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Lorena reabre Hospital 
de Campanha na Santa 
Casa para conter dengue
Cidade amplia atendimento após atingir 107 confirmações da doença

Após a Vigilância Sanitária 
de Lorena notificar 484 suspei-
tas de dengue nos primeiros 
23 dias do ano, a secretaria de 
Saúde implantou um Hospital 
de Campanha na sede da Santa 

Atendimento do Hospital de Campanha em Lorena; cidade tem 107 casos confirmados de dengue e amplia estrutura na tentativa de evitar avanço

Casa para atender pacientes 
com suspeita da doença. O 
local segue com uma equipe 
própria para o serviço. Para 
agilizar os atendimentos e 
desafogar o Pronto Socorro, 

o espaço anexo ao prédio da 
Santa Casa iniciou os atendi-
mentos na última quinta-feira 
e segue por tempo indeter-
minado, das 7h às 17h. De 
acordo com o último boletim 

epidemiológico da Prefeitura, a 
cidade registrou 107 casos po-
sitivos de dengue, 37 negativos 
e 340 aguardam resultados 
laboratoriais.
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Carnaval com 
arquibancadas 
ampliadas em 
Guaratinguetá

Com cinco agremia-
ções confirmadas para 
este ano, o Carnaval de 
Guaratinguetá terá mu-
danças na infraestrutura 
da avenida Presidente 
Vargas. A secretaria de 
Turismo da cidade con-
firmou que as arquiban-
cadas da passarela do 
samba terão cinco mil 
lugares à disposição do 
público. 
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Férias em 
Guaratinguetá 
têm parque 
para criançada

As crianças de Guara-
tinguetá poderão apro-
veitar a última semana de 
recesso escolar com lazer 
e recreação. O Parque 
Ambiental Santa Clara 
recebe nas próximas 
quarta, quinta e sexta-
-feira o projeto “Férias 
no Parque”, com ações 
gratuitas voltadas es-
pecialmente para esse 
público.
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A bela porta-bandeira da TamandaréAtividade no Parque Santa Clara

Exposição de selos antigos das 
Olimpíadas na Casa da Cultura

As diversas modalidades 
olímpicas que a cada quatro 
anos voltam ao foco com as 
Olimpíadas são destaque 
da mostra “Esportes e suas 
várias modalidades”, que 
está em cartaz até o fim de 
janeiro, na Casa da Cultura. 
A exposição é uma iniciativa 
da secretaria de Cultura e 

Turismo em parceria com o 
Clube Filatélico e Numismá-
tico de Lorena. A coleção é 
propriedade do historiador 
e diretor do Clube Filatélico 
e Numismático de Lorena, 
professor José Antônio Bit-
tencourt, que contou como 
iniciou o acervo.
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Estado traça
perfil para
privatização
do Edu Chaves

O Governo do Estado de 
São Paulo estuda as possíveis 
rotas de voos e conexões, 
além do público, com a pri-
vatização do aeroporto Edu 
Chaves, de Guaratinguetá. 
O espaço é um dos 22 que 
faz parte do projeto de de-
sestatização anunciado pela 
gestão João Doria (PSDB). 
Uma pesquisa do Estado está 
sendo aplicada no município 
de Guaratinguetá e em outras 
cidades.
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Verba garante 
obras para 
infraestrutura 
de Lorena

O prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (PSDB), firmou na 
tarde da última quarta-feira 
dois convênios com o Governo 
Federal que devem garantir 
a liberação de uma verba de 
quase R$ 1 milhão para obras 
de melhorias na infraestrutura 
de quatro bairros. Além de 
reparos no sistema de dre-
nagem, o recurso viabilizará 
a pavimentação de diversos 
trechos do município. Con-
tando com as presenças de 
representantes da Caixa Eco-
nômica Federal, as assinaturas 
dos contratos foram realizadas 
no gabinete do prefeito. Cada 
um dos convênios possui um 
valor de R$477,5 mil, totali-
zando R$ 955 mil em recursos 
provenientes do Ministério do 
Desenvolvimento 
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Pinda amplia
rede para
assistência de 
saúde mental

Atendendo uma antiga 
recomendação do MP (Minis-
tério Público), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba anunciou 
na última semana que inau-
gurará seu primeiro Caps 
Infantil (Centro de Atenção 
Psicossocial) até o fim de 
fevereiro. Especializada em 
saúde mental, a unidade aten-
derá pacientes de 1 a 17 anos 
que sofrem de diversos tipos de 
transtornos. A implantação do 
serviço especializado atende ao 
pedido do MP que, desde 2012, 
solicita que a cidade tenha uma 
unidade capaz de atender sua 
demanda.
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Novas provas 
em Pinda abrem 
espaço para 
quem faltou

Depois de anunciar que o 
concurso seria retomado, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba divulgou, na última ter-
ça-feira (21), as novas datas 
de aplicação da nova prova. 
Ao todo, o processo será rea-
lizado em quatro domingos, 
iniciando no próximo mês 
e finalizando em março. As 
provas serão realizadas nos 
dias 9 e 18 de fevereiro e 1 
e 8 de março, em diferentes 
locais da cidade.
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Carros antigos 
são destaque do 
fim de semana 
em Pinda

O Shopping Pátio Pinda 
recebe no próximo domingo 
a exposição de mais de cem 
carros antigos. Com mode-
los nacionais e importados, 
fabricados até o ano de 
1990, o encontro de carros 
antigos vai reunir diversas 
marcas em mais uma edição.

O evento é gratuito, e será 
realizado no estacionamen-
to do centro de compras e 
lazer, das 9h às 14h. Entre 
os modelos disponíveis esta-
rão Dodges (com motor V8), 
Opalas, Fords das décadas 
de 1920 e 1930, Pumas e 
MP Lafer.
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Caminhão destaque de encontro

Dutra registra 
mais de quatro 
mil trotes de 
socorro no ano

O Centro de Controle Ope-
racional da CCR NovaDutra 
registrou um aumento de 
112% de ligações falsas em 
comparação ao ano anterior. 
Foram registrados 4.453 
trotes no ano de 2019, sendo 
78% via callbox e 22% através 
do portal “Disque CCR Nova-
Dutra”, que recebe uma liga-
ção a cada dois minutos. As 
chamadas, geralmente, vêm 
de números desconhecidos 
ou restritos e de outras locali-
dades do país. O equipamento 
conhecido como callbox é dis-
tribuído a cada quilômetro na 
rodovia e foi o mais utilizado 
para a realização dos falsos 
chamados. Entre as cidades 
com mais números de trotes 
está Queluz, em primeiro 
lugar, totalizando 109 chama-
das. A CCR NovaDutra possui 
o atendimento ao usuário, que 
recebe pedidos de socorro 
para emergências médicas e 
mecânicas. Pág. 5
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Atos e Fatos
“Nossa Constituição é uma 
mistura de dicionário da utopia
e regulamentação minuciosa 
do efêmero”.Márcio Meirelles Roberto Campos

POR QUE É DIFÍCIL FAZER 
REFORMAS ECONÔMICAS 

NO BRASIL?
O título acima é do livro mais 

recente de Marcos Mendes, doutor 
em economia pela Universidade 
São Paulo.

Desde 1995 é consultor Legisla-
tivo do Senado Federal na área de 
finanças públicas.

Colunista de Economia do jor-
nal Folha de São Paulo.

O seu livro recebeu o prefácio 
de Edmar Bacha um dos pais do 
Plano Real.

Para efeito didático e entender 
a complexidade de fazer reformas 
econômicas a sugestão de analisar-
mos qual a melhor situação para o 
país receber reformas.

As dificuldades são várias 
como:

1. País de pequena extensão 

territorial é mais fácil e não é o 
caso nosso;

2. Países que fizeram refor-
mas econômicas antes de adotarem 
regimes fechados para a democra-
cia, O regime militar não produziu 
as reformas necessárias, apenas as 
urgentes como a redução da infla-
ção, a tributária e a eliminação da 
estabilidade no emprego do traba-
lhador;

3. Países que estão em extremos 
na escala de regimes de governos: 
plenamente democráticos ou au-
toritários;

4.  País que possui regime 
político-eleitorais que facilitam 
a formação de parlamentares de 
apoio às reformas. Que não é o 
nosso caso com mais de 30 parti-
dos políticos;

5. Países onde os três poderes 
são delimitados e com baixo confli-
to entre eles. Outra dificuldade que 
estamos enfrentando nos últimos 
tempos;

6 Países com governo unitário;
7. Países com uma constituição 

pouco detalhista ou facilmente 
alteráveis. Outro problema sério 
de nosso país onde a mudança 
da Constituição exige um trâmite 
especial, demorado e nem sempre 
o objetivo é alcançado. Vide a re-
forma da previdência.

