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Concurso público de Aparecida abre 
inscrições para mais de cem vagas 
Vagas devem ser preenchidas de imediato após recomendação da justiça; salários chegam a R$ 4,4 mil

Rafael Rodrigues
Aparecida

Depois de passar por um 
enxugamento no quadro de 
funcionários, com a obriga-
toriedade de demissão de 
várias pessoas contratadas 
até então em regime de 
comissão, a Prefeitura de 
Aparecida decidiu aten-
der as recomendações do 
Ministério Público e abrir 
inscrições para concurso 
público. 

Ao todo são mais de cem 
vagas para diversas áreas, 
para candidatos que pos-
suem ensino fundamental, 
médio e graduação comple-
ta. Os salários variam de R$ 
1,1 mil a R$ 4,4 mil. 

As inscrições poderão 
ser feitas até o dia 6 de 
fevereiro pelo site directa-
carreiras.com.br. As taxas 
variam entre R$ 8,31 a R$ 
17,38, conforme a ocupação 
escolhida pelos candidatos.

Segundo a prefeita Dina 
Moraes Moreira (PDT), os 
concursos atendem princi-
palmente a determinação 
judicial, que pediu que vá-

rias funções fossem ocu-
padas por funcionários 
de carreira. “Nós abrimos 
esse concurso atendendo 
uma determinação do MP e 

para suprir a deficiência da 
prefeitura em várias áreas, 
de cargos concursados” 
explicou 

Dina ressaltou que a 

principal preocupação no 
momento é com a área da 
saúde. “Temos que suprir 
principalmente dentro da 
área da saúde, por isso 

A Prefeitura de Aparecida, que abriu concurso público após determinação judicial; salários até R$ 4,4 mil

Foto: Marcelo A dos Santos

temos urgência no preenchi-
mento dessas vagas. Então 
assim que homologado o 
concurso, vamos contratar 
imediatamente”, explicou. 

De outubro a dezembro 
do ano passado foram deze-
nas de pessoas exoneradas 
da Prefeitura. Apesar do 
déficit, as vagas abertas 
neste concurso ainda não 
atendem muitas das funções 
que foram alvo da ação do 
Ministério Público, como 
procuradoria jurídica e 
ouvidoria municipal. 

Com o corte, Dina não des-
cartou a realização de novo 
concurso ainda esse ano. 
“Nós temos, principalmente 
na área de educação e den-
tro até mesmo da saúde, que 
abrir novas vagas em outro 
concurso”.

Educação - Na rede muni-
cipal de ensino a preocupa-
ção era com o início do ano 
letivo, já que em dezembro, 
outras 44 pessoas do setor 
foram exoneradas. A pre-
feita descartou qualquer 
prejuízo. O concurso não 
tem vagas para os setores 
atingidos pelos cortes do 
fim do ano passado, apesar 

da presença de diretores 
e vice-diretores entre os 
cortes, também a pedido 
do MP. 

Dina explicou que envia-
rá, ainda durante o recesso, 
um projeto de reestrutura-
ção administrativas para 
Câmara para que possa 
ser liberada a contratação 
de funcionários através 
de provimento de comis-
são, ou seja, diretores e 
vice-diretores continuarão 
sendo ocupados por cargo 
de confiança.

“Em relação à Educação, 
não teremos nenhum car-
go disponível no concurso 
porque temos os funcioná-
rios do setor pedagógico. A 
questão dos diretores, no 
início da semana que vem 
vamos solicitar uma sessão 
extraordinária e levar um 
projeto de reestruturação 
administrava para indicar 
alguns diretores”, prome-
teu

Para participar do con-
curso o candidato poderá 
se inscrever para mais de 
um cargo ou função, desde 
que não haja conflito para 
o horário da prova.

Recurso de R$ 304 mil deve calçar 3,5 mil m² de vias no  Vila Rica; famílias sofrem com transtorno a mais de uma década

Com apoio federal, Lorena avança em pavimentação

Lucas Barbosa
Lorena 

Dando continuidade ao pro-
cesso de pavimentação do 
bairro Vila Rica, a Prefeitura de 
Lorena firmou no início desta 
semana um convênio com o 
Governo Federal que garantirá 
um recurso de R$ 304 mil para 
o avanço da obra. O anúncio 
foi comemorado pelas famílias 
do local, que há mais de uma 
década sofrem com os trans-
tornos causados pela falta de 
calçamento adequado.

Com a presença de repre-
sentantes da Caixa Econômica 
Federal, o contrato de oficiali-
zação do repasse foi assinado 
pelo prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) na manhã da 
última segunda-feira, no Paço 
Municipal.

A chegada do recurso, pro-
veniente do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, foi 
viabilizada através de emenda 
parlamentar do deputado fede-
ral Eduardo Cury (PSDB), que 
atendeu a um pedido feito por 
Marcondes no início de 2019.

