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Lorena dobra número de casos de dengue e 
Prefeitura intensifica ações contra o Aedes

O projeto de revitalização 
e recapeamento da avenida 
Doutor Peixoto de Castro será 
apresentado pela Prefeitura 
em uma audiência pública no 
próximo dia 18. A intenção 
da consulta pública é sanar as 

dúvidas em relação às refor-
mas e duração previstas. Além 
da pavimentação nos 2.040 
metros de extensão, também 
será implantada uma ciclovia 
que ligará a avenida à área 
central da cidade e bairros 

Lorena marca audiência sobre 
reforma da Peixoto de Castro
Com R$ 4,6 milhões, proposta conta com ciclovia, sinalização e recapeamento de avenida

que já são atendidos pelo sis-
tema. O projeto, que deve ser 
entregue em até quatro meses 
após a escolha da empresa 
responsável, tem orçamento 
de cerca de R$ 4 milhões e está 
em desenvolvimento desde 

2014. O empreendimento faz 
parte das pautas aprovadas 
no Plano Diretor, que prevê as 
obras desenvolvimento urba-
no da cidade para os próximos 
vinte anos.

Segundo o secretário de 

Obras e Planejamento Urbano, 
Marcos Anjos, os procedimen-
tos para a determinação da 
empresa responsável pelas 
obras já estão em desenvol-
vimento.
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Carnaval de Cunha deve 
receber 50 mil pessoas

Conhecida pelas bai-
xas temperaturas no 
inverno, paisagens na-
turais e artesanatos, 
Cunha se torna um 
ponto obrigatório para 
quem gosta de Carnaval 
de rua. A Prefeitura 
estima que cerca de 
cinquenta mil pessoas 
devem passar ao logo 
dos cinco dias de festa. 
Serão diversas atrações Pág. 7

que se apresentarão na 
praça da Matriz, onde 
foi montada a estrutura 
principal da festa. O local 
conta com palco e praça 
de alimentação, além de 
isolamento do espaço 
das apresentações e das 
ruas do entorno para 
garantir conforto e segu-
rança para a população 
e turistas.

Guará entrega 
mais um bairro 
regularizado

Foram entregues as escri-
turas de moradias do lote-
amento Paulo Magalhães, 
que passou pelo processo 
de regularização fundiária. 
A entrega foi realizada na 
última terça-feira, em ce-
rimônia na Prefeitura de 
Guaratinguetá. O processo 
foi conduzido pela própria 
administração municipal, 
diferente de outros bairros 
regularizados.
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Ação em Ubatuba 
avança em áreas 
clandestinas

Pág. 5
Moradores assinam termo de regularização durante reunião com o prefeito Marcus Soliva sobre áreas do Paulo Magalhães, em Guaratinguetá

Isael critica decisão de João 
Doria de fechar IML de Pinda

Descontente com a decisão 
do governador João Doria 
(PSDB) em ordenar o fecha-
mento do IML (Instituto Médi-
co Legal) de Pindamonhanga-
ba, o prefeito Isael Domingues 
(PL) revelou que estuda levar 
o caso à Justiça. Devido à mu-
dança, a demanda de Pindamo-
nhangaba será absorvida pela 
unidade de Taubaté. Publicada 
pela secretaria de Segurança 
Pública no Diário Oficial, no 
último dia 6, o parecer deter-
minou que o IML fechasse suas 
portas na última segunda-feira. 
O Estado justificou que a ação 
faz parte de um processo 
de reorganização, e que foi 
também motivada pela baixa 
demanda de serviços no IML, 
que nos últimos anos registrou 
uma média de menos de uma 
necropsia diária. 

Uma semana após declarar 
epidemia de dengue, Lorena 
quase duplicou o número de 
casos. O município registrou 
632 confirmações e cerca de 
700 suspeitas de contamina-
ção. Temendo que o período 
de chuvas alavanque ainda 

mais a contaminação, a Pre-
feitura intensificou as ações 
contra o Aedes aegypti e aplica 
multas por falta de limpeza em 
residência ou terrenos ultra-
passam R$ 1 mil. De acordo 
com o departamento de Vigi-
lância Epidemiológica, a cida-

de confirmou mais 352 casos 
após os 280 que decretaram 
a epidemia. Quase a mesma 
quantidade de confirmações 
representa os pacientes que 
aguardam o resultado labo-
ratorial: 692.
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Isael, vai à Justiça contra Doria

Dina nomeia 
três secretários 
e projeta novas 
licitações

Após os pedidos de exone-
rações do começo do ano, a 
prefeita Dina Moraes (PDT) no-
meou três novos secretários na 
última semana. Os escolhidos 
iniciaram os trabalhos na últi-
ma segunda-feira. Educação, 
Administração e Segurança e 
Trânsito estão entre os mais 
importantes setores do municí-
pio e ficaram, pelo menos, uma 
semana sem responsáveis. O 
mais recente a deixar o grupo 
político de Dina foi o secretário 
de Segurança e Trânsito, coro-
nel Eurico Roma.
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Caso suspeito 
de coronavírus 
é descartado
no Frei Galvão

O caso suspeito de contami-
nação pelo novo coronavírus 
em uma mulher de Aparecida 
foi descartado. A paciente, de 
76 anos, está internada no 
Hospital Frei Galvão e deve 
receber alta.
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Guará entrega 
creche e define 
uniformes
com materiais

As aulas de Guaratinguetá 
foram retomadas na última 
segunda-feira. A distribuição 
dos materiais e uniformes 
escolares será feita nos primei-
ros dias de ano letivo, segundo 
a secretaria de Educação. O 
início das aulas foi marcado 
com a inauguração da creche 
do Village Santana,

Pág. 3
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Aparecida nomeia 
três secretários e 
projeta aberturas 
de novas licitações
Educação, Administração e Segurança e 
Trânsito têm novos nomes após pedidos 
de baixa; prefeita Dina tenta não atrasar 
processos licitatórios para ano eleitoral

Leandro Oliveira
Aparecida

Após os pedidos de exonerações 
do começo do ano, a prefeita Dina 
Moraes (PDT) nomeou três novos 
secretários na última semana. Os 
escolhidos iniciaram os trabalhos 
na última segunda-feira. Educação, 
Administração e Segurança e Trân-
sito estão entre os mais importantes 
setores do município e ficaram, 
pelo menos, uma semana sem res-
ponsáveis.

O mais recente a deixar o grupo 
político de Dina foi o secretário de 
Segurança e Trânsito, coronel Euri-
co Roma. Segundo a prefeita, Roma 
alegou problemas pessoais e pediu 
exoneração na última semana. Com 
a baixa, Dina nomeou Francisco 
Chagas como novo secretário. Antes 
de ser nomeado ele era supervisor 
da Guarda Municipal.

Há dez dias foi a vez de Lucila Go-
mes, secretária de Educação, pedir 
para sair. Nomeada no ano passado 
para a vaga de Rita Reis, Lucila 
precisou se afastar por motivo de 
saúde, segundo o Executivo. As aulas 
da rede municipal de ensino tiveram 
início no último dia 3, mas o novo 
secretário deu início aos trabalhos 
uma semana depois. O professor 
Luiz Paulo Alves da Cruz foi nome-
ado. Tanto Cruz como Chagas, por 
incompatibilidade de horários, não 
puderam atender a reportagem.

A baixa mais antiga e que ainda 
não tinha uma nomeação era da 
pasta de Administração. Cláudio 
Gibelli pediu exoneração há quase 

um mês. Rafael Bueno, então as-
sessor da secretaria, foi nomeado 
como novo secretário. A pasta é 
responsável por setores importantes 
como a licitação, recursos humanos, 
Banco do Povo, prédios públicos e 
o PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador).