8. Países vizinhos que produzi-
ram reformas. Observar as refor-
mas que ocorreram no Chile;

9. Países com facilidade de ade-
rir a blocos econômicos com países 
vizinhos que tenham economias 
maiores e mais desenvolvidas. O 
país levou mais de vinte anos para 
repensar o Mercosul;

10.Países com coesão social 
(confiança entre os grupos que 
consiste em um comportamento 
cooperativo em que uma das partes 
acredita que a outra tem incentivos 
para cooperar). Estamos longe 
deste entendimento lembrando 
ao leitor/eleitor que ouvimos in-
cessantemente que a reforma da 
previdência retiraria os direitos do 
trabalhador. A reforma trabalhista 
vai retirar direitos. A reforma 
tributária vai quebrar os Estados, 
E como tratar o corporativismo, 
sindicalismo e grupos sociais com 
representação no parlamento?

O tema reforma é complexo, 
principalmente no Brasil, em uma 
Constituição que insere a palavra 
direitos 76 vezes e deveres 4 e 
que favoreceu a criação de grupos 
sociais que se transformaram em 
bancadas no Congresso Nacional 

com um corporativismo retrógrado. 
Muitos direitos e pouco deveres!

O ambiente político hostil a 
reformas e ao crescimento, não é 
impossível. O país fez reformas, 
algumas reformas importantes, 
sempre que surgiram oportunida-
des, - criadas por crises -, o efeito 
“lua de mel”, governo novo com 
apoio político e no regime militar 
por imposição do FMI (Fundo 
Monetário Internacional).

Outro aspecto importante é 
que aprendemos com os erros e 
acertos e o aperfeiçoamento das 
organizações públicas e de seus 
quadros técnicos e a contribuição 
das universidades na formação de 
especialistas.

Apesar do nosso avanço não 
podemos nos dar o luxo de incidir 
em teorias econômicas superadas 
com a destruição quase total do que 
foi conquistado.

No ano de 2005 a desarruma-
ção da economia que levou a um 
retrocesso no ambiente econômico 
e institucional que deixou custos 
por muitos anos. Uma década, 
precisamente!

Há uma janela de oportunidades 
para as reformas do governo que 
se iniciou em 2019, com vários 
projetos em avançado estágio de 
tramitação ou elaboração já dispo-
níveis para a administração.

Apesar das dificuldades para a 
realização das reformas necessá-
rias, com o objetivo de modernizar 
o país em direção de um acirrado 
esforço de diminuir a pobreza, a 
desigualdade e o crescimento para 
a sustentação destes objetivos.

Não é fácil. Mas possível!

"Muitos deveres 
e poucos direitos!”

Bastidores da Política

Ubatuba – A Prefeitura, que 
após anunciar R$ 30 milhões de fi-
nanciamento para a pavimentação, 
não apresentou o planejamento de 
quais ruas receberão o benefício, 
deixando uma fila de interrogações 
em quem apostou nas boas propos-
tas de Delcio Sato para o serviço. 
Nas ruas da cidade litorânea já há 
quem duvide se o prefeito tem real-
mente um plano para cada anúncio 
feito, aumentando os questiona-
mentos se não há um excesso de 
flashes para poucos resuldados na 
administração.

Guaratinguetá – O projeto para 
a criação de linhas áreas entre Gua-
ratinguetá e grandes centros, que 
não deve gerar ganhos somente para 
a cidade de Frei Galvão, com melhor 
acesso para turístas, como também 
para quem busca destinos como 
Cachoeira Paulista (devido à Canção 
Nova) e Aparecida, o maior foco do 
turismo religioso no país. A situação 
gerou ainda outra boa perspectiva, já 
que o acesso entre o aeroporto Edu 
Chaves e a Capital Mariana pode ser 
feito por Potim, criando outro "filão" 
de bons negócios no município. 

Délcio Sato

Larga eleitoral
A julgar pelos comentários, Lo-

rena vai contar com 5 candidaturas 
majoritárias para este pleito de 4 de 
outubro. De acordo com o mercado 
político, as prévias eleitorais mos-
tram a largada com dois candidatos 
disputando as últimas colocações 
– abaixo dos brancos e nulos; um 
dos cinco cravado bem no meio 
dos concorrentes da retaguarda em 
relação aos dois melhores colocados. 
O curioso é que a referência dos in-
decisos está praticamente empatada 
com a soma de todos os candidatos 
juntos. Moral da história, não tem 
nenhum na zona de conforto como 
provável vencedor.

Cereja do bolo
Com o nome em alta em vários 

focos sociais, principalmente no viés 
do pessoal da farda, o postulante a 
conquistar uma 
das futuras va-
gas na Câmara 
de Lorena, Wa-
ndilson Amo-
rim, está sendo 
disputado por 
alguns líderes 
par t idár ios  - 
com a preocu-
pação de fazer o cociente eleitoral 
- por ser visto como um provável 
puxador de votos nesta eleição.

Não convidem para...
...a mesma picanha  o verea-

dor de Cachoeira, Breno Anaya e 
o prefeiturável Claudinho Gaspar, 
principalmente se churrasqueiro for o 
Alexandre Assis - do Observatório, e 
no encontro for discutido o histórico 
detalhado do parlamentar, em face de 
seu envolvimento com a administra-
ção da Motolândia e seus afluentes...

Controvérsia
A capacidade técnica e pedagó-

gica das atuais diretoras contratadas 
em ‘regime de confiança’ pela admi-
nistração Edson Mota foram ques-
tionadas em Cachoeira Paulista esta 
semana. Motivo: nenhuma passou 
no concurso ‘público’ contratado 
pela ‘Motolândia’. O único que pas-
sou, curiosamente, foi o próprio se-
cretário de Educação, que de forma 
suspeita, segundo os politiqueiros da 
Padaria do Jorginho, foi ‘aprovado’ 
no próprio concurso que realizou...

Perguntar não ofende
Qual foi o pior comandante que 

passou pela companhia da PM de 
Guará nos últimos tempos, em que 
se registrou o índice mais alarmante 
de violência na Terra do Frei?

‘Quebra barraco’
Circula entre os bem informados 

da oposição de Lorena que aquele 
político que ‘quebrou a casa e a 
cara’ do pai quando perdeu a eleição 
no passado, está tentando ‘ajeitar’ 
a velha raposa para ser vice nesta 
temporada, já que seu nome está 
dando ânsia até em porco quando 
mencionado nas rodas. Ah! A víti-
ma, quer dizer o prefeiturável,  tudo 
indica que seria aquele apelidado de 
maratonista eleitoral.

As águas vão rolar
A especulação política de Guará 

quer saber: “de quem foi a ‘brilhan-
te’ ideia de trocar os hidrantes de 
todas as residências da cidade em 
pleno ano eleitoral???

Melhor de três
Comenta-se pelos balcões de Ca-

nas que se a disputa pelo Executivo 
for entre três candidaturas, a chance 
de Naldinho voltar a frequentar a 
Prefeitura é mais provável do que 
com duas. Disseram que tem gente 
trabalhando e investindo ‘argumen-
tos’ para que não haja polarização. 

Contribuição
Já que para renunciar à Prefei-

tura para disputar a vereança as 
condições são vedadas ao prefeito 
de Canas, falaram que a indicação 
do seu vice, Angelo Glaglia para a 
sucessão, seria uma forma de con-
tribuição de Lucemir do Amaral ao 
grupo que naufragou para ele ser 
prefeito. Perguntem ao Laerte!!!

Sintonia fina
Com a finalidade de tomar um 

fôlego para encarar o último ano de 
governo e consequentemente com 
uma reeleição pela frente, o prefei-
to Isael Domingues passa a bola, 
digo, a administração, para o vice 
Ricardo Piorino e se recolhe. Apesar 

do curto espaço, 
Piorino deu mos-
tra ao mercado 
político que joga 
na mesma sin-
tonia de Isael, 
para frustração 
de algumas figu-
ras da oposição 
que apostavam 

no pior. Porém, o melhor para po-
pulação de Pinda é que a atuação do 
vice segue o mesmo ritmo do titular 
da cadeira...

Natimorto
Tem gente dando por certo que 

a aliança do PSDB com o MDB de 
Argus Ranieri ‘babou’ antes mes-
mo de ser oficializada. Pelo que se 
ouviu por trás das portas, o que os 
tradicionais do ninho tucano mais 
temiam está para acontecer, ou seja, 
o recebimento de novos inquilinos e 
de um ‘nome’ para livrar o partido 
de passar por uma eleição em Guará 
sem um candidato a prefeito para 
chamar de seu.

Inchaço
É voz corrente no café do Ponto 

Chique que se o PSDB já admite 
descartar o MDB de Argus Ranieri 
antes da ‘largada oficial’, imaginem 
a tragédia anunciada de organizar 
palanque eleitoral com mais dez 
partidos – com o desafio de bancar 
170 postulantes à Câmara com os 
bolsos vazios, já que nem cafezinho 
na praça tem saído ultimamente!!! 
Ou será que estão contando com a 
grana do Fundo Partidário?

