 
individual, que poderão ins-
crever quantas composições 
desejarem, mas apenas uma 
composição será selecionada 
para as próximas fases da com-
petição. Para a interpretação 
das músicas, os participantes 
podem indicar cantores ama-
dores ou profissionais que 
deverão se apresentar em até 
cinco minutos.

De acordo com o edital, em 
casos de plágio a inscrição 
será vetada, assim como na 
ausência do competidor nos 
dias das apresentações. Após 
o encerramento das inscrições, 
a Comissão Organizadora irá 
selecionar vinte marchinhas 

que irão disputar nos dias 14 
e 15 de fevereiro as vagas para 
as eliminatórias, com dez apre-
sentações em cada dia. 

As obras selecionadas serão 
divulgadas pelo site da Prefei-
tura no dia 7 de fevereiro, as-
sim como a ordem dos ensaios 
e apresentações. Cada compo-
sitor será acompanhado por 
uma banda que não poderá ser 
substituída durante os ensaios 
que começarão na quinta-feira, 
dia 13 de fevereiro, a partir das 
18h, na praça Padre João de 
Faria Fialho, a Praça do Quartel.

As marchinhas finalistas 
serão anunciadas ao final do 
segundo dia de apresentações. 
Os jurados avaliarão a melodia, 
a letra, a apresentação e a 
comunicação entre os partici-
pantes, quesitos que poderão 
ser usados como medidas de 
desempate. 

Os vencedores receberão o 
prêmio “Alarico Corrêa Leite”, 
no valor de R$ 3.016,43. Os 
segundo e terceiro lugares 
receberão o prêmio “Zé Sambi-
nha” de R$ 1.522,21 e o prêmio 
“Celso Guimarães” no valor de 
R$ 761,57, respectivamente.

Festival de Marchinhas de Pinda, que tem nova edição em fevereiro

Foto: Divulgação PMP

Festival Ubatuba 
Solidário segue 
com atividades 
até domingo