“Por determinação da prefeita 
Dina os trabalhos (de licitações) 
estão sendo feitos, a equipe está 
sendo montada. Nós estamos bus-
cando dar maior transparência e, 
inclusive, com pregão eletrônico. 
Temos um contrato com o Banco 
do Brasil para que esses pregões 
possam ser feitos eletronicamente, e 
também serão feitos presencialmen-
te pois a demanda é muito grande. 
Estamos correndo contra o tempo, 
pois ficamos parados quase 40 dias”, 
afirmou Bueno.

Na última semana, a prefeita Dina 
Moraes confirmou ao Jornal Atos 
que após as exonerações de quase 
130 cargos de confiança no ano 
passado o setor de licitações ficou 
praticamente parado e, por isso, 
não houve abertura de certame 
para aquisições de materiais e uni-
formes escolares. Rafael Bueno foi 
questionado sobre essa licitação e 
sua elaboração. “É uma coisa chata 
para se falar, pois foi objeto de in-
vestigação. A prefeita Dina achou 
por bem não fazer esse certame 
agora porque ela queria nomear 
o secretário de Educação para que 
ele visse da melhor maneira possí-
vel como que ele queria que fosse 
feita essa compra ou esse modelo 
para escolher para distribuir para 
a população”, explicou.

A prefeita Dina Moraes, que começou a retomar secretariado com três nomeações

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Bastidores da Política
Aviso aos 'navegantes'

O Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo está acabando com a 
alegria de muitos vereadores com 
uma nova determinação, ou melhor, 
proibição. Todas as Câmara Muni-
cipais já estão sendo notificadas que 
está vedado à vereadores a prática 
de denominação de ruas e espaços 
públicos, ficando a competência 
apenas ao Executivo. Imaginem 
o 'chorororô' daqueles que acham 
que foram eleitos apenas para esta 
função. Oh dó!!!

Discurso eleitoral
Disseram no café do Ponto 

Chique, nesta quarta-feira, que 
precisou chegar o período eleitoral 
para o vereador Ney Carteiro mudar 
o discurso na Câmara de Guará. Até 
então, sua cantiga era: "vou contar 

tudo pro promotor"! Agora que 
chegou a hora de passar pelo crivo 
das urnas, se pronunciou como o 
'salvador da pátria' na tribuna da 
Casa dizendo que vai solucionar o 
problema das inundações no bairro 
do Santa Rita, buscando R$ 3,2 
milhões para as obras de macrode-
nagem no local. Ah! Não declarou 
onde vai conseguir essa dinheirama 
toda...

Prometeu, agora cumpre...
Em resposta ao delírio, digo, 

ao manifesto de Ney Carteiro na 
tribuna da Câmara de que o recur-
so para macrodrenagem no Santa 
Rita só não saiu ainda por falta de 
projeto, os governistas preparam 
o 'pega na mentira'. Corre na boca 
pequena que a liderança do prefeito 
requisitou junto ao Planejamento 
da Prefeitura de Guará uma cópia 
do referido projeto para entregar 
solenemente nas mãos do vereador 
emedebista, e ai sim, 'esperar senta-
dos pelo dinheiro', porquê...

Não convidem para...
...a mesma picanha o vereador 

Pedro Sannini e a Irene Cobradora, 
principalmente se o assunto for 
a ponte o Engenho D'Água em 
Guará!!!

Linha na 'Pipa'!!!
A decisão partidária em res-

tringir as manobras e acrobacias 
parlamentares do vereador Ronaldo 
Pipas no Legislativo de Pinda divi-
diu opiniões na cidade. Enquanto 

meia dúzia de viúvas políticas do 
pedaço lamentaram, muitos acha-
ram que a decisão em cortar as 
prerrogativas na Câmara em nome 
do PL, demorou. Aliás, dizem que 
já está passando da hora de darem 
linha na Pipa...

Provando do próprio...
...veneno, ganhou quem apostou 

que na divisão da marmita - entre 
os 'urutus' que tomaram um setor 
público de refém em Lorena - um 
daqueles que alimentou o 'porco 
tatuado' sairia respingado pela mes-
ma lavagem que encomendou a ter-
ceiros. Qualquer semelhança com 

Ney Carteiro

Ronaldo Pipas

'gente fina' que vem reclamando nas 
redes sociais no últimos dias não 
é mera coincidência'. O negócio é 
continuar pagando...

Destino Lavrinhas?!
Como pardal que come pedra 

tem que saber o..., em Cruzeiro, 
bastou um tempinho pra respirar e 
avaliar a verdade sobre o cenário 
político, hoje dominado por Thales 
Gabriel, que dois prefeituráveis 
já buscam uma saída para não 

pintarem nas urnas eletrônicas 
cruzeirenses, mesmo após alarde 
feito naquela padaria da praça 9 de 
Julho, com discurso de que fariam 
frente ao atual prefeito. E o curioso 
é que o destino de Beto do Renato e 
do atual vereador Paulo Vieira deve 
ser o mesmo: Lavrinhas. Enquanto 
o primeiro articula para sair candi-
dato ao Executivo, com apoio do Zé 
Luiz da Cunha, tucano que passou 
por quatro mandatos na cidade, o 
outro pode ter que se contentar em 
ser vice. Isso mesmo. Vivendo dias 
bem menos felizes do que esperava 
em 2016, Paulo Vieira seria o vice 
na pré-candidatura à reeleição do 
atual prefeito Sergio Ruggeri.

Já que o homem não faz
Cansados da inércia e “falta de 

palavra” de Edson Nota (PL), mo-
radores de Cachoeira criaram uma 
petição na internet para coletarem 
assinaturas para que o Estado res-
taure a histórica Estação Ferroviá-
ria. Segunda maior de São Paulo e 
antigo cartão postal de Cachoeira, 
a estação há mais de um século não 
recebe reparos. Apesar de Mota ter 
prometido durante a campanha um 
empenho para viabilizar a restau-
ração do local, em três anos não 
chegou sequer “um zap” para o de-
partamento estadual de Patrimônio 
Histórico pedindo as obras. Para o 
descontentamento da população, 
tornou-se rotina em Cachoeira o 
povo “arregaçar as mangas’ e fazer 
o trabalho de Mota, por exemplo, os 
voluntários que arrecadaram poltro-
nas e roupas de cama para doarem à 
Santa Casa no ano passado. 

Lei de Murphy
Após receber o apoio “tóxi-

co” dos vereadores Max Miranda 
(DEM) e Breno Anaya (PSC), o 
pré-candidato João Bosco Torrada 
(REDE) pode ter piorado sua in-
tenção de votos para 4 de outubro. 
Informações das redes sociais 
ventilaram nos últimos dias que o 
prefeito Edson Nota rasgou comen-
tários aos “quatro ventos” que entre 
os possíveis prefeituráveis, Torrada 
tem o perfil de sua preferência. Se a 
situação de Torrada já era delicada 
entre os que buscam mudanças na 
Prefeitura e Câmara, a notícia caiu 
como uma bomba no principal 

Paulo Vieira

grupo de discussão de Cachoeira 
no Facebook, levando diversos 
apoiadores de Torrada a afirmarem 
que repensariam seus votos.

Pegando carona
Quem diria que a decisão do 

prefeito Isael Domingues (PL) em 
criar uma comissão municipal para 
fiscalizar as reaplicações das provas 
do concurso público seria elogiada 
por dezenas de candidatos, e para 
surpresa geral, até por alguns vere-
adores de oposição no plenário da 
Câmara de Pinda. Tem gente que-
rendo saber: estes elogios seriam 
uma forma de se desculparem com 
o chefe do Executivo, já que tenta-
ram no fim do ano passado “colocar 
na conta de Isael” os problemas de 
organização cometidos pelo IUDS, 
ou pegaram carona na iniciativa, já 
que deu certo?!?! 

