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Material produzido por jovens artistas expostos em museu de Pinda
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Pinda assina R$ 4,8 milhões 
para pavimentação asfáltica

Foi assinado no gabinete do 
prefeito Isael Domingues (PL) 
o contrato de R$ 4,83 milhões 
para o recapeamento asfáltico 
de mais 19 vias públicas da 
cidade. A assinatura contou 
com a presença do deputado 
estadual e autor do encami-
nhamento André do Prado 

(PR), vereadores e assessores. 
A empresa que desempenhará 
a ação será a Land Vale Cons-
truções, que deverá executar 
o serviço em mais de 12 qui-
lômetros de asfalto novo. De 
acordo com a Prefeitura, os 
recursos para essa obra foram 
viabilizados pela agência de 

Isael recebe deputado para acordo de verba empregada nas melhorias de vias públicas
fomento “Desenvolve-SP” e 
contou com apoio do deputado 
estadual. Durante o evento, 
Prado afirmou que o convênio 
foi motivado pelos esforços do 
prefeito que, junto ao seu auxí-
lio, conquistou essa melhoria 
para a cidade. O deputado 
parabenizou o Executivo pela 

seriedade e compromisso com 
as demandas municipais. Em 
entrevista exclusiva ao Jornal 
Atos, o deputado lembrou que 
a “parceria ajudou o município 
a ser contemplado”. “Diversas 
outras benfeitorias impor-
tantes estão em processo 
de consolidação, por isso a 

continuidade do trabalho que 
está sendo feito é fundamental 
para garantir os investimentos 
junto ao Governo do Estado de 
São Paulo". Isael lembrou a 
dificuldade de trazer a melho-
ria devido a troca de governo 
estadual em 2018.

Pág. 3

Foto: Reprodução PMC

Atendimento a moradores de Cruzeiro, em período de aumento nos casos de dengue; ações reforçadas

Cruzeiro segue região 
e reforça ações contra 
a dengue para estancar 
aumento de ocorrências 

Próxima de decretar epi-
demia de dengue, Cruzeiro 
registrou 153 casos nos pri-
meiros vinte dias do ano, o 
equivalente a mais de 50% de 
todos os registros de 2019. 
Para desafogar o Pronto So-
corro, a secretaria de Saúde 
ampliou os atendimentos do 
Centro de Acolhimento aos 
pacientes com suspeita da 
doença. O serviço é oferecido 
também aos finais de semana. 
Além das unidades de saúde 

que atendem a população, de 
segunda à sexta-feira, das 7h 
às 17h, com hidratação oral 
e coleta de sangue para exa-
mes laboratoriais, o Centro 
ampliou os dias úteis para os 
finais de semana. O serviço 
realizado no ARE (Ambula-
tório Regional de Especiali-
dades), localizado à avenida 
Minas Gerais, 500, atende 
aos sábados e domingos, das 
7h às 19h.
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Pentavalente 
volta aos postos 
de saúde após 
atraso federal

O atraso na compra das 
doses da vacina pentavalente 
pelo Governo Federal levou as 
cidades a sofrerem com a falta 
da imunização nos postos de 
saúde. Depois de reclamações, 
Pindamonhangaba, Potim, 
Aparecida e Guaratinguetá re-
ceberam, ao todo, aproximada-
mente três mil doses da vacina. 
O diretor do Departamento 
de Riscos e Agravos à Saúde 
de Pindamonhangaba, Rafael 
Lamana, afirmou que houve 
um volume de atendimento 
acima do normal.
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Guaratinguetá 
e Pinda tem 
chamamento 
cultural

Duas cidades estão 
com chamamentos cul-
turais para artistas e 
facilitadores (profes-
sores sem formação 
técnica) em 2020. Em 
Pindamonhangaba, o 
edital tem o foco em 
ações artísticas, já em 
Guaratinguetá, a ação 
é promovida pelo Ponto 
MIS (Museu da Imagem 
e do Som), que é parcei-
ro da Prefeitura.
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Museu recebe exposição 
de cerâmica e desenho 
em projetos com alunos 
em Pindamonhangaba

O Museu Histórico e Pe-
dagógico de Pindamonhan-
gaba passou a abrigar, nos 
últimos dias, mais do que 
as histórias da cidade. Estão 
expostos para os visitantes 
os trabalhos elaborados 
pelos alunos das oficinas 
de cerâmica e desenho. As 
obras remontam a vivência e 
os aprendizados em coletivi-
dade. A exposição, que conta 
com cerca de quarenta obras 
entre desenhos e esculturas, 
foi viabilizada pela secretaria 
de Cultura e Turismo da ci-

dade, que promoveu as aulas 
em dois polos. Os encontros 
de desenho aconteceram na 
Vila São Benedito, e o curso 
de cerâmica, no museu. O 
artista plástico e professor 
da oficina de cerâmica, An-
dré Yassuda, explicou que 
os trabalhos expostos foram 
produzidos pelos alunos 
na oficina de cerâmica, de 
abril a novembro de 2019,  
e afirmou que mais oficinas 
devem acontecer nesse ano 
para novos alunos.

Aparecida  deve 
criar sessenta 
cargos após 
exonerações

A Prefeitura de Aparecida 
exonerou, após determinação 
do Ministério Público no final 
de 2019, mais de 120 pes-
soas que ocupavam cargos 
de confiança em secretarias 
municipais. Em 2020, a admi-
nistração municipal elabora 
a reestruturação de cargos 
comissionados e vai solicitar 
a contratação de sessenta 
profissionais em funções de 
confiança, que pode ocorrer 
entre janeiro e fevereiro.
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Guará nega erros em projeto de 
16 linhas do transporte escolar

IPTU começa 
a ser entregue 
na RMVale

Artista trabalha na criação de arte em grafite nas ruas de Ubatuba; cidades têm chamamento para projetos

O ano começou com IPTU. 
O imposto é a principal apos-
ta para arrecadações nas 
cidades. 
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Foi concluída na última 
semana uma licitação da 
Prefeitura de Guaratinguetá 
para locação de veículos e 
terceirização de parte do 
transporte escolar de alunos 

da rede municipal de ensino. 
O contrato foi assinado no 
valor de R$ 2,7 milhões com 
a empresa Antunes e Antunes 
Transporte Escolar Ltda.
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Regis Yasumura

Bastidores da Política

Dina Moraes

Desincompatibilização
O pedido de exoneração do 

secretário de obras de Aparecida, 
José Bendito Angelieri - o Zecão, 
repercutiu na política de Potim. 
Motivo: como um bom Angelieri, 
Zecão pode ser uma das apostas 
do ex-prefeito João Cascão, para 
destronar Erica Soler da Prefeitura.

Só observando
Enquanto a prefeita de Potim 

Erica Soler se vira nos trinta para 
cumprir suas metas e mais que as 
promessas da campanha passada, o 
concorrente Emerson Tanaka, que 
pensava em moleza para esta elei-
ção, assustou com a possibilidade 
de ter de enfrentar também um 
representante forte da família Cas-
cão. Ainda mais se for confirmado 
o experiente Zecão, que sabe o que 
faz e o quem de ser feito...

Lenço para as lágrimas
Enquanto a população do Ba-

tedor 'chora' com a sentença de 
desapropriação, o prefeito Thales 
Gabriel segue se virando para 
arrumar lugar para as famílias, e 
a oposição, com tempo de sobra, 
arruma o lenço para enxugar as 
lágrimas dos moradores afetados, 
dizendo que quando estiverem no 
comando de Cruzeiro, tudo será 
diferente! Será???

Tripla indefinição
A especulação política de Gua-

rá não sabe informar a próxima 
aventura partidária do vice-prefeito 
Regis Yasumu-
ra, que iniciou 
sua trajetória 
e l e i t o r a l  n o 
DEM - quando 
foi eleito ve-
reador, depois 
foi para o PTB 
- para ser vice, 
mudou para o 
PSB - para tentar ser deputado. Não 
conseguiu, mas agora, com nova 
eleição à vista, ninguém sabe se 
volta para o DEM ou se casa com o 
PL com a bênção do Padre Reginal-
do. Aliás, tem gente querendo saber 
se ele vai ser candidato a prefeito, 
a vereador ou vice?

Carta na manga
Com a janela eleitoral agendada 

para março, os governistas de Guará 
se aplicam nas contas e na divisão 
do contingente que declara estar 
com Marcus Soliva na eleição. Os 
cálculos são para ver se partem 
para a campanha com três ou quatro 
partidos - quais serão e, em qual o 
prefeito deve estar - se no DEM, 
por ser uma sigla inserida no go-
verno do Estado, ou quem sabe, se 
até abril o PSDB 'desencantar' para 
Soliva. Ah! Lembraram que existe 
a possibilidade do PSC - que está 
sob a tutela de Márcio Almeida - se 
destacar como a 'cereja do bolo' na 
plataforma partidária da reeleição!!!

Apertem os cintos...
Após a saída do presidente da 

República do PSL, que deixou 
muitos emergentes da política de 
Lorena - que saiam no tapa para 
garantir o controle do partido - com 
cara de 'x', incluindo aquele 'cau-
sídico amigão do carga pesada e 

também o vereador 'que erra na mão 
e engasga na fala'. Na contramão 
da ansiedade local pela definição 
do novo partido que o presidente 
está fundando, Jair Bolsonaro segue 
tranquilo e sem pressa.

