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Para evitar superlotação, Ubatuba 
limita visitantes na Ilha das Couves
Regras de acesso buscam conter degradação ambiental; medida atende exigência do Estado e MP

Lucas Barbosa
Ubatuba

Atendendo uma determina-
ção do Estado para a redução 
de danos ambientais na Ilha 
das Couves, a Prefeitura de 
Ubatuba anunciou na última 
semana novas normas de 
acesso ao ponto turístico. 
Além das opções e horários 
de transporte, as regras 
estabelecem que apenas 
531 pessoas visitem o local 
diariamente durante o Verão.

Considerada até o início de 
2017 como um dos atrativos 
naturais mais “escondidos” 
e preservados de Ubatuba, a 
Ilha das Couves começou no 
ano seguinte a receber um 
grande fluxo de turistas após 
artistas e influenciadores 
digitais publicarem fotos do 
local. Além de superlotações, 
que chegavam a mais de dois 
mil visitantes simultâneos, o 
ponto passou a registrar um 
crescimento no descarte de 
resíduos, principalmente ob-
jetos de plástico e alumínio, 
afetando a fauna e flora.

Após denúncias sobre a 
degradação ambiental e a 
falta de controle sobre as 
embarcações que transpor-
tavam os turistas, o MPF 

(Ministério Público Federal) 
analisou o caso, solicitando 
que o Governo do Estado to-
masse medidas para reverter 
o cenário.

Através da Fundação para a 
Conservação e Produção Flo-

restal, o Estado determinou 
no último dia 26 que a Pre-
feitura de Ubatuba altere e 
fiscalize as regras de acesso à 
Ilha das Couves. O Município, 
comandado pelo prefeito Dé-
lcio Sato (PSD), desde o início 

de 2019 já promovia ações 
de conscientização ambiental 
de turistas e reuniões com 
moradores da comunidade 
caiçara Picinguaba, que fica 
próxima à Ilha das Couves.

No último dia 3, a Prefeitu-

ra revelou as novas regras, 
que entraram em vigor no dia 
seguinte e que valerão até o 
fim de março. De acordo com 
a secretaria de Meio Ambien-
te de Ubatuba, a visitação no 
ponto turístico foi limitada 

a 177 pessoas por vez, em 
faixas de horário (das 8h às 
11h, das 11h às 14h e das 
14h às 17h), somando um 
total de 531 visitantes por 
dia. Cada grupo de turistas 
poderá permanecer três 
horas no local.

O transporte dos visitan-
tes, das 8h às 14h, poderá 
ser realizado apenas por 
barqueiros da comunidade 
da Picinguaba por meio de 
barcos de até oito metros.

No período das 14h às 17h 
o serviço poderá também ser 
executado pelos barqueiros 
das comunidades do Alma-
da, Estaleiro e Ubatumirim, 
limitado ao número de 108 
passageiros, e das 14h às 
17h, o transporte será libera-
do para escunas devidamente 
credenciadas, com no máxi-
mo 49 passageiros. No mes-
mo horário também terão 
autorização para o trabalho 
lanchas com capacidade de 
vinte passageiros cada.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à secretaria de 
Comunicação da Prefeitura 
de Ubatuba o agendamento 
de uma entrevista sobre o 
tema, mas o pedido não foi 
atendido até o fechamento 
desta edição.

Área de maior atenção em Ubatuba, Ilha das Couves passa a ter limitação na presença de visitantes; medidas tentam impedir degradação
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Herói embaixo das traves, Dantas assegura 2 a 1 e  Laranja precisa da vitória para chegar ao mata-mata

Após vitória contra Resende, Manthiqueira encara o 
ABC por classificação na Copinha em Guaratinguetá

Foto: Reprodução ADM

Jogadores se reúnem em campo, após vitória sobre Resende; quinta-feira decisiva na luta pela vaga

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Manthiqueira chega à 
última rodada da primeira 
fase da Copa São Paulo com 
chances de classificação. A 
vitória sobre o Resende, na 
última segunda-feira, deu um 
fôlego extra aos garotos da 
Laranja Mecânica, que pre-
cisam vencer o ABC de Natal 
nesta quinta-feira, às 15h, 
para avançar à próxima fase.

