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5º BIL presta 
homenagem 
a mortos no 
Haiti em 2010
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Familiares e amigos dos 
combatentes que perderam a 
vida no terremoto que atingiu 
o Haiti, em 2010, homenage-
aram os entes queridos no 
último dia 13. Dez anos após 
a tragédia, o 5º Batalhão de 
Infantaria Leve Regimento Ito-
roró organizou o evento “Ho-
menagem ao Heróis do Haiti”, 
que contou com a presença do 
comandante do regimento, 
o tenente-coronel Maurício 
Aparecido França e da família 
dos militares mortos. As ho-
menagens tiveram uma missa 
na Catedral Nossa Senhora da 
Piedade e um culto Evangélico 
na Igreja Quadrangular.

Homenagem aos militares mortos há dez anos, durante terremoto em 2010 no Haiti; cerimônia na sede do 5º BIL de Lorena reuniu famílias de homenageados e cúpula do Exército

Foto: Eder Billota

Durante período, Prefeitura e agência reguladora estudam diferenciação de 
valores cobrados para moradores, comércio e rede hoteleira da cidade neste ano

Aparecida reajusta taxa de 
lixo em 7,31% por 120 dias

A tarifa da coleta de lixo 
em Aparecida será reajus-
tada a partir de fevereiro. O 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) do municí-
pio confirmou aumento de 

7,31%, com base no IGPM 
(Índice Geral de Preços do 
Mercado). O percentual va-
lerá por 120 dias, até que 
seja feita uma diferenciação 
de cobrança sobre o valor do 

metro quadrado de residên-
cias, indústria, comércio e 
rede hoteleira da cidade. Atu-
almente, o valor da taxa de 
lixo por metro quadrado de 
área construída é de R$2,11. 

Os 7,31% representam au-
mento de R$ 0,15 para cada 
metro quadrado e a nova 
tarifa custará R$2,26 a partir 
de fevereiro. O valor é pago 
por moradores, comerciantes 

e proprietários de pousadas e 
hotéis. “Os 7,3 %, que terá de 
aumento na taxa do resíduo é 
com base no IGPM de janeiro.

Festival de 
Marchinhas 
em Guará

Próximo das fes-
tividades de Momo, 
Guaratinguetá segue 
o cronograma do Car-
naval neste fim de se-
mana com a terceira 
edição do Festival de 
Marchinhas.
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Apresentação de marchinha no festival de 2019; evento em Guará seleciona 16 composições autorais

O cantor Simoninha se apresenta na edição de 2020 do Cunha Fest

Foto: Reprodução

O verão também pode ser 
uma boa estação para des-
frutar do clima refrescante 
e das temperaturas baixas 
de Cunha. Para atrair mais 
visitantes nessa época do 
ano, a secretaria do Turismo e 
Cultura do município divulgou 
a programação da terceira 
edição do festival Cunha Fest 
- Verão na Montanha, que 
será realizado em dois finais 
de semana. As apresentações 
gratuitas serão na Praça da 
Matriz, nos próximos dias 17, 

19, 24 e 26. A primeira noite 
de shows terá a presença de 
Robson Nunes e da banda 
Trouble Doll, que abrirá o 
evento às 22h, trazendo o es-
tilo electro swing, que mistura 
os gêneros clássico e moder-
no. O grupo possui influências 
de grandes estrelas como Elvis 
Presley, Bruno Mars, Cara-
van Palace e Ella Fitzgerald, 
buscando uma abordagem 
contemporânea aos arranjos.

Cunha Fest reúne destaques 
da música popular brasileira
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Parada há um
ano, Pinda 
retoma creche 
no Palmeiras

Atendendo a reivindicação 
dos mais de três mil mora-
dores do bairro Parque das 
Palmeiras, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba viabilizou 
no último dia 7 a retomada 
da construção do Cmei (Cen-
tro Municipal de Educação 
Infantil). A obra, que estava 
paralisada desde 2017, conta 
com um investimento federal 
superior a R$ 2,1 milhões, e 
deve atender ao aumento da 
demanda na cidade.
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Silveiras espera atingir 
100% de tratamento
de esgoto com obra
orçada em R$40 mil
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Famílias atingidas pelas
chuvas recebem doações 
de parceria entre Aacal
e Prefeitura de Lorena



15 DE JANEIRO DE 20202

Bastidores da Política

Mário Notharangelli

Saia justa
Parece que os dias iniciais des-

ta pré-campanha não têm sido os 
melhores da trajetória política de 
Argus Ranieri, que busca ser pre-
feito de Guaratinguetá. Na semana 
passada, na rádio dos Barachos, Ar-
gus mencionou 
que ‘Junior Fili-
ppo já era carta 
fora do baralho 
para as eleições 
de 4 de outu-
bro’ e recebeu, 
em resposta, a 
recomendação 
de uma mega 
sandália da humildade. Posterior 
ao esfrega que levou do Coronel-
zinho, teve que ouvir do diretor 
do Saeg, Luciano Paccione, a 
realidade de sua incapacidade 
em julgar problemas técnicos e 
financeiros ‘porque nunca exerceu 
cargo de gestão’. Argus também se 
precipitou no mesmo programa em 
atribuir as dificuldades econômicas 
e organizacionais que a autarquia 
enfrenta na cidade como falha de 
gestão do atual diretor. Como diz o 
ditado: “quem não sabe rezar, xinga 
o santo”...

Atrelado
Tem vereador em Lorena que 

pelo desenrolar do mandato de-
monstra que só caminha se for atre-
lado ao comando ‘de um chefe’, ou 
seja, alguém para determinar seus 
passos, votos e tom de críticas na 
tribuna. Numa leitura geral, com a 
eminente decadência do investiga-
do por danos ao erário e receptação 
de veículo roubado – tido como 
manipulador, a especulação políti-
ca assiste o desespero de ‘alguns’ 
dos parlamentares por um outro 
líder, de preferência que pague a 
conta e não só prometa...

Indefinição
A confiança de algumas lideran-

ças de entidades representativas e 
de serviços de Cachoeira Paulista 
está tão fragilizada que muitos 
estão sugerindo a antecipação de 
um debate com os pré-candidatos 
ao Executivo da cidade, para se ter 
uma ideia do que vem na campanha 
eleitoral deste ano.

Definição 
Se no campo dos prefeituráveis 

de Cachoeira há fortes inícios de 
dúvidas entre eleitores, para a 
provável renovação da Câmara 
Municipal a re-
alidade é outra, 
porque já exis-
tem expectativas 
positivas. Corre 
nos bastidores 
partidários que 
o ex-vereador 
Elbon Fontes – 
ex-assessor de 
setor de transporte da Prefeitura, 
está analisando as possibilidades de 
oferecer seu nome como pré-candi-
dato a vereador. E comenta-se que 
se for analisar passado, presente 
e futuro, Elbon tem muito a ofe-
recer na composição de um novo 
Legislativo.

Espontânea
Enquanto muitos da política de 

Cachoeira ficam ‘velhos e manja-
dos’ candidatos a prefeito, além de 

vários novatos que estão se alistan-
do também, uma pesquisa espontâ-
nea realizada há poucos dias trouxe 
o nome de Luciano Chalita Vieira 
como um político que atuou num 
passado não muito distante e pode 
encaixar na preferência eleitoral de 
4 de outubro. Perguntem Mineiro 
da Funerária!!!

Polêmica dos cargos
O assunto assessoria parlamen-

tar na Câmara de Cruzeiro ainda 
rende confusão e polêmicas pelas 
esquinas da cidade. Começou com 
Charles Fernandes – quando presi-

dente – contra-
tando uma em-
presa a ‘peso de 
ouro’ para che-
gar à conclusão: 
tem excesso de 
comissionados 
agregados ao 
Legislat ivo. . . 
oh !  A i ,  ve io 

Mário Notharangelli afiando as 
facas e tentando cortar pelo menos 
a metade. Moral da história: foi 
barrado no plenário. Resumo: um 
contratou a consultoria, o outro 
tentou executar o óbvio e os con-
tribuintes pagaram a conta, ou me-
lhor, continuarão pagando. Porque 
depois de pagar pela contratação da 
empresa, vão continuar pagando 
pelos cargos excedentes. Com a 
palavra, o Ministério Público!!!

Efeito facada
Comenta-se em Cruzeiro que 

se o efeito ‘facada’ que deu a vi-
tória ao presidente Bolsonaro der 
o mesmo resultado ao mal súbito 
que o prefeiturável Paulo Antônio 
de Carvalho teve dias atrás, ele 
pode ganhar a eleição. Pelas ruas da 
cidade, ouvem-se várias manifes-
tações de carinho ao jornalista que 
passa por intervenção hospitalar.