Concentração
Embora o prefeito Fabio Mar-

condes ainda não tenha se ma-
nifestado oficialmente sobre seu 
candidato à sucessão, duas infor-
mações são comentadas nas altas 
rodas políticas 
de Lorena, que 
major Lescura 
parece ser a bola 
da vez e que 
três partidos, 
incluindo DEM 
e MDB devem 
dar espaços aos 
seus candidatos 
à Câmara. Objetivo como sempre, 
Fabinho tem orientado a formação 
de seu grupo seguindo o estilo que 
lhe garantiu suas últimas vitórias: 
poucos candidatos, porém fortes e 
com chapas completas, inclusive 
respeitando o percentual feminino...

Adere ou abençoa
Faltando 255 dias para as elei-

ções e segue na especulação política 
de Lorena o impasse sobre a posição 

da vice-prefeita 
Marietta Bar-
telega na cam-
panha, já que 
seu partido, o 
MDB, vai estar 
na plataforma 
da disputa à su-
cessão. Entre os 
prós e contras, 

há quem garanta pelos corredores 
da municipalidade que ela vai estar 
ativa, aderindo uma candidatura ou 
abençoando os indicados.

Apenas um detalhe
Quem confere as redes sociais 

de Pinda tem a impressão que o 
prefeito da cidade é outro, prin-
cipalmente com as postagem de 
Rafael Goffi simulando aparente-
mente até assinatura de convênios 
nas esferas do governo estadual. E 
quando fala nas lives, sempre ao 
lado de figurões, dá a entender que 
eleição é apenas um detalhe...

Efeito eleitoral
Esta semana quem quebrou o 

silêncio de recesso do Legislativo 
de Pinda foi o postulante à Câmara, 
Fernando Frangão, protocolando 
um requerimento pedindo a redução 
dos subsídios dos vereadores. Na 
avaliação popular sobre a iniciativa 
de Frangão, disseram que ele nem 
foi eleito ainda, mas já está dando 
uma 'palinha' do que vai ser no 
plenário da Câmara, se chegar lá. 
Com a palavra os eleitores...

1ª polêmica do ano
A Câmara de Cachoeira Paulis-

ta deve estrear sua temporada de 
sessões com uma nova polêmica, 
a alteração dos salários dos vere-
adores. O assunto, já debatido em 
2019, reserva novidade para esse 
ano. Segundo os bem informados, 
alguns parlamentares planejam 
uma inversão no projeto de Nenê e 
Dimas; ou seja, ao invés de dimi-

nuir o subsídio, aumentar o valor 
atual com a maioria dos votos. 
Quem viver verá...

Política da soma
Um encontro 'quase que casual' 

e uma conversa afinada sobre as 
eleições de 4 de outubro em Lorena, 

ocorrido na últi-
ma semana en-
tre o ex-prefeito 
Paulo Neme e 
o pré-candidato 
Sylvio Ballerini, 
foi traduzido por 
muitos apoiado-
res como a opor-
tunidade perfeita 

para uma leitura sobre o social de 
Lorena e o que seria bom a partir de 
2021. Com a palavra, os eleitores...

Espalhando a roda
Circula pelas rodas políticas de 

Pinda, que o 'quarteto 4 Rs' - Ra-
fael Goffi, Ronaldo Pipas, Renato 
Cebola e Roderley Miotto, que atu-

aram juntos em 
muitas discus-
sões nos últimos 
anos, devem es-
tar em platafor-
mas diferentes a 
partir da janela 
eleitoral. Prota-
gonistas de um 
tom mais mo-

derado e progressista na Câmara, 
há quem aposte que a dupla Miotto 
e Cebola pode defender bandeiras 
diferentes que Goffi e Pipas.

Bola da vez
Corre na boca pequena de Ca-

nas que a aposta dos governistas 
- leia-se Lucemir do Amaral - para 
sucessão, será mesmo o atual vive 
Ângelo Glaglia. Ele deve enfrentar 
dois candidatos de peso nas urnas: 
Silvana Zanin - ex-primeira-dama 
e Gustavo Lucena, que já bateu na 
trave duas vezes.

Balança mas não cai
Com a segunda baixa em menos 

de uma semana no secretariado da 
prefeita de Aparecida, a especula-
ção política indaga pelas esquinas 

se o governo 
municipal não 
corre o mesmo 
risco. Após Ze-
cão ter pedido 
sua exoneração 
na semana pas-
sada, na sexta-
-feira foi a vez 
do secretário de 

Administração Claudio Gibelli. 
Pelo que se ouviu nos corredores 
da municipalidade, vários nomes 
consultados por Dina Moraes para 
suprirem as exonerações declina-
ram do convite...

Reforço de caixa
O prefeito Isael Domingues re-

cebeu nesta segunda-feira, em seu 
gabinete, a visita ilustre do depu-
tado André do Prado (PL), para um 
reforço de caixa de R$4 milhões a 
serem investidos em infraestrutura. 
Com a contrapartida de mais R$800 
mil dos cofres municipais, Isael 
pretende aplicar em pavimentação, 
em resposta rápida aos eleitores e a 
classe política de Pinda.

Sylvio Bellerini

Major Lescura

Marietta Bartelega

Roderley Miotto

Sem definição, Zona 
Azul não tem data 
para voltar às ruas 
de Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Ainda sem definição sobre o esta-
cionamento rotativo, a Prefeitura de 
Guaratinguetá aguarda parecer defi-
nitivo da Justiça sobre qual empresa 
vai gerir os serviços de Zonas Azul e 
Verde. A cidade enfrenta ainda obstá-
culos para solucionar a situação, um 
mês após a suspensão do início dos 
serviços do sistema Guaratinguetá 
Consórcio Rotativo, vencedor da lici-
tação para os serviços no ano passado.

A suspensão atendeu uma liminar 
da antiga prestadora de serviços, AC 
Park. Tanto a Prefeitura como o Con-
sórcio apresentaram recursos, mas 
não há um parecer definitivo sobre a 
questão. Os parquímetros da empresa 
vencedora da licitação, que estavam 
sendo instalados, foram retirados. Em 
contrapartida, a antiga prestadora 
abriu vagas de emprego na cidade.

No fim de dezembro, após determi-
nação judicial, a secretaria de Segu-
rança Pública e Mobilidade Urbana 
se reuniu com a direção da AC Park 
para definir um cronograma para a 
empresa voltar a prestar os serviços 
no município. Porém, como houve 
pedido de suspensão da liminar, nada 

avançou até o momento, segundo a 
Prefeitura.

“Tudo que envolve o estaciona-
mento rotativo, estamos aguardando 
a decisão final de (Justiça) São Paulo. 
Esse é o último parecer que saiu 
do Judiciário de Guaratinguetá, já 
notificamos a Guaratinguetá Ro-
tativo, bem como a AC Park, para 
que aguardemos a decisão final”, 
explicou o secretário Marco Antônio 
‘Major’ de Oliveira.

Parquímetros instalados no mu-
nicípio pertencem à AC Park, re-
manescentes dos anos em que a 
empresa prestou serviços, e da 
Guaratinguetá Rotativo, que não 
foram removidos. A retirada deles 
também foi suspensa.

Segundo o secretário, a decisão 
não será tomada em janeiro e não 
há expectativa de prazos para a con-
clusão desse imbróglio. “Era grande 
a expectativa que em dezembro 
teríamos o estacionamento rotativo, 
mas devido a determinação judicial 
não retornou e, agora, em janeiro, 
dificilmente irá retornar”, afirmou. 
“Acredito que no primeiro semestre 
tenha uma posição concreta sobre se 
retorna a AC Park ou dá continuida-
de ao contrato que se iniciou no ano 
passado”, concluiu.

Parquímetro em rua do centro de Guaratinguetá; serviço segue sem previsão

Foto: Bruna Silva

Serviço espera por definição entre Prefeitura, 
AC Park e Guaratinguetá Consórcio Rotativo
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Assinatura de convênio em Pindamonhangaba para infraestrutura; investimento deve pavimentar 19 vias

Foto: Divulgação PMP

Isael recebe deputado para acordo sobre verba empregada nas melhorias de vias públicas da cidade

Pinda assina convênio de R$ 4,8 milhões 
com Estado para pavimentação asfáltica

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Foi assinado no gabinete 
do prefeito Isael Domingues 
(PL) o contrato de R$ 4,83 
milhões para o recapeamen-
to asfáltico de mais 19 vias 
públicas da cidade. A assina-
tura contou com a presença 
do deputado estadual e 
autor do encaminhamento 
André do Prado (PR), vere-
adores e assessores.

A empresa que desempe-
nhará a ação será a Land 
Vale Construções, que de-
verá executar o serviço em 
mais de 12 quilômetros de 
asfalto novo. De acordo com 
a Prefeitura, os recursos 
para essa obra foram via-
bilizados pela agência de 
fomento “Desenvolve-SP” e 
contou com apoio do depu-
tado estadual.

Durante o evento, Prado 

afirmou que o convênio foi 
motivado pelos esforços do 
prefeito que, junto ao seu 
auxílio, conquistou essa 
melhoria para a cidade. 
O deputado parabenizou, 
ainda, o Executivo, pela se-
riedade e compromisso com 
as demandas municipais.