Com uma vitória e uma der-
rota, o Manthiqueira derrotou 
o time carioca por 2 a 1 com 
ajuda da zaga adversária, um 
gol de Marinho e as defesas 
de Dantas.

Após ter sofrido uma go-
leada por 4 a 0 para o São 
Bernardo, o Manthiqueira 
precisava mudar de postura 
diante do Resende, que vinha 
de vitória de 2 a 0 sobre o 
ABC. Sob muita chuva no 
primeiro tempo, a Laranja 
aproveitou uma cobrança de 
escanteio pela esquerda para 
abrir o placar, no gol contra 

de Danilo. No segundo tem-
po, já sem chuva, o time de 
Guaratinguetá ampliou com 
Marinho. O Resende descon-
tou com Vinícius.

Destaque – Titular contra 
o Resende, o goleiro Dantas, 
que é da cidade de Resende, 
fechou o gol. No primeiro 
tempo, o goleiro evitou que 
a equipe carioca empatasse 
ao espalmar uma cobrança de 
falta que foi parar no ângulo. 
Nos últimos sete minutos 
de jogo fez ao menos três 
defesas difíceis e segurou a 
vitória.

“É importante (a vitória), 
pois estreamos com a derrota, 
mas isso serviu de lição, pois 
entramos mais concentrados 
e focados neste jogo. A vitória 
é importante pois mantém a 
gente vivo, nós temos espe-
rança e chances de classifi-
cação. Agora é aproveitar 
esse momento e virar a chave 
para, na quinta-feira, conse-
guir a classificação”, afirmou 
o goleiro, que tem contrato 
com o clube até fevereiro.

Rivais – São Bernardo e 

ABC fizeram o jogo que fe-
chou a segunda rodada na 
última segunda-feira. O time 
paulista abriu 2 a 0 antes 
dos 20 minutos do primeiro 
tempo, com dois gols de San-
drinho, e deu indícios de que 
uma nova goleada estaria por 
vir. Porém, o ABC se recupe-
rou e conseguiu o empate na 
segunda etapa, com gols e 
Marcos Souza e Sylas.

Com quatro pontos, o São 
Bernardo ainda não garantiu 
classificação, mas precisa 
apenas de um empate, ou 
pode até perder, dependendo 
da combinação de resulta-
dos, que avança à próxima 
fase. O Resende, com três, 
precisa vencer e continuar 
com mais saldo de gols que 
o Manthiqueira. O time de 
Guaratinguetá também tem 
três pontos, mas com dois 
gols a menos que a equipe 
carioca. O ABC é o lanterna 
com um ponto e para se 
classificar, precisa vencer o 
Manthiqueira e torcer por 
uma vitória do São Bernardo 
contra o Resende.
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Vagner da Silva

Bastidores da Política

Marcus Soliva

Argus Ranieri

Em boa hora 
Perto de espalhar mais obras por 

toda Lorena neste último ano de 
mandato, o prefeito Fábio Marcon-
des efetivou na última segunda-feira 
mais um recurso federal, que ultra-
passa R$ 300 mil, intermediado pelo 
deputado do Eduardo Cury. A verba 
será investida na pavimentação de 
diversas ruas da Vila Rica. A título 
de lembrança, segundo o vereador 
Bruno Camargo – autor do pedido 
da emenda ao deputado – desde 
2013 a Prefeitura já investiu cerca 
de R$ 2,5 milhões no calçamento do 
bairro. O anúncio de mais de 3.500 
m2 de pavimentação foi comemo-
rado pelas famílias do Vila Rica, 
que além de mais segurança para 
se deslocarem, terão seus imóveis 
valorizados. 

Somando erros 
A notícia de que o presidente 

do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Pinda, Herivelto Vela (PT), estaria 
‘acertando os ponteiros’ com o pro-
fessor Everton Chinaqui (PL) para 
ser seu vice na “corrida” pelo Paço 
Municipal não empolgou o eleitora-
do do petista, pelo conceito burguês 
do ex-secretário de esporte de Isael 
Domingues. Segundo os politiquei-
ros do Mercadão, a alta rejeição 
provocada pela onda ‘antipetista’ 
na cidade ainda é uma realidade 
a se considerar; por outro lado, a 
dupla tem como ponto fraco a des-
confiança popular, já que Everton 
abandonou seu cargo de secretário 
no início de 2019, deixando muitos 
atletas “na mão”. Perguntem ao 
professor Osvaldo!!!   