Freio de não
O prefeito Isael Domingues deu 

o "break" em sua equipe que vinha 
pesando críticas ao vereador Carlos 
de Moura – o Magrão, pela votação 
contrária ao projeto que previa um 
financiamento para investimento 
em pavimentação e iluminação em 
bairros de Pindamonhangaba. Isael 
minimizou por entender que os vere-
adores têm direito a opinião própria, 
embora os recursos farão falta para 
garantir os benefícios à população.

Com quem será???
Enquanto a classe política se 

aquece para temporada de caça aos 
votos, algumas candidaturas ainda 
estão longe da definição. Com uma 
certa expectativa, os politiqueiros 
do Mercadão aguardam para ver 
se o ‘casamento’ do PSDB com o 
MDB se concretize e se o PSD en-
tra nesta parada. Na possibilidade 
desta aliança dar certo, a dúvida é 
se tucano Rafael Goffi se mantém 
prefeiturável e quem será indicado 
a vice. Outra pergunta é com ‘quem 
e quantos’ candidatos à Câmara 
virão nesta junção de letrinhas. 
Perguntam ainda se Paulo Torino, 
agora em novo partido, terá folego 
para concorrer?!?!

E por falar em apostas
Cresce o número de palpites 

sobre o ‘próximo capítulo’ do pe-
ríodo eleitoral em Pinda: a ‘janela 

Elbon Fontes

Argus Ranieri

eleitoral’ – onde os vereadores são 
liberados para mudarem de parti-
dos sem a perda do mandato. Uma 
das apostas é que pelo menos 60% 
dos atuais parlamentares devem 
migrar para outras siglas, inclusive 
Roderley Miotto, que ficou pratica-
mente desconexo no PSDB – com o 
efeito Goffi. Além dele, comenta-se 
que Magrão, Professor Osvaldo, 
Ronaldo Pipas, Cebola e Gislene 
Cardoso e mais um ou dois, mudem 
de partidos.

Apoio tóxico
Envolvido em diversas denún-

cias e escândalos, o vereador de 
Cachoeira, Max Miranda (DEM), 
ganhou na última semana o apelido 
de ‘Rei Midas ao Avesso’. En-
quanto o personagem da mitologia 
grega é famoso por transformar em 
ouro tudo que toca, Max é conheci-
do por “queimar o filme” de quem 
encosta. Parece que sua “vítima” 
atual é o pré-candidato a prefeito, 
João Bosco Torrada (Rede), que 
vem sendo apontado por ele na 
tribuna da Câmara como o candi-
dato ideal para sucessão de Edson 
Mota 2020. "Tadinho do Torrada, 
vai queimar..."

Chave de ouro
Para oferecer à população mais 

um local estruturado de lazer e en-
tretenimento em Lorena, o prefeito 
Fábio Marcondes assinou na última 
sexta-feira a ordem de serviço para 
a construção do Centro de Eventos 
Municipal. O espaço público, que 
será erguido no bairro Parque Mon-
desir, receberá um investimento 
municipal de quase R$ 3 milhões. 
O novo Centro fechará com “chave 
de ouro” o pacote de obras promo-
vido pela “Era Marcondes” na área 
do Lazer, que contou também com 
as reformas de diversos campos de 
futebol e as criações dos parques 
ecológicos do Taboão e da Lagoa 
do Mondesir. O Centro de Eventos, 
que comportará até três mil pessoas 
em sua área coberta, será desti-
nado exclusivamente para festas 
religiosas e culturais, além de co-
locar a cidade na rota dos grandes 
espetáculos e exposições, trazendo 
nova modalidade de negócios para 
economia local. 

O 'Dia D'
O vereador Beto Pereira, de 

Lorena, é um dos protagonistas da 
força-tarefa junto ao seu partido – o 
Democratas, leia-se Milton Leite, 
para estabelecer as novas filiações, 
com vistas às eleições de 4 de ou-
tubro. Na próxima semana, Beto 

acompanha vários políticos do Vale  
no encontro de lideranças com os 
deputados da família Leite e do 
vice-governador Rodrigo Garcia. 
Cidades como Cruzeiro, Canas, 
Lorena, Guaratinguetá e até Pinda, 
quase todas com seus respectivos 
prefeitos, deverão estar entre os 
convidados especiais.

Milton Leite e Beto Pereira 

Lorena investe 
quase R$ 3 milhões 
em construção de 
Centro de Eventos
Festas tradicionais devem migrar 
para o novo local; conclusão da obra é 
prevista para o fim de julho deste ano

Lucas Barbosa
Lorena

O prefeito de Lorena, Fábio Marcon-
des (sem partido), assinou na última 
segunda-feira a ordem de serviço para 
o início da construção do Centro de 
Eventos Municipal, que contará com 
um investimento superior a R$ 2,8 
milhões. O espaço público, que será 
erguido no bairro Parque Mondesir, 
terá capacidade de acomodar até 15 
mil espectadores. 

Além do chefe do Executivo, a ce-
lebração do documento no Gabinete 
Municipal contou com as presenças 
do secretário de Obras e Planeja-
mento Urbano, Marcos Anjos, e de 
representantes da empresa Marprado 
Construção Civil Ltda EPP, vencedora 
do processo licitatório. 

Localizado entre a estrada Chiquito 
de Aquino e as margens da rodovia 
Presidente Dutra, o terreno que abri-
gará o Centro de Eventos possui uma 
área de aproximadamente 13 mil m². 

De acordo com a Prefeitura, a 

construção do espaço público, que 
terá apenas recursos municipais, 
tem como objetivo oferecer um local 
mais estruturado para a realização 
de festividades culturais e religiosas.     

Além das tradicionais festas da Pa-
droeira e das Nações, o local sediará 
as comemorações pelo aniversário 
de Lorena (14 de Novembro) e apre-
sentações artísticas e musicais desen-
volvidas pela secretaria de Cultura.

Segundo o projeto arquitetônico, 
o prédio terá um estacionamento 
com noventa vagas numa área de 
2,5 mil m², praça de eventos, palco, 
banheiros, marquise, depósitos, deck 
e bicicletários. O local abrigará uma 
área coberta com capacidade de até 
três mil espectadores. “Nossa expecta-
tiva é que a obra seja iniciada até o fim 
desta semana. A empresa contratada 
terá até seis meses para concluir a 
construção. O Centro de Eventos pro-
porcionará mais conforto e segurança 
à população, que desfrutará de um 
local totalmente estruturado para 
aproveitar seus momentos de lazer”, 
ressaltou Anjos.

O prefeito Fábio Marcondes, durante assinatura para investimento no projeto

Fotos: Divulgação PML
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Prefeitura de Cruzeiro intensifica mutirões 
para combater avanço do mosquito da dengue
Vistorias são realizadas em locais considerados de risco; foram 442.235 casos prováveis em 2019

Bruna Castro
Cruzeiro

Para evitar o aumento da 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti transmissor 
da dengue, zika e chikun-
gunya, a secretaria de Saúde 
retomou o mutirão realizado 
aos finais de semana para 
detectar focos do mosquito 
em residências e terrenos 
baldios de Cruzeiro.

Até julho de 2019 foram 
registrados cerca de 128 
casos de dengue na cidade, 
mas a taxa pode ser ainda 
maior em vista das fortes 
chuvas e temperaturas ele-
vadas, fatores que compõem 
o cenário perfeito para a 
proliferação do mosquito.

De acordo com o boletim 
epidemiológico realizado 
pela secretaria de Vigilância 
em Saúde, órgão vinculado 
ao Ministério da Saúde, em 
2019 foram registrados 
442.235 casos prováveis 

de dengue no estado de São 
Paulo, além de 1.570 casos 
de chikungunya e 694 casos 
de zika.

O secretário da Saúde, 
Danilo Rezende, explicou 
que o apoio da população é 
imprescindível para o com-
bate ao mosquito. “Acho que 

o mais importante da po-
pulação é fazer a denúncia. 
Nós criamos um Whatsapp 
para fazer a denúncia de al-
gum terreno que esteja com 
entulho e possíveis focos. A 

Durante período, Prefeitura e agência reguladora estudam diferenciação de 
valores cobrados para moradores, comércio e rede hoteleira da cidade neste ano

Coleta de lixo é reajustada em 7,31% 
por 120 dias nas ruas de Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

A tarifa da coleta de lixo em 
Aparecida será reajustada a 
partir de fevereiro. O Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) do município con-
firmou aumento de 7,31%, 
com base no IGPM (Índice 
Geral de Preços do Mercado). 
O percentual valerá por 120 
dias, até que seja feita uma 
diferenciação de cobran-
ça sobre o valor do metro 
quadrado de residências, 
indústria, comércio e rede 
hoteleira da cidade.

Atualmente, o valor da 
taxa de lixo por metro qua-
drado de área construída é 
de R$2,11. Os 7,31% repre-
sentam aumento de R$ 0,15 
para cada metro quadrado e 
a nova tarifa custará R$2,26 
a partir de fevereiro. O valor 
é pago por moradores, co-
merciantes e proprietários 
de pousadas e hotéis.