Em entrevista exclusiva 
ao Jornal Atos, o deputado 
lembrou que a “parceria 
ajudou o município a ser 
contemplado”. “Diversas 
outras benfeitorias impor-
tantes estão em processo 
de consolidação, por isso 
a continuidade do traba-
lho que está sendo feito é 
fundamental para garan-
tir os investimentos junto 
ao Governo do Estado de 
São Paulo". Isael lembrou 
a dificuldade de trazer a 
melhoria, devido a troca de 
governo estadual em 2018.

Entre os bairros contem-
plados estão o Araretama 

e o Maricá. “A gente sabe 
muito bem que esse recurso 
aqui vai pavimentar 12,2 
quilômetros de extensão, 
mas sabemos que a cidade 
está com a manta asfáltica 
desgastada. Nós teremos que 
asfaltar muito mais”.

O prefeito lembrou do pro-
jeto encaminhado e negado 
pelo Legislativo, acerca da 
liberação de R$ 4 milhões 
para pavimentação da cida-
de, mas garantiu que irá bus-
car a compreensão futura, a 
fim de expandir as melhorias 
nas condições asfálticas de 
Pindamonhangaba.

A cidade conta também 
com um contrato de opera-
ção tapa-buraco (que busca 
minimizar os danos) via-
bilizado com empresa de 
engenharia, para solucionar 
os problemas emergenciais. 
O prefeito salientou que 
essas ações já começaram 
no bairro Araretama.

Prefeitura projeta abrir sessenta cargos comissionados 
após Justiça determinar exonerações em Aparecida
Executivo deve contratar mais de cem em concurso público; secretário garante que gastos não extrapolam lei

Leandro Oliveira
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
exonerou, após determinação 
do Ministério Público no final 
de 2019, mais de 120 pes-
soas que ocupavam cargos 
de confiança em secretarias 
municipais. Em 2020, a admi-
nistração municipal elabora 
a reestruturação de cargos 
comissionados e vai solicitar 
a contratação de sessenta 
profissionais em funções de 
confiança, que pode ocorrer 
entre janeiro e fevereiro.

A criação depende da apro-
vação da Câmara, e o Exe-
cutivo já projeta solicitar 
a abertura de uma sessão 
extraordinária nas próximas 
semanas para apresentação 
do projeto de criação dos 
cargos. Uma reunião entre os 
representantes da Prefeitura 
e a Promotoria de Justiça 
será realizada nesta semana 
para discussão da legalidade 
da reestruturação.

Duas ações judiciais, em 
2020, geraram a incons-
titucionalidade de cargos 
comissionados, sendo oitenta 

da administração municipal 
geral e 44 da Educação. As 
exonerações foram cumpri-
das imediatamente em agos-
to e dezembro de 2019. “Com 
essa reestruturação, serão 
criados alguns cargos comis-
sionados e reestruturadas as 
secretarias que devem ser 
diminuídas a princípio de 16 
para 13. Isso será apresen-
tado ao Ministério Público, 
e após isso, encaminhado à 
Câmara para votação”, expli-
cou o secretário de Justiça 
e Cidadania de Aparecida, 
Jeferson Monteiro.

Na reestruturação constam 
as criações dos cargos de 
diretoria, chefia e assessora-
mento, diretores de escolas, 
vice-diretores, secretários 
municipais e assessores de 
secretários municipais. Se-
gundo o Executivo, a reestru-
turação está sendo elaborada 
através de uma análise junto 
ao Ministério Público para 
evitar qualquer ato que possa 
gerar inconstitucionalidade.

Despesas – Com a possí-
vel criação dos cargos e o 
concurso público em anda-
mento, que vai contratar 
mais de cem profissionais, 

há uma preocupação com o 
cumprimento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que de-
termina que os gastos com as 
folhas salariais de servidores 
públicos concursados ou co-
missionados não cheguem a 
60% da receita do município.

“Devido às demissões, o 
Município está dentro do per-
centual determinado da LRF. 
Após o concurso, alguns car-
gos comissionados vão cair 
por terra, serão chamados 
os concursados. A intenção 
da prefeita é empossar os 
concursados entre março e 
abril, principalmente na área 
da saúde”, afirmou. “Com a 
posse dos efetivos, alguns 
cargos comissionados serão 
extintos”, afirmou.

Questionado se há risco 
da Prefeitura atingir o per-
centual limite, o secretário 
concluiu: “A prefeita está 
fazendo um estudo de viabi-
lidade para manter dentro 
do que a LRF determina. A 
contratação está sendo de 
feita com o Tribunal de Con-
tas”, afirmou. “O limite seria 
52%, com as demissões, a 
Prefeitura deve estar entre 
46% e 47%”.A sede da Prefeitura de Aparecida, que enfrenta pressão por reforma administrativa no governo de Dina

Governo nega ilegalidade em terceirização de 
parte do transporte de alunos em Guaratinguetá
Projeto tem investimento de R$ 2,7 milhões em vinte linhas para estudantes da zona rural na cidade

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi concluída na última 
semana uma licitação da 
Prefeitura de Guaratinguetá 
para locação de veículos e 
terceirização de parte do 
transporte escolar de alunos 
da rede municipal de ensino. 
O contrato foi assinado no 
valor de R$ 2,7 milhões 
com a empresa Antunes e 
Antunes Transporte Escolar 
Ltda. A terceirização é par-
cial, e tem como foco alunos 
e escolas da zona rural do 
município.

Além dos veículos, a em-
presa também fornecerá 
motoristas para os serviços. 
O certame, encerrado em 10 
de janeiro, foi rebatido pelo 
vereador Nei Carteiro (MDB), 

que pediu a suspensão da 
contratação sob alegação 
de que a terceirização da 
função de motorista de edu-
cação fere a lei municipal 
4.055 de 2008. No apon-
tamento, o vereador cita 
que os motoristas são parte 
integrante do magistério.

“No artigo quatro, ‘o mo-
torista é parte integrante de 
apoio ao magistério’. Com 
isso, nós entendemos que 
todos os profissionais elen-
cados precisam de concurso 
público, na realidade é a lei 
4.055, que depois virou a lei 
4.146 de 2009. Antes era 
motorista escolar, depois 
virou motorista, mas não 
deixa de ser parte integran-
te do magistério. E se ele é 
parte, nós entendemos que 
os profissionais devem pas-
sar por concurso”, afirmou 

o parlamentar, que pediu 
a suspensão da licitação e 
encaminhou o pedido ao 
Ministério Público.

A terceirização contempla, 
além dos veículos, todo com-
bustível usado pelas vans, 
motoristas e os monitores 

do transporte de alunos. 
Segundo a Prefeitura de 
Guaratinguetá, através de 
nota, nove empresas parti-

ciparam do processo licita-
tório. Houve um pedido de 
suspensão do certame, feito 
por uma empresa que entrou 
com recurso, mas ele não foi 
atendido.

A empresa será respon-
sável por vinte linhas da 
zona rural, das escolas dos 
bairros Pilões e São Manoel 
(Aliete Ferreira), Rocinha 
(escolas Nair Figueiredo e 
Pavão), Colônia do Piagui 
(André Freire), Pedrinha e 
Gomeral (Caloi). De acordo 
com o comunicado, “o valor 
inicial da licitação era de 
R$ 3,9 milhões, e o valor 
contratado foi de R$ 2,7 
milhões, ou seja, gerando 
uma economia de mais de 
R$ 1,1 milhão, sendo 30% 
do valor estimado.

Sobre a ilegalidade da 
ação, citada pelo vereador, 
a Prefeitura respondeu que 
“a secretaria municipal de 
Educação age dentro da lega-
lidade, cumprindo os artigos 
4º e 5º do ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente)”. O 
Executivo afirmou que o ser-
viço será prestado durante 
os 200 dias letivos deste ano.

Transporte escolar de Guaratinguetá; projeto de investimento em vinte linhas é contestado na Câmara

Foto: Marcelo A dos Santos

Foto: Arquivo Atos
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Reunião entre Aparecida e MP define 
futuro de OS de unidades de saúde
Contrato vence em janeiro e nova licitação segue suspensa pelo Ministério Público

Leandro Oliveira
Aparecida

O futuro da gestão das Uni-
dades Básicas de Saúde de 
Aparecida será definido em 
uma reunião que acontecerá 
entre a secretaria municipal 
de Saúde e o Ministério Pú-
blico. Atualmente, as unida-
des são de responsabilidade 
da organização social Insti-
tuto Lagos, que tem contrato 
em caráter emergencial com 
a Prefeitura até o final de 
janeiro. O Executivo aguarda 
a reunião para definir que 
rumo tomar quanto a gestão 
das unidades.

A secretaria de Saúde ha-
via aberto um processo de 
licitação para definir outra 
empresa ou organização so-
cial para dar continuidade à 
gestão das unidades de saú-
de após o fim do contrato, 
previsto para janeiro, mas 
o Ministério Público pediu 
a suspensão do certame e, 
desde então, há um entrave 
sobre o futuro das UBS, já 
que o município não tem, 
atualmente, corpo clínico su-

ficiente para gerir as unida-
des de forma independente.