Segue o líder
Se já estava difícil para a concor-

rência fazer frente ao prefeito Isael 
Domingues (PL) na disputa eleitoral 
– apenas na base da crítica, a situa-
ção ficou ainda mais complicada na 
última semana, após o levantamento 
do Ministério da Economia revelar 
que Pinda foi a campeã na geração 
de empregos no Vale do Paraíba em 
2019. Com um saldo positivo de 
1.244 contratações, o município dei-
xou Taubaté e São José dos Campos 
“comendo poeira” no Ranking do 
Emprego. De acordo com especia-
listas, o resultado foi impulsionado 
pela política de incentivos adotada 
pela gestão de Isael, que em 2018 
doou áreas para as ampliações de 
fábricas já instaladas e implantações 
de seis grandes empresas, como a 
chinesa Guangdong Autopeças e 
a rede Shibata, que está chegando 
com oferta de mais 200 postos de 
trabalho. 

Avanços
“Esquecidas” pela gestão do 

ex-prefeito de Silveiras, Edson 
Mota (PL), as famílias do bairro São 
Benedito tiveram uma antiga rei-
vindicação atendida pelo atual pre-
feito Guilherme Carvalho (PSDB), 
na última semana. Com recursos 
próprios, a Prefeitura investiu na 
implantação de uma estação eleva-
tória de esgoto no bairro, evitando 
que os moradores continuem sendo 
obrigados a conviverem com o 
despejo de resíduos a céu aberto. 
A melhoria foi considerada pelos 
moradores como um alívio, porém, 
os mais exaltados, afirmaram que se 
dependessem de Mota continuariam 
literalmente na m...da!!!

Sete milhões
A oposição de Ubatuba teve que 

‘engolir’ o discurso que a taxa de 
preservação ambiental criada pela 
administração do prefeito Délcio 
Sato seria uma calamidade política 
para sua campanha eleitoral. Na 
mesma velocidade que o boato se 
estendeu pela orla marítima, retor-
nou pejorativamente aos boateiros, 

na medida em que os eleitores se 
conscientizaram dos benefícios que 
o recurso de R$ 7 milhões trará ao 
município e também pelo óbvio, no 
bolso de quem pesará a conta: dos 
turistas de outras cidade. 

Dificuldades
Comenta-se entre a ala progres-

sista de Guaratinguetá que não é 
apenas com os eleitores que prefeito 
Marcus Soliva tem de se preocu-
par em sua re-
eleição. Alguns 
personagens li-
gados a sua pró-
pria administra-
ção – com e sem 
mandatos – e 
uma ‘banda da 
imprensa alter-
nativa, também 
são tragédias anunciadas que pesa-
rão ainda mais sobre seus ombros 
no período crítico da eleição. Per-
guntem ao vice Regis Yasumura!!!

Facilidades
Ainda que a mala que o prefeito 

Marcus Soliva tenha de carregar 
nesta eleição ‘seja pesada e sem 
rodinhas em dias chuvosos’, o 
contexto de obras e melhorias em 
todos os bairros e setores de Gua-
ratinguetá é significativo ao ponto 
de impressionar até integrantes 
da própria oposição. Imaginem os 
eleitores que se mantêm fora desta 
esfera de maledicência e viúvas 
políticas que se espalham entre as 
camadas da sociedade.

Nenhum de nós
A solenidade de transmissão 

de posse na Prefeitura de Guará, 
ocorrida na última segunda-feira, 
ainda está rendendo assuntos pe-
los balcões e cafezinhos da Praça 
Conselheiro. A controvérsia corre 
pelo fato de apenas dois vereado-
res assinarem a lista de presença 
na solenidade do gabinete, Luizão 
da Ração – que coincidiu com sua 
ida ao Paço Municipal por assuntos 
burocráticos – e João Pita – que 
como líder do prefeito na Câmara, 
naturalmente não poderia faltar. 
A pergunta que não quer calar: “a 
ausência maciça dos membros do 
Legislativo foi por rejeição ao vice 
Regis Yasumura, pelo recesso ou 
retaliação ao governo de Marcus 
Soliva?

