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Com assinatura junto ao
Estado, Guará pode ter
voos menores em 90 dias
Processo tem previsão de definição até dezembro; Daesp confirma
mobilização para antecipar linhas para Guarulhos e Belo Horizonte

Prefeito Marcus Soliva e o o superintendente do Daesp, Antônio Claret

Foi assinada a transferência
do aeroporto de Guaratinguetá, "Edu Chaves", ao Estado de
São Paulo, na manhã da última
terça-feira. A concessão será
por um período de trinta anos.
Antes de ser privatizado pelo
Governo do Estado, o espaço
será ativado para voos sub-regionais, o que deve acontecer

em até noventa dias. O "Edu
Chaves" integra uma lista de
22 aeroportos regionais de
São Paulo que serão privatizados até o fim do ano. Na
região, o aeroporto de Guaratinguetá é o único que integra
o programa de desestatização,
lançado pelo governador João
Doria (PSDB). A intenção é fo-

mentar o turismo em regiões
do estado e alavancar rotas
áreas para o fluxo turístico.
A cidade foi escolhida devido
a sua localização, por poder
servir como escala ou ponto de
decolagens e partidas para aeroportos maiores, como Belo
Horizonte e Guarulhos, além
da proximidade geográfica

Foto: Bruna Silva

com Aparecida, que recebe
mensalmente cerca de um milhão de turistas. Atualmente, o
processo para desestatização
dos aeroportos está na reta
final para definição de como
será lançado o leilão para as
empresas que vão gerenciar
os espaços.
Pág. 5

Debate sobre Peixoto
de Castro tem novas
discussões em Lorena
A audiência pública, realizada na última terça-feira, apresentou os detalhes do projeto
de revitalização da avenida
Doutor Peixoto de Castro, em
Lorena. Foram abordadas a
estruturação do espaço, que
compreende a pavimentação,
colocação de pontos de ônibus, sistemas de sinalização
e de escoamento de águas da
chuva, além da implantação
de uma ciclovia. Participaram

do evento os secretários de
Obras e Planejamento Urbano, Marcos Anjos; Meio Ambiente, Willinilton Portugal,
e a presidente do Commam
(Conselho Municipal do Meio
ambiente), Rosana Montemor.
Durante a audiência, os chefes
da pasta destacaram as principais modificações estruturais
e ambientais previstas no
projeto.
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Isael anuncia cobertura de
quadras de seis escolas com
R$ 2,5 milhões investidos
Foto: Reprodução PMG

Folia nas ruas de Pinda, que promete destaque no Carnaval de 2020

Diversidade na programação é
aposta do Carnaval da RMVale
A festa mais popular do país deve reunir milhares de
foliões na RMVale (Região Metropolitana do Vale Paraíba).
Além do tradicional desfile das escolas de samba, a região
faz a festa com os blocos de rua. Em Pindamonhangaba,
a folia segue com a programação de desfiles de blocos
carnavalescos. A Praça do Quartel, da Bíblia e o Parque
da Cidade serão palcos de atrações como matinoite, show
do grupo Sambatuque e Dj Yago. Todos os detalhes em
pindamonhangaba.sp.gov.br

de seis escolas municipais.
Além de garantir que as
crianças e adolescentes tenham espaços mais estruturados para se exercitarem, a
iniciativa busca contribuir
para a revelação de novos
talentos do esporte.
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Abaixo-assinado online tenta
salvar Estação Ferroviária,
abandonada em Cachoeira

Pág. 12

Carnaval de Guará: ingressos
esgotados e esquenta na avenida
Ponto alto do Carnaval de Guaratinguetá, o desfile competitivo
entre as escolas de samba será realizado na próxima terça-feira.
Com cinco agremiações em 2020, a passarela do samba vai receber um público de mais de 5,4 mil pessoas. Os ingressos, que
tiveram vendas iniciadas na terça-feira passada, se esgotaram
um dia depois. A grande procura pelos tíquetes mostra que a
retomada dos desfiles, em 2018, acirrou a disputa pelo título
de principal agremiação da região.
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Contando com um investimento municipal de R$2,5
milhões, a Prefeitura de
Pindamonhangaba oficializou na última semana a
contratação da empresa que
será responsável pelas obras
de cobertura e modernização
das quadras poliesportivas