“Os 7,3 %, que terá de au-
mento na taxa do resíduo é 

com base no IGPM de janeiro. 
Em janeiro foi 7,3% e durante 
120 dias será cobrado esse 
percentual a mais na conta 
do resíduo. Dentro desse pe-
ríodo, a agência vai promover 
um laboratório de análise do 
lixo de Aparecida para fazer 
o repasse real do valor do 
aumento, que pode ser para 
mais ou para menos”, afirmou 
o controlador interno do 
Saae, Osmair Toledo.

O SRJ (Serviço de Regula-
ção de Jacareí) presta aten-
dimentos ao Saae de Apare-
cida na regulação e análises 
referentes a água, esgoto e 
coleta de resíduos. Durante 
os quatro meses de vigência 
do reajuste informado pelo 
Saae, o SRJ e o setor muni-
cipal farão diferenciações 
de valores cobrados sobre 
taxas comercial, industrial, 
residencial e de hotelaria.

“Será desenvolvido um 
projeto com a metragem 
quadrada do lixo, hoje é 
pago de forma igual. Uma 
residência de 100 m² paga o 
mesmo que uma pousada de 

100 m². Uma residência gera 
‘x’ de lixo e uma pousada é 
muito maior pelo volume de 
pessoal e turistas que envol-
ve”, explicou, ao se referir aos 

valores diferentes que serão 
cobrados ainda neste ano.

Conta de água – A tarifa de 
coleta de resíduos consta na 
conta de água do consumidor 

de Aparecida, mas o reajuste 
será feito apenas no meio do 
ano, segundo o Saae. Não há 
previsão do percentual a ser 
aplicado.

Lixo acumulado próximo à feira livre de Aparecida; cidade tem reajuste de tarifa para serviço de coleta

Foto: Arquivo Atos

Ação de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, em Cruzeiro

Foto: Divulgação PMC

Com obra de R$ 40 mil, Prefeitura 
espera atingir 100% de tratamento de 
esgoto na zona urbana em Silveiras

Rafaela Lourenço
Silveiras

Atingir os 100% de trata-
mento de esgoto de Silveiras 
é uma das promessas de Gui-
lherme Carvalho (PSDB) para 
2020. Com cerca de R$ 40 
mil, o prefeito adquiriu uma 
estação elevatória de esgoto 
para atender os moradores do 
bairro São Sebastião. As obras, 
em parceria com a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau-
lo), devem ter início até março.

A Prefeitura investiu aproxi-
madamente R$ 40 mil de re-
cursos próprios na aquisição 
de uma estação elevatória de 
esgoto para coletar os resídu-
os de cerca de cinquenta famí-
lias do São Sebastião, bairro 
que fica há dois quilômetros 
do Centro. Apesar das residên-
cias da comunidade contarem 
com água tratada e energia 
elétrica, a infraestrutura ainda 

é precária, pois o esgoto atu-
almente é despejado de forma 
irregular. “A maioria (esgoto) é 
jogada no riozinho em frente 
a essas casas e isso traz mau 
cheiro e a proliferação de in-
setos e animais peçonhentos. 
É questão de saúde pública”, 
frisou Carvalho.

Devido à distância do bair-
ro ao Centro de Silveiras, é 
necessária a instalação para 
encaminhar os resíduos até 
a estação de tratamento de 
esgoto do município. Para 
implantar o novo sistema, a 
Sabesp, em parceria com a 
Prefeitura, instalará cerca de 
um quilômetro de encanamen-
to para coletar e bombear o 
esgoto.

Segundo o chefe do Executi-
vo, pela falta do descarte cor-
reto, a cada quatro meses uma 
retroescavadeira precisa ir até 
o bairro para desassorear o 
rio. A expectativa é de que as 
obras tenham início em até 35 
dias, com previsão de dez para 

concluí-las. “A gente vai dar as 
máquinas para fazer os bura-
cos para o encanamento da 
rede de esgoto com homens 
da Prefeitura e da Sabesp em 
conjunto. Se pegar firme e não 
chover, em dez dias termina 
tudo”, avaliou. 

Após as obras, a zona urba-
na terá 100% de tratamento 
de esgoto. O serviço deve se 
estender à zona rural. De 
acordo com Carvalho, daqui 
a dois meses o bairro Bom 
Jesus será contemplado com 
os serviços de saneamento 
básico, como água e esgoto. 
A Sabesp já licitou a constru-
ção de um poço artesiano 
para fazer as ligações e as 
obras devem ultrapassar 
R$1 milhão. Serão benefi-
ciadas duzentas famílias na 
comunidade.

Um levantamento feito 
pela Prefeitura revelou que 
trinta famílias foram contrá-
rias aos trabalhos de regula-
rização e saneamento.

pessoa fica sabendo, faz a 
denúncia e nós mandamos 
um agente verificar”. 

Os mutirões são realizados 
aos sábados pelos agentes 
de combate a endemias. 

Na semana serão feitas 
vistorias nas residências 
para orientar os moradores 
sobre os perigos de focos 
do mosquito. Os bairros 
Vila Paulo Romeu, Lagoa 
Dourada, Segundo Retiro 
da Mantiqueira e Vila Ce-
lestina foram os primeiros 
a receberem o mutirão. 
Ainda segundo o secretário, 
existem possibilidades de 
intensificar o combate com 
mutirões durante a semana.

Em Guaratinguetá, a ope-
ração “Catabagulho Contra 
a Dengue” retirou 350 ca-
minhões com restos de ma-
teriais inservíveis em 2019. 
A iniciativa é uma das ações 
para o combate de focos do 
mosquito, além de limpeza 
de criadouros de animais 
peçonhentos. De acordo com 
a administração municipal, a 
operação terá continuidade 
durante o ano.

Parada há um
ano, Pinda 
retoma creche 
no Palmeiras

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Atendendo a reivindi-
cação dos mais de três 
mil moradores do bairro 
Parque das Palmeiras, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba viabilizou no 
último dia 7 a retomada 
da construção do Cmei 
(Centro Municipal de Edu-
cação Infantil). A obra, que 
estava paralisada desde 
2017, conta com um inves-
timento federal superior 
a R$ 2,1 milhões e deve 
atender ao aumento da 
demanda no município.

Contando com as pre-
senças do prefeito Isael 
Domingues (PL) e seu vice 
Ricardo Piorino, o contrato 
de retomada do serviço 
foi celebrado no gabinete 
municipal. A conclusão 
da obra ficará a cargo da 
empresa P.S Engenharia, 
sediada em Suzano-SP, 
segunda colocada no pro-
cesso licitatório realizado 
no início de 2016. 

Iniciada em junho de 
2016, através de recursos 
do Ministério da Educação, 
a construção do Cmei, 
que atenderá cerca de 
cem crianças entre 0 e 6 
anos, foi paralisada no fim 
de 2018 após a empresa 
contratada Vieira Lima 
Engenharia, sediada em 
Jacareí, e a Prefeitura, 
alegarem atrasos nos re-
passes federais. Segundo o 
Executivo, apenas 24% da 
obra prevista no projeto 
foi executada durante o 
período.

Desde então, as famílias 
do Parque das Palmeiras 
cobravam uma solução do 
poder público, já que eram 
obrigadas a matricularem 
os filhos na creche do bair-
ro vizinho, o Morumbi.

Após tratativas entre 
Isael e representantes do 
Ministério da Educação, o 
Município conseguiu, no 
fim do ano passado, a li-
beração do restante verba 
federal, que é de R$ 1,823 
milhão, para que os 76 % 
do projeto sejam conclu-
ídos. “Nossa expectativa 
é que a construção seja 
finalizada até o fim deste 
ano. O prédio contará com 
oito salas que atenderão 
alunos de 1,5 a 5,5 anos, e 
outras duas para crianças 
do berçário, de 4 meses a 
1,5 ano. A unidade também 
terá refeitório, pátio cober-
to, sala multiuso, solário, 
playground, cozinha indus-
trial, área administrativa e 
banheiros adequados para 
esta faixa etária”, explicou 
a secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela 
Franco.

De acordo com a Pre-
feitura, com o retorno 
dos repasses do Governo 
Federal, além da creche 
Parque das Palmeiras, 
outras quatro unidades 
estão em construção no 
município.