Não convidem para...
...a mesma picanha A secre-

tária de Educação de Guará, Beth 
Sampaio e o vice em exercício 
Regis Yasumura, ainda que o 
churrasqueiro seja o Lelé Porto e 
o assunto seja a tentativa da con-
taminação do gabinete do prefeito 
Marcus Soliva – com a presença 
do porco tatuado – seguido à trans-
missão de posse!!!

Denúncia
Correu como rastilho de pólvora 

em toda região e pelas redes sociais 
a classificação de uma das agrega-
das matrimoniais do conhecidís-
simo Vaguinho 
– irmão do serís-
simo vereador 
Tão de Lorena 
– no concurso 
público para di-
retor de escola 
de Cachoeira, 
que o poderoso 
chefão Edson 
Mota resolveu fazer neste último 
ano de mandato. O fato, com apa-
rência de normalidade e coincidên-
cia, deixou muitos perplexos; gente 
séria que pagou inscrição, estudou 
para prestar o concurso e indaga, a 
vaga de quem a moça – que já fre-
quenta a Prefeitura na condição de 
comissionado – tomou?!?!

 Dissimulado
Comenta-se nas rodas políticas 

de Aparecida que o espetaculoso 
Zé Louquinho está fazendo desta 
pré-campanha um circo. Pelo que se 
ouviu, o grupo estaria dissimulando 
sua ex-secretária de obras, Jeffercy 
Chad, como prefeituravel até aos 
'45 do segundo tempo', para na hora 
de lavrar a ata da convenção, ele 
mesmo 'saia da cartola' como o real 
candidato a prefeito.

A tampa e a panela
Com a janela eleitoral – liberda-

de para vereador mudar de partido 
sem perda do mandato – agendada 
para março, os cientistas da Praça 
apostam que os ainda ocupantes de 

cadeiras na Câ-
mara de Lorena, 
Fabio Longui-
nho e Elcinho 
Vieira devem 
'juntam os tra-
pos' num partido 
comum, agre-
gando um grupo 

de encantos para somar o cociente 
eleitoral. A grande dúvida é prever 
em que condições vão tentar usurpar 
do nome do Dr. Paulo Neme: para 
barganharem apoio, conseguirem 
votos ou ter forças para encostar 
em alguma candidatura majoritária.

Pinga fogo
O radialista Marcos Baracho deu 

o tom da controvérsia no mercado 
de prefeituráveis de Guará esta 
semana, ao entrevistar em dias al-

ternados Argus 
Ranieri e Junior 
Filippo, na Má-
xima FM. Um 

sem ter o que 
mostrar, fala 
que o adversá-
rio é ‘carta fora do baralho’; o outro, 
esbanjando obras realizados e com a 
experiência de 8 anos de gestão, re-
comenda humildade para não com-
pletar a oitava derrota consecutiva.

Soltando o verbo
O prefeiturável Tony Tuma, de 

Aparecida, aproveitou sua passa-
gem pelo Atos no Rádio, nesta 
sexta-feira, para colocar o ‘dedo 
na ferida’ e identificar o problema 

principal de sua 
cidade; carência 
de honestidade 
dos governantes. 
Tuma falou em 
alto e bom tom 
que depois de 
Claudio Ama-
dor, nenhum ou-
tro empresário 

teve a sorte de administrar a cidade, 
para o azar da população. Pelo que 
ficou claro no diagnóstico de Tony, 
é que a grande dificuldade dos ges-
tores que passaram até o momento é 
a falta de controle da desonestidade.

Licenciado, porém...
O vereador Paulo Vieira resol-

veu dar uma folga aos colegas de 
Câmara, mas deixou a ‘rabiola’. 
Na última semana o parlamentar, 
que pensa em concorrer a Prefeitura 
de Cruzeiro contra Thales Gabriel, 
oficializou seu afastamento tempo-
rário do mandato, mas segundo o 
pessoal dos corredores, o suplente 
Jorge Carneiro assumiu – ‘pero no 
mucho’, porque além de incorporar 
a condição de ventrílogo – por conta 
dos projetos que ficaram em pauta, 
teve de absorver todos assessores 
de Vieira...

Junior Filippo

Elcinho X Longuinho

Tony Tuma

Palestras do Super MEI 
abordam dúvidas para 
empreendedores pelo 
Sebrae em Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

Em parceria com a Associação 
Comercial de Cruzeiro, Sincomér-
cio e Prefeitura, o Sebrae realiza 
entre os dias 13 e 16 de janeiro 
a Super MEI, que auxiliará mi-
croempresários ou quem deseja 
abrir seu próprio negócio com 
uma série de palestras sobre o dia 
a dia do empreendedor. 