O sorriso da bela passista; desfiles dominam a folia em Guará

A Estação Ferroviária de
Cachoeira Paulista, que sofre
há anos com o abandono, pode
ganhar um novo capítulo. Moradores da região assinaram
uma petição para que o local
seja restaurado e transformado
em um centro de multiuso.
A construção, de 1855 e
tombada pelo Condephaat
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico) em 1982,
foi administrada por anos pela
MRS Logística, que detém a
concessão sobre a ferrovia que
corta o município.
Pág. 4
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A Estação de Cachoeira Paulista
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Bastidores da Política

Atos e Fatos
“Não há graus intermediários
entre o medíocre e o pior”
Márcio Meirelles

BENEDICTUS INNOCENTI
O ex-presidente Lula, condenado pela justiça brasileira foi
recebido pelo Papa, em audiência
particular, por influência do presidente da Argentina.
A visita faz parte do movimento
de esquerda internacional de resgatar, talvez, o único líder de esquerda
em atividade política no mundo que
a mídia quer transformar em mártir.
O filme brasileiro que concorreu
ao Oscar (?) foi produzido por uma
jovem cineasta mineira, parente
em primeiro grau dos proprietários
de uma empreiteira condenada na
Lava Jato.
O filme mostra o processo de
impeachment de Dilma segundo
a lente da esquerda. Mais uma
injustiçada!
Em Roma à audiência, com
direito a fotógrafo oficial, em um

Nicolas Boileau
Como o ex-presidente e seus
seguidores não tem compromisso
com a decência entendem que o
papa tem poderes para inocentá-lo.
O perdão de nossas faltas está
intimamente ligado a profissão do
arrependimento.
As escrituras narram a história
do menino que se tornou ladrão.
Homem feito acabou sendo
capturado, conduzido a Jerusalém
e condenado à morte por Pôncio
Pilatos.
Nesta ocasião Dimas, que ficou
conhecido como “o bom ladrão”
cujo passado é um mistério que a
imaginação piedosa procurou pintar
como lenda, mas o seu futuro é uma
certeza da fé.
Dimas, ao ver Jesus carregando
a cruz e sendo crucificado ao seu
lado rendeu à graça a Deus e proclamou aquele gesto de fé, amor e

“As escrituras narram a história
do menino que se tornou ladrão”
momento estudado e analisado nos
gestos do papa, a sensação de que
estaria abençoando o pobre pecador, o mártir, o perseguido.
Para o eleitorado do partido
dos trabalhadores, os iletrados e os
de lavagem cerebral, Lula estaria
perdoado dos seus crimes, poderia
entrar no céu tranquilamente.
A injustiça na sua condenação, a
perseguição política da qual é vítima, como o impeachment de Dilma
retratado no filme, um golpe político, o “novo” discurso da esquerda.
Não assisti e nem vou assistir
o filme, mas os comentários dos
críticos, poucos, o filme é ruim e
narra o processo de cassação da
ex-presidente como resultado de
uma armação política da direita.
O filme só convence os iletrados
e os de cérebro lavado!
O “benedictus innocenti” não
existe na liturgia católica.
Sugere aos incautos que o papa
estava perdoando os seus pecados
e dando forças espirituais para
continuar a sua vida de injustiçado.
Uma forçada de barra para parecer
inocentar o ex-presidente de seus
pecados contra o patrimônio alheio.
Ora, então ele é criminoso? Por
que este desgaste todo até Roma.
O “benedictus” sim é da liturgia
da igreja católica, uma canção de
agradecimento pela vinda do Redentor e acredita-se que tenha sido
introduzida por São Bento.
É um sinal de poder e como salvação no tempo em que os judeus
sofriam o domínio romano.

sivos “linchamentos virtuais” que
o Executivo vem sofrendo, alguns
integrantes de sua equipe, que trabalham sua reeleição, já temem o
pior. Ou seja, que tudo “venha por
água abaixo”.