Antes tarde do que nunca
Para os moradores do Mantiquei-

ra - influenciados pela oposição de 
Pinda - a visita da vereadora Gislene 
Cardoso no bairro com o pretexto de 
saber as demandas e necessidades 
do local, rolou com um certo atraso. 
Segundo o pessoal da crítica, por se 
tratar de um período de pré-eleitoral, 
esse tipo de encontro deveria ocorrer 
no início e não no final de mandato...

Alma sobrevivente
Por mais que o velho guerreiro 

– leia-se Vito Ardito esteja partici-
pando dos debates e críticas sobre 
eventuais ‘feitos e desfeitos’ do 
governo de Isael Domingues – or-
ganizados‘quase sempre’ por Nor-
bertinho, um dos poucos que ainda 
não pulou de palanque, o desafio 

que tem pela frente é imensurável. 
Disseram que para viabilizar sua 
nova campanha vai ter de montar 
uma estrutura partidária, conseguir 
um salvo conduto da Justiça e arru-
mar um discurso convincente para 
reunir ‘seu pessoal’ do passado com 
vistas a um futuro incerto e duvidoso 
frente à Prefeitura de Pinda. 

Canto da ‘sereia’
Novas eleições se aproximam 

e os modus operandi’s se repetem 
em Lorena. De repente, os aliados 
dos três últimos anos do ‘Euca-
lipto’ na Câmara disfarçam que 
ainda jogam em seu time para não 
queimar o filme com os eleitores. 
Com tom ‘meloso’ buscam ludibriar 
lideranças partidárias com poder de 
investimento, a fim de conseguirem 
posição de destaque em outros gru-
pos mais promissores. Qualquer 
semelhança com a parlamentar 
com sotaque de vítima e mais dois 
ou três, não se trata de mera coin-
cidência. Basta passar as eleições 
para juntarem os cacos novamente. 
Perguntem à Lucia!!!

Assustado 
Decididamente, a maré não 

anda boa para o lado do prefeito de 
Ubatuba, Délcio Sato (PSD), se-
gundo a patuleia da orla. Na última 
semana ele foi alvo de um protesto 

inusitado pro-
movido por mo-
radores do bair-
ro Maranduba, 
que insatisfeitos 
com a demora 
da Prefeitura em 
tampar os bu-
racos do bairro, 
colocaram um 

espantalho dentro de uma das crate-
ras da rua Sargento Martins. As fotos 
foram destaques nas redes sociais 
e o protesto ganhou repercussão 
regional, “arranhando” a imagem de 
Sato que constantemente é criticado 
pela morosidade em solucionar pro-
blemas de infraestrutura da cidade.

Assustado II
Com as crescentes reclamações 

contra Sato em Ubatuba e a oposição 
fermentando ainda mais a demo-
ra no atendimento, ouvem-se os 
questionamentos sobre 'os milhões' 
financiados pela Prefeitura desti-
nados à pavimentação. Tem gente 
suspeitando que asfalto é privilégio 
de poucos na cidade. Disseram que 
se continuar este cenário, ao invés 
do espantalho nos buracos, ele 
poderá se assustar com o resultado 
das urnas. 

Juntos e misturados
 Parece que o discurso de inde-

pendência de Sylvinho, em relação 
a turma do barunho da Câmara de 
Lorena, caiu por terra esta semana. 
Disseram que a mando de Elcinho, 
ele teve de se reunir esta semana 
com os 8 vereadores do balaco-
baco para uma espécie de 'pingos 
nos is', e na casa de seu irmão, 
Humberto Ballerini. Imaginem  
qum vai colocar os pés em cima 
da mesa no gabinete?

Wandilson Amorim

Ricardo Piorino
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Lorena reabre Hospital de Campanha na Santa 
Casa após atingir quase 500 notificações
Prefeitura amplia atendimento após atingir 107 confirmações da doença; cidade tenta evitar nova epidemia

Da Redação
Lorena

Após a Vigilância Sani-
tária de Lorena notificar 
484 suspeitas de dengue 
nos primeiros 23 dias do 
ano, a secretaria de Saúde 
implantou um Hospital de 
Campanha na sede da Santa 
Casa para atender pacientes 
com suspeita da doença. O 
local segue com uma equipe 
própria para o serviço.

Para agilizar os atendi-
mentos e desafogar o Pronto 
Socorro, o espaço anexo ao 
prédio da Santa Casa iniciou 
os atendimentos na última 
quinta-feira e segue por 
tempo indeterminado, das 
7h às 17h.

De acordo com o último 
boletim epidemiológico da 
Prefeitura, a cidade regis-
trou 107 casos positivos de 
dengue, 37 negativos e 340 
aguardam resultados labo-
ratoriais.

Em maio de 2019, após a 
cidade decretar epidemia de 

dengue com mais de trezen-
tos casos, a Saúde implantou 
um sistema de Hospital de 
Campanha semelhante, no 
Ambulatório de Especialida-
des 2, o antigo Inamps, com 
atendimentos das 7h30 às 
14h.

Desta vez, os moradores 
que apresentarem sintomas 
como febre alta, dores mus-
culares intensas, dor ao mo-
vimentar os olhos, mal-estar, 
falta de apetite e manchas 
vermelhas pelo corpo devem 
procurar pelo serviço no 
acesso à rua Dom Bosco ou 
uma unidade de saúde mais 
próxima.

No Hospital de Campanha, 
os pacientes recebem, de 
acordo com a necessidade, 
hidratação endovenosa, me-
dicamentos para náuseas, 
antitérmicos, analgésicos e 
realizam exames como he-
mograma para análise labo-
ratorial. Os trabalhos contam 
também com servidores da 
secretaria de Saúde e não afe-
tam os trabalhos do Pronto 
Socorro ou Santa Casa.Atendimento do Hospital Campanha em Lorena; cidade tem 107 casos confirmados de dengue e amplia estrutura na tentativa de evitar avanço

Foto: Rafaela Lourenço

Pesquisa do Estado traça perfil turístico para 
privatização de aeroporto de Guaratinguetá
Rotas tem possíveis conexões de voos com Guarulhos e São Paulo; ação contempla Edu Chaves

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Governo do Estado de 
São Paulo estuda as possíveis 
rotas de voos e conexões, 
além do público, com a pri-
vatização do aeroporto Edu 
Chaves, de Guaratinguetá. 
O espaço é um dos 22 que 
faz parte do projeto de de-
sestatização anunciado pela 
gestão João Doria (PSDB). 
Uma pesquisa do Estado está 
sendo aplicada no município 
de Guaratinguetá e em outras 
cidades.

O documento tem como 
finalidade traçar o perfil do 
público usuário do trans-
porte aeroviário, seja ele 
residente na região ou turista 
que vem ao Vale do Paraíba. 
A pesquisa analisa os princi-
pais destinos turísticos em 
outras regiões do Estado, dos 
moradores do Vale, e quais 
atrativos turísticos o visitan-
te busca ao vir à região.

Secretário de Indústria, 
Comércio e Gestão de Con-
vênios, Rodrigo Muassab, 
explicou quais os objetivos 
da pesquisa. “Com a pesquisa, 
esperamos colocar para eles 
(Estado) a viabilidade do ae-

roporto Edu Chaves ter voos 
regionais e sub-regionais. É 
uma ideia inicial, de fazer 
voos de Guaratinguetá para 
Guarulhos, dois voos por 
dia, um saindo de manhã 
de Guarulhos. Isso daria em 
torno de quarenta minutos 
de viagem, e outro, no final 
do dia. É uma possibilidade 
que vem crescendo”, exaltou.

Além de conhecer o público 
consumidor do transporte 
aéreo, a pesquisa pode ser 
utilizada para fomentar a 
busca por empresas parcei-
ras para o município, como 
companhias aéreas e agên-
cias de turismo e viagens. A 
pesquisa foi postada online 
no site da Prefeitura, guara-
tingueta.sp.gov.br (com link 
no canto direito da home), e 
permanece aberta durante as 
próximas três semanas.

Desestatização – Realiza-
do desde dezembro, o pro-
grama que vai privatizar o 
aeroporto Edu Chaves ainda 
não avançou. A empresa 
norte-americana IOS está 
elaborando a modelagem 
do certame licitatório para o 
Governo do Estado. Posterior 
a isso, o Estado definirá se o 
processo será voltado para 
apenas uma gestora ou um 

Em 2019, Soliva recebeu comitiva que debateu Edu Chaves; que segue com ação de desestatização

grupo de empresas gestoras.
“A IOS já esteve em Gua-

ratinguetá, fez o estudo 
na aeroporto Edu Chaves. 
Apresentando ao gover-
nador João Dória, ele fará 
o anúncio desse modelo e 

quais serão os aeroportos 
a participar do programa”, 
afirmou. “Estamos com o 
pé no chão quanto a isso”, 
concluiu Muassab.