O MEI (Microeemprendedor 
Individual) é um cadastro que ga-
rante o CNPJ a trabalhadores au-
tônomos e oferece facilidades na 

abertura de contas e empréstimos 
bancários, além de possibilitar a 
emissão de notas fiscais.

Com o tema “Organize seu negó-
cio”, o evento aborda temas como 
marketing digital, empreendedor 
de sucesso, fluxo de caixa e forma-
ção de preço.

Com participação gratuita, o 
evento, que possui vagas limita-
das, será realizado no CID (Centro 
Integrado de Desenvolvimento), 
localizado à rua Doutor Celesti-
no, nº 1.620, na Vila Canevari. 
As inscrições podem ser feitas 
pelo telefone (12) 3128-9600 na 
opção 4.

Ciclo de palestras do Sebrae; programa aborda gestão de negócios em Cruzeiro

Foto: Reprodução Sebrae

Cruzeiro abre inscrições
para concurso da GCM

Da Redação
Cruzeiro

Já estão abertas as inscrições para o 
concurso público da Polícia Municipal 
de Cruzeiro. São seis vagas para Guar-
da Civil Municipal de segunda classe 
masculino e três vagas para feminino, 
com salário inicial de R$ 1 mil para 
180 horas mensais. Os interessados 
podem se inscrever online.

O prazo para garantir a vaga segue 
até o próximo dia 20, com valor de 
taxa em R$ 10,83. O boleto deve ser 
pago até o próximo dia 21.

O edital será disponibilizado no site 
do concurso (publiconsult.com.br) 
e no painel de avisos da Prefeitura. 
Será divulgado também o Edital de 
Deferimento para os candidatos que 
poderão realizar as provas de capa-
cidade intelectual, a serem aplicadas 

no dia 16 de fevereiro. Os candidatos 
devem ter idade entre 18 e 35 anos, 
altura mínima de 1,60m para as mu-
lheres e 1,65 para os homens, além de 
nível médio completo.

De acordo com o edital, para reali-
zar a inscrição é preciso apresentar 
exames específicos que comprovem 
aptidão psicológica para uso e porte 
de arma padrão da GCM e não ter 
antecedentes criminais. É necessário 
possuir a carteira de habilitação para 
veículos tipo AB (carros e motos).

Os resultados das avaliações serão 
divulgados no site da Prefeitura,  cru-
zeiro.sp.gov.br, e no site do concurso. 
Os testes de aptidão física serão apli-
cados aos oitenta melhores colocados 
das provas intelectuais do sexo mascu-
lino e às quarenta melhores colocadas 
do sexo feminino. O edital completo 
além do formulário de inscrição estão 
disponíveis no site publiconsult.com.br.