A Cmei Crispim e a Man-
tiqueira estão com 90% de 
obra executada e a previ-
são de entrega segue para 
março. Para o segundo 
semestre estão previstas 
as inaugurações no Centro 
e Arco Íris.
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Investigação tenta descobrir motivação do crime que
chocou cidade; vítima tem pistola levada por autor

Polícia investiga 
morte de sargento 
da PM em frente de 
casa em Ubatuba

Lucas Barbosa
Ubatuba

Surpreendido por crimino-
sos em frente sua casa em 
Ubatuba, um sargento da Po-
lícia Militar, de 36 anos, foi 
assassinado na madrugada 
da última segunda-feira, no 
bairro Marafunda. Contando 
com o apoio da PM, a Polícia 
Civil investiga se a vítima foi 
morta numa emboscada ou 
latrocínio (roubo seguido 
de morte). 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o sargento 
Fabio Rodrigo de França 
voltava do trabalho de moto-
cicleta para sua residência, 

à rua Alexandrina Gonçal-
ves de Oliveira, quando foi 
abordado por dois homens 
em outra moto por volta 
meia-noite. Em seguida, um 
dos criminosos efetuou cin-
co disparos de arma de fogo 
contra o sargento, atingido 
no pescoço e barriga. Antes 
de fugir, a dupla roubou a 
pistola de França.   

Ao se deparar com a vítima 
caída no chão, um motoboy 
que realizava uma entrega 
no Marafunda acionou a PM, 
que encaminhou o tenente 
ao Pronto Socorro de Uba-
tuba. Ele chegou a receber 
os primeiros atendimentos 
médicos, mas não resistiu 

a gravidade dos ferimentos.  
Ainda na madrugada da úl-

tima segunda-feira, durante 
diligências próximas ao local 
do crime, a Polícia Civil de-
teve dois homens suspeitos

Em entrevista à mídia 
regional, o delegado de Uba-
tuba, Bruno Aragão, revelou 
que analisa diversas linhas 
de investigação sobre o 
crime para tentar descobrir 
se França foi vítima de vin-
gança ou de latrocínio. 

O sargento atuava há 14 
anos na corporação e fazia 
parte da equipe de Força 
Tática do 20º BPMI (Batalhão 
da Polícia Militar do Interior), 
sediado em Caraguatatuba.

A morte de França, que 
deixou um filho de apenas 
um ano e nove meses, cau-
sou comoção pelas redes 
sociais e ruas de Ubatuba. 
Além do comando da PM 
no Vale do Paraíba e Lito-

ral Norte, a Prefeitura de 
Ubatuba também lamentou 
pela internet a morte do 
policial. 

Até o fechamento desta 
edição, os dois suspeitos 
permaneciam detidos. Além 

de familiares, a Polícia Civil 
pretende até o fim da se-
mana colher depoimentos 
de colegas de trabalho e 
vizinhos do tenente que 
possam ajudar na elucidação 
do caso.

O sargento Fabio Rodrigo de França, morto em frente à própria casa, em Ubatuba; crime sob investigação

Foto: Reprodução

Traficante morre e PM 
é baleado em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

Uma operação de comba-
te ao tráfico de drogas em 
Ubatuba resultou em um 
criminoso morto e um poli-
cial militar ferido, na tarde 
da última segunda-feira, no 
bairro Silop. 

De acordo com a PM, infor-
mações apontaram que uma 
quadrilha comercializava 
entorpecentes em uma região 
do bairro. No local indicado, 
os policiais perceberam que 
um suspeito entrou na mata. 

Durante a perseguição, eles 

depararam com outros dois 
homens, que efetuaram dis-
paros de arma de fogo contra 
a equipe.

Após intensa troca de tiros, 
um criminoso de 35 anos foi 
atingido fatalmente por três 
disparos, e um policial foi alve-
jado no braço. Os outros dois 
suspeitos conseguiram fugir. A 
operação apreendeu 66 pedras 
de crack e 65 cápsulas de co-
caína. O PM foi encaminhado 
à Santa Casa de Ubatuba, onde 
recebeu curativos e  foi libera-
do na sequência. A vítima fatal 
possuía antecedentes criminais 
por roubo e tráfico de drogas. 

Jovem é morto a tiros 
em Caraguatatuba

Da Redação
Caraguatatuba

A Polícia Civil de Caraguata-
tuba abriu um inquérito para 
investigar o assassinato de 
um jovem de 23 anos ocorri-
do na madrugada da última 
segunda-feira em uma obra 
no bairro Tinga. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, um grupo de mora-
dores caminhava na manhã 
da última segunda-feira pela 

quadra do bairro, que está em 
reforma, quando se deparou 
com o corpo do rapaz caído 
atrás da arquibancada. 

Acionada, a Polícia Militar 
constatou que a vítima pos-
suía diversas marcas de tiros 
no rosto e na cabeça. Além de 
depoimentos de familiares e 
amigos do rapaz, a Polícia Civil 
busca obter imagens de câme-
ras de segurança de imóveis 
vizinhos que possam ajudar 
na identificação do assassino.

Homem agride e tenta tirar ex-
namorada de igreja em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

Um homem de 35 anos 
foi preso após invadir uma 
igreja evangélica e agredir 
a ex-namorada na noite 
da última segunda-feira 
no bairro Pedregulho, em 
Guaratinguetá. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima 
acompanhava o culto re-

ligioso quando seu ex-com-
panheiro entrou no templo e 
tentou arrastá-la pelo braço 
até a rua. Inconformados, 
fiéis impediram o agressor e 
acionaram a Polícia Militar. 

Alterado, o invasor tentou 
resistir a prisão, mas foi 
imobilizado pelos policias.

O homem foi encaminhado 
à Delegacia de Guaratingue-
tá, permanecendo preso por 
agressão e desacato.

5º BIL de Lorena faz homenagem a 
soldados mortos no Haiti em 2010

Bruna Castro
Lorena

Familiares e amigos dos 
combatentes que perderam 
a vida no terremoto que 
atingiu o Haiti, em 2010, 
puderam homenagear os 
entes queridos no último 
dia 13. Dez anos após a 
tragédia, o 5º Batalhão de 
Infantaria Leve Regimento 
Itororó, organizou durante   
formatura anual, o evento 
“Homenagem ao Heróis do 
Haiti”, que contou com a 
presença do comandante do 
regimento, o tenente-coronel 
Maurício Aparecido França. 

As homenagens contaram 
com a realização de cultos 
religiosos no domingo, com 
a celebração de uma missa 
na Catedral Nossa Senho-
ra da Piedade e um culto 
Evangélico na Igreja Qua-
drangular, com participação 
das famílias dos militares 
mortos.

O abalo sísmico de mag-
nitude 7 na escala Richter, 
que matou cerca de 220 mil 
pessoas ocorreu a poucos 
quilômetros da capital Porto 
Príncipe. Dentre as vítimas 
estavam 21 brasileiros, mi-
litares e civis que faziam 
parte de missão de paz pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Ao todo 18 militares mor-
reram durante a missão, 
entre eles dez pertenciam ao 
5º BIL, o 1º tenente Bruno 
Ribeiro Mário; 2º sargento 
Davi Ramos de Lima; 2º sar-
gento Leonardo de Castro 
Carvalho; 3º sargento Ro-
drigo de Souza Lima; cabo 
Douglas Pedrotti Neckel; 
cabo Washington Luis de 
Souza Seraphin; soldado 
Tiago Anaya Detimerma-
ni; soldado Antonio José 
Anacleto; soldado Felipe 
Gonçalves Júlio e o soldado 
Rodrigo Augusto da Silva.

Participação de famílias durante homenagem aos militares mortos há dez anos, em terremoto no Haiti

Foto: Eder Billota
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Aparecida abre processo seletivo para estagiários
Prefeitura destaca intenção de possibilitar experiência para universitários; vagas são para cadastros reservas

Bruna Silva
Aparecida

Aparecida abriu na última 
semana o primeiro processo 
seletivo para estagiários de 
2020. As vagas são para ca-
dastros reservas de diversos 
cursos universitários, a fim 
de auxiliar na busca da tão 
sonhada experiência.

A Prefeitura não soube 
informar com exatidão o 
número de ingresso de no-
vos estagiários porque as 
vagas existentes dependem 
da demanda de cada setor, 
mas anualmente costuma 
preencher setenta vagas em 
todas as áreas.

No processo seletivo aber-
to estão disponíveis vagas 
para cadastro reserva os 
universitários dos cursos de 
administração de empresas, 
arquitetura e urbanismo, 
ciências contábeis, comunica-
ção social, direito, educação 
física, enfermagem, engenha-
ria ambiental, engenharia 
civil, engenharia elétrica, 

Com foco na economia, cidade trabalha para qualificar condições de principais vias; engenheiro crítica uso

Prefeitura ganha reforço na iluminação 
pública com 500 lâmpadas de LED em Guará

Bruna Silva
Guaratinguetá

Guaratinguetá passou a 
receber, no último dia 27, 
o reforço na iluminação 
pública com a instalação de 
lâmpadas de LED nas áreas 
centrais da cidade. A ação, 
que é uma parceria entre a 
Prefeitura e a EDP Bandei-
rante, promete deixar a cida-
de mais iluminada e segura.