Respeito aos eleitores
O prefeito Fábio Marcondes 

pretende ouvir a população de Lo-
rena sobre os últimos detalhes do 
projeto de revitalização da Avenida 
Peixoto de Castro. Na contramão 
do antecessor, que ao invés de 
consultar os moradores antes de 
decisões importantes, recorria ao 
homem que arrasou os cofres pú-
blicos, Marcondes marcou para o 
próximo dia 18 uma audiência pú-
blica para a discussão dos detalhes 
do projeto que inclui seu asfalta-
mento e implantação de ciclovia. 
O encontro vai ocorrer no auditório 
da escola Milton Ballerini, com o 
objetivo de esclarecer dúvidas e 
reunir sugestões que possam con-
tribuir com o projeto.

Varada na água
Pegou mal, para o vereador Re-

nato Cebola (PV), sua postura de 
utilizar as redes sociais para criticar 
os supostos transtornos causados no 
trânsito do centro de Pinda devido 
as obras de melhorias na rua dos 
Andradas. As considerações do 
parlamentar, declaradamente opo-
sitor ao prefeito Isael, não foram 
bem aceitas pela maioria, já que 
não apresentou, junto a crítica, 
uma sugestão de como proceder a 
pavimentação da via sem o impe-
dimento do trânsito. Teve eleitor 
ironizando no Mercadão que o 
apelido do vereador - cebola - lhe 
cai muito bem, já que ele sempre 
chora sem motivo.

Bolsa de Valores
O 'sobe e desce' da pré-campa-

nha em Lorena continua rendendo 
apostas, mesmo em baixa. Por 
exemplo: Sylvio Ballerine, com 
o efeito Marietta, além de ter que 
engolir o Tanga & Cia - leia-se o 
foragido dos oficiais de Justiça, 
o que lhe sobrou além do Elcinho 
Frieira - com discurso "estou aqui, 
mas falo que estou lá" - foram os 
Longuinhos na mochila do Dr Pau-
lo Neme; já o 'terror das emprega-
dinhas' continua na mesma. Porém 
a Bartelega espera a confirmação 
de Lescura como vice para usufruir 
das obras de Fábio Marcondes em 
seu favor, uma vez que no palanque 
ele não deve subir por conta das 
'amarras'...
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A avenida Peixoto de Castro, que deve receber revitalização; Prefeitura quer ouvir moradores sobre ações

Fotos: Leandro Oliveira

Unidade de ensino atende crianças de 0 a 6 anos do bairro; investimento total chega a R$ 2 milhões

O prédio do IML, que deixa de prestar serviços após decisão de Doria

Lorena marca audiência para apresentar 
revitalização da avenida Peixoto de Castro
Com R$ 4,6 milhões, projeto promete ciclovia, sinalização e recapeamento do principal acesso da cidade

Bruna Castro
Lorena

O projeto de revitalização 
e recapeamento da avenida 
Doutor Peixoto de Castro 
será apresentado pela Pre-
feitura em uma audiência 
pública no próximo dia 18. A 
intenção da consulta pública 
é sanar as dúvidas em rela-
ção às reformas e duração 
previstas.

Além da pavimentação nos 
2.040 metros de extensão, 
também será implantada 
uma ciclovia que ligará a 
avenida à área central da 
cidade e bairros que já são 
atendidos pelo sistema.

O projeto, que deve ser en-
tregue em até quatro meses 
após a escolha da empresa 
responsável, tem orçamento 
de cerca de R$ 4 milhões e 
está em desenvolvimento 
desde 2014. O empreendi-
mento faz parte das pautas 
aprovadas no Plano Diretor, 
que prevê as obras desenvol-
vimento urbano da cidade 
para os próximos vinte anos.

Segundo o secretário de 
Obras e Planejamento Urba-
no, Marcos Anjos, os procedi-
mentos para a determinação 
da empresa responsável 
pelas obras já estão em de-
senvolvimento. “O edital está 
aberto e tem prazo mínimo 
de trinta dias de publicida-
de. Se não houver nenhum 

contraposto entre as empre-
sas que vão participar de 
imediato, já será assinado o 
contrato e dada a ordem de 
serviço”, explicou.

A falta de estrutura é uma 
das principais reclamações 
da policial militar Gleyssi Car-
valho, 46 anos, que destacou 
a dificuldade dos pedestres 
em circular pela Peixoto de 
Castro. “Acho que para com-
plementar a revitalização, 
as calçadas deveriam ser 
arrumadas. Os pedestres já 
andam pela rua em certos 
pontos devido ao estado das 
calçadas”, criticou.

Gleyssi contou que após 
a reforma da rotatória, que 
liga a avenida à rodovia 
Presidente Dutra e ao Eco 
Valle Shopping, o trânsito 
de pedestres ficou compro-
metido, sem a destinação de 
calçamento adequado.

Os moradores dos bairros 
que fazem divisa com avenida 
também se queixaram dos 
problemas causados pelos 
alagamentos causados pelas 
chuvas. “Eu acho que está 
sendo muito corrido. Pelo 
que tenho acompanhado está 
sendo feito sem nenhum tipo 
de estudo quanto a escoa-
mento de água. Com os pa-
ralelepípedos o escoamento 
é mais eficaz e ainda assim 
aqui em Lorena nós temos 
esse problema”, argumentou.

O autônomo Alan Lopes, 
28 anos, acredita que com 

a reforma a acessibilidade 
dos pedestres e ciclistas será 
reforçada. “Acredito que a 
ciclovia será um benefício 
para a cidade, já que Lorena 
possui uma enorme quanti-
dade de bicicletas” projetou.

Com foco na segurança, a 
iluminação pública é um dos 
destaques do projeto. O se-
cretário garantiu que haverá 
a troca de lâmpadas comuns 
por equipamentos de LED 
que aumentam a luminosida-
de e geram economia. Para o 
escoamento de águas pluviais 
serão instaladas bocas de 
lobo em todos os cruzamen-
tos da avenida. “Pensamos 
também na drenagem. Temos 
alguns cruzamentos em que 
serão feitas bocas de lobo. 
Já viemos trabalhando o 
entorno dessa avenida com 
redes de captação pluvial 
para que nesse momento em 
que fizesse o recapeamento 
da avenida nós pudéssemos 
tirar ou colocar tubulações, 
ou então por superfícies 
através de escoamentos nas 
guias sarjetas”.

A audiência pública será 
realizada no Ciejap (Centro 
Integrado de Educação de Jo-
vens e Adultos e Profissional) 
Milton Ballerini, às 14h30. O 
espaço fica na avenida São 
José, nº 150, na Vila Buck. 
Outras informações sobre 
o projeto estão disponíveis 
no site da Prefeitura, lorena.
sp.gov.br. 

Isael critica decisão de Doria de fechar IML de Pinda
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Descontente com a deci-
são do governador João Do-
ria (PSDB) em ordenar o 
fechamento do IML (Instituto 
Médico Legal) de Pindamo-
nhangaba, o prefeito Isael 
Domingues (PL) revelou, na 
última segunda-feira, que 
estuda levar o caso à Justiça. 
Devido à mudança, a demanda 
de Pindamonhangaba será 
absorvida pela unidade de 
Taubaté. Publicada pela secre-
taria de Segurança Pública no 
Diário Oficial, no último dia 6, 
o parecer determinou que o 
IML fechasse suas portas na 

última segunda-feira.
Em nota oficial, o Estado 

justificou que a ação faz parte 
de um processo de reorgani-
zação, e que foi também mo-
tivada pela baixa demanda de     
serviços no IML na cidade, que 
nos últimos anos registrou 
uma média de menos de uma 
necropsia (exame que deter-
mina a causa da morte) diária. 

O documento ressalta ain-
da que a decisão “não trará 
qualquer prejuízo à presta-
ção do serviço na região já 
que os dez profissionais que 
atuavam em Pinda, incluindo 
dois médicos legistas, serão 
remanejados para Taubaté 
(trecho da nota)”.