Processo abre nove oportunidades com 
salários de R$ 1 mil com inscrição até dia 20
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AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2157 -José Ricardo de Oliveira e Sandra Mara da Silva Sampaio. 
Ele, nacionalidade brasileira, professor, solteiro, nascido no dia 
01 de janeiro de 1965, residente e domiciliado na Julio Lorena, 
28, Centro, Aparecida/SP, filho de Mamede Rodrigues de Oliveira 
e Adélia das Fonseca Oliveira.  Ela, nacionalidade brasileira, 
vendedora, solteira, nascida no dia 06 de outubro de 1960, residente 
e domiciliado na Rua Julio Lorena, 28, Centro, Aparecida/SP, filha 
de José Geraldo Sampaio e Maria José da Silva.
2158 -Waltamir Richard Claiderman Aparecido Nelis e Helen 
Rosiane da Silva. Ele, nacionalidade brasileira, garçon,solteiro, 
nascido no dia 12 de outubro de 1996, residente e domiciliado na 
Rua João Matuck, 55, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Valmir 
Aparecido Nelis e Roseli Aparecida Simião.  Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 02 de outubro de 1999, 
residente e domiciliado naRua João Matuck, 55, Ponte Alta, 
Aparecida/SP, filha de Carlos Rogerio da Silva e Ilda Aparecida 
Gomes.
2159 -Cláudio Diniz e Patricia Pasin de Souza. Ele, nacionalidade 
brasileira, funcionário publico, solteiro, nascido no dia 23 de janeiro 
de 1970, residente e domiciliado na Rua Joaquina Prado, 310, 
Aparecida/SP, filho deAntonio Diniz e Antonia Teixeira Diniz. Ela, 
nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida no dia 
15 de maio de 1975, residente e domiciliado na  Rua Joaquina 
Prado, 310,  Aparecida/SP, filha de Francisco das Chagas Nunes 
de Souza e Maria Aparecida Pasin de Souza.
2160 -Tiago Jesus dos Santos e Dyjany Silva Almeida. Ele, 
nacionalidade brasileira, soldado PM de 2° classe, solteiro,  nascido 
no dia26 de outubro de 1988, residente e domiciliado na Rua Santo 
Afonso, 109, apartamento 201, Centro, Aparecida/SP, filho de 
Benedito dos Santos e Maria Aparecida Teixeira. Ela, nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida no dia10 de agosto de 1984, 
residente e domiciliado na  Rua Santo Afonso, 109, apartamento 
201, Centro, Aparecida/SP, filha João Batista Chaves de Almeida 
e Maria do Desterro Silva Almeida.
2161 -Walas José Carvalho dos Santos e Thais Helena de Paiva 
Bernardes. Ele, nacionalidade brasileira, ajudante de padeiro, 
solteiro, nascido no dia 11 de dezembro de 1993, residente e 
domiciliado na Rua Marcilio dos Santos, 25, Santa Rita, Aparecida/
SP, filho de José Armando dos Santos e Isavel Cristina de Carvalho 
Santos. Ela, nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, 
solteira, nascida no dia 20 de maio de 1996, residente e domiciliado 
na Rua Marcilio dos Santos, 25, Santa Rita, Aparecida/SP, filha de 
Geraldo José Bernardes dos Santos e Luciana Cristina de Paiva 
Carvalho.
2162 -Eduardo Ferreira Amorim Moreira e Ana Carolina Vezzaro 
Ballot. Ele, nacionalidade brasileira, engenheiro de produção, 
solteiro, nascido no dia15 de fevereiro de 1991, residente e 
domiciliado na Avenida Juvenal Arantes, 279, Jardim Paraíba, 
Aparecida/SP, filho de Fernando Moreira da Silva Junior e Marise 
Ferreira Amorim Moreira. Ela, nacionalidade brasileira, engenheira 
de materiais, solteira, nascida no dia 31 de outubro de 1989, 
residente e domiciliado na Avenida Juvenal Arantes, 279, Jardim 
Paraíba, Aparecida/SP, filha de Ricardo Averaldo Ballot e Edna 
Benedita Vezzaro Ballot.
2163 -Paloma Batista de Oliveira Espindola e Adriana Alves 
Fernandes da Costa. Ela, nacionalidade brasileira, balconista, 
solteira, nascido no dia 08 de maio de 1994, residente e domiciliado 
na Rua Felipo, 10, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Gilson José 
Espindola e Rosangela Batista de Oliveira. Ela, nacionalidade 
brasileira, camareira, solteira, nascida no dia 18 de junho de 1993, 
residente e domiciliado na Rua Felipo, 10, Vila Mariana, Aparecida/
SP, filha de Benedito Fernandes Costa e Helena dos Santos Costa.
2164 -Eric lyle Jarmolowicz e Naíla Maria de Castro Siqueira. 
Ele, nacionalidade americana, hoteleiro, solteiro, nascido no dia 
25 de abril de 1991, residente e domiciliado na Praça Dr. Benedito 
Meirelles, 79, apartamento 51 Centro, Aparecida/SP, filho de Francis 
Joseph Jarmolowicz e Heidi Ellen Lyle. Ela, nacionalidade brasileira, 
engenheira de produção, solteira, nascida no dia 13 de março de 
1992, residente e domiciliado na  Praça Dr. Benedito Meirelles, 79, 
apartamento 51 Centro, Aparecida/SP, filha de Antonio Márcio de 
Siqueira e Rosemiria Cristina de Castro Siqueira.