De acordo o secretário de 
Obras e Planejamento, Marcos 
Anjos, a verba garantirá a pavi-
mentação de uma área de 3,5 
mil m². “Calçaremos o trecho 

que faz divisa com o Vila Cida, 
contemplando principalmente 
as ruas Dinamarca e Israel. É 
importante destacar que quan-
do a atual gestão assumiu, este 
bairro era praticamente todo 
de terra. Desde 2013 foram in-
vestidos quase R$2,5 milhões, 
garantindo a pavimentação de 
quase 70% das vias. Com este 
novo recurso aumentaremos 
ainda mais este índice, bene-
ficiando dezenas de famílias”.

O anúncio foi comemorado 
pelo autônomo Eduardo dos 
Santos, 32 anos, que mora há 
quase cinco anos no Vila Rica. 
“Até que enfim vão melhorar as 
ruas da divisa com a Vila Cida, 
porque é um sofrimento passar 
ali de bicicleta pela lama quan-
do chove. Desde quando mudei 
para cá, a situação melhorou 
bastante nos últimos três anos, 
mas mesmo assim uma parte 
do bairro ainda deixa a desejar. 
Isso vai ser bom para valorizar 
nossas casas também”.

Segundo a Prefeitura, a ex-
pectativa é que em até no-
venta dias ocorra a abertura 
do processo licitatório para a 
contratação da empresa que 
será responsável pela obra.

Assim que iniciado, o serviço 
deverá ser concluído em até 
quatro meses. Prefeito de Lorena, Fábio Marcondes assina convênio no valor de R$ 304 mil que garante pavimentação para famílias do bairro Vila Rica

Foto: Divulgação PML
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Max do Casemiro

Bastidores da Políti-
Sob nova direção

O vice-prefeito de Guará, Regis 
Yasumura, mal assumiu o comando 
da Prefeitura (prefeito por vinte 
dias) e já sentiu 'na pele' que nem 
tudo se resume em gabinete com ar 
condicionado. Em menos de 8 horas 
de governo já chegaram das ruas os 
gritos da população de 22 bairros 
que ficaram sem água, em razão do 
rompimento das adutoras do Saeg e 
pior, Marcus Soliva não estava mais 
por perto para levar a culpa. O fato 
de Soliva tirar os primeiros dias do 
ano de férias se tornou comum na 
cidade, exceto aos cientistas políti-
cos que tentam saber a quantia de 
tinta na caneta e os limites da auto-
nomia. Ah! Lembraram que em fé-
rias anteriores, o vice em exercício 
chegou a pensar em ‘voz alta’ sobre 
uma eventual lentidão de Soliva no 
quesito atendimento, e entre outras, 
na superexposição de comentários: 
“se fosse eu o prefeito...”!!!

Bendito recesso...
Há quem aposte que este é o 

melhor período para as férias de 
Soliva por coincidir com o recesso 
da Câmara, evitando que o vice não 
tenha que recorrer aos vereadores, e 
lembrando que os devaneios de Re-
gis provocaram recentemente atrito 
no relacionamento do gabinete com 
o presidente da Câmara, Marcelo 
Coutinho – o Celão por quebra de 
acordo. É voz corrente que para o 
Celão não levar à frente sua candi-
datura a deputado em 2017, houve 
uma proposta que ele seria o vice 
em 2020, mas antes da virada do 
ano a ‘maionese desandou’...

Poderia ser pior
As fortes chuvas do final de 

semana provocaram falatórios nas 
redes sociais e pelas esquinas de 
Lorena. Moradores da área crítica 
do Bairro da Cruz – onde anterior-
mente inundava em qualquer chuva 
– saíram em defesa do prefeito Fá-
bio Marcondes porque poderiam ser 
piores os focos de alagamentos se 
não fossem as novas galerias cons-
truídas em vários locais da cidade. 
De acordo com a Defesa Civil, o 
volume das chuvas foi acima da 
normalidade, mas os estragos foram 
contabilizados apenas nas áreas 
onde a Prefeitura ainda não conse-
guiu implantar obras de escoamento 
das águas pluviais, em especial aos 
que seriam contempladas com os 
recursos do financiamento – via 
Finisa da Caixa Econômica – que a 
Câmara não permitiu.

MMA versão política
A temperatura esquentou entre 

o vereador Max Miranda (do Ca-
semiro) e o Alexandre Assis, do 
Observatório da Moralidade e Ética 
de Cachoeira, por conta do pre-
feito Edson Mota. Que o 'homem' 

Prefeito por trinta dias

O prefeito Marcus Soliva ao lado de seus principais secretários e do vereador João Pita, 
assina a transmissão de posse do governo ao vice Regis Yasumura, durante suas férias

O vice-prefeito Regis Yasumura recebeu o comando administrativo de Gua-
ratinguetá na manhã desta segunda-feira, pelo período de 30 dias, em função 
das férias do titular Marcus Soliva. A transmissão de posse ocorreu no gabinete 
da Prefeitura, acompanhada pela imprensa, secretários municipais, assessores 
e e apenas dois vereadores, entre eles o líder do governo na Câmara, João Pita. 
Regis deve cumprir expediente da sede do Executivo, manter visitas periódicas 
nas obras que se encontram em andamento no município e deverá representar 
Marcus Soliva em alguns agendamentos junto ao governo do Estado.