arrependimento que ficou registrado no evangelho.
Gesto este que lhe rendeu a
mais sublime promessa, do próprio
filho de Deus: “Ainda hoje estarás
comigo no Paraíso”.
Santo Agostinho, sobre o episódio narrado no Evangelho diz: “eis
aí um caso de arrependimento”, um
legado de misericórdia.
Lula nunca se arrependeu e nem
se arrependerá de seus pecados,
pois tem a certeza de que não os
cometeu.
Na verdade, a visita de Lula ao
papa retrata uma falta de respeito
à Justiça de seu país que o condenou em todas as instâncias e em
momento algum lhe foi negado o
direito de defesa.
Humilhou a raça brasileira que
o identifica como corrupto.
Qual a visão do estrangeiro
sobre este gesto: somos uma república de banana, prendemos e
condenamos inocentes, um povo
inconfiável para negócios, para
relações internacionais e respeito
as tradições.
O presidente presidiário que
envergonha os brasileiros honestos, trabalhadores e financiam
vagabundos para pichar os muros
da Universidade de Coimbra, em
Portugal, com “Lula livre”.
A única pichação em ambiente
universitário.
Não têm vergonha de ser brasileiros.
Eu tenho vergonha e muita de
ser brasileiro!

Pense numa obra ‘zicada’?

Sob nova direção

Em temporada de alinhamento
partidário, o mercado político de
Pinda registra o controle absoluto
do PSL local nas mãos do vice-prefeito Ricardo Piorino – por obra
e graça do senador Major Olímpio. Pelo que
se ouviu nas
esquinas da cidade, o partido,
agora sob nova
direção, deverá receber um
elenco especial
de candidatos
ao Legislativo,
Ricardo Piorino
todos empunhando as bandeiras
da reeleição de Isael Domingues.
Piorino, que já saiu a campo em
preparação à pré-campanha que se
aproxima, fez questão de visitar
aliados de primeira hora, como
também alguns distanciados do
grupo que às vezes por pequenos
acidentes de percurso passaram a
‘jogar água fora da bacia’. O pensamento do Domingues é tentar
repatriar os parceiros que lamentavelmente caíram no ‘canto da
sereia’ para compor os quatro ou
cinco partidos, incluindo agora o
PSL e o DEM para o palanque de
4 de outubro...

A hora do sacrifício

Quem segue em ritmo de bloco
em Pinda – e que não é de Carnaval – é o PT da cidade em busca de
nomes para o desfile eleitoral desta
temporada. Disseram que a falta
de mulheres dispostas a enfrentar
as urnas pode dificultar o partido
em lançar chapa completa de vereadores (dezessete postulantes)
para tentar eleger Herivelto Vela à
Câmara. Segundo a Lei Eleitoral,
cada vaga feminina incompleta
elimina dois homens no quadro de
candidatos.

Perguntar não ofende

Por que o encontro entre o vereador Marcio Almeida e o pré-candidato Argus Ranieri na semana
passada teve que acontecer longe
de Guaratinguetá? Seria por causa
dos agregados do prefeiturável
ou da patuleia do prefeito Marcus
Soliva???

Simpatia e abraços
Lorena – A administração Fábio
Marcondes, por colocar a cidade entre as que mais investiu nos últimos
anos com recursos próprios, mesmo
com a frieza do governo do Estado
em reter recursos já licitados para
obras na cidade e, em fato inusitado,
a secretaria estadual da Educação
solicitar a devolução de dois ônibus
que operava o transporte escolar
no município. Mesmo diante de desafios gritantes, o Executivo segue
com o ousado projeto de revitalização da Peixoto de Castro.

Entre um cafezinho e outro
no Esperança de Guará, alguém
próximo a candidatura de Junior
Filippo levantou a hipótese de que
o prefeiturável poderá surpreender
o mercado eleitoral com o anúncio
de uma mulher para concorrer ao
seu lado como vice. Embora não
tenha revelado nome, a suspeita é
de que trata-se de alguém ligada
ao social e com simpatia de sobra.

Cachoeira Paulista – A Câmara
Municipal, que em nova demonstratação de subserviência endossou
dias atrás o devaneio administrativo
do prefeito Edson Mota, aprovando
projeto de criação de três novas
secretarias. Além de onerar as finanças do município, Executivo e Legislatico ignoram o que população
sente na pele, que mais importante
que a saúde pública e normalização Ventos favoráveis
da situação da Santa Casa, estão os
Corre na boca pequena de
planos da atual classe política em Cruzeiro, se a escolha do próximo
seus próprios interesses...
vice-prefeito de Thales Gabriel for
analisada por mérito e conquistas
efetivadas, o secretário de Desenvolvimento Econômico Diego
Miranda vai ter que prestar atenção
na data de desincompatibilização.

A não ser que o atual vice, Dr. Davi
Mota, tenha saúde eleitoral para
permanecer na parceria.