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 

retorna de férias na próxima 
semana e tem reuniões agen-
dadas com Muassab antes 
de ir até São Paulo se reunir 
com a secretaria de Turismo 
do Estado para atualizar a 
privatização do aeroporto.

Foto: REprodução PMG

Verba federal garante obras de infraestrutura de Lorena
Lucas Barbosa
Lorena

O prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (PSDB), firmou na 
tarde da última quarta-feira 
dois convênios com o Governo 
Federal que devem garantir 
a liberação de uma verba de 
quase R$ 1 milhão para obras 
de melhorias na infraestrutura 
de quatro bairros. Além de 
reparos no sistema de dre-
nagem, o recurso viabilizará 
a pavimentação de diversos 
trechos do município.

Contando com as presenças 
de representantes da Caixa Eco-
nômica Federal, as assinaturas 
dos contratos foram realizadas 
no gabinete do prefeito. Cada 
um dos convênios possui um 
valor de R$ 477,5 mil, totali-
zando R$ 955 mil em recursos 
provenientes do Ministério do 
Desenvolvimento Regional.

De acordo com a Prefeitu-
ra, as verbas serão destinadas 
às obras de calçamento de 
vias dos bairros Olaria, Vila 
Diva, Vila Rica e Vila Geny. 
Solicitada por Marcondes no 
início do ano passado, a libe-
ração do montante contou 
com o apoio e intermediação 
do deputado federal Marcio 
Tadeu Anhaia, o Coronel 
Tadeu (PSL).

Segundo o secretário de 
Obras e Planejamento Urbano, 
Marcos Anjos, além de pavi-
mentação, a rua doutor João 
Pinto Antunes, no Vila Geny, 
terá seu sistema de drenagem 
de águas pluviais (provenien-
tes da chuva) modernizado. A 
ação servirá para evitar que as 
famílias do bairro continuem 
enfrentando alagamentos no 
trecho.

Enquanto no Olaria, a rua 
Olavo Bilac foi a escolhida 

pelo Executivo para receber 
o calçamento, os moradores 
do Vila Diva e Vila Rica de-
verão aguardar até o fim de 
fevereiro para descobrirem 
as vias de seus bairros, que 
serão contempladas, já que a 
Prefeitura iniciará um estudo 
para selecioná-las. “Acredito 
que ocorra até o fim de abril 
o processo licitatório para a 
contração da empresa que 
será responsável pelas obras. 
Assim que iniciado, o serviço 
deverá ser concluído num 
prazo de até três meses. Este 
apoio demonstra a credibilida-
de da atual gestão municipal 
junto ao Governo Federal. 
Estes recursos contribuirão 
para avançarmos ainda mais 
em infraestrutura”, ressaltou 
Anjos.

Em 6 de janeiro, Lorena já 
havia sido contemplada com 
um recurso federal de R$ 304 

mil, encaminhado também 
pelo Ministério do Desen-
volvimento Regional através 
de emenda parlamentar do 
deputado federal Eduardo 

Cury (PSDB). As verbas foram 
destinadas para a pavimenta-
ção de uma área de 3.500 m² 
no Vila Rica, contemplando as 
ruas Dinamarca e Israel.

O prefeito Fábio Marcondes (dir.) em mais uma reunião para obras

Parceria dá 
benefício a 
servidores
em Guará

Da Redação 
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá firmou na última ter-
ça-feira uma parceria com 
o Clube de Campo da Sabap 
(Sociedade Amigos do Bairro 
Pedregulho) para os servido-
res públicos.

O prefeito em exercício, 
Régis Yasumura (PSB), e o 
presidente da Sabap, José 
Roberto Caetano, assinaram o 
convênio para as unidades do 
Pedregulho e Jardim do Vale, 
onde os servidores públicos e 
familiares estarão isentos da 
taxa de inscrição. Será cobra-
do apenas a mensalidade no 
valor de R$ 80.

A ficha de inscrição está 
disponível em todas as se-
cretarias da Prefeitura e tam-
bém na secretaria da Sabap. 
Mais informações sobre o 
atendimento pelo telefone 
(12) 3125-2161.

Fatec abre quase
quinhentas vagas 
em Cruzeiro

Da Redação 
Cruzeiro

A Fatec (Faculdade de Tec-
nologia do Estado) está com 
inscrições abertas para cursos 
livres em áreas relativas às 
quatro graduações ofereci-
das na unidade de Cruzeiro: 
análise e desenvolvimento 
de sistemas, eventos, gestão 
empresarial e gestão da pro-
dução industrial.

Os interessados devem se 
inscrever pelo site fateccru-
zeiro.edu.br até o próximo 
domingo. Todos os cursos 
são gratuitos. Com duração 
entre 1 e 5 dias, as extensões 
abordam temas como criação 
de podcasts com aplicativo 
móvel, formalização jurídica 
de modelos de negócios, 
automação hidráulica, célula 
pneumática, investimentos 
financeiros para iniciantes e 
redes de computadores. Ao 
todo, são oferecidas mais de 
quinhentas vagas.

As atividades ocorrem entre 
27 e 31 de janeiro. A lista 
completa está no site da Fatec.
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Pindamonhangaba amplia rede
de atendimento de saúde mental
Inauguração de Caps Infantil é prevista para fevereiro; MP cobra implantação desde 2012 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Atendendo uma antiga re-
comendação do MP (Minis-
tério Público), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba anunciou 
na última semana que inau-
gurará seu primeiro Caps 
Infantil (Centro de Atenção 
Psicossocial) até o fim de feve-
reiro. Especializada em saúde 
mental, a unidade atenderá 
pacientes de 1 a 17 anos que 
sofrem de diversos tipos de 
transtornos.

Desde o último dia 6, a equi-
pe de profissionais que atuará 
no Caps Infantil realiza o pro-
cesso de triagem das primei-
ras crianças e adolescentes 
que serão acompanhados pelo 
aparelho público, que funcio-
nará em um prédio no Centro 
que anteriormente abrigava o 
antigo Ambulatório de Saúde 
Mental. O imóvel recebe obras 
de melhorias e modernização 
desde o fim do ano passado.

A implantação do serviço 
especializado atende ao pe-
dido do MP que, desde 2012, 
solicita que a cidade tenha 
uma unidade capaz de atender 
sua demanda de crianças e 
jovens diagnosticados com 

transtornos mentais severos 
ou persistentes como autismo, 
bipolaridade, depressão, es-
quizofrenia, estresse pós-trau-
mático e surtos psicóticos.

De acordo com a respon-
sável pelo Caps Infantil e 
articuladora de Saúde Mental, 
Caroline Rosolem, a unidade 
contará com assistentes so-
ciais, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, neurologistas 
e psiquiatras. “Apesar desta 
antiga recomendação do MP, 
a atual gestão municipal há 
um bom tempo vem se es-
forçando para a implantação 
deste importante aparelho 
público. Certamente ele irá 
contribuir para a melhora da 
qualidade de vida de dezenas 
de moradores. Atuaremos no 
acompanhamento clínico, 
reinserção social e nas ações 
de lazer e fortalecimento dos 
laços familiares”.

Além de explicar que ainda 
não é possível estipular o 
número de pacientes que de-
verão ser assistidos pelo Caps 
Infantil, Caroline ressaltou 
que a secretaria de Educação 
colaborará no processo de 
encaminhamento de jovens, 
matriculados na rede munici-
pal de ensino, diagnosticados 
com transtornos mentais.

As famílias de Pindamo-
nhangaba e do distrito de 
Moreira César, interessadas 
em terem os filhos assistidos 

pelo Caps Infantil, devem 
primeiramente encaminhá-los 
às unidades de ESF (Estratégia 
de Saúde da Família) ou UBS 

(Unidade Básica de Saúde) de 
seus bairros responsáveis pelo 
direcionamento dos pacientes 
para o novo aparelho público.

Unidade do Caps de Pinda sofre incêndio
Da Redação
Pindamonhangaba

A unidade 2 do Caps (Cen-
tro de Atenção Psicossocial) 
sofreu incêndio na tarde 
da última quinta-feira. De 
acordo com informações da 
Prefeitura, as chamas come-
çaram após o encerramento 
do expediente, o que impe-
diu que o acidente tivesse 
vítimas.