“A OS que faz a gestão 
das UBS de média e baixa 
complexidade é a Ilagos. 
O contrato se encerra no 
fim de janeiro, tínhamos 
um processo de licitação 
mas recebemos uma reco-
mendação do MP pedindo 
a suspensão até que resol-
vêssemos alguns itens desse 
processo. Assim estamos fa-
zendo, teremos uma reunião 
para encaminhar nossas de-
liberações e vamos aguardar 
até essa data para divulgar 
qual será a atitude de Pre-
feitura em substituição à 
empresa que está saindo”, 
afirmou a secretária, Ana 
Caroline Sbrana.

Em Aparecida são duas or-
ganizações sociais à frente 
da saúde. Além do Instituto 
Lagos, a Anaesp (Associação 
Nacional de Apoio ao Ensino, 
Saúde e Políticas Públicas de 
Desenvolvimento) geren-
cia o Pronto Atendimento 
anexo ao prédio da Santa 
Casa. Assim como acontece 
com o Ilagos, a Anaesp tem 
contrato emergencial com 

a Prefeitura, que vence em 
março deste ano.

“As duas (organizações 
sociais) estão cumprindo o 
contrato. Nós fazemos cons-
tantemente as auditorias, 
prestação de contas dos 
serviços prestados. Elas têm 
atendido o solicitado, mas 
por ser contratos emergen-
ciais, a Prefeitura não pode 
renovar com as mesmas”, 
explicou.

Solução – A secretária 
afirmou que para resolver 
os problemas da saúde 
no município é necessário 
aguardar o desfecho do 
concurso público municipal, 
que contempla inúmeras 
vagas e cargos para o setor 
de saúde. O concurso terá 
provas aplicadas em março 
e convocação dos apro-
vados entre abril e maio. 
Até lá, tanto as unidades 
de saúde como o Pronto 
Atendimento, podem ficar 
desassistidos. Ainda assim, 
Ana afirmou que o Executivo 
está estudando alternativas 
para os fins dos contratos 
com as duas organizações 
sociais.Dina Moraes, que aguarda reunião com MP para desenrolar contratos

Foto: Reprodução

Saúde amplia atendimento e ações de combate 
à dengue após aumento de casos em Cruzeiro
Registros estendem serviços para o final de semana e retoma mutirões de limpeza e fiscalização

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 004/2020
CONVITE Nº 01/2020

OBJETO: Contratação de Banda Show para a realização das festividades do Carnaval 
2020 no município de Silveiras, conforme descrição constante do Termo de Referência-
Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do dia 30/01/2020 
no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 9h30 na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.
sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 21 de janeiro de 2020.
Guilherme Carvalho da Silva-Prefeito Municipal.
DATA DA ASSINATURA: 13/01/2020

Rafael Rodrigues
Rafaela Lourenço
Cruzeiro 

Próxima de decretar epide-
mia de dengue, Cruzeiro regis-
trou 153 casos nos primeiros 
vinte dias do ano, o equiva-
lente a mais de 50% de todos 
os registros de 2019. Para 
desafogar o Pronto Socorro, 
a secretaria de Saúde ampliou 
os atendimentos do Centro de 
Acolhimento ao Paciente com 
suspeita da doença. O serviço 
é oferecido também aos finais 
de semana. 

Além das unidades de saúde 
que atendem a população de 
segunda à sexta-feira, das 7h 
às 17h com hidratação oral 
e coleta de sangue para exa-
mes laboratoriais, o Centro 
ampliou de dias úteis para os 
finais de semana. O serviço re-
alizado no ARE (Ambulatório 
Regional de Especialidades), 
localizado à avenida Minas 
Gerais, 500, atende aos sába-
dos e domingos das 7h às 19h.

Os registros deste ano ul-
trapassaram os 50% do ano 
passado, quando Cruzeiro 
divulgou trezentas infecções.

De acordo com o secretário 
de Saúde, Danilo Rezende, os 
atendimentos eram realizados 
no Centro de Saúde, mas com 
o aumento preocupante de 
casos da doença, os trabalhos 

passaram para o ARE devido 
a localidade e acessibilidade a 
outros espaços da saúde mu-
nicipal. “A gente já tinha esse 
trabalho, de segunda-feira à 
sexta-feira, das 13h às 17h, 
mas com o aumento de noti-
ficações e a preocupação com 
o quadro regional, resolvemos 
atender 12 horas por dia no 
ARE”, frisou.

Até o fechamento desta 
matéria, o município havia 
confirmado 153 casos de 
dengue e 96 aguardavam os 
resultados laboratoriais. Ain-
da segundo Rezende, 85% dos 
focos de criadouro do Aedes 
aegypti estão nas residências.

O boletim epidemiológico 
da última quarta-feira re-
velou ainda os bairros mais 
afetados: Jardim América, 
Vila Loyelo e áreas adjacentes 
como Vila Suely, início do La-
goa Dourada e as proximida-
des da rodoviária, no Centro.

A secretaria de Saúde reto-
mou os mutirões aos finais de 
semana para detectar focos 
do mosquito em terrenos 
baldios e casas. As atividades 
são realizadas por agentes de 
endemias aos sábados. Já as 
denúncias podem ser feitas 
pelo WhatsApp (12) 93500-
0375.

Região – Os dados sobre 
a doença em cidades vizi-
nhas também são alarmantes. 

Potim segue em estado de 
epidemia. Segundo a asses-
soria de imprensa, em casos 
como o do município não 
há mais resultados laborato-
riais pois o Instituto Adolfo 
Lutz suspende os exames. 
Atualmente a administração 
realiza apenas hemogramas 
para acompanhar o quadro 
clínico do paciente. A última 
atualização, registrada no dia 
10 de janeiro, apresentou 1,7 
mil confirmações de dengue.

Em Lorena, a Comunicação 

divulgou na última terça-feira 
262 notificações, sendo 73 
casos positivos, 20 negativos 
e 169 pacientes aguardando 
resultado laboratorial.

Guaratinguetá notificou, 
nos primeiros vinte dias do 
ano, 198 suspeitas da doença, 
destas, 58 foram confirma-
das, 106 descartadas e 34 
pessoas ainda aguardam o 
resultado dos exames.

No Litoral Norte, a Prefeitu-
ra de Ubatuba, que atualiza os 
boletins de arboviroses todas 

as terças e quintas-feiras, 
apresentou 49 notificações, 
apenas três casos confirma-
dos, sendo um autóctone 
(contraído no município), dois 
importados e 39 aguardam 
respostas.

Em outro extremo, Apareci-
da apresentou apenas dois ca-
sos positivos e seis negativos. 
Procuradas pela reportagem 
do Jornal Atos, as prefeitu-
ras de Cachoeira Paulista e 
Piquete não responderam até 
o fechamento desta edição.

Foto: Reprodução PMC

Atendimento a moradores de Cruzeiro em período de aumento nos casos de dengue; ações reforçadas

Criança de 9 anos morre após receber descarga elétrica em Potim
Rafael Rodrigues
Potim

Uma criança de 9 anos 
morreu após receber descar-
ga elétrica enquanto tentava 
retirar uma pipa da rede 
elétrica usando uma barra de 
metal, na tarde desta segun-
da-feira. A morte do menino 
causou comoção na cidade.

O acidente aconteceu por 
volta das 11h. Segundo tes-
temunhas, o garoto estava na 
laje de sua casa, e segurando 
um bastão de ferro, tentava 
pegar a pipa, quando atingiu 
a rede de alta tensão, provo-
cando a descarga elétrica.

A vítima chegou a ser aten-

dida por uma equipe do Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência e Emer-
gência) e foi levada com vida, 
primeiramente na UBS (Uni-
dade Básica de Saúde), ainda 
em Potim. Na sequência, a 
criança foi encaminhada 
para o Pronto Socorro de 
Aparecida, onde recebeu os 
primeiros atendimentos pela 
equipe e foi levada até o Hos-
pital Regional de Taubaté. 
Durante a madrugada desta 
terça-feira, não resistiu aos 
ferimentos.

O Conselho Tutelar de Po-
tim foi acionado para avaliar 
se houve alguma negligência 
no caso, mas segundo o 

conselheiro Rodrigo Abreu 
“não há registro de nenhuma 
infração nesse caso”. 

Abreu informou que o so-
corro foi feito inicialmente 
pelo irmão da criança, que 
com a ajuda dos vizinhos 
foi levada para unidade de 
atendimento de Potim. “Fica 
o alerta para os pais que 
fiquem de olho nas crianças, 
olhando o que estão fazendo, 
também pelo uso de ‘cerol’ 
para evitar problemas trá-
gicos como esse”, revelou o 
conselheiro. 

A empresa responsável pelo 
fornecimento de energia na 
região, a EDP, não tem dados 
estatísticos de acidentes com 

vítimas semelhantes ao do 
menino em Potim, mas se-
gundo a assessoria, levanta-
mento feito pela companhia 
em 2019, acusam 1.952 
ocorrências de pipas na rede 
elétrica que abastece o Vale 
do Paraíba, causando algum 
problema no fornecimento. 

Para conscientizar a po-
pulação e alertar crianças e 
adultos sobre como reduzir 
os riscos, a EDP e o Insti-
tuto EDP realizam projetos 
durante todo o ano com as 
comunidades dos municípios 
onde a concessionária atua, 
principalmente em escolas 
e áreas com altos índices de 
ocorrências com pipas.