De acordo com a adminis-
tração municipal, a troca das 
lâmpadas de sódio pelas de 
LED começou ainda no fim 
do último ano na avenida 
Padroeira do Brasil. Segundo 
a administração municipal, 
a ação conjunta com a em-
presa de energia não terá 
nenhum custo para o muni-
cípio, com economia para os 
cofres públicos estimada em 
50% em cada ponto devido 
ao baixo custo de manuten-
ção do equipamento e ao seu 
tempo de vida útil.

Inicialmente, serão co-
locadas lâmpadas em 530 
pontos em vias do município 
com instalação nas avenidas 
Ariberto Pereira da Cunha, 
Padroeira do Brasil e Presi-

dente Vargas. A Prefeitura 
afirmou que a ação será 
realizada “em algumas loca-
lidades de diversos bairros, 
conforme necessidade”. Entre 
os bairros que receberão as 
melhorias na iluminação 
estão o Bela Vista, Village 
Santana (com interligação 
com o São Dimas), Estrada 
Velha Guaratinguetá-Lorena, 
Campo do Galvão e praça 
Conselheiro Rodrigues Alves.

Apesar dos apontamentos 
de economicidade, há quem 
discorde. O engenheiro ele-
tricista Jader Nascimento, 
morador do bairro Vila Pa-
raíba, garante que os resul-
tados podem não ser tão 
satisfatórios. “Um mito muito 
difundido é que as lâmpadas 
LED são extremamente mais 
eficientes do que todas as 
tecnologias populares hoje. 
A eficiência é medida pela 
quantidade de lúmens (me-
dida de fluxo luminoso) por 
watt (potência elétrica con-
sumida), no entanto, as LEDs 
mais eficientes hoje estão no 
patamar de 1.40lm/w, en-
quanto as de vapor de sódio 
chegam a 1.20lm/W, diferen-
ça muito pequena e que não 
justifica o consumo de 50% 

de energia, a não ser que se 
reduza a claridade, aí gasta 
menos energia, mas fica mais 
escuro”, argumentou.

Ele ressaltou também que 

a manutenção da luminária 
LED, se comparada à de 
vapor de sódio, não é tão 
eficiente, como afirmou a 
Prefeitura, pois em casos de 

reparo seria preciso trocar 
todo o conjunto de LED, en-
quanto a de vapor de sódio 
troca-se apenas a lâmpada, 
ou dependendo do caso, o 

Instalação de quinhentas novas lâmpadas de LED em Guaratinguetá; cidade aposta em novo sistema

Foto: Divulgação PMG

Prefeitura de Aparecida, que abriu processo seletivo para vagas de cadastro reserva de estagiários

Foto: Marcelo A dos Santos

Bruna Castro
Cunha

O verão também pode ser 
uma boa estação para des-
frutar do clima refrescante 
e das temperaturas baixas 
de Cunha. Para atrair mais 
visitantes nessa época do 
ano, a secretaria do Turismo e 
Cultura do município divulgou 
a programação da terceira 
edição do festival Cunha Fest 
- Verão na Montanha, que 
será realizado em dois finais 
de semana.

As apresentações gratuitas 
serão na Praça da Matriz nos 
próximos dias 17, 19, 24 e 
26. A primeira noite de shows 
terá a presença de Robson 
Nunes e da banda Trouble 

Doll, que abrirá o evento às 
22h, trazendo o estilo electro 
swing, que mistura os gêneros 
clássico e moderno. O grupo 
possui influências de grandes 
estrelas como Elvis Presley, 
Bruno Mars, Caravan Palace e 
Ella Fitzgerald buscando uma 
abordagem contemporânea 
aos arranjos.

O segundo dia contará as 
apresentações dos cantores 
Julia Ferreira, que faz uma 
homenagem à música popular 
brasileira a partir das 16h, 
e Tony Gordon, que possui 
trinta anos de carreira e foi 
vencedor da oitava edição do 
programa musical The Voice, 
da Rede Globo, em 2019. O 
artista se apresenta às 23h. No 
domingo, às 21h30, a banda 
Rock Collection levará ao 

festival novas interpretações 
de sucessos musicais.

As apresentações do dia 
24 começam às 22h, com o 
repertório da banda Ultra Soul 
com participação do cantor 
Léo Maia, que exalta cultura 
negra americana com reper-
tório repleto de músicas dos 
estilos soul music, rhythm and 
blues e o funk dos anos 1970 
e 1980. Léo Maia é filho do 
Rei da Soul Music Tim Maia 
e já soma seis álbuns em sua 
carreira.

A primeira atração do dia 
25 é a banda Orleans Street 
Jazz Band, a partir das 16h. 
O estilo do grupo é influen-
ciado pelos músicos das ruas 
de Nova Orleans, nos Estados 
Unidos, e difunde a interação 
com o público. Para fechar 

fisioterapia, informática, pe-
dagogia e psicologia.  Para os 
estudantes de nível técnico 
há vagas para administração, 
desenho de construção civil, 
enfermagem e nutrição.

A carga horária para todo 
os estagiários será de seis 
horas diárias, de segunda a 
sexta-feira, com bolsa-auxílio 
de R$ 440 e de R$ 370, para 
superior e técnico, respectiva-
mente. Os candidatos selecio-
nados terão direito ao auxílio 
transporte no valor de R$ 60.

Para participar do concur-
so, basta que o candidato 
preencha a ficha de inscrição 
disponível para download no 
site da Prefeitura, aparecida.
sp.gov.br. O material deve ser 
encaminhado junto ao históri-
co escolar escaneados para o 
email taubate@ciee.org.br. Os 
demais procedimentos serão 
efetuados pelo Ciee (Centro 
Integração Empresa Escola) e 
pela administração municipal.

Segundo a coordenadora de 
Recursos Humanos, Karina 
Martins Dias, a Prefeitura 
realiza projetos de integração 

reator. “Quanto à vida útil, a 
das lâmpadas de vapor de só-
dio conseguem se equiparar 
às de LED’s. A única vanta-
gem que eu vejo é o nível de 
reprodução de cor, a vapor 
de sódio produz luz amarela 
quente, que quase não de-
talha as cores do ambiente, 
enquanto a LED produz luz 
branca, que reproduz melhor 
as cores”, enfatizou.

O engenheiro afirmou que 
teve a impressão de que a 
avenida Ariberto Pereira da 
Cunha, à altura da Faculdade 
de Engenharia da Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista), 
ficou mais escura com a nova 
iluminação.

Embora contrário ao uso 
da iluminação com lâmpadas 
de LED em vias públicas, 
Jader comentou que em 
segmentos residenciais, in-
dustriais e comerciais não 
existe nenhuma tecnologia 
que se aproxime da eficiên-
cia do LED, uma vez que é 
preciso claridade suficiente 
para detalhar bem as cores. 
“No caso da iluminação pú-
blica não tem necessidade, as 
lâmpadas vapor de sódio só 
detalham bem cerca de 20% 
das cores”, finalizou.

desde a prática no trabalho 
até a consciência do volun-
tariado nas áreas sociais do 
município. Um dos desses 
exemplos é o projeto Seres 
(Soluções e Empreendimentos 
Realizados por Estagiários de 
Sucesso), que foi premiado 
nacionalmente pelo Ciee 
(Centro Integração Empresa 
e Escola).

A produtora audiovisual 
Monique Assis, 24 anos, que 
foi estagiária de assessoria 
de comunicação e imprensa 
afirmou que o período de 
estágio foi muito positivo 
porque pôde desenvolver di-
versas experiências. “Aprendi 
a me relacionar melhor com 
as pessoas pois tive que lidar 
com críticas em relação a 
administração nas mídias so-
ciais. Também pude explorar 
minha criatividade escreven-
do releases, divulgando even-
tos, transmitindo informações 
sobre os serviços realizados 
na cidade. Fiz bons amigos 
naquele local”, lembrou a 
jovem.

Edição 2020 Cunha Fest reúne 
destaques da música brasileira
Simoninha, Léo Maia e vencedor do The Voice participam de 
Festival Verão na Montanha fora da temporada de inverno

Destaque do programa PopStar da Globo, o humorista Robson Nunes se apresenta no Cunha Fest em 2020

Foto: Reprodução

a noite, o cantor Simoninha 
agita a cidade a partir das 23h.

O festival se encerra no 
próximo dia 26, com os shows 
da banda Orleans Street Jazz 
Band e Folk it Allt.

O secretário municipal de 
Turismo e Cultura, Marcelo 

Veras, destacou que a orga-
nização manterá a estrutura 
de segurança utilizada nas 
edições anteriores e espera 
boa participação popular 
nos seis dias de evento. “Es-
peramos, no total, cerca 
de 15 mil pessoas. Mas é 

uma temporada de férias e 
a cidade costuma receber 
muitos turistas para também 
aproveitar a natureza, as ca-
choeiras e paisagens”.