O fogo atingiu a sala do 
arquivo morto do Caps, des-
truindo todos os documentos 
e prateleiras, local em que es-
tavam os prontuários dos pa-
cientes há mais de cinco anos. 
A ação para apagar o fogo 
contou com a participação 
da Guarda Civil Municipal e 
o Corpo de Bombeiros. Ainda 
de acordo com a Prefeitura, 
a Polícia Técnica fará uma 
perícia para averiguar o que 
casou o incêndio. Bombeiros trabalham em incêndio que atingiu o Caps na quinta-feira

Foto: Reprodução PMP

Túnel vira alvo de vandalismo em Ubatuba
Barreiras de proteção são arrancadas menos de um dia após implantação; obstáculos divide opiniões

Lucas Barbosa
Ubatuba

Menos de 24 horas após 
a Prefeitura de Ubatuba im-
plantar barreiras de proteção 
no túnel do bairro Estufa 2, os 
objetos foram vandalizados 
na manhã do último domingo. 
A instalação dos obstáculos, 
que atende uma recomenda-
ção do Ministério Público, 
buscava evitar o tráfego de 
motocicletas pelo local. 

Principal ponto de ligação 
entre os bairros Estufa 1 e 
2, o túnel recebe, desde o 
último dia 17, obras de ade-
quação que tentam garantir 
mais segurança aos ciclistas 
e pedestres que circulam 
pelo trecho. Ordenada pelo 
prefeito Délcio Sato (PSD), a 
ação respeita uma solicitação 
do Ministério Público que, 
durante o segundo semestre 
de 2019, recebeu diversas 
reclamações de moradores 
sobre atos de imprudência 
praticados por motociclistas 
no local. Em um dos casos 
relatados, um menino de 
apenas dois anos ficou ferido 
após ser atropelado por uma 
moto. 

Implantadas no último 
sábado, através de um in-
vestimento de R$ 26 mil, as 

barreiras de proteção possibi-
litavam que apenas pedestres 
e ciclistas, empurrando suas 
bicicletas conseguissem atra-
vessar o túnel. Desde então, 
internautas insatisfeitos com 
a medida utilizaram as redes 
sociais para criticarem a qua-
lidade e a forma de instalação 
dos objetos.

Para a surpresa da Prefeitu-
ra e dos moradores favoráveis 
à alteração, no dia seguinte os 
obstáculos foram arrancados 
do chão e jogados em um 
matagal do bairro.

Em nota de repúdio, divul-
gada em seu site oficial na 
última segunda-feira, a Pre-
feitura de Ubatuba atribuiu ao 

grupo de internautas a res-
ponsabilidade por incitarem 
o ato de vandalismo e que ele 
foi uma “tentativa absurda de 
intimidação, própria de quem 
não sabe valorizar bens pú-
blicos e não se importa com 
o desenvolvimento da cidade 
e o bem-estar dos moradores. 
Além do prejuízo financeiro, 
a ação criminosa impõe um 
prejuízo moral contra a popu-
lação, parte mais prejudicada 

com esse tipo de façanha 
(trecho do documento)”.

A nota ressaltou que as 
secretarias de Assuntos Jurí-
dicos e de Segurança Pública 
solicitaram um apoio da Polí-
cia Civil e demais órgãos com-
petentes para identificarem e 
punirem os responsáveis pela 
depredação.

Até o fechamento desta 
edição, nenhum dos vândalos 
havia sido preso.

Túnel alvo de vandalismo em Ubatuba, um dia após novas barreiras

Dutra registra 
mais de quatro 
mil trotes de 
socorro no ano

Da Redação 
Região

O CCO (Centro de Con-
trole Operacional) da CCR 
NovaDutra registrou um 
aumento de 112% de liga-
ções falsas em comparação 
ao ano anterior. Segun-
do dados analisados pela 
empresa, foram registra-
dos 4.453 trotes no ano 
de 2019, sendo 78% via 
callbox e 22% através do 
portal “Disque CCR Nova-
Dutra”, que recebe uma li-
gação a cada dois minutos. 
As chamadas, geralmente, 
vêm de números desco-
nhecidos ou restritos e de 
outras localidades do país.

O equipamento conheci-
do como callbox é distribu-
ído a cada quilômetro na 
rodovia e foi o mais utili-
zado para a realização dos 
falsos chamados. Entre as 
cidades com mais números 
de trotes está Queluz, em 
primeiro lugar, totalizando 
109 chamadas.

A CCR NovaDutra possui 
o atendimento ao usuário, 
que recebe pedidos de 
socorro para emergências 
médicas e mecânicas. São 
402 quilômetros moni-
torados e atendidos pela 
central todos os dias.

Os colaboradores da 
empresa são treinados e 
orientados para identificar 
chamadas falsas, uma vez 
que o trote pode prejudi-
car o atendimento a outros 
locais.



25 DE JANEIRO DE 2020 5

Com novas provas, concurso de Pinda não abre 
inscrições e atende ausentes em teste cancelado
Prefeitura divulga datas para aplicação com quase quarenta mil participantes; processo em quatro dias

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

Depois de anunciar que o 
concurso seria retomado, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba divulgou, na última ter-
ça-feira (21), as novas datas 
de aplicação da nova prova. 
Ao todo, o processo será rea-
lizado em quatro domingos, 
iniciando no próximo mês e 
finalizando em março.

As provas serão realizadas 
nos dias 9 e 18 de fevereiro e 
1 e 8 de março, em diferentes 
locais da cidade. No primeiro, 
dia 9, os testes aplicados 
serão para professor da edu-
cação básica (ensino funda-
mental e infantil) de manhã e, 
durante a tarde, para agente 
de controle de vetor, guarda, 
ajudante (obras/geral), auxi-
liar de almoxarife, operador 

de máquinas e mecânico.
Na manhã do segundo dia 

de prova (16), será a vez dos 
candidatos para as vagas de 
assistente de serviços ge-
rais, auxiliar de topografia, 
pedreiro, coveiro, servente 
de obras, eletricista, agente 
comunitário de saúde e se-
cretário de escola. Na parte 
da tarde, participam os in-
teressados em vagas para 
diretor de escola, dentista, 
engenheiro, assistente social, 
médico plantonista (clínico 
geral), pediatra plantonista, 
biomédico citologista, médi-
co ambulatorial em clínicas 
básicas e especialidades (psi-
quiatria, médico do trabalho 
e fisioterapeuta). 

No mês de março, as pro-
vas começam na manhã do 
dia 1 para agente de orga-
nização escolar, telefonista, 
fiscal de obras, auxiliar em 

saúde bucal, fiscal sanitá-
rio, desenhista, mecânico de 
equipamentos especiais. No 
período da tarde, provas para 
motorista especializado, auxi-
liar de enfermagem, fiscal de 
posturas, supervisor de área 
de controle de vetores para 
vigilância epidemiológica, 
topógrafo, protético, técnico 
em nutrição, auxiliar de classe 
e recepcionista.

No quarto e último dia de 
prova (8 de março), haverá 
aplicação apenas pela manhã 
para os cargos de psicólogo, 
nutricionista, enfermeiro, 
professor de educação fí-
sica, arquiteto, médico do 
Programa Saúde da Família, 
terapeuta ocupacional, oficial 
de administração e técnico em 
enfermagem. 

O secretário de Adminis-
tração de Pindamonhangaba, 
Fabrício Augusto Pereira, não 

acredita que haja privilégios 
para parte dos candidatos 
que possam ter mais tempo 
para estudar com relação 
aos outros. Ele destacou que 
os inscritos disputaram entre 
si as vagas e se dispuseram 
do mesmo período para se 
preparem.

A Prefeitura ressaltou que 
novas inscrições não serão 
admitidas, pois o prazo para 
inscrever-se já se esgotou. 
Somente as pessoas que se 
inscreveram, ainda no ano 
passado, poderão refazer as 
provas. A organização libe-
rou a participação nas novas 
provas para os inscritos que 
não puderam comparecer no 
dia 4 de agosto.

De acordo com o secretário, 
a Prefeitura é a grande inte-
ressada no concurso público, 
pois há demanda de entregas 
de novas obras de saúde e 

educação neste ano, e neces-
sidade de ampliar o número 
de funcionários.

Morador de Pindamonhan-
gaba e candidato inscrito, 
Giovanni Ramos Pedrozo, 25 
anos, destacou a distribuição 
dos dias de aplicação de prova 
como medida benéfica para 
deixar o serviço mais organi-
zação. Sobre a prova anterior, 
Pedrozo comentou que, embo-
ra não tenha tido problemas 
diretamente, ouviu diversos 
relatos e reclamações assim 
que saiu de sua sala de prova 
sobre goteiras (chovia no dia 
4 de agosto do ano passado), 
além de falta de cadeiras. 

Um novo edital, indicando 
os locais de provas, deve ser 
publicado dentro de poucos 
dias.