Temendo que a determina-
ção do Estado prejudique as 
famílias de Pindamonhanga-
ba, Isael prometeu fazer tudo 
que estiver ao seu alcance 
para reverter a decisão. “Es-
tamos indignados e não acei-
tamos esse ato do governo 
Doria. Vamos   tomar todas 
as medidas, se necessário 
até judiciais, para o Estado 
recuar sobre esta questão. A 
população não pode sofrer 
com essa resolução arbitrária 
e iremos lutar com toda força 
para revertê-la”.

O diretor da Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica, 
Rafael Lamana, explicou que a 
alteração gerará despesas aos 

Estado alega que unidade tem baixa demanda e centraliza serviço em Taubaté; município deve recorrer à Justiça
moradores de Pindamonhan-
gaba que necessitarão cus-
tear seus deslocamentos até 
Taubaté para terem acesso a 
exames de corpo delito ou até 
mesmo dar prosseguimento 
nos trâmites burocráticos re-
lacionados a mortes violentas 
de parentes. “Este ato foi total-
mente unilateral, o Estado nos 
informou apenas na última 
sexta-feira que fecharia o IML 
na segunda. Não concordamos 
com as justificativas do gover-
no, pois a unidade atende uma 
população de quase 180 mil 
habitantes e também recebia 
vítimas de acidentes das ro-
dovias da serra de Campos 
do Jordão”.

Fotos: Bruna Castro

Fotos: Reprodução

Educação inaugura creche no Village Santana 
e confirma entrega de uniformes e materiais

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As aulas da rede municipal 
de ensino de Guaratinguetá 
foram retomadas na última 
segunda-feira. A distribuição 
dos materiais e uniformes 
escolares será feita nos pri-
meiros dias de ano letivo, 
segundo a secretaria de Edu-
cação. O início das aulas foi 
marcado com a inauguração 
da creche do Village Santa-
na, que vai atender crianças 
de 0 a 6 anos.

A construção da escola mu-
nicipal de Educação Infantil 
Professor Sylvio de Sousa 
Mendes teve um investimen-
to de R$ 1,3 milhão, sem 
contar a mobília da unidade 
de ensino. A escola atende 
crianças do Village Santana, 
São Manoel e bairros próxi-
mos. “É importante, uma cre-
che aqui na região, pois fica 
mais próxima de casa e é de 
fácil acesso, além de parecer 

bem preparada”, afirmou a 
vendedora Simone de Souza, 
de 32 anos, mãe de aluna.

A unidade tem, além das 
salas de aula, biblioteca, 
brinquedoteca, parquinhos 
com brinquedos, jardim e 
pomar. “O valor total da obra 
ficou em R$ 1,3 milhão, fora 
todo o mobiliário que nós 
investimos. Esse valor está 
chegando, somando aos 
parquinhos, em quase R$ 2 
milhões”, confirmou a secre-
tária de Educação, Elisabeth 
Sampaio.

Para o motorista Sandro de 
Assis, a creche atende as ne-
cessidades dos moradores da 
região. “Para quem é pai ou 
mãe é melhor ter uma escola 
mais perto de casa, a gente 
se sente mais tranquilo. Eu 
moro perto, meu trabalho 
é flexível, então eu consigo 
vir até escola, ou passar aqui 
por perto caso precise”.

Entrega – Os materiais e 
uniformes escolares serão 

distribuídos nos primeiros 
dias de ano letivo, de acor-
do com Elisabeth Sampaio. 
“O material escolar já está 
aí e será distribuído na 
primeira semana. É muito 
importante que o aluno vá, 
que os pais vão até a escola 
para não ficar com coisas 
atrasadas para entregar. 
Essa primeira semana é 
exatamente para isso. Os 
uniformes também serão 
entregues, mas quero lem-
brar os pais que todos os 
alunos já têm uniformes. 
No ano passado cada aluno 
recebeu dois jogos e isso 
não é justificativa para os 
alunos irem sem unifor-
mes”, concluiu.

Segundo a secretária, os 
kits completos com unifor-
mes de verão e inverno serão 
entregues para alunos da 
educação infantil fundamen-
tal nível 1. Para os alunos do 
fundamental nível 2 serão 
entregues camisetas. “Para o 
fundamental dois não (serão 
entregues kits completos), 
pois já começamos a traba-
lhar com os adolescentes, 
que é mais difícil até para 
usar a camiseta. A gente 
permite a bermuda ou calça 
jeans com a camiseta que 
oferecemos”.

A secretária Elisabeth Sampaio, durante inauguração de creche para famílias do Village Santana, em Guará
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Da Redação
Piquete

A BR-459, estrada que liga 
Lorena ao Sul de Minas, foi 
liberada nesta quarta-fei-
ra, após ficar interditada 
por aproximadamente sete 
horas. A queda de uma bar-
reira no KM 5 da rodovia, 

na manhã da última terça-
-feira, impediu a passagem 
de veículos.

O problema foi causado 
pelas fortes chuvas que cas-
tigaram a região no início 
da semana. A estrada teve 
a operação “pare e siga” no 
período da tarde do primeiro 
dia e foi totalmente liberada 
às 18h15. Os agentes do Dnit 

(Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes) retiraram a lama e 
árvores que tomaram os dois 
lados da pista. A liberação 
foi anunciada na manhã da 
quarta-feira. 

O Vale do Paraíba e a re-
gião montanhosa da serra 
da Mantiqueira tiveram altos 
níveis de acúmulo de chuva. 

A Defesa Civil do Estado 
emitiu um alerta no começo 
da semana com a previsão 
de chuva em cerca de 120 
milímetros.

Os motoristas que preten-
dem pegar estradas de serras 
devem ficar atentos, pois o 
solo está encharcado e pode 
ocasionar deslizamentos de 
terras e quedas de barreiras.

Trecho da BR-459, em Piquete, que teve queda de ribanceira na terça

Foto: Reprodução

Trecho da BR-459
em Piquete já 
está liberada após 
queda de barreira

Chuvas fortes deixam RMVale 
em alerta para próximos dias
Região tem em torno de 43 mil pessoas vivendo em áreas de 
risco; expectativa da Defesa Civil é para chuvas de até 120 mm 

Marcelo Augusto dos Santos
Região

A Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte tem sido castigada pe-
las chuvas dos últimos dias. 
A Defesa Civil do Estado 
emitiu um alerta para áreas 
de mais risco, com previsão 
de chuva em 120 milímetros 
capazes de causar alagamen-
tos e deslizamentos de terra.

O alto volume de água é 
motivado pela chegada de 
uma frente fria ao estado 
de São Paulo, neste final de 
semana, que provocou en-
chentes na capital na última 
segunda-feira.

A Viação Pássaro Marron, 
que tem a concessão da 
linha que liga as cidades 
da RMVale à capital pau-
lista, por meio do EMTU 
(Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo), teve seu itinerário 
cancelado, já que as princi-

pais entradas de São Paulo 
estavam tomada pelas águas.

O usuário que havia com-
prado a passagem e não 
conseguiu embarcar pode 
solicitar no guichê de aten-
dimento da rodoviária o 
ressarcimento do dinheiro 
ou a remarcação da viagem.

As estradas que cortam 
a região também tiveram 
estragos, como a BR-459, 
que liga Lorena ao Sul de 
Minas. Segundo o DNIT (De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes), 
um deslizamento de terra 
bloqueou a via. 

Na semana passada a rodo-
via Deputado Nesralla Rubez, 
que liga a cidade Cruzeiro a 
Lavrinhas, foi tomada por 
lama e árvores caíram na 
segunda e quarta-feira, che-
gando a ser interditada duas 
vezes.