não está podendo mergulhar em 
águas profundas para evitar que o 
vereador morresse afogado, todos 
imaginavam, mas a surpresa deste 
final de semana em Ubatuba foi que 

o filho do Case-
miro demons-
trou tanto inte-
resse na defesa 
da 'Motolândia’, 
que saiu no tapa 
com Assis. Para 
resumir, um en-
contro 'casual' 
num restaurante 

da cidade litorânea a coisa virou 
caso de polícia, ou seja, Max, com 
alguns ajudantes, partiu para cima 
de Alexandre com socos e ponta-
pés. Houve BO e abertura de ação 
criminal por tentativa de homicídio. 
É claro que a Câmara deverá fazer 
‘vista grossa’ para esta explícita 
quebra de decoro...

Rádio peão
Tem gente em Cachoeira apos-

tando que o vereador Max – por-
ta-voz de Edson Mota – não vai 
cumprir a promessa de apoiar a 
candidatura do prefeituravel JB Tor-
rada, como vem 
declarando nas 
redes sociais. 
Aliás ,  apoio 
que vem sen-
do questionado 
pelos eleitores 
inconformados 
com o rumo 
que a cidade to-
mou,  segundo os bem informados. 
Ah! Falam que se houver de fato 
este apoio, do jeito que as coisas 
andam, pode ser que venha por entre 
as grades de uma cela. Perguntem 
ao Alexandre Assis!!!

Fogo amigo
Parece que os infiltrados na ad-

ministração pública de Pinda estão 
‘nadando de braçadas’ nos bastido-
res do trabalho – sob o comando 
da oposição. Denúncias que vários 
contratados pelos governos anterio-
res estariam praticando a‘operação 
tartaruga’ e sabotando até atestados 
médicos já chegaram às redes so-
ciais. A ideia, segundo a patuleia, 
é fazer o prefeito Isael Domingues 
‘sangrar’ na política, justamente 
no período em que ele mais precisa 
de todas as equipes de trabalho em 
plenas atividades.

Campo minado
O 'ministério da política' ad-

verte: postulantes ao Legislativo 
vão ter que apelar para internet 
para conseguirem convencer os 
eleitores em pouco mais de um 
mês de campanha que seu nome é 
‘o que há’. O perigo será cansar a 
beleza dos internautas e driblar os 
fake news que prometem derrubar 

muitos candidatos, lembrando que 
quem chega na mina primeiro bebe 
água limpa e nem todos têm acesso 
e nem entram nas redes sociais para 
ver autopromoção de quem busca 
ser vereador. Se fosse assim, aquele 
‘porco tatuado’, que bomba na in-
ternet, teria sido o mais votado em 
2016 e não estaria explodindo com 
tantos processos nas costas...

Tendência
A menos que surja um fato novo, 

quer dizer, um candidato novo com 
potencial em Canas, o próximo 
pleito eleitoral vai ser disputado na 
majoritária pela ex primeira-dama 
Silvana Zanin versus Gustavo Lu-
cena. Pelo andar da carruagem, do 
lado do prefeito Lucemir do Amaral 
nenhum nome tem sido avaliado 
pela especulação política local com 
possibilidades de mudar o cenário. 
Perguntem ao Laerte Zanin, que diz 
que é, porém...

A salvação da lavoura
Apesar de cara, a campanha à 

reeleição da prefeita Erica Soler, 
só não será mais difícil por conta 
da diversidade de nomes que vem 
surgindo como concorrentes, segun-
do a especulação política de Potim. 
Disseram que a grande incógnita no 
caminho da prefeita ainda é nada 
mais nada menos que João Cascão, 
que provavelmente reserva uma 
'carta na manga' para 4 de outubro. 
Quem viver verá!!!

Corram que os...
...prefeituraveis vêm aí – circula 

pelas rodas políticas de Lorena que 
tem empresários, médicos e até pa-
dres fugindo de vários postulantes 
ao Executivo da temporada, que se 
mancaram que vão precisar de um 
bom vice para não fazerem feio 
nas urnas. De acordo com um dos 
assediados, ser vice não é o pro-
blema, difícil é encarar o perfil do 
candidato a prefeito que formulou 
o convite...

Tempos difíceis
Seja quem for o 'felizardo' das 

urnas em 4 de outubro na Capital 
Mariana da Fé, não terá vida fácil 
na futura Prefeitura porque pelo 
que se ouviu nos corredores do Ju-
diciário de Aparecida, o Ministério 
Público deverá continuar mantendo 
a liberdade vigiada nas deliberações 
do Executivo, numa ação conjunta 
que deve durar algumas gestões pela 
frente. Talvez os comentários de que 
o ex-vereador Piriquito e Elcinho Ri-
beiro pensam em lançar candidaturas 
a prefeito nesta temporada tenha 
motivado a continuidade do patru-
lhamento na administração pública.