Histórico – Contando com 
quase 32 mil inscritos, o con-
curso oferece 127 vagas, dis-

Pinda recebe Feira de Adoção 
de animais neste sábado

Da Redação 
Pindamonhangaba

Quem está em busca de 
um novo pet tem uma boa 
oportunidade neste sábado. 
As instituições Proteja o 
Focinho, Associação Jaya 
e Adote, com o apoio da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba promovem a primeira 
edição do ano da Feira de 
Adoção de Animais,.

O evento está marcado 
para a praça Sete de Se-
tembro.

A feira deve contar com 
cerca de 25 animais, entre 

cães e gatos de diversos 
tamanhos, incluindo fi-
lhotes. Para adotar um 
bichinho, o interessado 
tem que assinar o termo 
de posse responsável, que 
inclui algumas obrigações, 
como castração e vaci-
nação e pagar uma taxa 
para castração. Os animais 
que tiverem mais de seis 
meses já estão castrados 
e vacinados.

Esta será a primeira fei-
ra de 2020. Em 2019, fo-
ram dez feiras com apoio 
da Prefeitura e em média, 
foram adotados 12 ani-
mais por evento.

tribuídas por 49 cargos. Or-
ganizado pelo Iuds (Instituto 
Universal de Desenvolvimento 
Social), que venceu o processo 
licitatório que contou com 
outras sete concorrentes, o 
certame teve sua prova apli-
cada em 4 de agosto de 2019 
em 12 instituições privadas 
de ensino distribuídas por 
Pindamonhangaba e Taubaté. 
Após cerca de trinta candida-
tos registrarem boletim de 
ocorrência na Polícia Civil e 
protocolarem denúncias na 
ouvidoria municipal sobre 
falhas no processo e na orga-
nização, a Prefeitura decidiu 
em 6 de agosto suspender o 
andamento do concurso.

À época, o Iuds negou qual-
quer irregularidade e apontou 
que um grupo isolado de can-
didatos agiu propositalmente 
para tumultuar o processo 
seletivo.

Lorena abre 478 vagas em cursos 
gratuitos para profissionalização

Da Redação
Lorena

Foram abertas vagas para 
o programa de qualificação 
profissional disponibilizado 
pelo Fundo Social de Solidarie-
dade de Lorena. Ao todo serão 
oferecidas 478 vagas para os 
cursos de pedreiro, depilação 
e design de sobrancelhas, ma-
quiagem, artesanato, pintura 
em tecido, corte e costura, polo 
de padaria artesanal, assisten-
te de cabeleireiro e manicure.

As matrículas podem ser 

realizadas a partir da próxima 
segunda-feira no Mercado 
Municipal, localizado à rua 
Capitão Messias Ribeiro, nº 
211, bairro Olaria. Para fazer 
o cadastro os interessados de-
vem apresentar documentos 
pessoais (RG e CPF), além do 
comprovante de residência, 
cartão do SUS (original e cópia) 
e fotos 3x4. Cerca de duzentas 
senhas serão distribuídas por 
dia a partir das 7h30.

O início das aulas está pro-
gramado para o próximo 
dia 10 e serão realizadas no 

Ciejap (Centro Integrado de 
Educação de Jovens e Adultos 
e Profissional) Milton Ballerini, 
que fica à avenida São José, 

nº 150, na Vila Buck. Outras 
informações estão disponíveis 
no site da Prefeitura, lorena.
sp.gov.br.

Escola Milton Ballerini, local que receberá o curso de profissionalização

Foto: Reprodução
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Colaborador da empresa de saneamento coletando o esgoto tratado para a análise

Atitudes sustentáveis fazem a diferença no ciclo do saneamento

Da Redação
Guaratinguetá

No Brasil, o saneamento 
básico é um direito constitu-
cional desde 2007 quando foi 
criada a Lei nº. 11.445/2007 
que o define como o conjunto 
dos serviços, infraestrutura e 
instalações operacionais de 
abastecimento de água, es-
gotamento sanitário, limpeza 
urbana, drenagem urbana, 
manejos de resíduos sólidos 
e de águas pluviais. Trata-se, 
portanto, de uma gama de 
suportes que funcionam de 
forma interligada onde a 
efetividade de cada uma das 
suas frentes depende de ar-
ticulação entre os diferentes 

agentes envolvidos: gestão 
pública, empresas prestado-
ras de serviços e a população.

Uma parte fundamental do 
ciclo do saneamento básico é 
a rede de esgoto, composta 
por tubulações externas 
que são conectadas às redes 
residenciais de encanamen-
tos para escoar os efluentes 
domésticos até à Estação 
de Tratamento de Esgoto 
(ETE). O tratamento consiste, 
basicamente, na eliminação 
dos elementos poluentes 
presentes na água e, poste-
riormente, na devolução à 
natureza. Em Guaratinguetá, 
o processo de tratamen-
to é biológico, ou seja, os 
próprios micro-organismos 

A qualidade dos serviços de 
saneamento básico depende da 
atuação de toda a sociedade

fazem a remoção da matéria 
orgânica e dos nutrientes. 
Então, quando os efluentes 
chegam a ETE, eles passam 
pelo gradeamento que, como 
uma peneira, retira os resídu-
os sólidos. Em seguida pas-
sam pelo desarenador, que 
remove a areia, depois aos 
tanques de aeração, para que 
haja a decomposição da ma-
téria orgânica e por fim, aos 
decantadores, onde ocorre a 
separação do sólido (lodo) e 
do líquido (efluente tratado). 
Após a decantação há ainda 
uma etapa de desinfecção 
com adição de cloro, para 
remoção de patógenos, e só 
então, após feitas as devidas 
as análises, a água é devolvi-
da aos mananciais da cidade 
sem riscos de contaminação.

A etapa de abastecimento 
de água inicia-se com a cap-
tação do recurso direto da 
fonte, ou seja, dos rios e lagos 

que cortam a cidade. A água 
é captada por um sistema de 
bombeamento e tubulação 
e destinada às Estações de 
Tratamento de Água (ETA), 
onde serão retiradas as im-
purezas através da adição 
de produto químico com 
ação coagulante seguido 
de processo de floculação, 
decantação e filtraçã. Depois 
é feita a adição de cloro e 
flúor, para que assim, após as 
inúmeras análises, a água se 
torne potável e pronta para 
o consumo. 

Além disso, outro ponto 
importante do ciclo do sa-
neamento básico é a coleta 
de lixo. O Brasil está entre os 
maiores produtores de lixo 
do mundo; mais de 11 mi-
lhões de toneladas por ano. 

Como é possível perceber, 
os três principais serviços 
de saneamento destacados 
são imprescindíveis à boa 
qualidade de vida e bem-
-estar social da população, 
assim como para a sustenta-
bilidade ambiental. Indiara 
Jogas, gerente operacional 
da Guaratinguetá Sanea-
mento, destaca que em um 
contexto de sociedade, é 
fundamental que cada um 
desempenhe seu papel de 
forma consciente, visando 
os benefícios da coletivida-
de. “Cada etapa do ciclo do 
saneamento é importante e 
impacta, diretamente, todas 
as famílias. Por isso que, para 
um pleno desenvolvimento, a 
participação social também 
faz parte deste longo pro-
cesso. Com a colaboração 
de todos a saúde pública e o 
meio ambiente, só tendem a 
ganhar”, comenta Jogas. 

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2019 – PROC. Nº 712/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de uniformes com 
sublimação para os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: UNIFARDAS COM. DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA EIRELI ME
CNPJ Nº: 26.775.355/0001-46
Vencedora dos Itens: 01,02,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Valor Total: R$ 15.234,40(quinze mil duzentos trinta e quatro reais e quarenta centavos)
EMPRESA: D.C.N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº: 14.511.644/0001-59
Vencedora dos Itens: 03,04
Valor Total: R$ 17.868,80(dezessete mil oitocentos sessenta e oito reais e oitenta centavos)
EMPRESA: C.M. ORATHES CONFECÇÕES ME CNPJ Nº: 12.824.334/0001-69
Vencedora dos Itens: 05,06
Valor Total: R$ 4.942,08(quatro mil novecentos quarenta e dois reais e oito centavos)
EMPRESA: CARVALHO & VILLELA LTDA ME CNPJ Nº: 69.298.404/0001-00
Vencedora dos Itens: 07,08
Valor Total: R$ 843,48(oitocentos quarenta e três reais quarenta e oito centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2019 – PROC. Nº 722/2019
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 Serviços 
especializados de Leiloeiro Oficial, para preparação, organização e condução de Leilões 
Públicos de bens móveis, inservíveis e automóveis recolhidos do Município de Lorena, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: GEORGE HENRIQUE RIBEIRO BENOZZAT  - JUCESP Nº: 262
Percentual de Comissão: 5% (cinco por cento)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 09 – Processo nº 6593/19GPRO – PP nº 59/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: SECURE ALARMES MONITORAMENTO 24H LTDA - ME
CNPJ Nº: 14.868.420/0001-07
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 
2,985%(dois inteiros novecentos oitenta e cinco milésimos por cento) ao valor global do 
Contrato nº 196/16, decorrente do Processo Licitatório nº 254/19, Pregão Presencial nº 
59/16, firmado em 05 de agosto de 2016, nos termo previstos na cláusula 2.2.
Cláusula Segunda - Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei nº 8.666/93, ficam acrescidos 
2,985%(dois inteiros novecentos oitenta e cinco milésimos por cento) 1,49% (um virgula 
quarenta e nove por cento), equivalente a R$ 13.992,00 (treze mil novecentos noventa 
e dois reais), a valor anual do contrato, destinados ao acréscimo de duas unidades de 
monitoramento, sendo uma na CMEI “Francisco Cândido Xavier”, localizada na Rua Profª 
Luiza Chagas, s/n, Cecap, Lorena/SP e outra na CMEI DO Bairro São Roque, localizada 
na Rua Benedita da Silva Pereira, nº 10, Vl São Roque, Lorena/SP.
Cláusula Terceira - O acréscimo do presente Termo somado aos realizados nos Termos 
Aditivos anteriores totalizam 14,925%(quatorze inteiros novecentos vinte e cinco milésimos 
por cento) ao valor global contratado.;
Cláusula Quarta – A cláusula 4.1 do contrato nº 196/16 passa a vigorar com a seguinte 
redação: “4.1 – O valor a ser pago pela CONTRATANTE, será de R$ 538.692,00 (quinhentos
trinta e oito mil setecentos noventa e dois reais), e corresponderá valor total da proposta 
apresentada pela CONTRATADA”.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo. - DATA DA ASSINATURA: 22/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação

TOMADA DE PREÇO n° 19/19 - Proc. Nº 721/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 19/2019 cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços 
comuns a engenharia de construção de casa de caseiro, na Escola Municipal CAIC/Creche 
São Roque, situada na Rua Benedita da Silva Pereira – Vila São Roque – Lorena/SP.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos documentos 
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, 
decide que as empresas FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI EPP e CARLOS PEREIRA 
ARAUJO CONSTRUÇÃO ME foram HABILITADAS, e a empresa OSAKA CONSTRUTORA 
EIRELI foi INABILITADA. Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 
43, III da Lei 8.666/93. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO 

DE GUARATINGUETÁ E REGIÃO
Av. Rui Barbosa, 122- Tel.(12)3132-7100 – Guaratinguetá – SP.

ASSEMBLEIA GERAL
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados em pleno 
gozo de seus direitos sindicais para Assembleia geral Ordinária que se 
realizará no próximo dia 31 de janeiro de 2020 as 15h00 em primeira 
convocação e as 16h00 em segunda convocação, na Avenida Rui 
Barbosa, 122, santa Rita – Guaratinguetá – SP.
A ordem do dia constará de leitura, discussão e votação da proposta 
orçamentaria do ano de 2020, de acordo com nosso estatuto e legislação 
vigente.
Guaratinguetá, 27 de janeiro de 2020.

Adeildo Antonio dos Santos
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 – PROC. 729/2020
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 licença de uso de
sistema de gestão pública de empresa especializada na área de informática, abrangendo os
serviços de implantação, conversão, migração de dados, integração com outros sistemas,
manutenção e customização, treinamento, suporte e atendimento, bem como suas 
atualizações pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados com a emissão do contrato e com respectiva
Nota de Empenho, conforme abaixo
EMPRESA: EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 04.985.752/0001-00
Valor total: R$ 552.000,00 (Quinhentos e cinquenta e dois mil reais)

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:
PAULO ROBERTO ARANTES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão guarda
municipal, estado civil divorciado, de 62 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de maio de 1957, residente e domiciliado Rua Nefitaly Rodrigues
Tolentino nº 92, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO NOGUEIRA DA
SILVA e TEREZINHA VIANA ARANTES DA SILVA.
ELIANA CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de
novembro de 1981, residente e domiciliada Rua Nefitaly Rodrigues Tolentino nº 92,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO EUGENIO DA SILVA FILHO
e ROSA DE LIMA DE JESUS SILVA. 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, 20 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS FELIPE TEODORO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 06 de setembro de 1994, residente e domiciliado Rua dos Rouxinóis nº 59,
Triângulo, em Pindamonhangaba SP, filho de NELSON BENEDITO DE OLIVEIRA e
MIRIAN TEODORO DE OLIVEIRA.
SUELLEN CRISTINA DIAS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
14 de abril de 1995, residente e domiciliada Rua José Benedito Romão Junior nº 70,
Santa Cecilia, em Pindamonhangaba SP, filha de SÉRGIO DIAS ALMEIDA e SANDRA
MARIA RELOGER ALMEIDA. 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, 20 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÂNGELO MARCOS DO NASCIMENTO FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão
administrador, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Angra dos Reis-
RJ, no dia 23 de abril de 1984, residente e domiciliado Rua Jan Schothorst nº 58,
Santana, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA DE FARIA e ADELINA
MARIA DO NASCIMENTO FARIA.
SUELEN DA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão contadora,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Niterói-RJ, no dia 06 de junho
de 1985, residente e domiciliada Rua Jan Schothorst nº 58, Santana, em
Pindamonhangaba SP, filha de WINDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARILIA
DA SILVA DE OLIVEIRA. 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, 21 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL DA SILVA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão cuidador de
canil, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 04 de abril de 1999, residente e domiciliado Rua Benedito Cesar de Araujo nº
155, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de ELI PEREIRA DE CARVALHO e
ELIZETE ALVES DA SILVA.
RUTE DA SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil
solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de fevereiro
de 2001, residente e domiciliada Rua Benedito Cesar de Araujo nº 155, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filha de SEVERINO DO CARMO DA ROCHA e VALDENICE
MARIA DA SILVA. 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, 22 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MURILO AUGUSTO MIGUEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão chapeiro,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Caraguatatuba-SP, no dia 25
de maio de 1992, residente e domiciliado Rua Ponciano Pereira nº 537, Jardim
Eloyna, em Pindamonhangaba SP, filho de SANDRA MARIA MIGUEL NETO.
MARIA CECÍLIA DOS SANTOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de julho de 1998, residente e domiciliada Rua Ponciano Pereira nº 537,
Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA
e EVALDA MARQUES DOS SANTOS MOREIRA. 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, 23 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONARDO DOS SANTOS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista,
estado civil divorciado, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 15 de maio de 1993, residente e domiciliado Avenida Professor Manoel Cesar
Ribeiro nº 1920, Santa Cecilia, em Pindamonhangaba SP, filho de EUCLIDES DE
OLIVEIRA MARQUES e ANA MARIA DOS SANTOS MARQUES.
MARIA EDUARDA BERNARDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 16 de março de 1998, residente e domiciliada Rua Nelson Dias dos Santos nº 71,
Jardim Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filha de RENATA BERNARDES DA
SILVA. 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, 24 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SILVIO SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão soldador, estado civil divorciado,
de 60 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de maio de 1959,
residente e domiciliado Avenida Dr. Luiz Gustavo Raposo Ramos Mello nº 440, bloco
4a, aptº. 401, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO
SOARES e AUREA UMBELINA SOARES.
MARLI DE FÁTIMA LOBO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de
fevereiro de 1985, residente e domiciliada Avenida Dr. Luiz Gustavo Raposo Ramos
Mello nº 440, bloco 4a, aptº. 401, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP,
filha de EURICO LOBO e APARECIDA DE OLIVEIRA LOBO. 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, 24 de janeiro de 2020.
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Porta-bandeira da escola Tamandaré durante desfile; Carnaval deste ano promete maior estrutura

Foto: Divulgação PMP

Além do desfiles das escolas, Getúlio Vargas recebe Banda Mole, blocos de embalo e Bloco da Carroça

Turismo de Guará garante Carnaval com 
arquibancadas para cinco mil pessoas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Com cinco agremiações 
confirmadas para este ano, 
o Carnaval de Guaratin-
guetá terá mudanças na 
infraestrutura da avenida 
Presidente Vargas. A secre-
taria de Turismo confirmou 
que as arquibancadas da 
passarela do samba terão 
cinco mil lugares à disposi-
ção do público. 

O espaço contará com ar-
quibancadas dos dois lados 
da avenida. A montagem da 
estrutura será feita próxi-
mo da data da festa, mas a 
pintura asfáltica terá início 
ainda em janeiro.

A intenção da secretaria 
é atrair o maior número 
de foliões para a avenida 
do Carnaval. O Bloco da 
Carroça, que por tradição 
percorria as ruas do centro 
histórico da cidade, neste 
ano passará pela Presiden-
te Vargas, após fazer sua 

concentração na Praça da 
Bíblia, que fica em frente ao 
estádio Professor Dario Ro-
drigues Leite. A alteração foi 
confirmada pelo secretário 
de Turismo, Mário Augusto 
Nunes, o Marinho.