A programação completa do 
festival está disponível no site 
da Prefeitura, cunha.sp.gov.br.
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Segundo Esgotômetro, mais de 5 mil piscinas
olímpicas de esgoto são despejadas sem
nenhum tratamento no meio ambiente

Empresa de saneamento destaca como a população 
pode contribuir para melhorar o tratamento do esgoto

Da Redação
Guaratinguetá

O esgotômetro é um me-
didor da quantidade de 
esgoto que é despejado 
na natureza sem o devido 
tratamento, e seus regis-
tros podem ser acessados 
a qualquer momento no 
site do Instituto Trata Bra-
sil (www.tratabrasil.org.
br/). De acordo com suas 
medições, lamentavelmen-
te, por dia são despejadas 
5.639 piscinas olímpicas de 
excremento não tratado na 
natureza, comprometendo 
a saúde humana e do meio 
ambiente. 

Embora a promoção dos 
serviços de saneamento bá-
sico seja reponsabilidade do 
poder público, mais especi-
ficamente dos municípios, 
a população também pode 
contribuir de diferentes 
formas para que os dados 
acima deixem de ser uma 
realidade em nosso país. A 
rede de esgoto é um sistema 
de canalização que recebe e 
transporta os resíduos líqui-
dos de residências, comér-
cio, indústrias ou qualquer 
outro estabelecimento até 
uma Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE). Qualquer 
material sólido descartado 
nessa rede irá comprometer 
a eficiência do seu funcio-
namento, e o entupimento 

da tubulação é o transtorno 
mais comum. Mudanças de 
hábitos e alguns cuidados 
simples são indicados para 
evitar esse problema como 
colocar ralos em pias, tan-
ques e demais saídas de 
água do estabelecimento, 
recolher os cabelos que 
se acumulam no ralo do 
banheiro, separar o óleo de 
cozinha e colocá-lo junto à 
coleta seletiva ou levar em 
postos de reciclagem. Ou-
tra medida fundamental é 
nunca jogar nenhum objeto 
sólido nos vasos sanitários 
ou outras saídas de esgoto. 

Outro ponto também im-

portante é a necessidade 
de separar destinação de 
água pluvial e esgoto sa-
nitário nas residências e 
comércios. A água da chuva 
deve ser escoada por ralos 
e calhas seguindo até às 
galerias pluviais, onde te-
rão como destino córregos, 
rios e demais cursos d’água. 
Quando redes pluviais são 
ligadas à rede de esgoto 
pode haver o entupimento 
das tubulações devido ao 
acúmulo de lixo que a chu-
va pode carrear. De acordo 
como o Decreto Estadual 
nº 5.916/75, todas as resi-
dências devem ter ligações 

separadas, ou seja, uma 
para esgoto e outra para 
águas pluviais. 

O engajamento efetivo da 
população em ações que 
contribuam para os inte-
resses da sua comunidade é 
conhecido como Participa-
ção Social e, considerando 
a relevância dos serviços de 
saneamento básico para a 
saúde e bem-estar da popu-
lação e do meio ambiente, 
quanto mais os cidadãos 
participarem das decisões 
referentes a este setor, mais 
ganhos todos receberão. 
Colaborar com os Conselhos 
Municipais, audiências pú-
blicas ou privadas e utilizar 
os canais de ouvidorias das 
empresas ou setor públicos 
são alguns exemplos de 
Participação Social.

Diante do quadro do sa-
neamento básico no país, 
Indiara Guasti, gerente ope-
racional da Guaratinguetá 
Saneamento, destaca que 
menos de 50% do esgoto 
é tratado no Brasil e que 
isso reflete diretamente nos 
dados alarmantes apresen-
tados pelo esgotômetro. “É 
uma situação realmente 
lamentável e um caso de 
saúde pública, já que esgoto 
não tratado implica em pro-
liferação de muitas doenças 
como leptospirose, disente-
ria bacteriana, esquistos-
somose, parasitoides entre 
outras” comenta. “É por isso 
que Parcerias Público-Pri-
vadas (PPPs) de saneamen-
to, como a firmada entre a 
Guaratinguetá Saneamento 
e a SAEG, no munícipio de 
Guaratinguetá, represen-
tam uma alternativa eficaz 
para que existam avanços 
nos investimentos em esgo-
tamento sanitário no país, e 
assim seja possível atingir 
uma redução nos índices 
do esgotômetro”, conclui a 
gerente.

 
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 
 

 

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: SOLY CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ Nº: 26.661.931/0001-24
VENCEDORA DOS TENS: 69, 70, 239, 240, 257, 258 VALOR TOTAL:R$ 64.967,60 
(sessenta e quatro mil novecentos sessenta e sete reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Proc. 
Nº 132/2020GPRO - Contrato nº 01/17 – PP nº 103/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - CNPJ: 
62.719.083/0022-55
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do contrato nº 01/17, decorrente do Processo Licitatório nº 471/16, Pregão 
Presencial nº 103/16, firmado em 05 de janeiro de 2017, nos termos previstos em sua 
Cláusula 2.3.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 12(doze) meses, a partir de 05 de janeiro de 2020.
Cláusula Terceira - Fica reajustado o valor contratual, por acordo entre as partes, no 
percentual de 3,98% (três vírgula noventa e oito por cento), perfazendo o montante de R$ 
5.202,58 (cinco mil duzentos e dois reais cinquenta e oito centavos), observado o interregno 
mínimo de 12 (doze) meses contados a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
Cláusula Quarta – A cláusula 4.1 do contrato nº 01/17 passa a vigorar com a seguinte 
redação: “O valor global a ser pago pela CONTRATANTE será de R$ 135.920,66 (cento 
trinta e cinco mil novecentos e vinte reais sessenta e seis centavos), e corresponderá ao 
valor total d proposta apresentada pela CONTRATADA”.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 03/01/2020

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.

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 117/2019 – PROCESSO N° 715/2019
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO/
RERRATIFICAÇÃO/REABERTURA
Objeto:  Prestação de serviços de 
telecomunicações nas modalidades STFC 
(Serviço Telefônico Fixo Comutado) linhas 
digitais e analógicas com locação de 
equipamentos PABX. O Município de 
Lorena-SP torna público o ACOLHIMENTO 
PARCIAL da Impugnação apresentada pela 
empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A no 
processo de licitação supramencionado 
conforme Parecer Jurídico e Parecer 
Técnico, torna-se público também a 
RERRATIFICAÇÃO do edital e NOVA 
DATA para reabertura da sessão pública 
que ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 
2020 às 09h30min. O processo licitatório 
permanece à disposição para vistas 
dos interessados na sede da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena- SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h00min 
às 17h00min, ou pelo e-mail licitação@
lorena.sp.gov.br.
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Parceria entre Aacal, Sads e Fundo Social garante assistência aos 
moradores afetados com repasse de roubas e produtos de limpeza

Famílias atingidas pelas chuvas 
em Lorena recebem doações

Foto: Reprodução PML

Materiais doados às famílias atingidas pelas chuvas em Lorena; associação continua recebendo produtos durante o ano

Bruna Castro
Lorena

Após as fortes chuvas que 
atingiram os bairros de Lorena, 
as famílias desabrigadas e em 
situação de vulnerabilidade 
receberam a ajuda de uma 
parceria entre a Prefeitura e 
uma instituição beneficente 
da cidade. A Aacal (Associação 
de Atendimento a Criança e 
ao Adolescente de Lorena), a 
Sads (secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social) e o 
Fundo Social de Solidariedade 
entregaram produtos doados 
para uso de necessidade diária 
além de doações de móveis 
usados.

De acordo com a diretora da 
Aacal, Fernanda Milet, foram 
doados materiais de limpeza, 
higiene pessoal, roupa de cama, 
roupa de banho, colchão e 
mantimentos. A ação recebeu 
também móveis usados como 
sofá, cama, guarda-roupa, fogão 
e geladeira.

As doações se encerraram 
na última sexta-feira, mas Fer-
nanda explicou que o projeto 
recebe ajuda durante todo o 
ano, além de oferecer apoio às 
outras famílias em situações 
vulneráveis. “O projeto vive 
de doações. Temos a parte de 
telemarketing em que a pessoa 
pode fazer uma contribuição 
mensal e temos nosso bazar 
onde recebemos doação de 
roupas para serem vendidas”.

Ao todo foram 42 famílias 
atendidas que também rece-
beram cestas básicas e encami-
nhadas para receberem outros 
produtos.

Para a secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, 
Zeila Pozzatti, o número de 
pessoas atingidas pode ser 
ainda maior, já que famílias da 
zona rural não conseguem se 
locomover até a zona urbana 
para receber os materiais. “Nós 
mesmos que levamos (doações) 

nas casas. As pessoas estavam 
tão ocupadas fazendo a limpeza 
(das casas atingidas). Fica difícil 
de sair, então nós visitamos e 
entregamos”.