Segundo a Abradee (Asso-
ciação Brasileira de Distribui-
dores de Energia Elétrica), as 
pipas foram a quinta maior 
causa de mortes relaciona-
das a energia elétrica no país, 

entre 2009 e 2017, atrás de 
construção/manutenção pre-
dial, ligações clandestinas, 
instalação de antenas e poda 
de árvores. No período foram 
registrados 77 óbitos.

Homem é preso 
por agredir e 
ameaçar esposa 
em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

A Polícia Militar prendeu 
na noite do último domin-
go um homem de 29 anos 
acusado de agredir e ame-
açar de morte a própria 
esposa no bairro Bela Vista 
em Guaratinguetá. 

De acordo com a PM, a 
mãe da vítima acionou a 
corporação por volta das 
20h, após presenciar a 
filha, de 30 anos, receber 
um soco do marido na 
casa da família na rua Luís 
Gonzaga Alves Cavalheiro.

Ao invadir o imóvel, os 
policiais encontraram mãe 
e filha trancadas na cozi-
nha. Elas relataram que se 
esconderam no cômodo já 
que o homem estava amea-
çando esfaquear a esposa.  

Na sequência, a equipe 
se deparou com o acusado 
no corredor do quintal. 
Visivelmente alterado, o 
criminoso portava uma 
faca e gritava palavras 
desconexas. 

Utilizando um escudo 
balístico, os PM´s conse-
guiram prensar o agressor 
contra a parede, o desar-
mando na sequência. 

O criminoso foi levado 
ao Distrito Policial de Gua-
ratinguetá, permanecendo 
preso por violência domés-
tica e ameaça.

Menor foragido 
é detido em 
Caraguá por 
tráfico de drogas

Da Redação
Caraguatatuba

Um adolescente de 16 
anos foi flagrado pela Po-
lícia Militar traficando 
drogas, na madrugada da 
última segunda-feira, em 
Caraguatatuba. O menor 
infrator era procurado 
pela Justiça desde o fim do 
ano passado após fugir da 
Fundação Casa. 

Segundo a PM, equipes 
da Força Tática patru-
lhavam o bairro Sumaré, 
quando desconfiaram da 
atitude do adolescente. 
Percebendo as aproxi-
mações das viaturas, ele 
tentou dispensar um saco 
plástico.  

Na abordagem, os poli-
ciais encontraram no inte-
rior da sacola 229 cápsulas 
de cocaína, 90 pedras de 
crack e 45 porções. 

Ao checarem a documen-
tação do menor de idade, 
os PM's descobriram que 
ele era foragido da Fun-
dação Casa. 

Encaminhado à Delega-
cia de Caraguatatuba, o 
adolescente permanece à 
disposição da Justiça. 
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Imposto é principal estratégia para arrecadação; desconto é aposta para incentivar o pagamento à vista

IPTU começa ser entregue na RMVale

Marcelo Augusto dos Santos
Região

O ano começou e com ele 
o esperado IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano). 
Os carnês referentes ao ano 
de 2020 começaram a ser 
entregues em todas as cidades 
da RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte). O imposto é a 

principal forma de arrecada-
ção do Poder Executivo para 
investimento em obras de 
infraestrutura como pavimen-
tação e reformas estruturais.

Em Guaratinguetá a Prefei-
tura concederá, a partir do dia 
27, a concessão de até 100% 
de isenção do IPTU para os 
aposentados ou pensionistas 
junto à previdência social 
(INSS), em benefícios que 
não ultrapassem dois salários 

mínimos mensais, não possua 
nenhum outro imóvel no mu-
nicípio, seja terreno ou área 
rural, e edificada que não 
ultrapasse 150 m².

Os proprietários sem com-
provação de renda que resi-
dam no imóvel deste tributo, 
não possuam nenhum outro 
imóvel no município e que 
contenha área edificada que 
não ultrapasse 70 m², terão 
50% de desconto. O atendi-

mento aos moradores será 
feito à rua Argemiro dos San-
tos Filho nº 147, na Chácara 
Selles (fundos da sede), das 
11h às 17h.

Os carnês da cidade Pinda-
monhangaba começam ser 
entregue em fevereiro. Neste 
ano os moradores terão o 
desconto de 10% para quem 
optar em fazer o pagamento 
à vista. Quem optar por duas 
parcelas terá 5% de abatimen-

to; e quem pagar em mais 
vezes terá redução de 2% no 
valor, desde que pague em dia.

O vencimento da primeira 
parcela será no dia 15 para 
parcela única, os demais 
vencimentos serão no dia 16. 
As praças de atendimento da 
Prefeitura e da Subprefeitura 
de Moreira César não vão im-
primir segunda via dos carnês 
antes do dia 10 de março. No 
entanto, quem quiser, já pode 
imprimir o carnê 2020, que 
está disponível no site da Pre-
feitura, pindamonhangaba.
sp.gov.br, clicando em “servi-
ços online” e, em seguida, em 
“IPTU”. Neste ano, o imposto 
poderá ser parcelado em até 
dez vezes, desde que cada 
parcela não seja inferior a 
R$ 48,31 (metade da UFPM 
-  Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba).

No Litoral Norte, a cidade de 
Ubatuba oferece um desconto 
de até 20% em pagamentos 
à vista com vencimento até 
o próximo dia 31. O governo 
possibilita um abatimento 
progressivo, onde no primeiro 
ano em que é pago em uma 
parcela, o desconto é de 10%. 
A cada que o morador escolhe 
essa modalidade ganha um 
aumento de 1% a cada ano, 
podendo chegar ao máximo 
de 20%.

Além disso, a cota única 
pode ser paga no cartão de 
crédito em até 12 vezes. São 
aceitos cartões das bandeiras 
Mastercard, Visa, Elo, Hiper, 
Hipercard, JCB e American 

Express. O pagamento no 
cartão está disponível presen-
cialmente no Posto de Aten-
dimento ao Contribuinte ou 
no Espaço Cidadão, mediante 
apresentação do cartão e do-
cumento de identificação. O 
boleto para pagamento pode 
ser emitido pelo site ubatuba.
sp.gov.br, pode ser impresso 
pessoalmente no Posto de 
Atendimento ao Contribuin-
te, à rua Dona Maria Alves, 
865 – Centro, ou no Espaço 
Cidadão, à rua Oscar Rossin, 
10 – Maranduba, das 9h às 
15h (senhas distribuídas até 
as 14h30).

Lorena é mais uma cidade 
que entrega os carnês do 
imposto com expectativa de 
aumento na arrecadação. 
Com cerca de trinta mil imó-
veis cadastrados, já passou 
a entregar a versão 2020 
do IPTU com desconto para 
pagamento à vista de 10% 
até 10 de março. O imposto 
pode ser parcelado em até 
dez vezes, com vencimento a 
cada dia 10.

Para o pagamento de ISSQN 
também haverá desconto de 
10% na cota única, com o 
vencimento para o dia 10 de 
março. Para os comerciantes, 
a taxa de licença e funciona-
mento será paga somente à 
vista. A segunda via do IPTU, 
do ISSQN (Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Nature-
za) e taxas municipais estão 
disponíveis no site da Prefei-
tura, lorena.sp.gov.br, ou na 
subsecretaria de Tributação.

Atendimento aos contribuintes de Ubatuba para retirada do IPTU; cidades anunciam entrega e descontos com foco na maior arrecadação

Foto: Divulgação CMP

Após atraso federal, pentavalente 
volta aos postos de saúde da região
Pinda, Potim, Aparecida e Guará devem regularizar o atendimento após falhas

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O atraso na compra das 
doses da vacina pentava-
lente pelo Governo Federal 
levou as cidades da região, 
assim todo o resto do país, a 
sofrerem com a falta da imu-
nização nos postos de saú-
de. Depois de reclamações, 
Pindamonhangaba, Potim, 
Aparecida e Guaratinguetá 

receberam, ao todo, aproxi-
madamente três mil doses 
da vacina.

O diretor do Departamento 
de Riscos e Agravos à Saúde 
de Pindamonhangaba, Rafael 
Lamana, afirmou que houve 
um volume de atendimento 
acima do normal nos postos 
de saúde da cidade, na última 
quinta-feira (16), devido à 
chegada da vacina que estava 
em falta. A pentavalente é 

disponibilizada em três do-
sagens para crianças de dois, 
quatro e seis meses de idade.

A imunização, que estava 
em falta há cerca de dois 
meses, previne doenças como 
difteria, tétano, meningite, 
coqueluche e hepatite B, to-
das enfermidades que podem 
ocasionar a morte. Somente 
em Pindamonhangaba foram 
1,5 mil doses que, de acordo 
com Lamana, já foram entre-

gues aos 28 postos de saúde 
e já estão disponíveis para 
aplicação. Potim, Aparecida 
e Guaratinguetá receberam, 
respectivamente, 55, 340 e 
90 doses.

A Prefeitura de Potim in-
formou que a demanda está 
alta na cidade, e que as doses 
estavam acabando. Como 
a vacina é distribuída pelo 
Estado, ainda não há previsão 
de quando outras chegarão, 
pois o governo estadual não 
informou prazos de reabaste-
cimento de estoque.

Para a professora e mo-
radora do Bela Vista, em 
Pindamonhangaba, Camila 
Morgado, 26 anos, a chegada 
da pentavalente foi um alívio. 
Ela é mãe de um menino de 
oito meses que estava com a 
vacinação atrasada devido à 
demora do repasse. “Quando 
chegou a vacina, fui levá-lo 
pra vacinar. Com proteção a 
gente não brinca”.