Segundo dados do Cema-
den (Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais) e da 

Defesa Civil, somente na 
RMVale são pelo menos 43 
mil pessoas que vivem em 
áreas de risco, com cerca de 
14 mil moradias instaladas 
em áreas propicias a desliza-
mentos e alagamentos.

As áreas estão sob monito-
ramento das unidades mu-
nicipais de Defesa Civil. Em 
situações iminentes, o órgão 
recomenda que a população 
deixe imediatamente as loca-
lidades em risco.

Águas do Piracuama e Ribeirão 
Grande estão próprias para banho

Da Redação
Pindamonhangaba

O boletim de balneabili-
dade da Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo) apontou que as águas 
dos rios Piracuama e Ribeirão 
Grande estão classificadas 
como próprias para serem 
aproveitadas por banhistas. As 
análises, publicadas na última 
semana, da água são feitas 
semanalmente próximos aos 
pontos do Bar do Edmundo, 

no Ribeirão Grande, e da Esta-
ção Centenária, no Piracuama.

De acordo com a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, a 
secretaria de Meio Ambiente 
prossegue com a monitora-
ção e conscientização junto 
à comunidade local para que 
não descartem o esgoto ou 
poluam os rios. Ao longo das 
semanas, o município dispo-
nibiliza no site pinda.sp.gov.
br o resultado dos boletins 
para que a população possa 
acompanhar a qualidade das 
águas e aproveitar os espaços 
de lazer.O Piracuama, próprio para banho, como o Ribeirão Grande, em Pinda

Foto: Reprodução

Da Redação
Guaratinguetá

Após receber informações 
do COI (Central de Operação 
Integradas) de   Guaratinguetá, 
a Polícia Militar prendeu na 
última terça-feira um homem 
acusado de cometer assaltos 
no município. 

Segundo a PM, a corpora-
ção foi acionada pela equipe 
do COI, que através de uma 
ferramenta digital de inteli-
gência descobriu que um carro 
que trafegava na entrada da 
cidade, próximo ao Recinto 
de Exposições, havia sido 
utilizado recentemente em 
roubos. Na sequência, os po-
liciais militares conseguiram 
interceptar o veículo, mas seus 

dois ocupantes conseguiram 
fugir a pé. No interior do au-
tomóvel, foram apreendidos 
dois revólveres. 

Durante patrulhamento 
pelos bairros vizinhos a PM 
conseguiu localizar um dos 
fugitivos no Jardim Prima-
vera. Na casa do homem os 
policias encontraram uma 
bomba costal (pulverizador 
agrícola), que havia sido 
furtada no início do ano da 
sede da secretaria de Meio 
Ambiente.

O criminoso foi levado ao 
Distrito Policial, permanecen-
do à disposição da Justiça por 
porte ilegal de arma de fogo e 
receptação. O outro ocupan-
te do carro não havia sido 
localizado até o fechamento 
desta edição. 

Com apoio do COI, PM 
flagra assaltante em Guará 

Da Redação
Caraguatatuba

Durante operação de com-
bate ao tráfico de drogas em 
Caraguatatuba, a Polícia Militar 
prendeu na última terça-feira 
um casal que armazenava mais 
de três mil porções de cocaína 
em uma casa no bairro Jardim 
Caputera.

De acordo com a PM, equipes 
do Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) patrulha-
vam um trecho da rua Irmã 
São Francisco, conhecido ponto 

de venda de entorpecentes, 
quando perceberam que um 
homem arremessou seu apa-
relho celular por cima do 
muro de um imóvel. 

Com as aproximações das 
viaturas, o suspeito correu e 
entrou em outra residência. 
Ao invadir o local, os PM’s 
flagraram o homem e uma 
mulher em posse de 3.225 
porções de cocaína e 11 muni-
ções calibre 32. Encaminhado 
à Delegacia de Caraguatatuba, 
o casal permaneceu preso 
por tráfico de drogas e posse 
ilegal de arma de fogo.

Casal preso com alta quantidade 
de cocaína em Caraguatatuba 

Da Redação
Pindamonhangaba

Flagrado traficando crack, 
um jovem de 24 anos foi 
preso pela Polícia Militar na 
madrugada da última terça-
-feira em Pindamonhangaba.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma equipe 
da PM patrulhava um trecho 
do bairro Castolira quando 
desconfiou da atitude de um 
pedestre que demonstrou 
nervosismo com a chegada 

da viatura. 
Na abordagem os poli-

ciais encontraram com o 
suspeito uma sacola com 
16 pedras de crack, emba-
lagens e um caderno com 
anotações da contabilidade 
da venda do entorpecente. 

O jovem, que já possuía 
antecedentes criminais, 
foi preso e encaminhado 
à Delegacia de Pindamo-
nhangaba, onde aguarda 
transferência para algu-
ma unidade prisional da 
região.

Traficante de crack preso em Pinda
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Reunião entre o prefeito Marcus Soliva e moradores do Paulo Magalhães, que receberam a regularização

Loteamento Paulo Magalhães é 
regularizado em Guaratinguetá
Soliva confirma ação para entrega de escrituras aos proprietários na última terça-feira

Vazamentos de água nas 
residências geram desperdício

Da Redação
Piquete

De acordo com o Instituto 
Trata Brasil, uma torneira go-
tejando pode desperdiçar até 
46 litros de água diariamente, 
o que representa um desper-
dício mensal de 1.380 litros 
de água, que corresponde a 
uma das maiores causas de 
desperdício de água no Brasil.

Os vazamentos de água 
nas residências na maioria 
das vezes não são facilmente 
perceptíveis, mas atitudes 
simples auxiliam na identifica-

Águas Piquete orienta sobre medidas de controle 
e redução dos vazamentos internos de água

ção do problema, evitando um 
aumento do custo da fatura no 
final do mês.

De acordo com a gerente 
operacional da Águas Piquete, 
Indiara Jogas, ações simples 
podem prevenir e detectar 
as perdas de água nas resi-
dências.

“A princípio recomenda-se 
verificar o funcionamento do 
hidrômetro quando as caixas 
d’água estiverem cheias. Se ele 
estiver girando sem nenhuma 
utilização de água, então pode 
haver perda em algum lugar” 
explica a gerente.

Segundo Jogas, a verificação 

também deve ser realizada em 
outros pontos da casa como 
torneiras, chuveiros, registros 
e válvulas de descarga, e em 
pontos de umidade nas pare-
des ou pisos.

“A adoção dessas medidas de 
fiscalização auxilia no processo 
de controle do consumo cons-
ciente da água. Caso o consu-
midor tenha dúvidas, a Águas 
Piquete disponibiliza um guia 
de orientação de como identi-
ficar os vazamentos internos 
de água. Basta acessar o site 
www.iguasa.com.br e clicar 
em informações para você”, 
acrescenta Jogas.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foram entregues as escri-
turas de moradias do lote-
amento Paulo Magalhães, 
que passou pelo processo de 
regularização fundiária. A en-
trega foi realizada na última 
terça-feira, em cerimônia na 
Prefeitura de Guaratinguetá. 
O processo foi conduzido pela 
própria administração mu-
nicipal, diferente de outros 
bairros que foram regulari-
zados.

Segundo o prefeito Marcus 
Soliva (PSB), a regularização 
não contou com auxílio de 

programas como o Cidade 
Legal, que tem sido utilizado 
pelo Executivo em outros 
processos de regularizações, 
como aconteceu com o lo-
teamento São Sebastião, em 
2017, e atualmente no bairro 
Retiro.

“Paulo Magalhães é um lo-
teamento pequeno”, afirmou 
Soliva. “O cidadão investe 
dinheiro de uma vida num 
imóvel, constrói sua casa e 
não consegue ter a escritura 
definitiva. Ter essa regu-
larização, é esse foco que 
estamos dando nesse quesito 
de infraestrutura, não só 
nesses loteamentos, mas em 
todos os outros que estamos 

trabalhando”, destacou o 
prefeito, sobre o espaço, que 
fica próximo ao Santa Luzia.