Editais de Proclamas — APARECIDA  Para Esgotômetro, mais de 5 mil 
piscinas de esgoto são despejadas 
sem 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 sanitário 
nas residências e comércios, 
a água da chuva deve ser 
escoada por ralos e calhas 
seguindo até às galerias plu-
viais, onde terão como des-
tino córregos, rios e demais 
cursos d’água, quando redes 
pluviais são ligadas a rede 
de esgoto pode haver o en-
tupimento das tubulações, 
devido ao acúmulo de lixo 
que a chuva pode carrear. 
De acordo como o Decreto 
Estadual nº 5916\75, todas 
as residências 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 
população e do meio am-
biente, quanto mais os 
cidadãos participarem das 
decisões referentes a este 
setor, mais ganhos todos 
receberão. Colaborar com 
os Conselhos Municipais, 
audiências públicas ou pri-
vadas 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 

 
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
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 07/2020 PROC. Nº 732/2019.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a ata de registro de preços para 
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Atenção Básica e dos 
eventos da Vigilância Epidemiológica, pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 
09h30min do dia 13 de fevereiro de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 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
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 06/2020 PROC. Nº 730/2019.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
sob demanda de material de comunicação visual, a realizar-se às 09h30min do dia 07 de 
Fevereiro de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados 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
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 02/2020 PROC. Nº 731/2019

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
em execução de serviços para pavimentação com bloquetes, guias e sarjetas para a 
Rua José Miguel – trecho C, Bairro Pq Rodovias, a realizar-se às 09h30min do dia 12 de 
fevereiro de 2020, 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.

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-Priva-
das (PPPs) de saneamento, 
como a firmada entre a 
Guaratinguetá Saneamento 
e a SAEG, no munícipio de 
Guaratinguetá, representam 
uma alternativa eficaz para 
que existam avanços nos 
investimentos em esgota-
mento sanitário no país, e 
assim seja possível atingir 
uma redução nos índices 
do esgotômetro”, conclui a 
gerente.
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Prefeito avalia medidas que conseguiu resultados com aporte parlamentar e planos de cortes em gastos

Carvalho chega ao último ano de desafio 
de sanar dívidas e recuperar Silveiras

Parada para foto durante trabalho na rede de escoamento de águas pluviais no Bairro Bom Jesus

Obra de recuperação da rede de esgoto no Bom Jesus, na Zona Rural

Fotos: Divulgação PMS

Fotos: PMS
Rafaela Lourenço
Silveiras

Um dos desafios encontra-
dos pelo prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB), em Silveiras, 
o de sanar as dívidas herdadas 
por gestões anteriores tem 
surtido efeito na cidade. Suas 
contas referentes a 2017 
foram aprovadas por unani-
midade e sem apontamentos 
pelo Tribunal de Contas do Es-
tado do São Paulo, os débitos 
foram equalizados e setores 
como saúde, educação e in-
fraestrutura receberam inves-
timentos significativos. Além 
das recentes contratações, a 
Prefeitura deve abrir um novo 
concurso público com quatro 
vagas na área da saúde.

Apesar das contas aprova-
das, o primeiro ano de gover-
no foi um divisor de águas 
para Carvalho, que assumiu 
o município faltando funcio-
nários, sem dinheiro em caixa 
e com dívidas que giravam 
em torno de R$ 20 milhões. 
Segundo o chefe do Executivo, 
além da frota de carros que-
brados, maquinários e salários 
atrasados, somente de INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social) o débito era de R$ 14 
milhões. O Fundo de Garantia 
ultrapassava R$1 milhão e de 
precatórios pouco mais de 

R$1,2 milhão. 
Para desafogar os cofres pú-

blicos e voltar a credibilidade 
do município, foi necessário 
parcelar a maior dívida, de 
INSS. “Fomos até São Paulo 
assinar o acordo e estamos 
pagando as parcelas. O Fundo 
de Garantia já foi pago e os 
precatórios também, Fina-
lizamos em outubro”, frisou 
Carvalho. 

Sobre as fontes de arre-
cadação, já que o Fundo de 
Participação dos Municípios 
teve uma redução em 2018, 
a Administração conseguiu 
R$4,8 milhões com a Nova 
Dutra, em quinze parcelas de 
R$ 320 mil, e cerca de R$ 970 
mil proveniente dos royalties, 
quando anteriormente era 
repassado apenas R$ 170 mil.