A pentavalente é uma imu-
nização repassada pelo Go-
verno Federal aos estados. 
Não há no Brasil laboratórios 
que produzam essa vacina, 
por isso ela é importada. Até 
julho do ano passado, a An-

visa (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária) descartou 
cinco lotes da vacinação. Se-
gundo o órgão de vigilância, 
essas vacinas não apresenta-
vam resultado satisfatório no 
ensaio de desempenho.

Aplicação da vacina pentavalente, retomada após atrasos do governo

Foto: Reprodução MS

Pai é morto a tiros na frente 
do filho em Cachoeira Paulista

Da Redação
Cachoeira Paulista

Um jovem de 25 anos foi 
preso na noite da última se-
gunda-feira após assassinar 
um homem de 56 anos no 
Centro de Cachoeira Paulista. 
Em depoimento, o criminoso 
confessou que o objetivo era 
matar o filho da vítima.

De acordo com o boletim 

de ocorrência, pai e filho con-
versavam no interior de um 
carro estacionado na rua De-
ocleciano Azevedo por volta 
das 23h, quando três jovens 
se aproximaram e efetuaram 
diversos disparos de arma de 
fogo contra o veículo.

Enquanto o motorista foi 
atingido fatalmente por três 
tiros, o rapaz de 28 anos con-
seguiu descer do automóvel e 

fugir. Na sequência, ele acionou 
a Polícia Militar, que capturou 
um dos criminosos no bairro 
Embauzinho.

O atirador, flagrado com um 
revólver calibre 38, relatou que 
a vítima foi alvejada por enga-
no, já que seu desafeto era o 
outro ocupante do automóvel.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para apurar o caso 
e tentar identificar os outros 
dois jovens envolvidos no 
crime. A principal suspeita 
é que o atentado tenha sido 
motivado por uma disputa 
entre quadrilhas rivais de 
tráfico de drogas.

Recolhido à cadeia pública 
de Lorena, o criminoso tam-
bém é investigado por outros 
assassinatos cometidos no ano 
passado em Cachoeira.   
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Empresa de Saneamento de Piquete investe em práticas sustentáveis
Da Redação
Piquete

 O desenvolvimento sus-
tentável é um importante 
conceito criado para melho-
rar a preservação do meio 
ambiente e a conservação 
dos recursos naturais, garan-
tindo um planeta melhor às 
gerações futuras.

Para que ocorra o desen-
volvimento sustentável é 
necessário que haja harmo-
nização entre os objetivos 
econômicos e sociais, de 
forma justa e igualitária, sem 
esgotar as fontes naturais.  
Para tanto, é necessário pra-
ticar algumas medidas como 
a redução ou eliminação do 
desmatamento, refloresta-
mento de áreas devastadas; 
contenção na produção de 
lixo, diminuição da emissão 
de poluentes na atmosfera, 
opção por fontes limpas 
de energia, diminuição de 
queimadas, preservação das 
áreas de proteção ambiental, 
entre outros.

Consciente sobre a im-
portância das práticas sus-

tentáveis, a Águas Piquete, 
empresa responsável pelo 
abastecimento de água em 
Piquete, busca auxiliar na 
preservação do meio ambien-
te, reduzir a poluição e fazer 
o uso responsável da água 
com dicas e informações à 
toda população.

Por meio de ações de edu-
cação ambiental, como o Pro-

Desenvolvimento sustentável e 
seus benefícios para a sociedade

jeto Portas Abertas que reúne 
crianças e instituições para 
visitar a ETA (Estação de Tra-
tamento de água) e conhecer 
todo processo de tratamento,  
e ainda com a realização de 
palestras educacionais em 
escolas, promove a cons-
cientização de mudanças 
simples de atitudes no dia a 
dia como separação de lixo 
para reciclagem, diminuição 
do consumo de descartáveis, 

entre outras práticas que 
contribuem para a preserva-
ção do meio ambiente.

“A sustentabilidade está 
na essência das nossas ativi-
dades. Partindo desta com-
preensão desenvolvemos 
a eficiência na produção e 
distribuição de água, a segu-
rança hídrica e o respeito às 
pessoas e ao meio ambiente” 
disse a gerente operacional 
Indiara Jogas.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro: 
GILBERTO PINTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
motorista, estado civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em 
Campinas-SP, no dia 02 de dezembro de 1976, residente e domiciliado Rua 
Diogo Mugiati nº 2865, Boqueirão, em Curitiba PR, filho de CONSTANTINO 
PINTO DA SILVA e LUCILIA EVARISTA DA SILVA. 
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do 
lar, estado civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em São Paulo-
SP, no dia 11 de março de 1974, residente e domiciliada Rua Brasilina 
Corrêa Leite Casagrande nº 190, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, 
filha de JOÃO DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA LELIS DE OLIVEIRA. 
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro: 
LOURIVAL FERREIRA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão 
aposentado, estado civil divorciado, de 66 anos de idade, nascido 
em Itororó-BA, no dia 07 de agosto de 1953, residente e domiciliado 
Avenida Antonio Fernandes, cond. V.M. bloco 7a, aptº. 102, Araretama, 
em Pindamonhangaba SP, filho de HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ e 
TEREZINHA ROSA DE OLIVEIRA. 
MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
vendedora, estado civil divorciada, de 55 anos de idade, nascida em 
São José dos Campos-SP, no dia 21 de dezembro de 1964, residente 
e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, cond. V.M. bloco 7a, aptº. 
102, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ADEMAR 
DE SIQUEIRA DOS SANTOS e SIRLEI TEODORA DOS SANTOS. 
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro: 
MARCOS ANTONIO LEITE FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro de produção, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido 
em São Bernardo do Campo-SP, no dia 20 de julho de 1990, residente e 
domiciliado Rua das Pitangueiras nº 118, Vilage Paineiras, Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, em Pindamonhangaba SP, filho de MARCOS 
ANTONIO LEITE e ADRIANA URVINIS. 
ADRIANA GOMES MINUTO, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista financeiro, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em 
Taubaté-SP, no dia 16 de abril de 1982, residente e domiciliada Rua Suíça 
nº 1508, condomínio Altos do Santana, Santana, em Pindamonhangaba 
SP, filha de JOAQUIM APARECIDO MINUTO e EUNICE GOMES MINUTO. 
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro: 
LUIZ GUILHERME DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
servente de pedreiro, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido 
em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de novembro de 1997, residente 
e domici l iado Rua Joel Teixeira de Souza nº 307, Mombaça, em 
Pindamonhangaba SP, filho de LÁZARO DOS SANTOS e GENESIA DA 
SILVA SANTOS. 
DÉBORA ÉVELYN GERALDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em 
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de março de 2000, residente e domiciliada 
Rua Joel Teixeira de Souza nº 307, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, 
filha de LUIS HENRIQUE DE JESUS e SILVANA DE MATOS GERALDO. 
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro: 
RODRIGO MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
professor, estado civil divorciado, de 36 anos de idade, nascido em 
Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de maio de 1983, residente e domiciliado 
Avenida Albuquerque Lins, nº 35, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de 
RENATO MOREIRA DA SILVA e PALMINA CELIA CESAR MONTEIRO DA 
SILVA.
CAROLINA MARANINI RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão 
enfermeira, estado civil divorciada, de 29 anos de idade, nascida em 
Lorena-SP, no dia 22 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada Avenida 
Albuquerque Lins, nº 35, Centro, Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDIO 
CESAR RODRIGUES e SHIRLEI MARANINI RODRIGUES. Apresentaram os 
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba, 16 
de janeiro de 2020.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GIAN CARLOS XAVIER CABRAL, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em São Roque-SP, no dia 14 de
novembro de 1996, residente e domiciliado Avenida Alfredo Molinari nº 155, Andrade,
em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO CARLOS CABRAL e SILMARA
MONTEIRO XAVIER CABRAL.
MARIA VITÓRIA AMARAL DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de novembro de 2001, residente e domiciliada Rua Alvaro Leme Celidonio nº 89,
Chácara Galega, em Pindamonhangaba SP, filha de DANIELA AMARAL DE SOUZA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EUGENIO LUIZ GREGORIO FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão educador
fisico, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 07 de junho de 1989, residente e domiciliado Rua Doutor Zuza Dantas da
Gama, nº 185, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, filho de EUGENIO LUIZ
GREGORIO e LANA CRISTINA DOS SANTOS GREGORIO.
SARAH DE LIMA REZENDE, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de agosto
de 1990, residente e domiciliada Rua Carlos Roberto Jacob de Freitas, nº 75, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de HELIO REZENDE e MARIA DE LOURDES DE
LIMA REZENDE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2020.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 12/2020 PROC. Nº 737/2019.
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 materiais de uso no curso de pedreiro, oferecido gratuitamente pelo Fundo 
Social de Solidariedade à pessoa em situação de vulnerabilidade social, a realizar-se às 
09h30min do dia 20 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 11/2020 PROCESSO 736/2019
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 Registro de preços para a 
aquisição de kit lanches para suprir as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer, pelo 
período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 14 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
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2019 PROC. Nº 631/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto armado e gelo baiano, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou 
o Edital.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 07,08
VALOR TOTAL: R$ 116.800,00 (cento dezesseis mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2019 PROC. Nº 669/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de pintura para consertos e manutenção dos próprios 
públicos do Município, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,19,20,60,61,62,63,66,67,
70,71,74,75,102,103,104,105,108,109,112,113,114,115
VALOR TOTAL: R$ 18.810,00 (dezoito mil oitocentos e dez reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2019 PROC. Nº 703/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de topografia, a saber: Estação Total de Topografia,
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência –
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA EPP
CNPJ Nº: 16.847.452/0001-43
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2019 – PROC. Nº 668/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em execução de serviços de reforma e manutenção preventiva e corretiva de 
instalações prediais em próprios municipais, com fornecimento de material, equipamento 
e mão de obra, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ Nº: 00.688.529/0001-40
Vencedora dos itens: 01,03,04
Valor total: R$ 46.734.320,25(quarenta e seis milhões, setecentos e trinta e quatro mil,
trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)
EMPRESA: ELETROWAL SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº: 02.748.570/0001-90
Vencedora dos itens: 02
Valor total: R$ 5.803.233,85(cinco milhões, oitocentos e três mil, duzentos e trinta e três 
reais e oitenta e cinco centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2019 – PROC. Nº 714/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em manutenção, reparo e conservação de pavimentação asfáltica, a ser
realizada em diversas vias da municipalidade, com fornecimento de material, equipamento 
e mão de obra, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP CNPJ Nº: 03.750.447/0001-76
Vencedora dos itens: 01
Valor total: R$ 1.215.000,00(um milhão e duzentos e quinze mil reais)
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Com apoio popular, Pinda avança 
em revitalização de área esportiva
Skatistas e Prefeitura se unem para recuperar pista principal no bairro Galega