São ao todo dez imóveis re-
gularizados, de acordo com o 
Executivo. O processo foi mais 
simples devido ao número 
de escrituras e pela indepen-
dência da Prefeitura em fazer 
esse processo sem precisar do 
auxílio de programas estadu-
ais. “Foi mais simples, foi feita 
pela nossa administração. Em 
nossa equipe de regularização 
fundiária nós temos o enge-
nheiro Luiz Magalhães que 
conhece toda essa parte de 
loteamento. Quando a gente 
tem possibilidade de regula-
rizar por nós mesmos, nós 
partimos por esse caminho”, 
enfatizou.

Segundo Soliva, parte da 
regularização da região do 
Pingo de Ouro, Retiro 1 e 2, 
está sendo feita pela Prefei-
tura. Outra parte conta com 
parceria com o programa 
Cidade Legal e o Itesp (Fun-
dação Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo).

Foto: Reprodução PMG

Ubatuba avança em regularização de áreas clandestinas
Sato projeta tirar outras vinte mil moradias da ilegalidade

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após mais de uma década 
de espera, as 18 famílias do 
núcleo habitacional Carmem 
Lúcia, em Ubatuba, receberam 
na última semana o certifica-
do de regularização de seus 
imóveis. Para tentar estender 
o benefício para cerca de 
outros vinte mil moradores 
até o fim do ano, a Prefeitura 
iniciou os processos para tirar 
da clandestinidade outras 14 
áreas da cidade litorânea.

Com a presença do prefeito 
Délcio Sato (PSD) e autorida-
des municipais, a cerimônia 

de entrega dos documentos 
lotou o Teatro Municipal de 
Ubatuba, na última quar-
ta-feira. Na ocasião, alguns 
moradores do Carmem Lúcia 
não esconderam a emoção ao 
receberem as escrituras de 
suas casas, que os garantirá 
mais segurança jurídica e 
valorização dos imóveis no 
mercado imobiliário.

 De acordo com o secretário 
de Habitação, Carlos Peixoto, 
a regularização do núcleo 
habitacional foi iniciado no 
fim de fevereiro de 2018. 
Ele explicou que apesar da 
Prefeitura de Ubatuba pos-
suir um convênio com o Go-

verno do Estado, através do 
programa ‘Cidade Legal’, o 
Carmen Lúcia foi retirado da 
clandestinidade através de um 
processo realizado na esfera 
municipal. “Tratava-se de uma 
área ocupada irregularmente, 
composta por terrenos públi-
cos e privados, localizada na 
região central da cidade. Das 
18 famílias que pleiteavam a 
regularização de seus imóveis, 
há cerca de dez anos, a maio-
ria é formada por caiçaras”. 

Peixoto destacou que estão 
avançados os trâmites de 
regularização dos núcleos ha-
bitacionais Angelim, Caiçara, 
Gurilândia, Jardim Itaipava, 
Poquinha e Sitieto. “Já temos 
outras 14 áreas irregulares 
aprovadas pelo programa ‘Ci-
dade Legal’, sendo que 6 delas 
receberão em breve o levan-
tamento topográfico. Faremos 
o possível para agilizar estes 
trabalhos, com a expectativa 
de até o fim do ano garantir 
que outras vinte mil moradias 
sejam legalizadas”, ressaltou. Evento de entrega da documentação para famílias de área clandestina, agora regularizadas em Ubatuba

Foto: Divulgação PMU
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-

lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Mur i lo, a 
partir de 50.00. Ca-
minhão 3/4. Trabalho 

qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 

Vende-se uma área 
na Vila Brito de 44 
metros de frente por 
30 metros de fun-
do; sendo 7 terrenos 
medindo 6x30m e 
1 terreno medindo 
8x30m. Endereço: 
Avenida Juscelino 
Kubitschek. Conta-
to: Eloiza (12)99113-
1430
Vende-se terreno na 
Vila Passos no an-
tigo ferro velho de 
514m², no valor de 
R$ 250.000,00 (du-
zentos e cinquenta 
mil reais). Contato/; 
Eloiza (12)99113 -
1430

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 

Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 

cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
m inas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabe los, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impressora 
HP Deskjet, sem fio. 
Impressora e Scan-
net, Só R$ 150,00. 
Te lefone: 99676 -
2177

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

riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 

fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 06/2020– PROC. Nº 730/19

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição 
sob demanda de material de Comunicação visual, conforme as necessidades 
apresentadas, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objetos as empresas:
EMPRESA: GRAFICA DO PATRONATO LTDA ME CNPJ Nº: 27.179.316/0001-49
VENCEDORA DO ITEM: 01
Valor Total: R$ 54.270,00(cinquenta e quatro mil duzentos setenta reais)
EMPRESA: TALLES FLAVIO BRITO MEI CNPJ Nº: 23.366.587/0001-52
VENCEDORA DO ITEM: 02
Valor Total: R$ 48.300,00(quarenta e oito mil e trezentos reais)
EMPRESA: DANPRINT COM. E SERVIÇO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
CNPJ Nº: 24.355.951/0001-41
VENCEDORA DOS ITENS: 03,06,07,08
Valor Total: R$ 231.764,00(duzentos trinta e um mil setecentos sessenta e quatro 
reais)
EMPRESA: L.R. DE OLIVEIRA COMUNICAÇÃO ME CNPJ Nº: 67.293.225/0001-54
VENCEDORA DO ITEM: 04
Valor Total: R$ 119.700,00(cento e dezenove mil e setecentos reais)
EMPRESA: W.L. DE AQUINO COM. ATACADISTA DE PROD. EM GERAL
CNPJ Nº: 05.776.595/0001-95
VENCEDORA DO ITEM: 05
Valor Total: R$ 25.340,00(vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais)
EMPRESA: MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ Nº: 15.292.830/0001-07
VENCEDORA DO ITEM: 09
Valor Total: R$ 164.340,00(cento sessenta e quatro mil trezentos e quarenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso e Data de Abertura para as Propostas de 

PreçosTomada de Preço n°. 19/2019 – Proc. nº. 721/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto na
TOMADA DE PREÇO n°. 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. O presidente e Equipe de Apoio 
comunicam que o recurso apresentado pela empresa CARLOS PEREIRA 
ARAUJO CONSTRUÇÃO ME, contra a empresa FERRAZ FILHO ENGENHARIA 
EIRELI, foi conhecido, mas não provido, e o recurso apresentado pela empresa 
OSAKA CONSTRUTORA EIRELI, foi acolhido, tornando-a HABILITADA, conforme 
Pareceres Jurídicos nº 90/2020 e n° 91/2020. Fica marcado para o dia 19/02/2020 
às 14:00 hrs a abertura dos envelopes propostas. 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 07/2020 - PROC. Nº 732/2019.
O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na 
Modalidade Ata de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, aquisição
de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Atenção Básica e dos
eventos da Vigilância Epidemiológica, pelo período de 12 (doze) meses. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação: Pregão Presencial 

Nº 13/2020 PROC. Nº 738/2019
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para as unidades de 
saúde do município de Lorena, pelo período de 12 meses. A alteração no edital 
consta: no descritivo dos itens 25 e 26, no Anexo I - Termo de Referência e IV – 
Modelo de Proposta Comercial. O restante permanecerá inalterado.
Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Tomada de Preços Nº 03/2020 PROC. Nº 67/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a realização de serviços de melhoria em iluminação
pública nos Bairros do Aterrado, Vila Cristina e Vila Portugal, a realizar-se às 
09h30min do dia 06 de março 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.

UNIODONTO – COOPERATIVA ODONTOLÓGICO
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A presidente da UNIODONTO VALE HISTORICO – Cooperativa 
Odontológico, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, I, dos 
estatutos sociais, convoca os cooperados para se reunirem em 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará na sede da 
Cooperativa, na  Praça Dr. Gama Rodrigues nº 365 - Bairro da Cruz 
- Lorena - SP. às 18 horas, do dia 10 de março de 2020 em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus cooperados. 
Caso este número não seja atingido, reunir-se-ão, no mesmo dia e local, 
em segunda convocação às 19:00 horas coma a presença de metade 
mais um de seus cooperados, ou em terceira convocação, as 20:00 
horas, com no mínimo de 10 (dez) cooperados presentes, para deliberar 
a seguinte ordem do dia:
I - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de 
parecer do conselho fiscal, compreendendo: 
a) Relatório da gestão;  
b) Balanço levantado em 31 de dezembro do ano anterior;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas
II – Destinação das sobras ou rateio das perdas;
III – Planos de trabalho e orçamento-programa formulados pelo Conselho 
de Administração;
IV – Fixação do pró-labore para a Diretoria Executiva e da cédula de 
presença para os  membros do Conselho de Administração, Técnico 
e Fiscal; 
V– Eleger membros do Conselho fiscal;
VI– Fixação do valor de contribuição ao Fundo de Marketing;
VII- Eleição de um delegado e dois suplentes para representar a sociedade 
junto à  Uniodonto Paulista – Federação das Cooperativas Odontológicas 
do Estado de São Paulo e à Uniodonto do Brasil – Central Nacional das 
Cooperativas Odontológicas.
Para efeito de “quorum” de instalação, o número de cooperados existentes 
com direito a voto é de 95 (noventa e cinco) 
 Lorena, 03 de fevereiro de 2020.  

Dr ª Wanda Maria Ricota de Mello
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de 
conformidade com o § 4º do artigo 9º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 
de maio de 2000, faz saber, que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará 
Audiência Pública para Avaliação e Cumprimento das Metas Fiscais, 
relativa ao 3º Quadrimestre de 2019, no seguinte local, data e horário:
Local – PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02
Data – 20 de fevereiro de 2020
Horário – 10 horas
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem 
desta Audiência Pública.
Lorena, (SP), 10 de fevereiro de 2020.

FÁBIO MARCONDES
Prefeito Municipal
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Suspeita de contágio por 
coronavírus em mulher
de Aparecida é descartado 
no Hospital Frei Galvão

PREFEITURA DE LORENA

O GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
DE LORENA torna público e dá ciência ao Credenciamento nº 02 da Unidade Pública 
Dispensadora de Talidomida, Ambulatório de Especialidades II, localizado na Rua Tupi, nº 
350, Vila Hepacaré, Lorena – SP, CNPJ: 47.563.739/0001-75 sob responsabilidade legal de 
Imaculada Conceição Magalhães e responsabilidade técnica do farmacêutico Carlos Alberto 
Pereira Barros, nº CRF: 44.821, sob protocolo nº 209/20 de 05/02/2020, de acordo com a 
Resolução – RDC Nº 11 de 22 de março de 2011.

Imaculada Conceição Magalhães
Secretária Municipal de Saúde

Lorena dobra número de casos de dengue e 
Prefeitura intensifica ações contra o Aedes
Descumprimento de notificação gera multa de até R$ 1.104,40; Executivo pede apoio após 632 casos

Caçamba recebe entulhos e resíduos, alvo de atenção de trabalho da Prefeitura de Lorena contra a dengue

Foto: Rafaela Lourenço

Rafaela Lourenço
Lorena

Uma semana após declarar 
epidemia de dengue, Lorena 
quase duplicou o número de 
casos da doença. O município 
registrou 632 confirmações e 
cerca de 700 suspeitas de con-
taminação. Temendo que o 
período de chuvas alavanque 
ainda mais a contaminação, 
a Prefeitura intensificou as 
ações contra o Aedes aegypti 
e aplicação de multas de R$1 
mil por falta de limpeza em 
residência ou terrenos.

De acordo com os dados 
divulgados na última quarta-
-feira pelo departamento de 
Vigilância Epidemiológica, a 
cidade confirmou mais 352 
casos após os 280 que decre-
taram a epidemia da doença. 
Quase a mesma quantidade 
de confirmações representa 
os pacientes que aguardam 
o resultado laboratorial: 692.

Além do Hospital de Campa-
nha, que segue com os aten-
dimentos anexo à Santa Casa 

de Misericórdia de Lorena, das 
7h às 17h, para desafogar a 
demanda no Pronto Socorro 
e agilizar os diagnósticos, 
a Prefeitura intensificou as 
ações contra o mosquito 
transmissor. 

Foram realizados mutirões 
de limpeza nas regiões de 
maior aparição da doença 
como o Parque das Rodovias.

Segundo a Prefeitura, foram 
intensificados os trabalhos do 
carro de fumaça e dos agen-
tes de campo da Vigilância 
Epidemiológica, que visitam 
as residências e fazem as 
nebulizações.

A população pode auxiliar 
o Executivo denunciando à 
Vigilância Sanitária, localizada 
na rua Benedito Marcondes 
de Moura Sobrinho, nº 38, 
no bairro do São Roque, casos 
como terrenos com mato, in-
festação de insetos e possíveis 
focos do mosquito. Basta o 
morador comparecer à secre-
taria de Saúde portando um 
documento oficial com foto 
e informar detalhes do local 

como a ocorrência e pontos 
de referência.

A partir da data de noti-
ficação, o proprietário terá 
dez dias para providenciar a 
limpeza. Se descumprir será 
sujeito a pagamento de multa 
de 20 a 40 Ufesp’s (Unidade 
Fiscal do Estado de São Pau-
lo), que equivale a R$ 27,61 
cada, ou seja, de R$ 552,20 a 
R$1.104,40.

Região – Guaratinguetá 
registrou 889 notificações até 
a última quarta-feira, sendo 
325 casos confirmados e 106 
que aguardam resultados 
laboratoriais. Aparecida, de 
acordo com a secretaria de 
Comunicação, apresentou 
170 positivos e 89 em espera. 
A vizinha Potim, que também 
segue em epidemia, divulgou 
cerca de oitocentos casos da 
doença neste ano e aguar-
da por outros quatrocentos 
exames.

Por outro lado, aparece 
Ubatuba com 153 notifica-
ções, apenas 13 confirmações 
e 118 casos suspeitos.

Da Redação
Guaratinguetá

O caso suspeito de contami-
nação pelo novo coronavírus 
em uma mulher de Aparecida 
foi descartado. A paciente, de 
76 anos, está internada no 
Hospital Frei Galvão, de Gua-
ratinguetá, e deve receber alta. 
A informação foi divulgada por 
nota pela secretaria de Saúde 
da cidade. Ela ainda ficará sob 
atenção com recomendações 
do corpo médico.

De acordo com a secretaria, 
a suspeita foi descartada pelo 
CVE (Centro de Vigilância 
Epidemiológica Estadual e 
Federal) por “não atender 
ao protocolo de definição de 
caso”.

O Hospital Maternidade Frei 
Galvão revelou que a mulher já 
está com previsão de alta, mas, 
por precaução, será recomen-

dado que ela evite frequentar 
locais aglomerados e receber 
visitas nos próximos 14 dias.

A paciente foi orientada a 
procurar um serviço médico 
imediatamente, caso apresente 
novos sintomas ou tenha agra-
vamento dos sinais que leva-
ram à suspeita de contágio da 
doença que atingiu milhares 
de pessoas na Ásia e Europa.

A mulher procurou o aten-
dimento do hospital na cidade 
vizinha no último domingo. 
Além dos sintomas, chamou 
atenção dos médicos a infor-
mação de que a paciente re-
tornou de viagem a Dubai, nos 
Emirados Árabes, país que tem 
ocorrências confirmadas do 
coronavírius. O caso suspeito 
foi acompanhado de perto pela 
Vigilância Epidemiológica de 
Guaratinguetá.

RMVale e o coronavírus – 
Este não é o único caso com 
suspeita da doença na Região 

Metropolitana do Vale do Pa-
raíba. Uma mulher de 51 anos 
está internada em São José 
dos Campos, desde o final de 
janeiro, também com sintomas 
do novo coronavírus. Ela retor-
nou de uma viagem à China, 
epicentro da doença. A cidade 
já havia descartado o caso de 
um homem, que também havia 
voltado da China em janeiro. 
Outros casos suspeitos chega-
ram a ser descartados.

O Ministério da Saúde des-
tacou que os números podem 
variar com o dos municípios. 
Até a manhã desta segunda-fei-
ra eram 11 casos suspeitos no 
Brasil. Em todo mundo, o novo 
coronavírus já ultrapassou 
o total de mil e cem mortes, 
com mais de 43 mil pessoas 
infectadas. Além da China, 
onde foram registrados os 
primeiros casos confirmados, 
vinte e seis países já confirma-
ram contaminações.

Paciente de 76 anos apresentou sintomas da doença 
depois de retornar de viagem a Dubai; médicos 
pedem acompanhamento para período pós liberação

O hospital Frei Galvão tratou da paciente que teve caso de coronavírus descartado nesta terça-feira

Foto: Rafaela Lourenço

Guará abre vagas para Oficina
de Carnaval para a terceira idade

Da Redação
Guaratinguetá

Durante os dias que an-
tecedem o Carnaval, os fo-
liões começam a preparar 
suas fantasias e adereços, 

mas quem pensa que isso 
é só para os jovens está 
bem enganado. O Fundo 
Social de Solidariedade de 
Guaratinguetá realiza no 
próximo dia 18, às 15h, 
uma Oficina de Carnaval 
em preparação ao baile 

de máscaras da terceira 
idade.

No curso, realizado na 
sede do Fundo Social, os 
idosos vão aprender a con-
feccionar suas fantasias e 
serão oferecidos acessórios 
como tiaras, máscaras e 
outros enfeites para animar 
a festa.

Os interessados em par-
ticipar do workshop não 
precisam se inscrever. Basta 
ir até a sede do Fundo Social 
de Guaratinguetá, que fica 
na rua Sargento Baracho, 
n°79, no bairro Vila Paraíba.

O baile de máscaras da 
terceira idade, que é re-
alizado todos anos pela 
Prefeitura, está programado 
para acontecer no próximo 
dia 20, o primeiro dos cinco 
dias de festa.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Cruzeiro investe em iluminação em 
parceria para ampliar segurança
Centro recebe melhorias em 650 pontos de luz; terceira mais violenta da região no 
último ano, cidade aposta em parceria com a EDP para implantação do novo sistema

Lucas Barbosa
Cruzeiro 

Terceira cidade da re-
gião com mais assassinatos 
no ano passado, Cruzeiro 
aposta na modernização de 
seu sistema de iluminação 
pública para garantir mais 
segurança à população. 
Através de um investimento 
de R$ 100 mil e uma par-
ceria com a concessionária 
de energia elétrica EDP, o 
município iniciou na últi-
ma semana a instalação de 
lâmpadas modelo LED em 
650 pontos de luz na região 
central. 

De acordo com o secretá-
rio de Desenvolvimento Ur-
bano e Rural, Rodolfo Sca-
milla, Cruzeiro se inscreveu 
em 2019 para participar de 
um concurso promovido 
pela EDP que selecionou 
projetos públicos e privados 
de eficiência energética que 
apresentaram alternativas 
para a conservação, econo-
micidade e o uso racional da 
energia elétrica. A proposta 

de Cruzeiro, que consistia 
na substituição das lâm-
padas a vapor e mercúrio 
pelas de modelo LED (mais 
econômico e com maior po-
tencial de luminosidade), foi 
uma das escolhidas.  

Assim, a concessionária 
contemplou a cidade no 
início de 2020 com a doação 
de quinhentas lâmpadas 
LED’s. Em contrapartida, a 
Prefeitura investiu cerca 
de R$ 100 mil na aquisição 
de outras 150 lâmpadas e 
na contratação da empre-
sa KMR Energia, sediada 
em São Paulo, que desde 
a última semana atua na 
substituição dos pontos de 
luz das principais vias do 
Centro. Enquanto as dos 
tipos anteriores consumiam 
cerca de 400 watts, as novas 
gastam apenas 120 watts, o 
que de acordo com o Execu-
tivo resultará numa redução 
de quase metade dos gastos 
com energia elétrica da re-
gião central do município. 
“Nossa expectativa é que 
esse serviço de melhorias 
seja concluído até o fim de Trabalho de troca de lâmpadas em Cruzeiro; ação em parceria com a EDP é aposta para ampliar segurança
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março. Além da Rua 2 à Rua 
10, serão contempladas as 
demais vias entre as ruas 
Doutor Othon Barcelos e 
Doutor Theodoro Barbosa. 
Certamente, o Centro mais 
iluminado inibirá a ação de 
criminosos e garantirá uma 
maior sensação de seguran-
ça as famílias de Cruzeiro”, 
ressaltou Scamilla. 

O chefe da pasta revelou 
que já foram iniciados os 
estudos de viabilidade e de 
captação de recursos para 
a implantação de lâmpadas 
LED nos outros mais de seis 
mil pontos de luz distribuí-
dos pela cidade.  

Dados – Segundo o Exe-
cutivo, a modernização do 
sistema de iluminação pú-
blica faz parte de um plano 
de ações do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (SD) para 
tentar conter o aumento 
da violência em Cruzeiro, 
que no ano passado teve 29 
moradores vítimas de assas-
sinatos. O montante repre-
senta um aumento de 52% 
comparado ao de 2018, que 
foi de 19 registros. 

O número de roubos cres-
ceu 8%, saltando de 124 
para 135 ocorrências. 

As estatísticas da SSP 
(Secretaria de Segurança 
Pública) apontaram Cruzei-
ro como a terceira cidade 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) com mais 
mortes violentas em 2019, 
ficando atrás apenas de São 
José dos Campos e Taubaté. 

Carnaval de Cunha deve receber 50 mil pessoas neste ano
Da Redação
Cunha

Conhecida pelas baixas 
temperaturas no inverno, 
paisagens naturais e ar-
tesanatos, Cunha se torna 
um ponto obrigatório para 
quem gosta de Carnaval 

de rua.
A Prefeitura estima que 

cerca de cinquenta mil pes-
soas devem passar ao logo 
dos cinco dias de festa. Se-
rão diversas atrações que 
se apresentarão na praça da 
Matriz, onde foi montada a 
estrutura principal da festa.

O local conta com palco e 

praça de alimentação, além 
de isolamento do espaço das 
apresentações e das ruas 
do entorno para garantir 
conforto e segurança para 
a população e turistas.

A festa começa na sex-
ta-feira, às 22h, com apre-
sentação de DJ, e depois o 
grupo de pagode Batuke 

Geral finaliza a primeira 
noite. Ao longo dos dias 
terão diversos desfiles de 
bloco de rua como Dragões 
do Morro, Pé de Cana e Só 
Alegria.

O domingo terá uma ma-
tinê para as crianças e um 
concurso de melhor fantasia 
infantil, com apresentação 

da Esquadrilha do Samba e 
Banda Furiosa às 17h e 20h.

A segunda-feira, dia do 
tradicional Bloco das Pi-
ranhas, deve atrair vinte 
mil foliões, onde homens 
se fantasiam com roupas 
femininas. A programação 
completa está disponível no 
site cunha.sp.gov.br.