A Aacal é uma instituição que 
atende crianças, adolescentes 
em estado de vulnerabilidade 
social e tem como objetivo a 
emancipação dessas crianças, 
adolescentes e suas famílias.

O projeto acolhe cerca de 
quarenta crianças, que rece-
bem oficinas de educação siste-

matizada e de potencialização 
de habilidades sociais como 
comunicação, disciplina, auto-
nomia, respeito. A expectativa 
da coordenação é ampliar o 
atendimento para até sessenta 
menores, além de parcerias 
com a Eeel-USP.

Os interessados em apoiar 
o trabalho da Aacal podem 
procurar a sede da instituição, 
que fica à avenida Marechal 
Teixeira Lott, nº 1.310, bairro 
Vila Nunes.

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Um grande volume de en-
tulho e materiais que não são 
mais usados pela Prefeitura 
e secretarias municipais foi 
descartado em uma garagem, 
dentro do espaço gerido pela 
administração municipal de 
Potim. Itens como cadeiras, 
carteiras escolares, armá-
rios de metal e bancos estão 
amontoados na área há pelo 
menos quatro meses. A admi-
nistração municipal alegou 
que não pode se desfazer dos 
materiais sem contratar um 
leiloeiro.

O processo licitatório para 
contratar esse profissional 
está em fase final, de acordo 
com a secretária de Adminis-
tração, Rafaela Abrantes. Os 
materiais não mais utiliza-
dos pelas secretarias foram 
recolhidos e levados até a 
garagem da Prefeitura, com 
o intuito de serem vendidos.

“Só que, como a gente sabe, 
a legislação tem uma certa 
burocracia. Já fizemos toda 
a avaliação do suposto valor 
do material, tem processo 
administrativo feito, só que 
a lei manda que a gente con-
trate um leiloeiro oficial. A lei 
de licitações fala que os bens 
inservíveis têm que ser ven-
didos por meio de um leilão”, 

detalhou a secretária.
Como Potim não tem um 

leiloeiro no quadro de funcio-
nários municipais, foi neces-
sária a contratação de um. A 
secretária afirmou que o levan-
tamento de preços, relatórios 
e fotografias dos materiais já 
foram realizados, e em até um 
mês será concluída a licitação 
para venda dos materiais não 
utilizados.

Saúde pública – Potim vive 
um surto de dengue desde o 
ano passado. Em 2019 foram 
1,6 mil casos e, nos primei-
ros dez dias de 2020, foram 
cem registros confirmados. 
Militares do 5º BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve de Lore-
na) auxiliam na fiscalização e 
combate as larvas do mosquito 
Aedes aegypti, que transmite a 
doença.

Questionada sobre a limpeza 
do local, que acumula um gran-
de volume de materiais a céu 
aberto, a secretária respondeu: 
“Como são materiais inserví-
veis, a gente tem esse cuidado 
de fazer a limpeza no local. A 
gente faz a limpeza, se certifica 
que não tem água parada, pois 
não é que tem inservível, que 
tem acúmulo de água parada”, 
concluiu.

Entre a conclusão da licitação 
e a venda dos matérias descar-
tados, o Município estima o 
prazo de dois meses.

Prefeitura aguarda 
licitação para se 
desfazer de entulho 
acumulado em Potim

RMVale segue tendência nacional 
e MEIs crescem em meio à crise
Levantamento revela que 98% das empresas no país são pequenos negócios; 
estatísticas do Ministério do Trabalho apontam 130 mil cadastros na região

Bruna Castro
Região

O comércio de vestuário, 
estética e obras de alvenaria 
estão entre as principais áreas 
escolhidas para quem quer co-
meçar a empreender no Vale 
do Paraíba. Os MEI’s (Micro-
empreendedores Individuais) 
tornaram-se uma maneira de 
driblar a ainda preocupante 
onda de desemprego que 
domina o País desde 2013.

Só no estado de São Paulo 
foram realizados cerca de 
dois milhões de novos re-
gistros, segundo o Portal do 
Empreendedor. Na Região 
Metropolitana do Vale Paraí-
ba o número chega a 130.830 
empreendimentos.

O cadastro para microem-
presários individuais possibi-
lita ao trabalhador autônomo 
e dono do próprio negócio 
benefícios como pessoa ju-
rídica, como a criação de 
CNPJ (Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica), emissão de 
nota fiscal e facilidades em 
empréstimos e transações 
bancárias.

O analista de negócios sê-
nior do Sebrae (Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas), Felipe 
Farrapo, destacou como um 
dos motivos para o aumento 
as características das novas 
gerações, que não buscam 
apenas estabilidade, mas 

também realização, satisfa-
ção pessoal e capacitação. “A 
geração jovem, hoje em dia, 
está querendo desenvolver as 
empresas deles. Não querem 
trabalhar em uma empresa 
para construir os sonhos de 
outras pessoas, eles querem 
construir os sonhos deles e 
a única forma de você fazer 
isso é através do empreende-
dorismo”.

Farrapo mencionou que o 
desemprego é um fator de-
terminante para o aumento 
dos MEIs, e que a abertura 
do próprio negócio se tornou 
uma necessidade para quem 
não consegue uma oportuni-
dade no mercado de trabalho.

Segundo dados do Caged 
(Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados) divul-
gados pelo Ministério do Tra-
balho, o segundo semestre de 
2019 foi fechado com saldo 
positivo em relação a geração 
de novos postos de trabalho. 
De acordo com a pesquisa, 
aproximadamente 900 mil 
empregos foram formalizados 
até o fim de novembro.

Os principais setores que 
não obtiveram saldo acima 
do esperado estão relaciona-
dos à agropecuária, extrativa 
mineral, construção civil, 
transformação e administra-
ção pública, enquanto as áreas 
com maior destaque são os 

setores do comércio varejista, 
serviços públicos e serviços in-
dustriais de utilidade pública.

Mesmo com o aumento sig-
nificativo na abertura de va-
gas, as taxas de desocupação 
ainda preocupam. No Brasil, 
11,9 milhões não possuem 
emprego, segundo índices 
divulgados pelo Pnad (Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua).

Para superar essa situação, 
milhares de brasileiros optam 
por abrir seu próprio negócio 
e conseguir uma renda extra. 
É o caso de Elias Espindola, 
22 anos, que após se desligar 
da empresa para qual traba-
lhava, resolveu arriscar e se 

tornar microempreendedor. 
“Eu atuava na área de recau-
chutagem de pneu agrícola 
e terraplanagem, e foi aonde 
surgiu a ideia de montar uma 
borracharia voltada para a 
área. Trabalhei dois anos lá 
e sempre tive aquela vontade 
de abrir o próprio negócio 
e buscar alguma coisa dife-
rente”.

Espindola, que se formou 
em administração, contou 
que não pretende parar. “A 
meta é cada vez evoluir mais. 
O planejamento é o cresci-
mento de 20% ao mês e eu 
estou conseguindo superar 
isso. Futuramente, daqui uns 
dois anos, quero mudar de 
categoria e deixar de ser só 
borracharia”, projetou.

Casos como o de Elias se 
espalharam pelo Brasil. A 
expectativa é de que a mo-
dalidade aumente cada vez 
na RMVale. 

Ainda segundo as informa-
ções levantadas pelo Portal 
do Empreendedor, as cidades 
de Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Lorena e Pindamonhanga-
ba somam juntas 22.673 
microempresas individuais. 
Pinda é destaque, com 7.452 
registros, enquanto os muni-
cípios com menor número 
de habitantes, como Canas, 
Lavrinhas e Silveiras, totali-
zaram 792 MEI’s.

Para se tornar microem-
preendedor é necessário 
ter faturamento de R$ 81 
mil por ano ou R$ 6.750 
mensais, ter até um funcio-
nário contratado com salário 
mínimo ou o piso referente 
à sua área de atuação, além 
de não ser sócio ou titular 
de outra empresa. Essas e 
outras informações podem 
ser acessadas no portal 
sebrae.com.br. O cadastro 
do MEI pode ser realizado 
pelo site do Portal do Em-
preendedor (portaldoem-
preendedor.gov.br) ou em 
uma unidade do Sebrae. 
Na região, Guaratinguetá 
conta com um escritório 
do serviço, no Pedregulho. 
Outros municípios, como 
Lorena e Pindamonhangaba, 
possuem unidade do “Sebrae 
Aqui”, com serviços básicos 
de atendimento.

Ação do Sebrae em parceria com a Acial capacita trabalhadores autônomos que já possuem MEI

Foto: Bruna Castro

Materiais descartados na cidade estão 
empilhados na garagem municipal

Potim tem vagas 
para ginástica 
adaptada para 
idosos até sexta

Da Redação 
Potim

A atividade física oferece 
importantes benefícios à 
população da terceira idade 
Pensando nisso, Potim está 
com a inscrições abertas 
para a Oficina de Ginástica 
Adaptada para Idosos.