O secretário afirmou que 
serão cinco mil pessoas 
acompanhando os desfiles 
na passarela do samba. “Nós 
fomentamos uma participa-
ção maior de espectadores. 
Teremos aproximadamente 
cinco mil na avenida, aco-
modados para acompanhar 
os desfiles, sejam eles dos 
blocos de embalo ou das 
escolas de samba de enredo. 
Estamos fomentando, ala-
vancando e incentivando a 
participação das pessoas e 
entidades para fortalecer o 
Carnaval de Guaratinguetá”.

Os processos licitatórios 
para sonorização e presta-
ção de serviços para segu-
rança estão na reta final. 
De acordo com Marinho, 
a secretaria de Obras está 
à frente das execuções de 

melhorias no asfalto, como 
pintura. Esse trabalho deve 
ocorrer em até 15 dias. O 
cronograma de interdição 
do espaço para trânsito de 
veículos será informado 
apenas em fevereiro.

Baixa – Foi confirmada 
a desistência da escola de 
samba Beira Rio da Nova 
Guará, na última semana. 
Sem definição sobre gestão 
e presidência, a agremiação 
não disputará pela segunda 
vez, em três anos, o Carnaval 
de Guaratinguetá. Com isso, 
Mocidade Alegre do Pedre-
gulho defenderá o título 
enquanto Acadêmicos do 
Campo do Galvão, Unidos 
da Tamandaré, Bonecos 
Cobiçados e Embaixada do 
Morro, que retorna neste 
ano, brigarão pela taça.

Corte – Foram confirmadas 
as princesas, rainha e mini 
rainha do Carnaval em Gua-
ratinguetá. Em 2020, a esco-
la Bonecos Cobiçados levará 
à avenida um enredo sobre 
empoderamento e valoriza-

Exposição de selos antigos homenageia as 
Olimpíadas na Casa da Cultura de Lorena
Mostra reúne peças de modalidades da competição para ampliar acesso à prática da filatelia

Bruna Castro
Lorena

As diversas modalidades 
olímpicas que a cada quatro 
anos voltam ao foco com as 
Olimpíadas são destaque 
da mostra “Esportes e suas 
várias modalidades”, que 
está em cartaz até o fim de 
janeiro, na Casa da Cultura. 
A exposição é uma iniciativa 
da secretaria de Cultura e 
Turismo em parceria com o 
Clube Filatélico e Numismá-
tico de Lorena.

A coleção é propriedade do 
historiador e diretor do Clu-
be Filatélico e Numismático 
de Lorena, professor José 
Antônio Bittencourt, que 
contou como iniciou o acervo. 
“Comecei a levantar os selos 
olímpicos do Brasil, já tenho 
uma nova coleção que será 
sobre a Olimpíada brasileira 
(2016) e depois vou ampliar 
para a América do Sul”.

Os selos expostos con-
tam com imagens raras do 
esporte e informações de 
modalidades que fazem par-
te dos Jogos Olímpicos, que 
terão mais uma edição neste 
ano, entre julho e agosto, na 

cidade de Tóquio, capital do 
Japão.

Colecionador desde os sete 
anos, Bittencourt mantém 
um critério para a escolha do 
tema e enfatiza a importância 

O professor José Bittencourt (dir.) e seu filho Danilo Bittencourt; exposição na Casa da Cultura até dia 31

Guará recebe projeto Férias no Parque até sexta-feira
Parque Ambiental Santa Clara é palco de atividade com brincadeiras e diversões gratuitas para crianças

Foto: Marcelo A dos Santos

ção da mulher, e terá duas 
representantes à frente da 
festa na cidade. Mari Silva, 
rainha da escola, foi eleita 
rainha do Carnaval. Thaya-

ne Renata, musa da bateria, 
foi eleita primeira princesa. 
A segunda princesa é Ka-
ren Santana, da Unidos da 
Tamandaré. A mini rainha 

eleita é Isabelly Victória, 
do Acadêmicos e as mini 
princesas são Luiza Pisani, 
da Mocidade, e Graziele 
Azevedo, da Tamandaré.

da cultura do filatelismo e a 
necessidade de divulgação no 
Brasil. “Eu não coleto todos 
os selos de um determinado 
país. Você escolhe um tema, 
imagina um tema e corre 

atrás para montar essa co-
leção. Hoje, existem grandes 
concorrentes como o celular 
com jogos, mas tem grandes 
jovens filatelistas. Aqui não 
é muito divulgado e incen-

tivado, mas na Europa e nos 
Estados Unidos sim”. 

A filatelia é o estudo, pes-
quisa e colecionismo de selos 
postais de temas, épocas e 
modelos. A prática chegou 
ao país por volta de 1900 
com a emissão dos selos em 
comemoração ao Quarto 
Centenário do Descobrimento 
do Brasil.

Uma das intenções da expo-
sição é manter viva a prática 
da filatelia entre a geração 
mais velha, e apresentar para 
quem não conhece a cultura, 
como aqueles que nunca 
enviaram uma carta. “Nós 
queremos a promoção desse 
espaço e que todas as pesso-
as tenham contato com esse 
mundo. Hoje é muito e-mail e 
menos cartas. Muitas vezes, a 
criança vê pela primeira vez 
um selo e não tem contato 
com essa realidade, e é muito 
bacana ter esse mergulho”, 
destacou o secretário de 
Cultura e Turismo, Roberto 
Bastos, o Totô.

A Casa da Cultura de Lo-
rena fica à rua Viscondessa 
de Castro Lima, nº 10, no 
Centro. O espaço fica aberto 
de segunda à sexta-feira, das 
9h às 18h.

Carros antigos 
são destaque do 
fim de semana 
em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

O Shopping Pátio Pinda 
recebe no próximo domin-
go a exposição de mais de 
cem carros antigos. Com 
modelos nacionais e im-
portados, fabricados até o 
ano de 1990, o encontro de 
carros antigos vai reunir 
diversas marcas em mais 
uma edição.

O evento é gratuito, e 
será realizado no esta-
cionamento do centro de 
compras e lazer, das 9h 
às 14h.

Entre os modelos dispo-
níveis estarão Dodges (com 
motor V8), Opalas, Fords 
das décadas de 1920 e 
1930, Pumas e MP Lafer.

Além da exposição, os 
visitantes poderão conferir 
um tradicional “mercado 
de pulgas”, estandes com 
peças e acessórios para 
autos antigos. 

Lorena – A cidade tam-
bém recebe um evento 
para os amantes de antigos 
modelos. As inscrições 
estão abertas para o En-
contro Noturno de Carros 
Antigos, que será realizado 
no próximo dia 9 na praça 
Doutor Arnolfo Azevedo, 
das 18h às 21h. Foram 
confirmados para o evento 
o DJ Nando Black e Fábio 
Giffoni.

Para fazer a inscrição no 
encontro lorenense basta 
enviar um e-mail para 
cultura@lorena.sp.gov.br. 
A inscrição é gratuita e as 
vagas são limitadas.

Bruna Silva
Guaratinguetá

As crianças de Guaratinguetá 
poderão aproveitar a última 
semana de recesso escolar com 
lazer e recreação. O Parque 
Ambiental Santa Clara recebe 
nas próximas quarta, quinta e 
sexta-feira o projeto “Férias no 
Parque”, com ações gratuitas 
voltadas especialmente para 
esse público.

De acordo com a secretária 
de Cultura de Guaratinguetá, 
Aline Damásio, o projeto teve 
início nesta semana, com ati-
vidades no Parque Ecológico. 
O objetivo é criar uma opção 
de divertimento para as crian-
ças que ficam em casa nesse 
período.

Com programação das 15h 
às 19h30, o “Férias no Parque” 

não tem limites de idade para 
participantes. Na última quar-
ta-feira, a alegria do público 
ficou por conta de um show de 
mágica que encantou meninos 
e meninas no Parque Ecológico.

“A ideia é de oferecer ativi-
dades de criatividade”, exaltou 
Aline, destacando a programa-
ção com o auxílio de diferentes 
atrações culturais. Sobre o pú-
blico esperado para a próxima 
semana, a secretária afirmou 
que é difícil mensurar devido 
à participação do público de 

última hora.
O Parque Ambiental foi es-

colhido para sediar a próxima 
edição do “Férias no Parque”. O 
local dispõe de poucos recursos 
para que as crianças possam 
brincar, e a proposta do projeto 
é distanciar-se deste cenário e 
criar um ambiente lúdico e de 
divertimento.

A responsável pela pasta 
cultural de Guaratinguetá des-
tacou que, em casos de chuva, 
as atividades estarão suspensas 
porque são feitas ao ar livre.

Brincadeira, que reúne crianças no Parque Ambiental Santa Clara
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