A praça é nossa!!!
E mais uma praça de Pinda entra 

na rota das revitalizações, desta 
vez a da Vila São Benedito – no 
distrito de Moreira Cesar. O prefeito 
Isael Domingues está direcionando 
R$250 mil para reconstrução da 

praça, por indicação do popular 
Fernando Frangão, que por sinal, 
foi quem conseguiu a verba com a 
deputada federal Renata Abreu (Po-
demos). Detalhe! Frangão, que nem 
chegou à Câmara como vereador, já 
demonstra mais serviços à comu-
nidade do que muitos que estão lá. 
Ele por duas eleições consecutivas 
'bateu na trave' com votos suficien-
tes, porém, em partidos errados...

João Bosco Torrada

Fernando Frangão e Isael Domingues

Câmara de Aparecida 
devolve R$ 700 mil à 
Prefeitura em 2019

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Câmara de Aparecida anunciou 
no início desta semana a devolução 
de R$ 716 mil para os cofres da Pre-
feitura. A economia foi anunciada 
duas vezes pelo Legislativo. Ainda 
no fim do ano passado, o diretor da 
Casa, Geraldo de Souza, teria confir-
mado que os recursos que voltariam 
para os cofres do Executivo estariam 
na ordem de R$ 540 mil.

Mesmo sendo um valor expressivo 
em comparação com anos anterio-
res, os recursos tiveram acréscimo 
de aproximadamente R$ 200mil, 
anunciado pelo então presidente 
da Casa, o vereador Wadê Pedroso 
(DEM). “Refizemos os cálculos e, 
depois de muita conversa, chegamos 
a esse valor, que é maior do que foi 
anunciado incialmente aqui na Câ-
mara”, contou o parlamentar. 

O montante corresponde a 16,5% 
do orçamento previsto para 2019, 
que estava na ordem de R$ 4,3 mi-
lhões. Segundo Geraldo de Souza, 
só foi possível chegar a esse valor 
graças à economia gerada com a 
folha de pagamento do Legislativo. 
“Dentro desse orçamento previsto 
para 2019, estava também a pre-
visão de contratação de 18 novos 
funcionários, através de concurso 
público, que acabou sendo suspen-
so pela Justiça, no final de 2018”, 
lembrou o diretor da Casa.

Wadê também atribuiu o alto va-
lor ao fato de não ter feito nenhum 
tipo de obra, nem mesmo a pintura 
da Câmara. “Estava tudo em ordem. 
Os carros funcionando, o prédio 
bem cuidado, então resolvemos 
que não deveríamos mexer com 
obra, nem mesmo com a pintura da 
Câmara”, afirmou.

Ano polêmico – Os trabalhos da 
Câmara de Aparecida giraram em 
torno do afastamento do prefeito 
Ernaldo Cesar Marcondes (MDB), 
suspenso de suas atividades em 
julho passado, após solicitação do 
Ministério Público. A Promotoria 
investiga possíveis irregularidades 
na licitação de compra de material 
escolar, em 2015.

Depois de confirmada a suspen-
ção das atividades, os vereadores 
se articularam para iniciar uma 
CPI (Comissão Parlamentar de In-
quérito) para apurar as acusações 
de irregularidades. Apesar de todo 
trabalho ao longo do segundo se-
mestre, a própria Justiça, que con-
cedeu afastamento de Marcondes, 
atendeu a solicitação do político 
para suspender os trabalhos.

De acordo com o documento, a 
defesa se baseia em argumentos 
como “erros” cometidos pela co-
missão e “perseguições por parte 
de alguns vereadores”. Marcondes 
afirmou que dos três vereadores 
nomeados para compor a CPI, 
dois são os mesmos que fizeram 
a representação contra ele.

Próximo presidente – No último 
ano da legislatura, o vereador 
Francisco Egídio Monteiro, o 
‘Fram Pé Sujo’ (MDB), assumiu a 
presidência da Casa. Ele venceu 
a disputa com Carlos Alexandre 
Rangel, o ‘Xande’ (PSD), por 5 a 4. 
Além de Fram, a mesa diretora da 
Câmara de Aparecida conta como 
representantes os últimos ex-pre-
sidentes: Wadê Pedroso (DEM) 
com o cargo de vice; Adilson Boi 
na Brasa (MDB), que antecedeu 
Pedroso na chefia do Legislativo, 
primeiro secretário, com Waldir 
Siqueira, o ‘Zoinho’ (PL) segundo 
secretário. Todos tiveram cinco 
votos.