Uma das ruas de Potim, foco de reclamação sobre buracos no asfalto; Prefeitura projeta sanar problemas

Foto: Divulgação PMP

Crianças da rede municipal de Pindamonhangaba; para facilitar e agilizar trabalhos, cidade amplia atendimento com matrículas pela internet

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Uma ação conjunta entre 
voluntários e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba garantiu 
na última semana o avanço 
na obra de revitalização do 
centro esportivo do bairro 
Galega, que conta com a prin-
cipal pista pública de skate do 
município. Com a expectativa 
de concluir as melhorias até 
o fim de março, a iniciativa 
promoverá também reparos 

na quadra poliesportiva e as 
criações de espaços destinados 
a outras modalidades.

Cansados de se arriscarem 
em meio aos buracos e demais 
problemas estruturais da pis-
ta do Galega, popularmente 
conhecida como Pindabanks, 
um grupo de skatistas decidiu 
se mobilizar no início de 2019, 
“colocando a mão na massa” 
e arcando com a compra dos 
materiais necessários para 
solucionarem parte dos re-
paros. “Os mutirões tiveram 

início há mais de um ano e 
acabaram virando encontros 
culturais, onde se falava de 
tudo, muito além do skate. 
Toda essa ação contou com 
a colaboração e boa vontade 
de vários amigos, iniciando 
uma primeira recuperação e 
construindo novas rampas”, 
explicou o empresário e ska-
tista Emmanuel Rezende, 45 
anos. Mas após os recursos 
financeiros se esgotarem no 
início do segundo semestre 
do ano passado, os voluntários 

decidiram solicitar o apoio do 
secretário de Esportes, Antô-
nio Macedo.

Após reuniões com os ska-
tistas, o chefe da pasta apre-
sentou a demanda ao prefeito 
Isael Domingues (PL), que 
disponibilizou os materiais 
necessários e ordenou que 
equipes municipais atuassem 
na recuperação do espaço 
público. “A Prefeitura não faz 
nada sozinha, somos apenas 
administradores do bem co-
mum. Quando vemos morado-
res interessados em contribu-
írem, isso nos motiva a fazer 
mais e melhor. Não estamos 
fazendo maquiagem, estamos 
cuidando da cidade. Lazer e 
qualidade de vida merecem 
prioridade”, ressaltou o chefe 
do Executivo.

Além de melhorias na pista 
de skate, desde então a Pre-
feitura atua na reforma da 
quadra poliesportiva e nas 
construções das pistas de ca-
minhada, pump track (saltos 
para ciclistas) e de le parkour 
(obstáculos que devem ser 
superados apenas pelo corpo 
dos praticantes).

Apesar de não revelar o 
valor investido nas melhorias, 
já que foram utilizadas mão 
de obra e materiais próprios, 
a expectativa da secretaria de 
Obras é que os serviços sejam 
concluídos em até sessenta 
dias.

Pais de alunos da rede pública de Pinda 
podem matricular filhos pela internet
Cidade conta com mais de sessenta unidades escolares, com perspectiva de atender até 14 mil alunos

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os pais e responsáveis por 
crianças em idade escolar 
devem estar atentos ao prazo 
para as matrículas da rede 
municipal de ensino de Pinda-
monhangaba. A cidade conta 
com um sistema online para 
a realização de matrículas. A 
ação tem como objetivo faci-
litar o acesso da população e 
otimizar o tempo.

De acordo com a secretaria 
de Educação de Pindamo-
nhangaba, as matrículas, 
abertas nesta segunda-feira, 
seguem até esta sexta-feira. 
Para os alunos que ainda 
não foram para a escola ou 
ainda não fazem parte da 
rede municipal de ensino, as 
inscrições poderão ser feitas 
pelo site educapinda.net.br 
ou pelo pindamonhangaba.
sp.gov.br e, posteriormente, 
a matrícula será efetivada 
no polo de secretaria mais 
próximo até dois dias após o 
acesso ao sistema. 

No momento da efetivação 
da matrícula, a Prefeitura 
recomenda que o responsável 
leve cópias da certidão de nas-
cimento, carteira de vacina-
ção atualizada, comprovante 
de endereço atualizado e duas 
fotos 3x4. Para estudantes 
transferidos de outras cidades 

ou de escolas particulares, o 
procedimento será o mesmo, 
mas é necessário acrescentar 
documentos como cartão 
Bolsa Família, se o aluno re-
ceber o benefício, e também 
a transferência original da 
escola anterior.

A secretária adjunta de Edu-
cação, Rosemeire Nascimento, 
relatou que ainda não é possí-
vel saber quantos novos alunos 
a rede municipal deve receber 
em 2020, pois essa estimativa 
só poderá ser feita após a con-
clusão do prazo de inscrições. 
Ela garantiu que o município 
está preparado para receber 
cerca de 14 mil alunos.

Para a auxiliar de monta-
gem e mãe de aluna, Érika 
Juliana Silva, 37 anos, a re-
alização da matrícula pela 
internet é mais rápida e bas-
tante facilitada, uma vez que 
otimiza o tempo. Quanto à 
avaliação do desempenho dos 
professores, ela é crítica. “Tem 
muitos professores que amam 
o que fazem, ensinam mesmo, 
outros... nem tanto. Se eu fosse 
avaliar, a nota seria sete”.

Pindamonhangaba conta 
980 professores distribuídos 
em 65 unidades escolares. 
Novos educadores devem 
ingressar à rede municipal, 
ainda neste ano, por meio do 
concurso público que, segun-
do a Prefeitura, será realizado 
em breve.

Material escolar – Trazen-
do os alunos para mais perto 
daquilo que eles vivenciam 
diretamente, a secretaria de 
Educação elaborou, no ano 
passado, um concurso entre 
as crianças da rede municipal 
para a escolha dos desenhos 

e poesias que fazem parte 
do material escolar 2020. 
Segundo a Prefeitura, as 
obras produzidas pelos alunos 
foram selecionadas e estão 
nas capas dos cadernos que 
deverão ser entregues ainda 
nesse primeiro semestre.

Entre os produtos utilizados 
pelos alunos, o kit escolar con-
ta com cadernos, agenda, lápis 
preto, lápis de cor, borracha, 
apontador, canetinhas colo-
ridas, guache, pincel, tesoura, 
canetas, régua, giz de cera 

e massa modeladora. Além 
disso, serão distribuídos aos 
professores mil kits com pasta 
com fichário, pasta elástico, 
canetas, lápis, caneta marca 
texto, cola bastão, fita correti-
va, borracha e apontador.

IFSP de Caraguá tem 
matrículas abertas 
para graduação em 
cinco cursos pelo Sisu

Da Redação
Caraguatatuba

O campus do IFSP (Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia) de Caraguata-
tuba abriu cinco cursos de 
graduação pelo Sisu (Sistema 
de Seleção Unificada). 

Após a divulgação das notas 
do Enem os estudantes pode-
rão se inscrever no Sisu de 
acordo com a nota e classifica-
ção divulgadas pelo Ministério 
da Educação. As vagas podem 
ser preenchidas pelos estudan-
tes até o próximo dia 24, pelo 

site do Sisu,  sisu.mec.gov.br, 
utilizando a nota da prova de 
2019. É importante não ter a 
nota da redação zerada. 

Os cursos oferecidos são 
nas áreas de Desenvolvimen-
to de Sistemas, Licenciatura 
em Matemática, Engenharia 
Civil, Licenciatura em Física, 
Tecnologia em Análise e 
Tecnologia em Processos 
Gerenciais.