A matriculas estão sendo 
feitas no Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência Social), 
que fica à avenida Antônio 
de Oliveira Portes, n°338. 
Os interessados devem levar 
CPF, RG e comprovante de 
residência. O prazo se encerra 
na próxima sexta-feira.

As aulas, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 9h, come-
çam no dia 3 de fevereiro, no 
próprio Cras. De acordo com 
a secretaria de Assistência 
Social, nas terças-feiras serão 
realizadas atividades do vôlei 
adaptado, no mesmo horário.  

A secretaria destacou que 
as práticas de atividade fí-
sicas nessa idade trazem 
benefícios como a prevenção 
e diminuição de problemas 
cardiovasculares, pulmona-
res, auxílio no controle da 
diabetes, artrite, doenças 
cardíacas, fortalecimento 
muscular e manutenção da 
densidade óssea.
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Foto: Divulgação PMG

Terceira edição conta com inscritos de toda região; foram selecionadas 16 composições

Guaratinguetá recebe Festival de 
Marchinhas neste fim de semana

Bruna Silva
Guaratinguetá

Próximo das festividades de 
Momo, Guaratinguetá segue o 
cronograma do Carnaval neste 
fim de semana com a terceira 
edição do Festival de Marchi-
nhas. O evento tenta repetir o 
sucesso dos anos anteriores, 
quando atraiu bom público.

De acordo com a Prefeitura, 
o Festival será realizado no 
sábado e domingo na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves. 
Além da premiação em dinhei-
ro para os melhores colocados 
avaliados pelas marchinhas, 
receberão troféus os melho-
res nas categorias intérprete, 
figurino e torcida.

No total foram selecionadas 
16 composições autorais que 
passarão por três eliminató-
rias até a escolha da grande 
campeã. As obras selecionadas 
iniciam os ensaios ainda nesta 
semana para a apresentação 
final que contará com a pre-

sença do público, no domingo, 
das 18h às 21h.

A secretária de Cultura, Aline 
Damásio, destacou que a edi-
ção deste ano promete mais 
diversidade, pois conta com 
muitos inscritos e oito cidades 
participantes. “Para nós é super 
gratificante, visto que é uma 
atividade que não acontecia 
antes na cidade. A gente come-
çou e tem tido êxito, ano a ano 
nosso público vem crescendo”, 
comentou.

O evento, como em 2019, 
contará com praça de alimen-
tação e controle de acesso 
para garantir a segurança da 
população. “Ano passado não 
tivemos nenhuma ocorrência, 
então vamos manter o padrão 
de organização”, finalizou Aline.

As marchinhas de 2020 
abordam histórias variadas 
desde “Alegria Caipira” até o 
“Carnaval no Céu”. Para a ad-
ministração municipal, essa é 
uma iniciativa que valoriza os 
talentos da cidade e as tradi-
ções carnavalescas.Apresentação de marchinha no festival de 2019; evento em Guará seleciona 16 composições autorais

Oesg confirma jurados do Rio e São Paulo 
para desfiles no Carnaval de Guaratinguetá
Rainha da festa deste ano será conhecida neste fim de semana, em concurso no Campo do Galvão

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Restam quase quarenta dias 
para o Carnaval e a expectati-
va em Guaratinguetá é para 
as escolas de samba. Sem a 
participação da Beira Rio, ou-
tras cinco agremiações estão 
confirmadas. Enquanto a ave-
nida aguarda as cores de cada 
pavilhão, os organizadores dos 
desfiles competitivos definem 
neste fim de semana o corpo de 
jurados, além da corte da festa.

A Oesg (Organização das 

Escolas de Samba de Guara-
tinguetá) definiu que o júri 
dos desfiles será composto por 
13 avaliadores de São Paulo e 
outros 14 do Rio de Janeiro.

Presidente da entidade, Mau-
rício Fernandes afirmou que a 
decisão pela divisão dos jura-
dos partiu dele próprio e foi 
aceita pelas escolas. “Essa di-
visão foi uma sugestão minha, 
no momento, porque eu tinha 
que definir um pleito. Nessa 
sugestão que eu dei, realmente 
eu passei para as entidades e 
acabou sendo aceita, e assim 

prosseguiu-se a reunião e fi-
nalizou dessa forma”, afirmou.

Fernandes foi indagado se 
alguma escola se posicionou 
contra a sugestão apresenta-
da pela Oesg. “Foi de forma 
unânime, até porque não tinha 
nada para se parar, estabilizar 
e voltar a discussão para tentar 
realmente refazer o trabalho. 
Foi tomada (essa decisão), enca-
rada dessa forma e respeitada 
a opinião”, respondeu.

A contratação dos jurados 
será feita por meio de licitação. 
De acordo com Fernandes, a de-

cisão foi passada à secretaria de 
Turismo de Guaratinguetá, que 
terá responsabilidade de abrir o 
certame licitatório para definir 
os 27 jurados do Carnaval deste 
ano. O número de escolas na 
disputa ainda está indefinido.

A Beira Rio da Nova Guará 
aguardou parecer da Justiça 
sobre quem são seus repre-
sentantes legais até a tarde 
desta terça-feira, quando con-
firmou que não vai à avenida 
em 2020. “Conforme nossos 
entendimentos, acusamos o 
recebimento do pedido de 
afastamento do Grêmio Re-
creativo Cultural Escola de 
Samba Beira Rio da Nova 
Guara, comunicando a não 
participação da agremiação, 
no Desfile Oficial das Escolas 
de Samba de Guaratinguetá no 
ano de 2020”, destacou trecho 
de nota publicada pela Oesg, 
cujo pedido de afastamento 
é assinado pelo presidente do 
Conselho Deliberativo da esco-
la, “pois conforme descrito no 
documento, a agremiação está 
sem registro de sua diretoria 
executiva, aguardando decisão 
judicial (trecho da nota)”.

Fernandes foi questionado se 
a escola recebeu os R$ 17 mil 
da primeira parte do subsídio 
da Prefeitura, do total de R$ 50 
mil para cada escola, que foi 
pago entre o fim de dezembro 
e início de janeiro. Segundo 
o presidente da Oesg, a Beira 
Rio não recebeu o repasse. “A 
Beira Rio teve esse aval, que 
estaria liberada essa condição 
(subsídio). Se a Justiça definis-
se o recurso dando condição 
para que ela (Beira Rio) desfile, 
obviamente terá acesso (ao re-
curso) pois ela teria cumprido 
as suas obrigações”, afirmou 
antes da decisão da escola.

Corte do Carnaval – Os 
concursos para rainha e mini 
rainha de Guaratinguetá acon-
tecem, respectivamente, nos 
próximos dias 18 e 19. A atual 
rainha do Carnaval, Isabelle 
Bastos, foi eleita como repre-
sentante dos blocos no ano 
passado. As escolhas serão 
feitas na quadra da escola Aca-
dêmicos do Campo do Galvão, 
às 21h, no sábado, e às 16h, 
no domingo, com ingressos 
a R$20 e R$ 10, respectiva-
mente.

Festival Verão
promete agitar
noites de Pinda

Da Redação 
Lorena

Pindamonhangaba rece-
berá no próximo dia 30 de 
janeiro o Festival Verão. 
O evento, que segue até o 
dia 2 de fevereiro, tem sua 
primeira edição na cidade 
com uma série de atrações 
musicais que se apresenta-
rão gratuitamente.

O Festival Verão será 
realizado na praça do 
Quartel e contará com 
música ao vivo, food tru-
ck, barracas com venda e 
exposição de artesanato. 
A programação começa 
no dia 30 com clássicos do 
rock nacional e internacio-
nal com a banda Bellator, 
às 18h, e Elecctrical, às 
20h.

No dia 31 o show terá 
início às 18h, com Radio-
la, seguido com a Banda 
Nina, que promete trazer 
os sucessos do pop-rock 
nacional e internacional. 
Dia 1 de fevereiro a músi-
ca fica por conta de Thais 
Monal e Rafael Cavalheiro, 
às 16h, com o melhor do 
pop e MPB. Na sequência, 
Sambatuque se apresenta 
às 18h e a Bateria Show 
Sambatuque encerra a 
festa, a partir das 21h.

O coordenador de Even-
tos, Ricardo Flores, re-
velou que a intenção é 
unir atividades de lazer e 
diversão à população com 
ações sociais por meio de 
exposições e promoção de 
trabalhos do Fundo Social 
voltado aos artesãos da 
cidade. “O Festival Verão 
é uma iniciativa inédita da 
Prefeitura e vai íbeneficiar 
vários públicos. É uma fes-
ta para família e amigos”, 
comentou.