Valor anunciado era de R$ 500 mil, mas 
após revisão, acabou reajustado como a 
maior quantia já devolvida no município

O ex-presidente da Câmara, Wadê Pedroso, que fez devolução recorde à Prefeitura

Foto: Reprodução CMA
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro 
do Pedregulho em 
Guaratinguetá, um 
kitnet, próximo a ae-
ronáutica, bom para 
morar ou alugar. Va-
lor: R$ 118.000,00. 
Telefone: 12 99614-
2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 

– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-

cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/

Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 

99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
m inas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabe los, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Aluga-se kitnet, na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, Aparecida, Óti-
mo preço. Tratar no 
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara 
para festas, finais de 
semana, à 5km da  
cidade. Casa com-
pleta, com piscina, 
churrasqueira.  Tratar 
com Mara no telefo-
ne: 99715-9957
Alugo ponto comer-
cial, no bairro Beira 
Rio, com 150m². Valor 
R$: 2.000,00. Telefo-
ne: 12 99748-8343 
falar com Geraldo.

Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Guará - Casa na 
Coronel Tamarindo, 
com 2 quartos + 1 
fora, sala, varanda, 
garagem para 2 car-
ros. Preço abaixo do 
mercado. Telefone: 
3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 
1000m². Telefone: 
99614-2077
Vendo apartamento 
novo, no Jardim bela 
vista. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, gara-
gem, acabamento 
bom. R$ 175.000,00. 
Aceito financiamen-
to. Telefone: 99614-
2077 ou 98106-6670
Caraguá - Vendo Kit-
net em condomínio 
fechado, 800 metros 
da praia Martins de 
Sá, condomínio no 
valor de 550,00 (já in-
cluso agua, luz, wifi, 
ampla area de lazer, 
com piscina, quadra 
de areia, playground, 
sala de tc e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueira, na rua da 
faculdade modulo de 
caraguatatuba, uma 
vaga de garagem, 
por tão eletrônico, 
cercas elétricas. Te-
lefone: (11) 94028-
6977

Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011

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: TREVISO TRANSPORTES E 
LOGÍSTICA EIRELI EPP
CNPJ Nº: 31.957.387/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,05
VALOR TOTAL: R$ 465.200,00 (quatrocentos 
sessenta e cinco mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/01/2020

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: RAUL RABELO NETO EPP
CNPJ Nº: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 03,04,11,12
VALOR TOTAL: R$ 315.500,00 (trezentos e quinze 
mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 117/19 - PROC. Nº 715/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a 
SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto 
é a prestação de serviço de telecomunicações 
nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo 
Comutado) linhas digitais e analógicas com locação 
de equipamentos PABX. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em 
cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura 
de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no 
horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, 
consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi 
aprovado, são eles: CLAUDIA APARECIDA DE CARVALHO SILVA RG: 265670214; 
WALDIREZ AURÉLIO QUIRINO RG: 323110885; HELEN KISY DOMINGOS RG: 
425333334; ADRIANA CRISTINA PEREIRA RG: 32264536-0; ADILSON BORGES 
DA ROCHA RG: 496245168. 
Lorena, 10 de janeiro de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em 
cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura 
de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no 
horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, 
consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, 
são eles: KAREN MARIANNY DE OLIVEIRA FERNANDES MALAGUTTI RG: 
42532909-4-; WANIA CONSUELO GUIMARAES DE SANTANA RG: 215413933; 
CLAUDIA GENY PIMENTEL BRAZIL RG: 234512052; WLADYA REGINA 
BARTELEGA DINIS DE ALCANTARA RG: 533059732; BEATRIZ CANDIDA 
BUSTAMANTE RG: 422320584; INES APARECIDA DA SILVA RG: 216290508; 
VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA RG: 585213276; GABRIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA 
RG: 54.571.781-4; ELOY VILELA MORAES FILHO RG: 56.117.157-9; DEBORA 
APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA RG: 401229075; VICTORIA FARABELLO 
AQUINO RG: 545718466; MARIA TERESA SANTOS OLIVEIRA RG: 345010930;
LYSSA CAROLINE MONTEIRO MAXIMO CARTIER RG: 464338724; VALDIR 
FERREIRA DA ROCHA RG: 7909130-1; MADIA FONTES DA SILVA RG: 467067491; 
RAISSA REIS ANTUNES RG: 467067491; REGIANE DE OLIVEIRA BENTO RG: 
274321695; FATIMA CLAUDINE MOTA DOMINGUES RG: 41870030-8; PATRICIA
FERNANDA SANTOS DE AZEVEDO MENDES RG: 40.846.416-1; JESANDRA 
DA MOTA ALVES DE SOUZA RG: 421270536; AMANDA APARECIDA RIBEIRO 
DA SILVA RG: 322639153; JAQUELINE TATIANA FERREIRA DE PAULA RG: 
419030931; KAREN ANDREZA DE SOUZA BEDAQUE RG: 484766004; FERNANDA
LUCIANA CAETANO RG: 30820341-0; FIDELIS JOSE GUIMARAES RG: 
30.633.816-6; ADRIANA DE SOUZA ARRUDA DO NASCIMENTO RG: 272613290; 
ALDINE DA CUNHA SOUZA FERNANDES RG: 291657102; MARIA CLAUDIA 
VAIANO DE AQUINO DA SILVA RG: 37608044-9; KELI CRISTINA ROMANO RG:
26565536-5; MARLENE FERNANDES NOGUEIRA RG: 331967984; RITA DE 
CASSIA DOS SANTOS LIMA E SILVA RG: 348269341; MARCOS ANTUNES 
PERRENOUD RG: 326297418; LUCIMARA APARECIDA DE ANDRADE SIQUEIRA 
RG: 323102992; GESSILENE FERREIRA DAS CHAGAS SANTOS RG: 421306324;
MILENI MARIANI DOS SANTOS RG: 404564446; MARIA APARECIDA 
GONCALVES RODRIGUES RG: 44.497.192-0; THAIS MENEGHETTI LUIZ 
RG: 430431806; DAMIAO CRISTIANO ROMEIRO PEREIRA RG: 26221753-3; 
CLAUDINEIA MIGUEL LOPES RG: 42130400-5; MARIANA DE SOUZA MONTEIRO 
RG: 234984318; TIESSA MARIA CARVALHO ARANTES RG: 35298764-9; 
ROSANDRA APARECIDA RIBEIRO FERNANDES RG: 078234572.
Lorena, 10 de JANEIRO de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Alteração de data: Pregão Presencial Nº 02/2020 PROC. Nº 727/19.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, 
cujo objeto é Ata de Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha 
para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), eletrodomésticos para o CAPS 
e para o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) , utensílios para sala de 
atividades de vida diária do CER III, materiais de fonoaudiologia para o CER III, 
aparelhos e materiais de fisioterapia para o CER III, móveis para o CER III, jogos
e brinquedos para o CER III, aparelhos médicos para o CER III, ares condicionados 
e cortina de ar para os Dispensários de Medicamentos (Assistência Farmacêutica) 
pelo período de 12 (doze) meses. pelo período de 12 (doze) meses. A nova 
data da sessão será dia 10 de Fevereiro de 2020 ás 9h30min, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Alteração de data: Pregão Presencial Nº 119/19 PROC. Nº 719/19.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, cujo 
objeto é o registro de preços para aquisição parcelada de Papel Sulfite, material 
celulose vegetal, cor branca, gramatura 75 g/m², comprimento 297mm, largura 
297mm, largura 210mm, aplicação impressora de jato de tinta, pct com 500 folhas, 
para diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses. A nova data da sessão 
será dia 24 de Janeiro de 2020 ás 14h00min, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 
SINDICATO   DO   COMÉRCIO VAREJISTA 