Entres os investimentos rea-
lizados na cidade está o setor 
da saúde. Atualmente, 33% 
do orçamento municipal é 
revertido para a pasta. Foram 
adquiridas três ambulâncias, 
onze carros para transporte 
de pacientes, contratados 
médicos especialistas como 
endocrinologista, cardiologis-
tas, pediatra, oftalmologista 
e psiquiatra para ampliar os 
atendimentos da cidade. 

Atendendo a saúde e o so-
cial, foi adquirida uma van 
para transportar os mora-

dores dos bairros Macacos 
e Bom Jesus para o AME 
(Ambulatório Médico de Espe-
cialidades), em Lorena.

Para as pessoas que não têm 
condições de comprar medica-

Obras devem seguir ditando ritmo do ano em Silveiras
Lucas Barbosa
Lorena 

Silveiras também avançou 
com obras e investimentos na 
infraestrutura. Entre reformas 
e trabalhos de regularização 
fundiária, a Prefeitura aplicou 
R$ 450 mil para uma nova 
creche que está pronta, aguar-
dando apenas a liberação do 
Estado para ser inaugurada.

Na Saúde, os bairros Bom 
Jesus e Macacos foram uns 
dos beneficiados com novos 
e reformados prédios de ESF 
(Estratégia Saúde da Família). 

De acordo com o chefe do 
Executivo, a unidade dos Ma-
cacos ganhou um prédio por 
ser a melhor ESF do Estado. 
O local conta com fisiotera-
peuta, psicólogo, assistente 
social e inclusive um médico 
morando no bairro para me-
lhor atender a comunidade. 
“Nunca na história de Silveiras 
aconteceu isso. Tem todo o 
atendimento para a popula-
ção, remédios, todas as salas 

têm ar condicionado, então 
é um modelo de ESF”, frisou 
Guilherme Carvalho. 

Para qualificar e oferecer 
mais opções de lazer aos 
moradores, todas as praças 
da cidade passaram por 
reformas. 

As escolas receberam repa-
ros como troca dos telhados, 
portas, manutenção elétrica, 
hidráulica e novas pinturas. 

A pavimentação realizada 
em morros da zona rural é 
um dos pontos que o pre-
feito frisou como benefício 
ao transporte escolar e de 
produção agrícola, leite 
e derivados. O centro da 
cidade também segue com 

serviços de pavimentação. 
Há uma licitação de apro-
ximadamente R$ 400 mil 
para concluir o calçamento 
de mais seis ruas. 

A cidade contará ainda com 

mentos ou óculos, o serviço é 
feito gratuitamente. “A pessoa 
sai daqui com os óculos já. 
O remédio é de graça, é do 
povo, o dinheiro é do povo, 
dos impostos que geram os 

recursos para comprar os 
remédios”.

Recentemente foram con-
tratados cinco técnicos em 
enfermagem e quatro enfer-
meiras mediante concurso 

público para qualificar o 
atendimento à população. 
Há a expectativa da abertura 
de um novo concurso para 
a contratação de dois fisio-
terapeutas, um psicólogo e 
um veterinário. Um quesito 
que chama atenção para os 
profissionais é o valor pago 
atualmente pelos plantões 
médicos de 24 horas. Antes 
R$ 1,5 mil, e com o aumento 
realizado por Carvalho, é 
pago R$ 2 mil por plantão. 

Desde 2017 a Educação 
também avançou. Além de 
sanar os atrasos salariais, 
os professores tiveram um 
reajuste salarial de aproxi-
madamente R$ 300. No ano 
passado os mesmos salários 
foram igualados ao piso na-
cional, e além dos professores, 
todos os quatrocentos servi-
dores municipais passaram 
a receber ticket refeição e 
transporte para estudantes de 
faculdades nas cidades de Lo-
rena, Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Cachoeira Paulista. 

Buscando atender toda a 
educação, o incentivo ao en-
sino fundamental resultou no 
avanço da aprendizagem, que 
subiu do nível 4,7 para 4,9. 
Todos os alunos recebem os 
devidos uniformes e transpor-
te escolar, quando necessário, 
a exemplo da área rural.

dois velórios, que seguem em 
construção. Um deles contem-
plará o bairro Macacos, que 
também tem em andamento 
as obras de uma ponte de 15 
metros de comprimento.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Cachoeira tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 12/01/2020 das 09h55 às 10h20. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado


