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Câmara de Pinda 
aprova mudanças 
na lei dos taxistas
Ação deve abrir sessenta novos postos de trabalho 
com “motorista adicional”; medida aguarda sanção

Aprovada por unanimidade 
pelos vereadores, a nova lei 
dos taxistas de Pindamo-
nhangaba promete trazer 
não somente benefícios para 
os moradores, mas também 
para os trabalhadores do 
ramo.

O projeto de lei criado 
pelo vereador Rafael Goffi 
(PSDB) foi aprovado, na últi-

ma sessão, com o objetivo de 
renovar a regulamentação 
dos motoristas de táxi da 
cidade. A lei que regulamen-
tava este tipo de trabalho era 
da década de 1970. Além de 
atender um pedido dos tra-
balhadores, a norma conta 
com a criação do motorista 
adicional, isso é, o mesmo 
carro poderá ser dirigido por 

duas pessoas em diferentes 
turnos. Atualmente isso não 
é possível, pois a legislação 
municipal permite que só 
uma pessoa tenha a licença. 

O relator explicou que com 
esse projeto a população irá 
sentir melhorias no atendi-
mento, porque serão mais 
carros disponíveis. 

Táxis de ponto na praça na região central de Pinda; cidade passa a contar com novas regras para o setor 

Foto: Bruna Silva

Avenida Getúlio Vargas, que já "vestiu a fantasia" de Avenida do Carnaval, em Guaratinguetá; cidade faz últimos ajustes para desfiles de escolas

Oesg tem 
acordo com 
escolas para 
desfile 2020

A Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Gua-
ratinguetá) definiu que os 
jurados do Carnaval deste 
ano serão do Rio de Janei-
ro e São Paulo. A situação 
causou discórdia entre as 
escolas, mas o órgão conse-
guiu adesão à proposta duas 
semanas antes do desfile.

Diferente dos dois últimos 
anos, quando apenas pau-
listas compunham o júri, a 
Oesg deu voto de minerva e 
optou por julgadores mistos, 
em janeiro. Uma divergência 
entre agremiações sobre a 
escolha do júri levantou a 
possibilidade, extraoficial, 
de desistência da competi-
ção por parte de algumas 
escolas. Com a confirmação, 
a Oesg deve contratar duas 
empresas: uma paulista e 
outra fluminense.
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Dengue mata
homem de 81 
anos Cruzeiro

Cruzeiro registrou, na úl-
tima quinta-feira, a primeira 
morte em decorrência da 
doença em 2020. Com 961 
casos, a Prefeitura promete 
intensificar as ações de cons-
cientização e de combate ao 
Aedes Aegypti. Na manhã da 
última sexta-feira, a secre-
taria de Saúde confirmou 
que Osvaldo Raimundo da 
Silva, que tinha 81 anos, foi 
vítima da dengue. Morador 
do bairro Parque Primavera, 
Silva estava internado desde 
o último dia 5 com quadro 
hemorrágico.
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Aparecida tem 
acerto com 
médicos após 
fim de contrato

Após o fim do contrato 
com a organização social 
Instituto Lagos, a Prefeitura 
de Aparecida contratou pro-
fissionais da saúde através 
de RPA (Recibo de Pagamen-
to Autônomo) para dar con-
tinuidade aos atendimentos 
das UBS (Unidades Básicas 
de Saúde). A medida é provi-
sória e antecede o processo 
seletivo que será aberto pelo 
Executivo para contratação 
temporária de novos profis-
sionais, antes da convocação 
dos aprovados do concurso 
público municipal.
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Após uma investigação 
de quase seis meses da PF 
(Polícia Federal), o Gaeco 
(Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado) prendeu na manhã 
da última sexta-feira três 
moradores de Lorena acusa-
dos de participarem de um 
esquema de fornecimento 
de armas e drogas para 
uma facção criminosa do 
Rio de Janeiro que atua em 
outros estados. De acordo 
com a PF, foi apurado que 
uma quadrilha de Lorena, 
que tinha ligação com cri-
minosos de outras cidades 
paulistas e de Minas Gerais, 
transportava grandes car-
gas de entorpecentes.

Trio é preso 
por abastecer 
facção carioca 
em Lorena
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Ubatuba reforça 
fiscalização de 
praias contra 
turismo ilegal

Ubatuba articulou uma 
operação em conjunto à se-
cretaria de Turismo, a Comtur 
(Companhia Municipal de 
Turismo), polícias Ambiental 
e Marítima e GCM (Guarda 
Civil Municipal) para comba-
ter o turismo ilegal na região 
das praias. Foram realizadas 
fiscalizações pelas áreas das 
praias do Cedro, Deserta, Saco 
das Bananas e Simão. A ação 
orientou os turistas sobre as 
práticas consideradas ilegais 
como acampamento irregular 
e o turismo predatório, que 
consiste na destruição ou 
danos no espaço ambiental, 
uma vez que os locais visi-
tados pela operação são de 
difícil acesso e por isso são 
escolhidos para a prática do 
turismo ilegal.

Pág. 6 A Santa Casa de Cruzeiro, onde estava internado o paciente idoso que faleceu na quinta-feira por dengue
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Atos e Fatos
“Há muitas razões para 
duvidar e uma só para crer”

Márcio Meirelles  Carlos Drummond de Andrade

O CREPÚSCULO DO LÍDER
O crepúsculo do líder do partido 

dos trabalhadores no país coincide 
com o desmanche da esquerda no 
mundo.

Não há o que reorganizar na 
esquerda, principalmente no Brasil, 
é preciso refunda-la com novas li-
deranças e ações em um mundo de 
inteligência artificial. A esquerda 
virou mão de direção!

O personagem Lula foi constru-
ído no período da revolução de 64.

O país se projetava com grandes 
investimentos na indústria automo-
bilística e era preciso dar um ar de 
“liberdade” para os trabalhadores, 
criação de sindicatos. Na política a 
criação de dois partidos para dar um 
ar de democracia: Arena e MDB, até 
que o congresso foi fechado. 

A farsa não ia dar certo!
O operário Lula desponta no 

movimento sindical como filhote 
do modelo varguista de controle 
dos sindicatos.

 A elite industrial manda para 
o Estados Unidos o líder operário 
para conhecer o sistema sindicalista 
americano. 

Conheceu a Ford nos Estados 
Unidos.

A relação patrão e operário, 
idealizado por Getúlio Vargas, onde 
os sindicatos são subordinados ao 
Estado, com a criação do Ministério 
do Trabalho, que exercia o controle 
financeiro dos sindicatos: a presen-
ça obrigatória do Ministérios nas 
assembleias; definição do sindicato 
como órgão colaborador do Estado; 
proibição de funcionários públicos 
e estrangeiros nos sindicatos e a 
garantia de proteção para agradar 
os trabalhadores, a criação da Con-
solidação das Leis Trabalhistas, 
Institutos de Previdência.

Como sempre Getúlio compen-
sava as elites, que se sentiram tão 
inseguras, com tantos direitos aos 
trabalhadores. 

O governo para acalmar a classe 
empresarial define o salário e criou a 
lei do salário-mínimo. Quem define 
o salário é o governo.

Nos anos 40, o movimento sindi-
calista volta a ganhar forças, mesmo 
com as leis restritivas impostas por 
Getúlio, mas é durante a década de 
1960 que a luta sindical atinge o 
seu ápice.

É neste caldeirão social que 
surge a figura de Lula, construído 
pela ditadura, mas cooptado pelos 
intelectuais de esquerda que o usam 
para confrontar os militares.

Lula percebe claramente que es-
tava sendo usado pelos intelectuais 
e gozava de prestígio junto a elite 
industrial brasileira (FIESP) e as 
multinacionais. A Lava Jato prova 
esta mobilidade do líder operário 
nas multinacionais, empreiteiras e 

no setor bancário.
A história comprova que Lula 

soube, apesar de não ser letrado, que 
poderia aliar-se a elite dominante e 
ser o líder de massas de seus compa-
nheiros. Magistralmente cumpriu este 
duplo papel.

A Lava Jato comprovou as re-
lações de Lula com os grandes em-
presários nacionais e os grandes 
empreiteiros de estreita relação com 
o poder. O modelo getulista!

Ainda, no período que esteve 
detido pela ditadura tinha regalias do 
poder. O ex-Delegado Tuma compro-
vou tal fato.

Desta mesma época, ainda no 
regime militar, a construção de um 
anti-líder ao movimento sindical que 
saiu do controle do governo, ou seja, 
subestimaram a capacidade política 
de Lula.

Tudo indica que trouxeram, em 

1977, para o país Luiz Medeiros, 
filiado ao partido comunista, a luta 
armada, com passagem pelo Chile e 
finalmente Cuba, foragido e perse-
guido pela ditadura militar, refugiado 
na Rússia, onde estudou política, 
filosofia.

Trabalhador braçal, imigrante 
como Lula, voltou clandestinamente 
ao país(?), seu nome não constava 
de nenhuma lista de procurados pela 
polícia política.

Medeiros se junta ao pelego Joa-
quinzão um líder sindical de forte re-
presentação junto aos sindicatos. Um 
homem simples e de pouca cultura.

Em 1984 foi eleito vice-presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos e 1986 
assume a presidência da Confedera-
ção Geral dos Trabalhadores (CGT) 
o maior sindicato da América Latina 
reunindo a ala mais conservadora 
do sindicalismo e fazendo cerrada 
oposição à CUT (Central Única dos 
Trabalhadores).

Reconduzido à presidência do 
Sindicato dos Metalúrgicos, em 1987, 
foi acusado por adversários de ter uma 
caríssima campanha financiada com 
recursos da FIESP, a mesma elite que 
criou Lula.

Medeiros entrou para a política 
pelo partido de Paulo Maluf e Lula 
com o seu partido dos trabalhadores. 
Medeiros abandonou a política e 
Lula tentando reerguer o partido dos 
trabalhadores onde não existem mais 
intelectuais, admiradores e as tetas do 
governo para financiar movimentos 
políticos de rua.

Em resumo, dois líderes natos que 
souberam aproveitar da elite, mano-
brar as massas e acabaram solitários 
e longe do povo.

Um líder foi muito bem para casa, 
o outro, voltará para a cadeia e nas 
ruas 12 milhões de trabalhadores 
desempregados.

Na América Latina esquerda e 
direita convivem muito bem!

“O personagem Lula foi construído 
no período da revolução de 1964”

Bastidores da Política

Lorena – O vereador Élcio Viei-
ra, que protagonizou cenas dignas 
de Oscar no STF, ao se descrever 
como o "paladino da Justiça" e o 
"perseguido", na tentativa de se 
defender de processo por ofensas à 
servidora. Para quem não conhece a 
história, uma lembrança: esse é ape-
nas um processo contra o vereador.

Pindamonhangaba – A admi-
nistração Isael Domingues, que con-
seguir contornar a crise instaurada 
após o cancelamento do concurso 
público para retomar o processo, que 
tem neste domingo sua segunda data 
de provas. O passo foi mais um para 
quem se acostumou a caminhos de 
pedras nos últimos anos na cidade.

O grito dos excluídos
Parece que a ‘guerra fria’ do go-

vernador João Doria contra alguns 
municípios da região fez novos ca-
pítulos na última semana. Depois de 
retirar dois ônibus que operavam o 
transporte escolar em Lorena – sem 
contar o cano em recente verba já 
empenhada no valor de R$ 1,6 mi-
lhão em obra do anel viário central 
– Doria assina contra Pindamonhan-
gaba, mandando fechar o Instituto 
Médico Legal da cidade, alegando 
baixa demanda de serviços. O pre-
feito Isael Domingues, que já o ha-
via questionado recentemente pela 
morosidade da inauguração do AME 
- Taubaté estuda recorrer à Justiça 
para reverter a decisão do tucano em 
fechar o IML. Isael criticou a atitude 
de Doria, que sequer o consultou 
previamente sobre a desativação da 
unidade, levantando suspeita de in-
teresse eleitoral já que o PSDB tem 
candidatura local anunciada.

Sessão da tarde
Boa parte da população de Lore-

na esteve ligada na sessão de julga-
mento de um agravo impetrado pelo 
vereador Elcio Vieira Jr no STF, na 
última quinta-feira, na tentativa de 
se livrar de uma condenação por 
difamação com requinte de escracho 
contra uma ser-
vidora municipal 
em 2010. Neste 
processo, ele já 
foi condenado 
em primeira e se-
gunda instâncias 
a pagar indeniza-
ção que remonta 
mais de R$ 200 
mil e tem uma de suas propriedades 
em Caçapava penhorada. Em sua 
sustentação oral em Brasília, decla-
rou ser o único opositor da cidade, 
que inclusive cassou o prefeito da 
época (Dr. Paulo Neme) e que tem 
sido perseguido. Após os ministros 
manifestarem a intenção de manter 
a condenação, um deles retirou o 
processo para vistas. Vem novos 
capítulos pela frente.

Em tempo: ninguém está acredi-
tando que as despesas desta viagem 
do vereador a Brasília deve ocorrer 
por conta da Câmara Municipal!!!

Troca de 'garrafas'
É rotineiro nos bastidores eleito-

rais a conhecida e apelidada "troca 
de garrafas", ou seja, quando se 
estabelecem acordos entre as partes 
sobre o que oferecer e o que receber 
politicamente. Neste sentido, co-
mentaram pelas esquinas da cidade 
que o ainda vereador Elcinho Vieira, 
famoso por ter cassado o mandato 
do Dr. Paulo em Lorena 2011 – após 
desidratá-lo administrativamente – 
ofereceu como barganha num destes 
acertos, sua rejeição. De acordo com 
a patuleia, sua missão dentro do 
grupo seria dissimular seu apoio ao 
adversário. A estratégia seria trans-
ferir sua rejeição e má fama pelos 
processos de improbidade, dano ao 
erário, difamação e outros que res-
pondem na Justiça, ao concorrente.

Apoio tóxico
É por falar em rejeição, boa 

parcela dos eleitores de Lorena 
lamentam a capacidade do prefei-
turável Sylvio Ballerini de agregar 
pessoas e apoiadores políticos em 
seu entorno no período de campa-
nha. Segundo a turma da praça, em 
sua maioria, figuras 'carimbadas' e 
manjadas na cidade, que além não 
representarem nada em termos de 
votos, acabam tirando muitos dos 
que possivelmente teria. Parece que 
somam-se muitas rejeições e má 
fama para um palanque só. Obser-
vam ainda que o candidato é persis-
tente, porque está indo para terceira 
tentativa a Prefeitura, praticamente 

Elcinho Vi...ra

Time que está ganhando...
O vice-prefeito de Pinda, Ricardo Piorino, participou esta semana do 

Atos no Rádio - Transamérica 102.3, quando falou sobre política par-
tidária e eleição. Prestes a ser batizado no PSL pelo apadrinhamento do 
senador Major Olímpio – com quem goza de uma antiga amizade, Piorino 
declarou que está saindo a campo, em sintonia com o prefeito Isael Do-
mingues, para neutralizar os oportunistas, digo, oposicionistas, que neste 
período alimentam um exército de fake news. Sobre sua continuidade 
com Isael, ele disse que tem convite para continuar vice validado pelas 
pesquisas, que demostram sua aprovação ao lado do prefeito.

com o mesmo time. Perguntem aos 
obesos & cia!!!

Bem me quer, mal me quer...
O mercado político de Potim 

joga com um certo conforto da 
prefeita Erica Soler em sua disputa 
pela reeleição devido à diversida-
de de candidatos. Entre os nomes 
mais comentados como eventuais 
concorrentes, destaque para Carli-
nhos Zaga – com o discurso 'irmão 
do Benito, João Luiz – tentando 
descobrir 'que rei sou eu' no PSDB, 
Marcelo Piza – que ensaia mas tem 
medo de sair na chuva. Ah! Existe 
expectativa sobre o Zecão da famí-
lia Angelieri; caso seu nome seja 
anunciado, a situação da esposa 
do Mateuzão pode sair da zona de 
conforto.

Vira casaca
Na versão 'caminho do ouro' –- 

em Potim, o também prefeiturável 
Emerson Tanaka parece que deixou 
o PSD de Bertaioli com destino ao 
MDB do deputado Caruso. De acor-
do com os fofoqueiros do Raspadão, 
uma das motivações pode estar 
ligada 'no olho gordo' em cima do 
fundo partidário. Disseram que ele 
'gostia' muito...

Cartas na mesa
Apesar de muitos aliados do 

prefeito Marcus Soliva acharem 
vexatório seu impasse frente ao 
PSDB – como se a sigla fosse mais 
importante aos eleitores que seu 
trabalho em Guará nos últimos três 
anos – virou voz corrente no Ponto 
Chique, esta semana, que os tucanos 
aguardam a contrapartida de uma 
secretaria e um cargo de assessor 
especial na Prefeitura para entregar 
as chaves do partido.

Pé na jaca
Parece que além dos incentivos 

de praxe da administração Edson 
Mota, os vereadores 'governistas' 
estão sob uma influência hipnótica. 
Na sessão extraordinária dessa se-
mana, não bastou aprovarem mais 
uma sangria nos cofres públicos de 
Cachoeira, tiveram que discursar 
para explicar o inexplicável. O fre-

nético Max atribuiu culpa à Dadá 
Diogo pelo caos da administração; 
já o alucinado Breno Anaya insistiu 
na tese que a criação de três secreta-
rias e mais de 44 cargos não repre-
sentam custos adicionais ao erário. 
Depois ficam bravinhos quando 
falam pelas esquinas que ambos 
são analfabetos culturais – sabem 
ler mas não interpretam, conhecem 
números mas não conseguem fazer 
contas. Ah! Contar dinheiro, eles 
sabem...

Rescaldo carnavalesco
O mercado político de Guará 

prevê para pós Carnaval um desfile 
de polêmicas na Câmara de Guará. 
Ao que tudo indica, os projetos 
relacionados ao Plano de Diretor 
– leia-se expansão da zona urbana 
e Plano de Carreira dos Servidores 
Municipais –, deverão revelar a 
quanto anda a harmonia entre os 
poderes Executivo e Legislativo. 
Façam suas apostas...

Chuvas e falta de sorte
Comenta-se nas  mais variadas 

rodas políticas de Ubatuba que com 
a temporada de chuvas excessivas 
que impossibilitam o avanço das 
prometidas obras de pavimentação, 
o único setor da Prefeitura de Délcio 
Sato que funciona a todo vapor é o 
da tributação. Sem ver a aplicação 
dos altos valores financiados e com 
os carnês vencendo mensalmente 
sem 'misericórdia', há quem aposte 
que o resultado das urnas de 4 de 
outubro será a resposta da popula-
ção 'a quem de direito'. Quem viver 
verá...

Pressão & renovação
A renovação do quadro de ve-

readores da Câmara de Pinda foi 
assunto esta semana, na boca dos 
numerologistas políticos do Mer-
cadão. Com os nomes de Felipe 
Cesar, Rafael Goffi e provavelmente 
Roderley Miotto deixando de con-
correr à reeleição para o Legislati-
vo, a especulação faz uma lista de 
pelo menos cinco ou seis vereadores 
que dificilmente 'carimbaram seus 
passaportes' para mais um mandato, 
entre eles o 'traidor'...
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Movimento em frente ao Pronto Atendiemnto de Aparecida; cidade define novo contrato após Lagos

Foto: Marcelo A dos Santos

TCE reprova contas 
do primeiro ano do 
mandato de Thales 
Gabriel, em Cruzeiro
Chefe do Executivo nega irregularidades, 
culpa gestão de Ana Karin e promete 
contestar os apontamentos do Tribunal

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

O TCE (Tribunal de Contas do 
estado de São Paulo) reprovou 
as contas do prefeito de Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(SD) referentes ao exercício de 
2017. Há apontamentos como 
o de execução orçamentária ir-
regular, baixo investimento na 
Educação e número excessivo 
de cargos. O Executivo negou 
as irregularidades e garante 
que recorrerá da decisão.

Com o percentual de inves-
timento estabelecido em 25% 
para a Educação, o TCE discor-
dou dos 24,45% investidos no 
primeiro ano de mandato de 
Fonseca. O prefeito rebateu 
a informação alegando que 
foram investidos mais de 27% 
na pasta, que recebeu cerca de 
R$ 5 milhões no ano. 

O chefe do Executivo expli-
cou que ao assumir o muni-
cípio foram herdadas dívidas 
milionárias como as de ações 
trabalhistas de servidores 
e professores referentes a 
2016. Foi feito um memorial 
explicando esses recursos, mas 
o Tribunal entendeu que os 
pagamentos não são definidos 
como investimento na Educa-
ção. “Dívidas que não foram 
pagas no tempo correto e 

sobrou para que pagássemos 
em 2017 e pagamos até hoje 
na verdade, mas em 2017 foi 
o maior volume. Isso repre-
senta alguns milhões de reais. 
Pelo menos na Educação a 
gente deve ter gasto cerca 
de R$ 5 milhões, e isso não 
foi computado pelo Tribunal, 
se fosse, nós passaríamos 
com folga no índice mínimo 
exigido”, frisou Fonseca.

Ainda sobre a “herança de 
Ana Karin”, Fonseca salientou 
que a execução orçamentária 
de 2017 foi sob o reflexo do 
ano anterior e que o déficit 
orçamentário (valor não in-
formado) era previsto pela 
administração tendo vista 
as despesas vencidas desde 
fornecedores a fundo de 
garantia, INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social) e 
sentenças trabalhistas. “Isso 
fez com que a Prefeitura tives-
se um resultado negativo, ou 
seja, ela gastou mais do que 
arrecadou. Eles chegaram à 
conclusão que a gente teve 
um déficit negativo (sic) por 
conta de tudo que a gente 
assumiu e teve que pagar 
para manter a máquina em 
ordem”, destacou.

Os cargos públicos, focos de 
apontamento, também foram 
defendidos por Fonseca que 
garante ter uma das prefei-
turas mais enxutas da região. 
São dez secretarias existentes 
e cerca de 150 cargos de 
confiança, entre secretários, 
diretores e assessores. “Não 
fizemos nenhum tipo de 
projeto que aumentasse o nú-
mero de cargos neste formato 
e nada do tipo”.

De acordo com o prefeito, 
não há qualquer determina-
ção de devolução de dinheiro 
ou suspeita de desvio de 
recursos. A falta de indícios 
levou o Governo a pedir uma 
reavaliação das contas. “Ela 
tem julgamento desfavorável 
pela reprovação, no entanto 
é passível ainda a recursos 
dentro da própria conta, a fim 
de que a gente possa reverter 
essa reprovação em apro-
vação, com ressalvas, mas 
vamos buscar a aprovação”.

Contrato com organização social chega ao 
fim e Aparecida acerta com médicos via RPA
Enfermeiros, técnicos e dentistas também são contratados diretamente para unidades; Prefeitura toma 
decisão para sanar problemas na rede pública após fim de contrato com Instituto Lagos no último ano

Leandro Oliveira
Aparecida

Após o fim do contrato 
com a organização social 
Instituto Lagos, a Prefei-
tura de Aparecida contra-
tou profissionais da saúde 
através de RPA (Recibo de 
Pagamento Autônomo) para 
dar continuidade aos aten-
dimentos das UBS (Unidades 
Básicas de Saúde).

A medida é provisória e an-
tecede o processo seletivo que 
será aberto pelo Executivo 
para contratação temporária 
de novos profissionais, antes 
da convocação dos apro-
vados do concurso público 
municipal. A decisão já era 
prevista pelo Executivo e foi 
divulgada em janeiro. No fim 
do mês passado, o Instituto 
Lagos teve o contrato com 
a Prefeitura encerrado para 
gestão das unidades de saúde.

Por se tratar de um con-
trato em caráter emer-
gencial, não havia possi-
bilidade de renovação do 
vínculo entre a Prefeitura 
e a organização social. Pre-
feitura e Ministério Público 
se reuniram para definir a 
melhor estratégia para que 
a saúde não ficasse desas-
sistida e, após a reunião, 
foram feitas contratações 
via RPA.

“Nós fizemos uma contra-
tação direta dos profissio-
nais da saúde, como médi-
cos, enfermeiros, técnicos 
em enfermagem e dentistas, 
que estão trabalhando nor-
malmente nas unidades, 
atendendo a população na 
rotina que já era do muni-
cípio, até que se finalize o 
processo seletivo e concurso 
público”, explicou a secretá-
ria de Saúde, Ana Caroline 
Sbrana.

Segundo a secretária não 

houve problemas como falta 
de médicos nas unidades de 
saúde do município. Ela foi 
questionada sobre o quadro 
de funcionários da saúde em 
Aparecida. “Hoje são cerca 
de 160, mas o número de 
contratados via RPA é em 
torno de oitenta profis-
sionais”, afirmou Caroline 
Sbrana.

PA – A gestão do Pronto 
Atendimento de Aparecida é 
feita por outra organização 
social, a Anaesp (Associação 
Nacional de Apoio ao Ensino, 
Saúde e Políticas Públicas 
de Desenvolvimento), e o 
contrato com a Prefeitura 
termina no fim de março. De 
acordo com a secretária, já 
há previsão de substituição 
dessa organização por outra 
empresa, que ainda não foi 
divulgada. “Não será mais 
contrato emergencial, será, 
provavelmente, uma parce-
ria”, concluiu.

Vereadores de Pinda aprovam 
novas mudanças na lei para taxistas
Ação deve abrir sessenta novos postos de trabalho com “motorista adicional”

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Aprovada por unanimidade 
pelos vereadores, a nova lei 
dos taxistas de Pindamo-
nhangaba promete trazer não 
somente benefícios para os 
moradores, mas também para 
os trabalhadores do ramo.

O projeto de lei criado pelo 
vereador Rafael Goffi (PSDB) 
foi aprovado, na última sessão, 
com o objetivo de renovar a 
regulamentação dos moto-
ristas de táxi da cidade. A lei 
que regulamentava este tipo 

de trabalho era da década de 
1970.

Além de atender um pedido 
dos trabalhadores, a norma 
conta com a criação do moto-
rista adicional, isso é, o mesmo 
carro poderá ser dirigido por 
duas pessoas em diferentes 
turnos. Atualmente isso não 
é possível, pois a legislação 
municipal permite que só uma 
pessoa tenha a licença. 

O relator explicou que com 
esse projeto a população irá 
sentir melhorias no atendi-
mento, porque serão mais 
carros disponíveis. Além de 
possibilitar novas vagas de 

emprego, a lei visa também 
algumas regulamentações 
para que o serviço seja assegu-
rado, como roupas específicas 
para trabalhar (os motoristas 
não poderão dirigir mais de 
bermuda, regata e chinelo) e 
padronização da frota. Todos 
os carros serão na cor prata 
e deverão ter tempo de vida 
útil de oito anos, excedido esse 
período o veículo deverá ser 
trocado, e também deverão 
aceitar cartão de crédito como 
forma de pagamento.

A aprovação, garantida após 
audiência pública e reunião 
com a categoria, foi acompa-

nhada pelos condutores que 
saíram contentes da Câmara. 
Para o taxista Mário Kozi-
ma, que há 24 anos trabalha 
na cidade, a ação é positiva. 
“Embora estejamos em baixa 
de serviço, devido a vários 
fatores, a aprovação dessa lei 
vai nos ajudar a buscar novos 
objetivos e direitos que temos,  
mas que dependia primeiro da 
aprovação e regulamentação 
da lei para taxistas em nossa 
cidade”.

O projeto seguiu para aná-
lise do Executivo, com expec-
tativa de sanção entre 15 e 
20 dias.

Taxistas no principal ponto de Pindamonhangaba; cidade passa a contar com novas regras para atuação do setor aprovadas na Câmara
Thales Gabriel questiona Tribunal

Foto: Arquivo Atos

Foto: Bruna Silva

CCR intensifica campanha contra álcool e direção na 
Via Dutra durante cinco dias do Carnaval na RMVale

Bruna Silva
RMVale

O período de Carnaval é um 
dos que mais geram acidentes 
de trânsito nas rodovias da re-
gião. Com foco na prevenção, a 
CCR Nova Dutra fortaleceu, na 
última sexta-feira, a Campanha 
“Dirija com responsa – se be-
ber, não dirija”. Os motoristas já 
estão recebendo folhetos infor-
mativos, a ação é realizada nas 

praças de pedágio da rodovia 
Presidente Dutra.

De acordo com a conces-
sionária, os condutores estão 
recebendo orientações sobre os 
perigos do álcool e direção por 
meio de divulgação de dicas de 
trânsito, faixas instaladas na ro-
dovia, mensagens nos painéis, 
além das entrevistas na rádio.

A campanha utiliza de tons 
lúdicos para trabalhar o tema, 
com o “Beberrones”, que une 
a direção e bebida; o “Pé-de-

-Chumbo”, que faz alusão aos 
motoristas que andam acima 
da velocidade indicada. Em 
contrapartida há o “Responsa”, 
que busca combater essas 
atitudes. 

O gestor de atendimento da 
CCR, Virgílio Leocádio, explicou 
que o Carnaval é uma época 
em que as pessoas deixam de 
lado alguns cuidados, e por 
isso a CCR se empenha em 
campanhas de conscientização. 
“Infelizmente ainda existem 

muitos motoristas com cam-
panhas, infelizmente ainda 
existem muitos motoristas que 
misturam álcool e direção, ar-
riscando não só a própria vida, 
mas a de seus familiares e dos 
demais motoristas”.

Dirigir bêbado é uma in-
fração gravíssima, de acordo 
com o Código de Trânsito 
Brasileiro, com multa sob o 
valor de R$2.934,70, além do 
recolhimento da CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação).
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Prefeitura aguarda 11 mil candidatos para 
reaplicação de prova de concurso em Pinda
Proposta é evitar novos transtornos na segunda etapa de exames no domingo; 16 escolas recebem testes

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Cerca de 11 mil candidatos 
são esperados para participa-
rem neste domingo da segun-
da etapa de reaplicação das 
provas do concurso público da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba. Distribuídos por 16 escolas 
estaduais, os concorrentes te-
rão três horas para concluírem 
o exame.

Disponível no site da Pre-
feitura desde a última quar-
ta-feira, a lista de relação dos 
inscritos e seus locais de prova 
informa que os candidatos que 
concorrem às vagas de oito 
cargos de nível de ensino mé-
dio prestarão o exame às 8h30 
deste domingo, com os portões 
das escolas estaduais abertos 
a partir das 7h e fechados às 
8h. As avaliações  elaboradas 
pela empresa organizadora 
do certame, o Iuds (Instituto 
Universal de Desenvolvimento 
Social), são para os cargos de 
agente comunitário de saúde, 
assistente de serviços gerais, 
auxiliar de topografia, coveiro, 
eletricista, pedreiro, secretário 
de escola e servente de obras.

Os concorrentes que pos-
suem ensino superior comple-
to farão o concurso às 14h30, 
com entrada nos locais de 
prova permitido entre as 13h 
e 14h. Além de assistente social 
e diretor de escola, as vagas são 
destinadas para biomédico ci-
tologista, dentista, engenheiro, 
fisioterapeuta, médico clínico 
geral, médico do trabalho, 
médico ambulatorial, médico 
pediatra e médico psiquiatra.

A prova deste domingo será 
a segunda etapa da reaplicação 
do concurso, que oferece 127 
vagas, cancelado pelo prefeito 
Isael Domingues (PL) no dia 9 
de outubro de 2019, após mais 
de cem inscritos protocolarem 
denúncias no Ministério Públi-
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co e outros quase setenta na 
ouvidoria sobre erros de orga-
nização cometidos pelo Iuds. 

Além de superlotação das 
salas, os participantes denun-
ciaram falhas como o atraso 
no início da prova, ausência 
de fiscais nas salas e lacres 
de provas com potencial para 
serem violados. A primeira 
etapa de reaplicação ocorreu 
no último dia 9. “A expectativa 
é a melhor possível para este 
segundo dia de provas. Estamos 
estruturados, com várias secre-
tarias municipais envolvidas 
no intuito de dar suporte à 
realização do concurso, so-
bretudo apoio aos candidatos. 
Tivemos um dia tranquilo no 
primeiro domingo de exame 
e esperamos que isso se repita 
neste final de semana", revelou 
o secretário de Administração, 
Fabricio Augusto Pereira. 

As outras duas etapas de 
reaplicação, marcadas para 
os próximos dias 1 e 8, serão 
realizadas por inscritos que 
lutam por vagas para auxiliar 
em saúde bucal, agente de 
organização escolar, auxiliar 
de enfermagem, arquiteto, de-
senhista, enfermeiro, fiscal de 
obras, fiscal de posturas, fiscal 
sanitário, mecânico de equipa-
mentos especiais, médico do 
Programa Saúde da Família, 
motorista, nutricionista, oficial 
de administração, professor 
de educação física, psicólogo, 
supervisor de área de con-
trole de vetores, telefonista, 
topógrafo, protético, técnico 
em nutrição, recepcionista, te-
rapeuta ocupacional e técnico 
em enfermagem. 

Locais – Para descobrirem 
em qual das 16 escolas pre-
cisarão comparecer, os candi-
datos devem clicar no banner 
“Concurso Público” no site 
da Prefeitura, acessado pelo 
endereço pindamonhangaba.
sp.gov.br.

A jovem Bruna Toledo, ao chegar à escola estadual Alfredo Pujol, no Centro de Pinda; planejamento tenta impedir repetição de problemas

Fotos: Bruna Silva

Prefeitura garante que primeiro dia 
de concurso foi “conforme o previsto”
Mesmo com candidatos atrasados e boletins de ocorrência; prova consegue 
atender concursandos inscritos para vagas em Pinda, seis meses após suspensão

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O primeiro dia de aplica-
ção de provas do concurso 
público de Pindamonhanga-
ba não contou com grandes 
transtornos. Uma força-tare-
fa foi montada pela Prefeitu-
ra para prevenir incidentes, 

com monitoramento pelas 
câmeras do COI (Centro de 
Operações Integradas), refor-
ço na segurança pela Guarda 
Civil Metropolitana, além da 
orientação feita pelos guardas 
de trânsito.

Cerca de 12 mil candidatos 
estavam inscritos para realiza-
rem a prova, no último domin-
go, em diversas escolas de Pin-
damonhangaba. O fechamento 
dos portões foi motivo de recla-
mações. Candidatos contaram 
que não foram informados que 
o acesso aos locais de prova 
seria interrompido após às 8h 
para as provas matutinas, e às 
14h para as vespertinas.

A moradora do bairro Goia-

bal, Bruna Toledo, 25 anos, che-
gou dois minutos após o portão 
ser fechado. Ela se queixou de 
não ter recebido nenhum aviso 
e garantiu que a informação 
era que o acesso seria negado 
após as 14h30. “Achei uma sa-
canagem, ninguém avisou. Eles 
poderiam ter avisado, mas fica 
de alerta para a minha próxima 
prova”, comentou. A jovem, que 
disputaria a vaga de agente 
de controle de vetor, tentará o 
cargo de auxiliar de educação 
infantil, neste domingo.

Em nota divulgada no úl-
timo domingo, a Prefeitura 
afirmou que a responsabi-
lidade de organização do 
concurso é do Iuds (Instituto 

Universal do Desenvolvimen-
to Social) e que acompanhou 
o andamento do processo. Ao 
longo do dia, o prefeito Isael 
Domingues (PL), o secretário 
de Administração, Fabrício 
Pereira e o secretário de Se-
gurança Pública, José Sodá-
rio, estiveram na central do 
COI. Conforme a Prefeitura, 
“tudo ocorreu conforme o 
previsto”.

A concorrência foi para os 
cargos de agente de controle 
de vetor, guarda, ajudante, 
auxiliar de almoxarife, pro-
fessor de educação básica, 
mecânico e operador de má-
quinas. Os gabaritos já estão 
disponíveis para consulta.

Corpo de menor é encontrado em Guará
Da Redação
Guaratinguetá

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para apurar a morte de um 
adolescente de 16 anos, que 
teve o corpo encontrado na 
tarde da última quinta-feira em 
um matagal do bairro Chácaras 
Agrícolas. A principal suspeita 
é que o jovem tenha sido as-
sassinado. 

O adolescente estava desapa-
recido desde a tarde do último 
dia 7, quando saiu de casa para 
andar de skate em uma pista no 
bairro Jardim do Vale. 

Preocupados com a demora 
do garoto para retornar para 
sua residência, no bairro Par-

que do Sol, familiares registra-
ram um boletim de ocorrência 
sobre o desaparecimento. 

Já na tarde da última quinta-
-feira, o cadáver do jovem, que 
estava em avançado estado de 
decomposição, foi encontrado 
pela Polícia Civil em uma re-

gião de mata no Chácaras Agrí-
colas. Exames preliminares no 
IML (Instituto Médico Legal) de 
Guaratinguetá apontaram um 
ferimento no crânio da vítima.

Até o fechamento desta edi-
ção a Polícia não havia identi-
ficado nenhum suspeito.
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Fotos: Divulgação PMU

Litoral Norte se une por projeto 
que quer gerar energia do lixo
Cidades debatem propostas por alternativas que tentam não agredir o meio ambiente

Da Redação
RMVale

Ubatuba, Ilhabela, Caragua-
tatuba e São Sebastião estão 
estudando o desenvolvimento 
de usinas de geração de ener-
gia elétrica utilizando lixo. 
A proposta foi apresentada 
durante reunião entre os pre-
feitos das cidades litorâneas 
que discutiram o descarte 
adequado dos resíduos.

Os prefeitos Délcio Sato 
(PSD), Maria das Graças (PSD), 
Aguilar Júnior (MDB) e o secre-
tário de Governo Luiz Carlos 
de Carvalho, que representou 
o prefeito de São Sebastião, se 
reuniram em Caraguatatuba 
para discutir alternativas para 
o destino do lixo coletado, sem 
agredir o meio ambiente.

Segundo Sato, prefeito de 
Ubatuba, o projeto já está 
sendo desenvolvido em par-
ceria com o governo estadual 
e prevê a produção de ener-
gia limpa para benefício dos 
municípios do Litoral Norte. 
A intenção é destinar a pro-
dução energética aos prédios 
públicos como escolas e pos-
tos de saúde, além de gerar 
economia. 

Em nota publicada pela 

Prefeitura de Ubatuba, o chefe 
do Executivo destacou as par-
cerias em relação ao projeto e 
ao seu desenvolvimento. “Já 
venho tratando a questão dos 
resíduos sólidos diretamente 
com o secretário de Estado, 
Marcos Penido, que já sinali-
zou positivamente e se com-
prometeu com uma solução 
definitiva para o problema”.

De acordo com a Abrelpe 
(Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais), 79 mi-
lhões de toneladas de resíduos 
foram geradas em 2018. Ainda 
de acordo com as estatísticas, 
apenas 59,5% dos resíduos 
sólidos urbanos coletados 
tiveram o descarte adequado, 
totalizando 43,3 milhões de 
toneladas.

Sato ressaltou que além de 
investimentos na infraestrutu-
ra urbana, a proposta inviabi-
liza os problemas ambientais 
enfrentados pelas cidades lito-
râneas. “Quando conseguimos 
reunir todos os municípios 
que possuem o problema 
em comum, precisamos de 
soluções definitivas pois não 
podemos continuar apenas 
transferindo o problema para 
outro município, como é o caso 
do transbordo”.

Da Redação
Lorena

Após uma investigação 
de quase seis meses da PF 
(Polícia Federal), o Gaeco 
(Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime 
Organizado) prendeu na 
manhã da última sexta-
-feira três moradores de 
Lorena acusados de par-
ticiparem de um esquema 
de fornecimento de armas 
e drogas para uma facção 
criminosa do Rio de Ja-
neiro, que atua em outros 
estados.

De acordo com a PF, foi 
apurado que uma quadri-
lha de Lorena, que tinha 
ligação com criminosos de 
outras cidades paulistas 
e de Minas Gerais, trans-
portava grandes cargas 
de entorpecentes e de ar-
mamentos para bandidos 
da zona norte da capital 
carioca que atuam na co-
munidade Nova Holanda, 
que fica no Complexo do 
Maré. 

Além do Rio de Janeiro, o 
grupo de Lorena também 
é acusado de abastecer 
quadrilhas de traficantes 
do Litoral Norte de São 
Paulo e do Sul de Minas 
Gerais. 

A operação do Gaeco 
também prendeu outros 
oito integrantes do esque-
ma, nos municípios de San-
ta Cruz das Palmeiras-SP, 
Três Rios-RJ, Paraty-RJ e 
Juiz de Fora-MG.

A Polícia Federal não 
revelou o bairro onde o 
trio foi surpreendido em 
Lorena e a quantidade de 
entorpecentes e armas de 
fogo apreendidas na ope-
ração interestadual.

Lixos eletrônicos recuperados em área da orla de Ubatuba; cidade mantém preocupação com resíduos

Estrada Pinhão do Una é interditada em Pinda
Da Redação
Pindamonhangaba

As chuvas continuam  cau-
sando estragos em Pinda-
monhangaba. A Defesa Civil 
da cidade anunciou a inter-
dição completa da estrada 

Pinhão do Una, na Zona 
Rural, em conjunto com o 
departamento de Trânsito, 
devido ao deslizamento de 
terra.

Na nota, publicada na 
tarde desta sexta-feira, a 
Defesa Civil informa que as 
condições da estrada estão 

prejudicadas por causa do 
período chuvoso. A Prefei-
tura acompanha o caso e 
recomendou aos motoristas 
que o desvio seja feito pela 
estrada do Pinhão do Borba. 
Ainda não há informações 
sobre prazos para liberação 
do trecho.

Trecho obstruído da estrada Pinhão do Una, após chuvas em Pinda

Fotos: Divulgação PMP

Trio é preso 
acusado de 
abastecer 
facção carioca
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Guaratinguetá Saneamento, reforça a importância da conscientização
Da Redação
Guaratinguetá

Descarte irregular de esgoto é crime

O esgoto doméstico é com-
posto por toda água utilizada 
no dia a dia de uma residên-
cia em pias, chuveiros, vasos 
sanitários, máquinas de 
lavar, dentre outros. Quando 
o descarte é feito de forma 
irregular, polui o meio am-
biente e causa transtornos 
para saúde, contribuindo 
para propagação de doenças.

O despejo irregular de 
esgoto diretamente nos rios 
pode gerar um aumento da 
matéria orgânica na água, o 
que ocasiona o surgimento 
de microalgas que sufocam 
os peixes e outras espécies, 
assim como a transmissão 
de doenças para quem tiver 
contato com a água conta-
minada, além de ser crime 
ambiental passível de multa.

Em Guaratinguetá, a em-
presa Guaratinguetá Sane-
amento atende aproxima-
damente 122 mil pessoas e 
realiza a coleta e tratamento 
do esgoto para que sejam 

removidos os poluentes da 
água, de forma a devolvê-la 
em boas condições, de acor-
do com os parâmetros exigi-
dos pelos órgãos ambientais.

“É importante que a popu-

lação que reside em áreas 
que são atendidas pela rede 
coletora de esgoto solicitem 
a ligação de esgoto. A medi-
da é de extrema importância 
para manter a saúde pública, 

melhorar as condições de 
vida e, ainda, ajudar na pre-
servação do meio ambien-
te”, explicou Indiara Jogas, 
gerente da Guaratinguetá 
Saneamento.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 PROC. Nº 726/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção dos próprios públicos do 
Município, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
CNPJ Nº: 09.421.080/0001-23
VENCEDORA DOS ITENS: 05,06,55,56,57,58,59,60,61,62,93,94,181,182,233,234,257, 
258,263,276,277,278,279,368,369
VALOR TOTAL: R$ 46.828,10(quarenta e seis mil oitocentos vinte e oito reais e dez 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/02/2020
CONTRATADA: V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME CNPJ Nº: 27.625.543/0001-65
VENCEDORA DOS ITENS: 47,48,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,147,148,
203,204,229,230,270,271,318,319,352,353
VALOR TOTAL: R$ 8.128,75(oito mil cento vinte e oito reais setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/02/2020
CONTRATADA: MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
CNPJ Nº: 13.953.661/0001-83
VENCEDORA DOS ITENS: 73,74,75,76,79,80,83,84,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,
121,122,123,124,125,126,127,128,219,220,266,267
VALOR TOTAL: R$ 21.950,60(vinte e um mil novecentos e cinquenta reais e sessenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 57/2020SUP; 933/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição 
de um ar condicionado, 24000 BTUS, frio, 220V, Split, para atender as necessidades do 
Setor de Tecnologia da Informação – Secretaria de Administração.
CONTRATADA:UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 18.928.807/0001-54

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação: TOMADA DE PREÇO n° 02/2020 - Proc. Nº 731/19

O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 02/2020 cujo objeto é Contratação de empresa especializada em execução de 
serviços para pavimentação com bloquetes, guias e sarjetas para a Rua José Miguel – 
trecho C, no Bairro Parque das Rodovias, com fornecimento de material, equipamentos e 
mão de obra. A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos
documentos apresentados pelos licitantes para o FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI 
EPP e CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI EPP foram 
HABILITADAS e a empresa CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO LTDA EPP 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 15/2020 PROC. Nº 70/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
parcelada de água mineral galão de 20 litros, fardos de água mineral, copos de água mineral 
e vasilhame para garrafão de água mineral, para diversas secretarias, pelo período de 12 
meses, a realizar-se às 14h00min do dia 03 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste convocar os 
candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor 
de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia 
tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao 
cargo para o qual foi aprovado, são eles: ANDRE H O AVILA RG 62307428X; DEBORA A S
OLIVEIRA RG 401229075; NATHALIA V RIBEIRO RG 14258905; FABIOLA M A PAULA 
SANTOS RG 463756241; GIAN CARLO C TITO RG 579608633; GESSICA M OLIVEIRA RG 
404245043; LEILA M SANTOS RG 306673198; MARIA JOSE FERREIRA RG 434028253; 
EDIANE L AP S MOTTA RG 431702664; CARINE M FARAT SALES RG 218400986; 
MAYARA S SIQUEIRA RG: 481806374; MILLENA C NOGUEIRA RG 27966789; CARINE 
P DE LIMA RG 294808563; GABRIEL M H SANTOS RG: 458927624; TIAGO PAULA 
BALDAN RG 45736794.
Lorena, 13 de fevereiro de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste HOMOLOGAR a 
desistência da candidata MATHEUS GONCALVES DOS REIS RG: 400338142; ANA LUCIA 
T F ZAMPONI SANTIAGO RG 442482905; KAREN MARIANNY O F MALAGUTTI RG 
42532909-4; WLADYA R B DINIS ALCANTARA RG 533059732; BEATRIZ C BUSTAMANTE
RG 422320584; GIZELLI C RIBEIRO RG 32688032X; RAPHAEL L B M AMORIM RG 
622138509; ADRIELE C FARIA RG 52.554.478-1; MARILIA J SIQUEIRA RG 49575397-X; 
EFANI C FRANCA SILVA RG 484226241; RITA CASSIA B SILVA RG 42170301-5; CLAUDIA 
E ANDRADE RG 22305345; MARIA T S OLIVEIRA RG 345010930; WILSON RAMOS 
FLORES RG 084548528; ALEXANDRE OLIVEIRA RG 488640039; RONNY A M ARAUJO 
RG 15804158; MATHEUS SALLES RG 362134765; RODOLFO BRAGA REIMBERG RG
2003009002524; DIONEI A S MOREIRA RG 44782896-4; LUIZ AU M GARCIA RG 
26.260.263-5-; VALDIR FERREIRA ROCHA RG 7909130-1; ANGELA C F RUEDA RG 
306334847-; GLAUCIA K V RODRIGUES RG 434494379; MARIA LUCIA SILVA RG 
34298904-; DANIELLA D R SOUZA RG 257861178; ERIKA M CANETTIERI N PAULA 
RG 23346671; CLAUDIA CRISTINA S SANTOS RG 268767269; AILTON F E SOUZA RG 
221001906; RICARDO D MELO RG 413063483 em razão do não cumprimento do prazo 
estipulado para a posse.

Lorena, 13 de FEVEREIRO de 2020.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 22/2020SUP; 336/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso IV da lei supracitada, cujo objeto contratação de exames de 
eletrocardiograma e eletroencefalograma com emissão de laudos via internet, pelo período 
de 03 (três) meses ou até a finalização do processo licitatório.
CONTRATADA: CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP
CNPJ Nº: 13.222.957/0001-24

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL RATIFICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
01/2020 PROCESSO 30/2020

O Município de Lorena-SP torna pública 
a ratificação do edital de abertura da 
modalidade Concorrência Pública, do 
tipo menor preço global, cujo objeto é 
Contratação de empresa para prestação 
de serv iços de engenhar ia para 
revitalização da Avenida Dr. Peixoto de 
Castro, Vila Zélia, com fornecimento de 
material, mão de obra e equipamentos. 
Fica ratificado os projetos, a planilha 
orçamentár ia,  cronograma f ís ico 
financeiro e valor total do processo. 
O valor total do processo será de R$ 
R$ 4.572.036,57 (Quatro milhões e 
quinhentos e setenta e dois mil e trinta e 
seis reais e cinquenta e sete centavos). 
Será realizado o processo licitatório 
às 09h30min do dia 17 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.

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:
JOSHUA BENJAMIN GARDINER, de nacionalidade britânica, profissão professor de
ensino fundamental, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Harlow,
Inglaterra, no dia 03 de outubro de 1993, residente e domiciliado 1 Tukes Way, Saffron
Walden CB113ES, Inglaterra, filho de PAUL JOHN GARDINER e MICHELE GARDINER.
ÉRIKA DE ARAUJO CALDAS, de nacionalidade brasileira, profissão professora de
ensino médio, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia
28 de junho de 1993, residente e domiciliada Avenida Atilio Amadei nº 50, Campo Belo,
em Pindamonhangaba SP, filha de WALDIR ARAUJO CALDAS e ROSELEINE CAMPOS
DE ARAUJO CALDAS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SANDRO MARANINI, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil
solteiro, de 45 anos de idade, nascido em Santo André-SP, no dia 10 de janeiro de
1975, residente e domiciliado Rua Dona Catarina, nº 115, Santana, Pindamonhangaba
SP, filho de PEDRO MARANINI e EUNICE DE AQUINO MARANINI.
LILIAN APARECIDA SIMÕES, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de
abril de 1982, residente e domiciliada Rua Dona Catarina, nº 115, Santana,
Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO SIMÕES NETO e LAURA JACINTO SIMÕES.
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, 14 de fevereiro de 2020.

Para combater turismo 
ilegal, Ubatuba promove 
fiscalização de praias

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Ubatuba 
articulou uma operação em 
conjunto à secretaria de Tu-
rismo, a Comtur (Companhia 
Municipal de Turismo), polí-
cias Ambiental e Marítima e 
GCM (Guarda Civil Munici-
pal) para combater o turismo 
ilegal na região das praias.

Foram realizadas fiscaliza-
ções pelas áreas das praias 
do Cedro, Deserta, Saco das 
Bananas e Simão. A ação 
orientou os turistas sobre as 
práticas consideradas ilegais 
como acampamento irregu-
lar e o turismo predatório, 
que consiste na destruição 
ou danos no espaço ambien-
tal, uma vez que os locais 
visitados pela operação são 
de difícil acesso e por isso 
são escolhidos para a prática 
do turismo ilegal.

O secretário de Turismo, 
Potiguara do Lago, explicou 
que a intenção não é impedir 

a visitação, mas adequar as 
atividades turísticas para 
que o meio ambiente e a 
natureza não sejam afetados. 
“Não queremos proibir o 
acampamento, mas sim in-
dicar que a prática seja exe-
cutada em locais indicados” 

Em nota, a Prefeitura fez 
recomendações para os vi-
sitantes que já conhecem a 
área e para os que nunca 
foram para Ubatuba. Entre 
os itens, a contratação de 
guias turísticos registrados 
no Ministério do Turismo 
e orientações para quem 
deseja acampar em locais 
regulamentados.

Em 2013, o Ministério do 
Turismo instituiu a porta-
ria nº 311, que designava 
a fiscalização de turismo 
ecoturismo para órgãos e 
entidades da administração 
pública, além de aplicação 
de multas.

Em Ubatuba, a lei número 
1.360 proíbe o turismo irre-
gular de camping e churras-
cos em praias do município.
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Fundac de Ubatuba abre 
inscrições para monitores

Vítima de 81 anos morre oito dias após internação na Santa Casa 
do município, que ultrapassou os 960 outros infectados no ano 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Enfrentando uma epidemia 
de dengue, Cruzeiro registrou, 
na última quinta-feira, a pri-
meira morte em decorrência 
da doença em 2020. Com 
961 casos, a Prefeitura pro-
mete intensificar as ações de 
conscientização da população 
e de combate aos criadouros 
do mosquito Aedes Aegypti.

Na manhã da última sexta-
-feira, a secretaria de Saúde 
de Cruzeiro confirmou que 
o idoso Osvaldo Raimundo 
da Silva, que tinha 81 anos, 
foi vítima fatal da dengue. 
Morador do bairro Parque 
Primavera, Silva estava in-
ternado na Santa Casa de 
Cruzeiro desde o último dia 5 
com quadro hemorrágico da 
doença. Ele chegou a receber 
diversas transfusões de san-
gue na unidade. A vítima foi 
sepultada na tarde da última 

quinta-feira no cemitério 
Pio 12. 

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, além dos 961 
confirmados, o município 
possui 85 casos suspeitos. O 
número de infectados é 212% 
maior do que o registrado 
durante o ano passado inteiro, 
que foi de 308. 

Precauções – Para evitar o 
aumento de casos, a Prefeitura 
realiza mutirões aos finais de 
semana para detectar focos de 
larvas do mosquito nas casas e 
estabelecimentos comerciais 
espalhados pela cidade.

O Executivo também dispo-
nibiliza em seu site oficial, cru-
zeiro.sp.gov.br, uma cartilha 
com informações preventivas 
sobre as maneiras de conter a 
proliferação do Aedes Aegypti.

Os moradores que flagra-
rem imóveis ou terrenos com 
acúmulos de água parada 
podem realizar denúncias ao 
Executivo através do contato 
(12) 93500-0375.

Cruzeiro registra primeira 
morte por dengue em 2020

Osvaldo Raimundo, vítima fatal da dengue na cidade de Cruzeiro

Fotos: Arquivo Pessoal

Da Redação
Ubatuba

A Fundac (Fundação da 
Criança e do Adolescente de 
Ubatuba) está com o cadastra-
mento aberto para professores 
que queiram dar aula no pro-
jeto voltado para as crianças e 
adolescentes.

Os interessados podem 
ministrar oficinas de violão, 
desenho, informática e tênis 
de mesa. Além de comprovar 
experiência e formação aca-
dêmica, o profissional deve se 
inscrever até o próximo dia 27 
na sede da Fundac, que fica à 
avenida Professor Thomaz 
Galhardo, nº 865, no Centro. O 

atendimento é feito de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 12h e 
das 14h às 17h.

De acordo com edital, a re-
muneração será de R$ 30 por 
aula. Os servidores públicos do 
Poder Executivo e Legislativo 
não poderão participar do cre-
denciamento. 

A convocação de seleciona-
dos para a contratação está 
prevista para o dia 16 de março 
de 2020. O edital completo 
está disponível no site ubatuba.
sp.gov.br.

A Fundac foi criada em 14 
de abril de 2003, com objeti-
vo de implantar programas e 
projetos de alta, média e baixa 
complexidade para crianças e 
adolescentes.

Com 1.136 casos, Guará decreta epidemia de dengue
RMVale tem 11 cidades em alerta epidêmico no início de 2020; região chega a cinco municípios com epidemia

Larissa Diamantino
Guaratinguetá

Com previsão alarmante de 
que podia chegar a uma epi-
demia até abril, Guaratinguetá 
teve surpresa já em fevereiro. A 
equipe da Vigilância em Saúde 
revelou que os casos confirma-
dos da doença subiram para 
358 (até o fechamento da 
reportagem), com 335 autóc-
tones e 23 casos importados de 
outras cidades. De acordo com 
o departamento de endemias, 
no total, Guaratinguetá conta 
com 1.136 casos de dengue, 
sendo 559 descartados e 219 
ainda aguardando resultado.

Para controlar a doença, a 
secretaria Municipal de Saúde 
tem realizado um cronograma 
de nebulização. Segundo o 
Departamento de Endemias, 
o serviço é feito somente nos 
bairros em que há casos con-
firmados, além do trabalho 
“porta a porta”. Aos sábados, a 

Operação Cata-bagulho opera 
para auxiliar na limpeza de 
terrenos, com a retirada de 
materiais inutilizados e que 
possam ser focos de dengue 
naquela residência.

O departamento responsável 
pelos serviços faz o alerta para 
automedicação. De acordo com 
o coordenador da Vigilância em 
Saúde de Guaratinguetá, Felipe 
Guedes, este é o principal fator 
para que a doença se agrave. “A 
orientação é para que a popula-
ção procure a unidade de saúde 
mais próxima de sua residência. 
Ainda temos mais dois locais, 
o AME (Assistência Médica 
Especializada), que funciona de 
segunda à sexta-feira, das 7h às 
16h, com um espaço específico 
para atendimentos dos casos 
de dengue ou o Pronto Socorro 
Municipal, mas para atendi-
mento emergencial ou caso o 
cidadão precise do serviço aos 
finais de semana, feriados ou 
horários fora do expediente da 
secretaria de Saúde”, orientou.

Agentes de vetores durante combate à dengue em Guará; cidade tem surto de confirmações da doença

Fotos: Reprodução  PMG

Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), das 39 cidades, 
11 estão em estado de alerta 
desde o ano passado. Segundo 
dados divulgados pelo Liraa 
(Levantamento Rápido de 
Índices de Infestação pelo 
Aedes Aegypti), do Ministério 
da Saúde, entre os municípios 
estão Taubaté, Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba e Caçapa-
va. De acordo com a pesquisa, 
em 2019, no estado de São 
Paulo, 250 cidades estavam 
em situação de alerta ou ris-
co de surto de dengue, zika 
e chikungunya. A região do 
Vale abrigava 4,4% desses 
municípios.

Na última semana, Lorena 
declarou epidemia da dengue. 
A cidade já ultrapassou os 
seiscentos casos confirmados. 
Outra cidade com números 
alarmantes é Cruzeiro, que re-
gistrou 961 casos confirmados 
e uma morte nesta sexta-feira 
(leia texto nesta página).

Pinda espera imunizar mais de duas mil crianças contra a febre amarela
Vigilância se preocupa com a baixa adesão dos pais na cidade; vacinas cedidas pelo SUS oferecem de 97% a 99% de eficácia

Criança é imunizada durante campanha contra a febre amarela; expectativa é imunizar duas mil crianças

Fotos: Divulgação

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou que 
deve ampliar as ações para 
atingir todas as crianças 
da cidade que devem ser 

imunizadas contra a febre 
amarela. O foco da secre-
taria de Saúde é a taxa de 
abstenção, já que apenas 
cinquenta pessoas foram 
vacinadas até o momento.

De acordo com informa-
ções da Prefeitura, embora a 

cidade tenha registrado ape-
nas um caso da doença em 
um macaco, ainda em 2018, 
a vacinação é fundamental e 
as doses são ofertadas para 
o público em geral, especial-
mente para bebês a partir de 
nove meses, além do reforço 

da imunização aos quatro 
anos de idade.

A enfatização da importân-
cia da vacina vem do alerta 
do Estado sobre a possível 
transmissão da doença, 
transmitida pelo Aedes ae-
gypti, o mesmo mosquito 
que transmite chikungunya, 
zika vírus e a dengue. “A 
imunização é o mecanismo 
mais seguro e eficaz de se 
manter as crianças e as 
pessoas no geral isentas 
das doenças que assolam a 
sociedade. Em linhas gerais, 
as vacinas cedidas pelo SUS 
oferecem de 97% a 99% de 
eficácia na proteção contra 
a enfermidades”, comentou 
o diretor da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamo-
nhangaba, Rafael Lamana.

O número de imunizados 
ainda é baixo na cidade, que 
conta com aproximadamen-
te 2,3 mil crianças habili-
tadas para tomar a vacina. 
Todas as unidades de saúde 
da rede municipal dispõem 
das doses e estão equipadas 
para o atendimento ao pú-
blico, dentro do horário de 
atendimento, das 8h às 17h.

Lamana falou que a movi-

mentação de ativistas anti-
vacina é prejudicial à saúde 
coletiva, pois quem deixa de 
se vacinar coloca o bem-estar 
social em risco. “Ressaltamos 
que nenhum estudo científico 
comprovou a não eficácia 
das vacinas, pelo contrário, 
estudos afirmam que a vacina 
é o melhor meio de imuniza-
ção oferecida a custo zero à 
sociedade”, finalizou.

Vacinação na região – 
Em Potim, a imunização 
contra a febre amarela 
segue normalmente con-
forme o calendário vacinal. 
Aparecida conta com três 
mil doses da vacina dis-
ponibilizadas nos postos 
de saúde da cidade e Gua-
ratinguetá não informou 
a quantidade de doses 
disponíveis.

Fotos: Divulgação

Fundação da Criança abre inscrições para monitores em Ubatuba
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Em reunião com Marcus Soliva, escolas definem desfiles; avenida passa por montagem de estrutura

Oesg confirma acordo com escolas para ter 
jurados do Rio e São Paulo no desfile de 2020
Competição do Carnaval reúne cinco escolas; definição de júri causou divergência entre pavilhões

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Gua-
ratinguetá) definiu que os 
jurados do Carnaval deste 
ano serão do Rio de Janei-
ro e São Paulo. A situação 
causou discórdia entre as 
escolas, mas o órgão conse-
guiu adesão à proposta duas 
semanas antes do desfile.

Diferente dos dois últimos 
anos, quando apenas pau-
listas compunham o júri, a 
Oesg deu voto de minerva 
e optou por julgadores 
mistos, em janeiro. Uma 
divergência entre agremia-
ções sobre a escolha do júri 
levantou a possibilidade, 
extraoficial, de desistência 
da competição por parte de 
algumas escolas.

Com a confirmação, a 
Oesg deve contratar duas 
empresas: uma paulista e 
outra fluminense. A empre-
sa de São Paulo já encami-
nhou a documentação e foi 
aprovada sua contratação, 
enquanto a Oesg ainda 
analisa os documentos do 
júri do Rio, o que deve ser 
definido na próxima segun-
da-feira.

Mocidade Alegre, Embai-
xada do Morro e Acadêmi-
cos do Campo do Galvão 
queriam júri paulista, en-
quanto Unidos da Taman-
daré e Bonecos Cobiçados 
optaram por júri misto. 
Além das duas escolas, a 
Beira Rio também votou 
por júri dividido, porém a 
agremiação anunciou logo 
depois que não desfilaria.

Segundo o presidente da 
Oesg, Maurício Fernandes, 
na última reunião houve 
um acordo entre as cinco 
agremiações. “Nós tivemos 
uma reunião no dia 6 e ficou 
definido os 50%, quando 
eu dei o voto de minerva 
e desempatei (escolhendo 
júri misto). O desempate 
foi dado em razão de um 
edital que seria feito pela 
Prefeitura”, afirmou.

Na última segunda, o se-
cretário de Turismo de 
Guaratinguetá, Mário Au-
gusto Nunes, o Marinho, 
confirmou que serão pagos 
R$17,6 mil para contrata-
ção dos jurados. Até 2019, 
eram três jurados para cada 
um dos nove quesitos, que 
totalizavam 27 membros. 
Neste ano serão quatro 
julgadores por quesito, 
um total de 36. Não houve 

confirmação sobre o possí-
vel reajuste no valor pela 
contratação do júri.

Passarela do samba – A 
avenida Presidente Vargas 
vai ganhando aspectos de 
“casa do Carnaval” de Gua-
ratinguetá. As estruturas 
das arquibancadas já estão 
quase todas montadas e o 
cronograma de montagem 
entrou na reta final. Serão 
5,6 mil expectadores para 
os desfiles das escolas de 
samba neste ano, o triplo 
dos 1,8 mil dos dois últimos 
anos.

A venda dos ingressos 
começa na próxima terça-
-feira e segue até sexta-feira. 
A arquibancada “A” terá 
ingressos a R$ 20 e a “B” a 
R$ 10. Em ambos os setores 
haverão vendas de meia en-
trada, com preços a R$10 e 
R$ 5, respectivamente.

As frisas custarão R$ 300 
e dão direito a uma mesa 
com quatro lugares para 
todos os cinco dias de festa. 
Neste ano não haverá venda 
de camarotes por parte da 
Prefeitura, que forneceu os 
espaços para as escolas de 
samba. Cada agremiação 
poderá comercializar as 
entradas para os camarotes 
por conta própria.

Foto: Leandro Oliveira

Da Redação
Lorena

Após ser inserida no mapa 
brasileiro de turismo como 
parte do Circuito da Fé, Lorena 
recebe no próximo dia 19 os 
representantes das cidades da 
região para tratar assuntos re-
lacionados ao desenvolvimento 
turístico no município.

O encontro reunirá comis-
sões de Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Canas, Cunha, Gua-
ratinguetá, Piquete e Potim. 
Durante o evento serão apre-
sentados o Roteiro Turístico 
da Fé, o calendário regional e a 
relação estatutária das cidades 
envolvidas.

Após a certificação pelo 

Lorena recebe encontro regional 
para debater turismo religioso

Programa de Regionalização 
do Turismo, Lorena se tornou 
integrante do Circuito da Fé 
até 2021. O município agora 
busca obter o título de MIT 
(Município de Interesse Turís-
tico), o que aproxima a cidade 
de se tornar estância turística. 
Na região, Cruzeiro e Cachoeira 
receberam o título. Além de 
Lorena, Potim e Pindamonhan-
gaba buscam reconhecimento 
como MIT. Em 2019, a secre-
taria de Turismo do Estado de 
São Paulo assinou convênios no 
valor de R$ 128,6 milhões para 
as obras de infraestrutura nos 
MIT’s e Estâncias Turísticas.

A reunião está marcada para 
às 15h, na Casa da Cultura, 
que fica à rua Viscondessa de 
Castro Lima, nº 39, no Centro.

A Basílica de São Benedito, 
aposta turística do município

Foto: Arquivo Atos

Guará traz a magia do cinema com 
sessões gratuitas no Cine Atacadão

Da Redação
Guaratinguetá

Durante o mês de feverei-
ro, Guaratinguetá recebe o 
“Cine Atacadão”. O projeto 
conta com exibições de fil-
mes para as crianças entre 
os dias 17 e 18 e estrutura 
construída em um caminhão. 
A atração é gratuita.

Produzida pela Cepar Cul-

tural, a iniciativa é realizada 
há dez anos e já percorreu 
mais de duzentas cidades. 
A ação é patrocinada pelo 
supermercado Atacadão e 
autorizada pela Lei de Incen-
tivo à Cultura. Durante os dois 
dias serão exibidos os filmes 
“Turma da Mônica: Laços” e 
“O Rei do Show”. 

Além do cinema itinerante, 
a Cepar é responsável por pro-
jetos culturais como “O Reino 

da Água”, “Coleção Mitologia 
Brasileira”, “O Desenho de Al-
demir Martins” e “O Fascínio 
da Cultura Japonesa”. 

As apresentações serão 
realizadas na rua Doutor 
Francisco Meireles Freire, no 
bairro André Broca Filho, em 
frente à escola Professora 
Dinah Motta Runha.

Outras informações estão 
disponíveis no site da Prefei-
tura,  guaratingueta.sp.gov.br.