BASE TERRITORIAL: APARECIDA, CACHOEIRA PAULISTA, CUNHA, GUARATINGUETÁPIQUETE, POTIM E ROSEIRA. 

 
EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua 
Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - SP com Base nos 
Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira Paulista, Piquete, Cunha e 
Guaratinguetá, informa a todas as Empresas Integrantes  da Categoria 
Econômica do Comércio Varejista da Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte, Médio e Grande Porte, que o vencimento da Contribuição Sindical 
Patronal, relativo ao exercício do ano de  2020, de acordo com a tabela 
progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente estabelecida 
pelo artigo 578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no 
dia 30 de janeiro de 2020.  Informações sobre valores da tabela e guias de 
recolhimento poderão ser obtidas através do telefone (12) 3132-1544, ou ainda 
pelo e-mail:  sincomercioguara@gmail.com. 

Guaratinguetá, 15 de janeiro de 2020. 

 
ELCIO FERREIRA DAMICO 

PRESIDENTE 
 

 

 

PIA UNIÃO DE SANTO ANTÔNIO DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR    
CONVENTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Rua Vigário Martiniano, 288 – CEP-12501-060 – Guaratinguetá-SP 
CNPJ-61880928/0001-00 

 
 

EDITAL 
  

                               O Conselho da Ordem Franciscana 
Secular – Fraternidade Nossa Senhora das Graças, situada 
a Rua Vigário Martiniano, 288 – Guaratinguetá-SP, no uso 
de suas atribuições legais CONVOCA os irmãos da 
Fraternidade para o Capítulo Eletivo da nova diretoria da 
PIA UNIÃO DE SANTO ANTÔNIO a realizar-se dia 16 de 
fevereiro de 2020, as 09h, no Salão São Francisco, neste 
Convento, funcionando na 1ª convocação com a presença 
de no mínimo 2/3 de seus membros e em 2ª convocação, 
15 minutos após a 1ª convocação com qualquer número de 
membros. 
 As deliberações serão por maioria de votos dos presentes. 
                               Guaratinguetá, 10 de janeiro de 2020 
 

  João Paulo do Nascimento 
  Ministro da OFS - Graças 

 
 
 

 

PIA UNIÃO DE SANTO ANTÔNIO DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR    
CONVENTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Rua Vigário Martiniano, 288 – CEP-12501-060 – Guaratinguetá-SP 
CNPJ-61880928/0001-00 

 
 