Outras informações no site 
do IFSP de Caraguatatuba, 
ifspcaraguatatuba.edu.br 
ou pelo Facebook, facebook.
com/ifspcaraguatatuba.

Fundac abre inscrições fara 
oficinas gratuitas em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

As matrículas para oficinas 
gratuitas de capoeira, taekwon-
do, judô, jiu-jitsu e xadrez estão 
abertas na Fundac (Fundação 
da Criança e do Adolescente de 
Ubatuba). São aceitas crianças 
e adolescentes entre 7 e 17 
anos. As inscrições podem ser 
feitas de segunda a sexta-feira, 
entre as 8h e 12h e das 14h às 
18h no Espaço de Convivência 
da Fundação, que fica à rua 
Joaquim Cursino dos Santos, 
nº 60, Centro.

Para efetuar as matrículas 

é necessário apresentar os 
documentos de identificação 
dos pais ou responsáveis e 
dos alunos, além da certidão 
de nascimento, atestado mé-
dico e declaração escolar. 

Criada em 2003, a Fundac 
é uma instituição sem fins 
lucrativos que possui o ob-
jetivo de acolher crianças e 
adolescentes, além de estabe-
lecer atividades e projetos na 
cidade de Ubatuba.

Mais informações estão 
disponíveis no site da Fundac,  
fundac.ubatuba.sp.gov.br ou 
pelos telefones (12) 3833-
9199 e (12) 3832-1421.

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

Foto: Divulgação CMP
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Prefeituras de Guará e Pinda abrem 
editais para artistas e ações culturais
Chamamentos públicos ampliam apoio para realização de atividades culturais na região

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Duas cidades da região es-
tão com chamamentos cul-
turais abertos para artistas 
e facilitadores (professores 
sem formação técnica) que 
desejam expressar as suas 
artes em 2020. Em Pinda-
monhangaba, o edital tem o 
foco em ações artísticas, em 
Guaratinguetá, a convoca-
ção é promovida pelo Ponto 
MIS (Museu da Imagem e 
do Som), que é parceiro da 
Prefeitura da cidade.

De acordo com o secretá-
rio de Cultura de Pindamo-
nhangaba, Alcemir Palma, o 
chamamento funciona como 
uma ata de preço em que há 
credenciamento de projeto 
e pessoas.  O processo conta 
com a comprovação da ex-
periência e do envolvimento 
dos artistas com ações vol-
tadas para a temática.

O chamamento da cidade 
é voltado para diferentes 
segmentos culturais. Músi-

cos e atores devem realizar 
o procedimento necessário 
para participar do sorteio 
que dará a ordem hierár-
quica para as apresentações 
desse ano. Já os facilita-
dores terão classificação 
por meio de pontuação, 
conforme informado pela 
secretaria de Cultura.

Todos os moradores da 
cidade que desejem pro-
mover ações culturais ou 
apresentar-se em datas 
comemorativas podem par-
ticipar. Segundo Palma, esse 
é um método igualitário 
que garante confiabilidade 
a todos. 

O edital prevê mais eta-
pas, além da inscrição e 
entrega dos documentos, 
como análise, sorteio, re-
curso, divulgação final e 
homologação. Logo após 
a conclusão das fases, será 
feita a contratação.

O secretário de Cultura 
contou que os grafiteiros 
também passam a ser aten-
didos pelo edital recém 
aberto. Os festivais de gra-

fite, realizados no último 
ano na cidade, foram feitos 
por meio de outro edital, o 
Fundo Municipal de Apoio à 
Políticas Culturais de Pinda-
monhangaba), com recursos 
da Prefeitura, mas agora a 
modalidade passa a atuar 
por meio do novo sistema.

Em 2019, a cidade contou 
com a contração de mais 
de trinta peças e oficinas. A 
expectativa da secretaria de 
Cultura para esse ano é de 
que haja, ao menos, a inscri-
ção de quarenta. Para esses 
projetos, a Prefeitura estima 
um investimento de R$ 400 
mil, sendo R$ 130 mil para 
oficinas e R$ 270 mil para 
contratações. O secretário 
destacou que nem todos os 
cadastrados são chamados, 
já que a convocação de-
pende da característica e 
necessidade do evento.

Guaratinguetá – As opor-
tunidades para os artistas 
da cidade são abertas por 
meio de uma ação conjunta 
da Prefeitura com o Ponto 
MIS. Segundo a administra-

ção municipal “o Ponto MIS 
é um programa de difusão 
e formação audiovisual do 
Museu da Imagem e do Som 
de São Paulo. Anualmente, 
o MIS lança as convocató-
rias de seus programas e 
residências artísticas com 
o objetivo de abrir espaço 
para artistas promissores 
nos diferentes campos de 
atuação do Museu”. 

Recentemente,  foram 
abertas inscrições para o 
chamamento público de 
oficineiros com a finalidade 
de cadastrar propostas de 
oficinas e palestras de mora-
dores da cidade. Podem par-
ticipar pessoas formadas em 
cinema, história, fotografia 
e áreas que sejam correlatas 
à produção cinematográfica. 
Os interessados podem con-
sultar o edital e a ficha de 
inscrição pelo site mis-sp.
gov.br.

A secretária de Cultura 
de Guaratinguetá, Aline 
Damásio, afirmou que ações 
como essa são positivas pois 
com essas oficinas gratuitas 
a população passa a ter 
a possibilidade de ter um 
conhecimento em cinema, 
mesmo sem estudar cinema.  
Ela lembrou que o Ponto 
MIS, em parceria com a ci-
dade, faz exibições gratuitas 
de filmes para a população 
ao longo do ano, como foi 
em 2019.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Carnaval de Ubatuba tem último dia 
para cadastro de blocos e cordões

Da Redação
Ubatuba

A quarta-feira é o último dia 
para o cadastro de blocos e 
cordões para o Carnaval 2020 
de Ubatuba. A iniciativa é rea-
lizada pela Fundart (Fundação 
de Arte e Cultura de Ubatuba) e 
pretende reunir informações a 
respeito dos blocos de rua que 
movimentarão a cidade no mês 
de fevereiro.

Os participantes devem 
preencher o formulário de 
cadastro com os dados do 
desfile, itinerário e horário do 
bloco, estimativa do número 
de foliões e o perfil do bloco, 
assim como a identificação dos 
responsáveis.

Cada bloco deve se inscrever 
para todos os desfiles que 
participarão separadamente. 
As inscrições seguem até esta 
quarta-feira e podem ser feitas 
pelo site fundart.com.br.

Marchinhas – Nos três pri-
meiros dias do Carnaval (20, 
21 e 22 de fevereiro), Ubatuba 
recebe a 15ª edição do Festival 
de Marchinhas Carnavalescas. 
O evento será realizado na 
praça Exaltação à Santa Cruz, 
com a apresentação de trinta 
composições selecionadas.

A programação carnavalesca 
da cidade também contará com 
a Matinê e o Baile de Marchi-
nhas, entre os dias 23 e 25 de 
fevereiro. A programação com-
pleta está disponível nas redes 
sociais e no site da Fundação 
de Arte de Ubatuba.

Museu de Pinda recebe 
exposição de cerâmica 
e desenho com alunos

Da Redação
Pindamonhangaba

O Museu Histórico e Peda-
gógico de Pindamonhangaba 
passou a abrigar, nos últimos 
dias, mais do que as histórias 
da cidade. Está exposto para 
os visitantes os trabalhos 
elaborados pelos alunos das 
oficinas de cerâmica e dese-
nho. As obras remontam a 
vivência e os aprendizados em 
coletividade.

A exposição, que conta com 
cerca de quarenta obras entre 
desenhos e esculturas, foi 
viabilizada pela secretaria de 
Cultura e Turismo da cidade, 
que promoveu as aulas em 
dois polos. Os encontros de 
desenho aconteceram na Vila 
São Benedito, e o curso de 
cerâmica, no museu

O artista plástico e profes-
sor da oficina de cerâmica, 
André Yassuda, explicou que 
os trabalhos expostos foram 
produzidos pelos alunos na 
oficina de cerâmica, de abril a 
novembro de 2019,  e afirmou 
que mais oficinas devem acon-
tecer nesse ano para novos 
alunos.

O coordenador do museu, 
Mauro Morais, destacou que 
a exposição mostra aos alunos 
oficineiros que o trabalho pro-
duzido possui relevância social 
e que as oficinas são também 
uma forma de apresentar 
uma perspectiva de futuro 

aos jovens e adolescentes 
que participaram. “O museu 
é o que temos de mais bonito 
na cidade, ele é o espaço em 
que artistas da cidade podem 
exibir a sua arte, sua criação”.

Para a aluna e moradora 
da Vila Bourghese, Giovana 
Nogueira, participar da ofi-
cina foi “uma experiência 
enriquecedora”, e que em 
primeiro momento pensou 
no curso como uma maneira 
terapêutica. “Acabou que 
saíram algumas peças que 
eu nem esperava. Fiquei 
contente com isso, saiu mais 
criatividade que eu estava 
esperando acontecer”.

As obras podem ser acom-
panhadas até o fim de janei-
ro, com entrada gratuita, de 
segunda-feira à sábado, das 
9h às 17h. O museu fica à 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, nº 260, no Centro.

Artista em criação com grafite em Ubatuba; cidades tem chamamento

Foto: Bruna Silva

cac@majudicial.com.br
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