EDITAL 
  

                               O Conselho da Ordem Franciscana 
Secular – Fraternidade Nossa Senhora das Graças, situada 
a Rua Vigário Martiniano, 288 – Guaratinguetá-SP, no uso 
de suas atribuições legais CONVOCA os irmãos da 
Fraternidade para o Capítulo Eletivo da nova diretoria da 
PIA UNIÃO DE SANTO ANTÔNIO a realizar-se dia 16 de 
fevereiro de 2020, as 09h, no Salão São Francisco, neste 
Convento, funcionando na 1ª convocação com a presença 
de no mínimo 2/3 de seus membros e em 2ª convocação, 
15 minutos após a 1ª convocação com qualquer número de 
membros. 
 As deliberações serão por maioria de votos dos presentes. 
                               Guaratinguetá, 10 de janeiro de 2020 
 

  João Paulo do Nascimento 
  Ministro da OFS - Graças 

 
 
 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa ALQUIMIA PERFUMARIA E ACESSÓRIOS 
LTDA, CNPJ 04.756.457/0001-81, situada a rua Dr. 
Rodrigues de Azevedo, 25, centro, Lorena-SP, comunica 
o extravio do equipamento Impressora da Marca 
Bematech, modelo Mp20 FI II, número de fabricacao 
BE50869200100012651, conforme BO número 1436/2019 
de 13/11/2019.
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Em um mês, Saeg tem sete rompimentos 
de adutoras e falhas no abastecimento 
de água para famílias de Guaratinguetá

Atendimento da Saeg na Alexandre Fleming; serviço alvo de críticas

Foto: PMG

Foto: PMG

Rompimento na rua Alexandre Fleming, um dos pontos que causou transtornos nas últimas semanas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os moradores de alguns 
bairros de Guaratinguetá 
têm sofrido com falhas no 
abastecimento de água desde 
o começo de dezembro de 
2019. As adutoras das ruas 
Xavantes e Alexandre Fleming 
sofreram pelo menos seis 
rompimentos desde o último 
mês. O Natal em 14 bairros 
da cidade foi sem água. Nesta 
semana (até o fechamento 
desta edição) foram mais dois 
rompimentos de adutoras 
que geraram problemas no 

abastecimento de pelo menos 
vinte bairros.

No fim da tarde da última 
segunda-feira, a Saeg (Com-
panhia de Água, Esgoto e 
Resíduos de Guaratinguetá) 
confirmou o rompimento da 
adutora da rua Alexandre 
Fleming, que gerou falhas no 
abastecimento dos bairros 
Parque São Francisco 1 e 
2, Jardim França 1 e 2, Vila 
Municipal 1 e 2, Residencial 
Espanha, Jardim Rony, Parque 
das Árvores, parte baixa do 
Pedregulho, Pingo de Ouro, 
Santa Luzia, Los Angeles, 
Retiro, Mato Seco, Jardim 
Aeroporto, Vila Molica, São 

Manoel, Cooperi e Resedás.
A Companhia confirmou o 

vazamento às 19h e, segundo 
a Saeg, o reparo foi concluído 
por volta das 22h30. Na ter-
ça-feira, menos de 12 horas 
depois, foi a vez da adutora 
da rua Xavantes se romper, 
causando problemas no abas-
tecimento de quase todos 
os bairros afetados na noite 
anterior.

O reparo, de acordo com a 
Saeg, foi concluído às 10h40. 
A previsão é de que o abaste-
cimento nessas regiões fosse 
regularizado até a tarde desta 
terça, data do fechamento 
desta edição.
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Após discussão, vereador de Cachoeira é 
acusado de agredir crítico após em Ubatuba
Publicitário denuncia Max Barros, que desmente a agressão a opositor; caso deve ser levado à Justiça

Da Redação 
Cachoeira Paulista

Mais uma polêmica envol-
vendo a Câmara de Cachoeira 
Paulista. Dessa vez o foco é o 
vereador de base Maximilio 
Miranda Gonçalves de Barros, 
o Max Barros (DEM), acusado 
de agressão pelo criador e 
administrador do grupo de 
debate no Facebook, “Ob-
servatório da Honestidade e 
Ética de Cachoeira Paulista”, 
o publicitário Alexandre Assis 
Figueiredo, 47 anos. O caso 
ocorreu em Ubatuba, onde o 
denunciante mora e o parla-
mentar passa férias.

Figueiredo publicou um 
vídeo e fotos nas redes sociais 
para relatar o caso, que teria 
sido motivado por críticas à 
postura de Max no Legislativo. 
Segundo o publicitário e pro-
dutor de conteúdo, ele estava 
em um restaurante na Praia 
Grande, em Ubatuba, para 
receber um valor do trabalho 
de publicidade, quando encon-
trou o vereador. “O vereador 
estava almoçando. Eu cheguei 
e não tinha reparado a presen-
ça da figura, a minha esposa 
que tinha visto. Eu trabalho 
com carros de som, faço a di-
vulgação na Praia Grande. Eu 
estava no restaurante porque 
fiz edição de vídeo deles e fui 
lá para conversar com o pa-
trão para pegar um dinheiro”, 
contou.

Ainda de acordo com Figuei-
redo, o vereador se incomodou 
com sua presença, dizendo 
que o restaurante “estava mal 
frequentado” e pediu a saída 
dele do local. “Na hora que eu 
saí do restaurante brinquei 
com ele (Max) ‘tá nervoso 

comigo só porque o Edinho 
(atual prefeito Edson Mota) 
vai ser preso (sic)?”

Ainda segundo relatos do 
publicitário, os dois se retira-
ram do restaurante e come-
çaram a discussão, quando o 
vereador o agrediu com um 

soco e ele reagiu. “Quando 
reagi, apareceu um amigo do 
Max, grudou na minha camisa 
e me jogou de lado, foi onde 
acabei quebrando o joelho”, 
contou.

A versão de Barros foi dife-
rente. Procurado pela reporta-

gem do Jornal Atos, ele não foi 
encontrado até o fechamento 
desta edição. Em entrevista à 
Rádio Pop, Max contou que 
estava almoçando com sua 
noiva e Figueiredo entrou no 
restaurante para provocá-lo. 
“Ele estava em pé junto, com 

os garçons e começou a tirar 
foto minha, me provocar. Falei 
para a minha noiva falar para 
os garçons tirar ele daquele 
local que ele estava me pro-
vocando (sic)”.

O parlamentar seguiu, ga-
rantindo que o denunciante 
começou a gritar no restau-
rante. “Me chamar de corrup-
to, ladrão, bandido e que eu ia 
ser preso junto com o Edson 
Mota. Levantei e fui tirar satis-
fação, perguntar por que ele 
estava falando tudo isso de 
mim e eu comecei a xingá-lo. 
O gerente chegou e falou 
para irmos discutir pra fora, 
ele veio tentar me agredir, 
me dar um soco, nisso eu fui 
me defender e acabei dando 
um soco nele. Ele falou que 
machucou o joelho, mas foi 
um amigo meu que foi separar 
a briga que rasgou a camisa 
dele e acabou caindo se ma-
chucando”, garantiu Max.

Com lesão no joelho, Ale-
xandre Assis Figueiredo foi 
à Santa Casa de Ubatuba, 
onde constatou a fratura. Em 
seguida, foi ao IML (Instituto 
Médico Legal) para fazer o 
exame de corpo delito. “Vou 
fazer a representação. Vamos, 
pela lei, dar uma ‘arrebentada’ 
nele, porque além de ter me 
agredido, ele usou de abuso 
de autoridade. Tenho minhas 
testemunhas e as imagens de 
segurança. Não existe isso, só 
porque é criticado, vai querer 
bater?”

Imagem publicada pelo publicitário Alexandre Assis após denúncia de agressão em Ubatuba; Max de Barros (acima) nega ataque a crítico
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Histórico – No dia 8 de 
dezembro foi constatado o 
rompimento da adutora na 
rua Alexandre Fleming, às 
6h30. O reparo foi concluído 
às 11h30. À época, o presiden-
te da Saeg, Luciano Passoni, 
afirmou que “a pressão mano-
métrica elevada para bombear 
a água para bairros distantes e 
a tração mecânica de veículos 
de grande porte, como ônibus 
e caminhões que trafegam 
pela via, poderiam ocasionar 
no rompimento da adutora”.

Em 10 de dezembro, a Saeg 
fez reparo em uma tubulação 
na rua Durval Rocha às 9h30 
e faltou água no centro da 
cidade e nos bairros de Santa 
Rita, São Benedito, Campinho, 
Vila Paraíba e regiões próximas. 
O reparo foi concluído às 14h.

Dia 23, a adutora da rua 
Alexandre Fleming se rompeu 
mais uma vez. No dia seguin-
te foi a vez da rua Xavantes 
sofrer outro rompimento. O 
reparo foi finalizado às 10h, 
mas diversos bairros afetados 
permaneceram sem o abaste-
cimento de água. Às 8h30 do 
dia 25, um novo rompimento 
na rua Xavantes foi constata-
do e, mesmo após a conclusão 
do reparo, 14 bairros perma-
neceram com problemas no 
abastecimento até o dia 26.

Por meio de nota, a Saeg in-
formou que “os rompimentos 
nas adutoras, nos dias 6 e 7 de 
janeiro, ocorreram devido ao 
trânsito de veículos pesados 
na região somados a uma 
alta pressão nas tubulações; 
que é necessária para que a 
água chegue aos bairro mais 
distantes da ETA (Estação de 

Tratamento de Água). Para 
evitar futuros rompimentos, 
a Saeg investiu cerca de R$ 
18 mil em válvulas de alívio 
de pressão, que serão insta-
ladas nas respectivas redes 
de abastecimento quando 
o processo de compra dos 
acessórios, necessários para 
sua instalação, for concluído”.