‘Pede pra sair’

E por falar em Cruzeiro, a
‘mobília funcional’ da administração Thales Gabriel está mudando
de lugar. Esta semana chegou na
especulação política que Danilo
Resende, que vinha pilotando duas
secretarias – Saúde e Administração, pediu sua baixa de uma delas.
Não porque tenha sido picado pelo
mosquito da dengue, mas por não
suportar a pressão da população
por atendimento na saúde, Danilo
vai permanecer apenas fazendo as
contas, quer dizer, com a administração. Teve gente apostando na
famosa saída em dois toques...

Desincompatibilização

Ainda sobre Cruzeiro, no entra e
sai de secretários e adjuntos, Carlinhos Valle anuncia seu afastamento
do primeiro escalão de Gabriel
para disputar vaga na futura Câmara e a grande surpresa, Joselito
Lemes – ex-homem forte de Ana
Karin – cogitado para assumir seu
lugar como secretário de Educação.
Ah! Para cumprir tabela na Saúde,
Nicolas de Piquete vem com tudo
para manter o ritmo do governo
municipal. Acreditem se quiser...

De morto pra ver quem...

...vem no enterro Corre na boca
pequena de Guará a indagação de
muitos eleitores sobre o vereador
Nei Carteiro, diante do caso da
denúncia de superfaturamento na
compra de alimentos para merenda
escolar: analfabetismo cultural –
quando a pessoa consegue ler mas
não interpretar, ou mero oportunismo político! A gravidade da
denúncia, que pode comprometer
a alimentação de 13 mil alunos
da rede escolar, levou o prefeito
Marcus Soliva à tribuna da Câmara, esta semana, para explicar
a matemática dos gastos. Parece
que Nei confundiu o valor teto da
abertura da licitação, na ordem de
R$ 3 mi, com valor médio de R$
2 mil que realmente serão pagos
pelos alimentos durante um ano.

Linchamento virtual

Apesar de prefeito de Ubatuba,
“o mar não está para peixe” para o
prefeito Délcio Sato (PSD), conforme comentários de muitos ‘cientistas políticos’ do
pedaço. Como
se não bastassem as frequentes reclamações
sobre a demora
em resolver os
problemas de
mobilidade urDélcio Sato
bana e infraestrutura, a gestão de Sato anda sendo
criticada pela ausência de cuidados
com pontos históricos da cidade.
Dias atrás, repercutiu nas redes sociais mais um vídeo de um morador
denunciando o péssimo estado de
conservação da tradicional ‘Praça
do Cristo’, no Itaguá. Pelos suces-

Parece que o prefeito Isael Domingues vai ter de contratar um
‘rezador’ para ajudar a solucionar
as obras das duas UPAs – Araretama e Cidade Nova que enfrentam
sérias dificuldades para conclusão.
Em efeito cascata, a administração
enfrenta a oposição caluniosa,
empresas sem condições financeiras de prosseguir com os serviços
licitados, vandalismo, furtos de
materiais e pior, o Governo Federal
segurando as parcelas finais dos
recursos para o ‘ponto final’ na
construção, para Prefeitura inaugurar o novo atendimento à saúde de
Pinda. Esta semana a comunicação
municipal emitiu nota oficial desmentindo os oportunistas eleitorais
de que a grana veio e o prefeito
gastou em outras demandas...

Projeto "vou de táxi"

O vereador Rafael Goffi pode
ter agradado a muitos com seu projeto aprovado na Câmara de Pinda,
dias atrás, que regulamenta a postura e o serviço de táxi na cidade;
porém, dificilmente deverá conter
o efeito contrário de boa parte dos
taxistas nos quesitos tempo, uso e
principalmente a padronização da
cor dos automóveis. Disseram que
o mais recomendável para evitar
constrangimento neste período
eleitoral é que o parlamentar não
utilize um táxi para se locomover.

Bomba

A informação quase oficial
que chegou na Câmara de Lorena
durante a última sessão, de que o
advogado o Dr. Marcos Sá deverá
ser o vice de Sylvio Ballerini na
disputa de 4 de outubro desandou
com a maionese de dois ou três do
Legislativo que sonhavam e faziam
contas de serem convocados para
o cargo. Além de mal-estar nos
sonhadores do plenário, até entre
os assessores parlamentares houve zum-zum tipo: “poxa, nem me
consultou a respeito!?!?”

Efeito inseticida

A provável escolha de Marcos
Sá para vice de Sylvio sinaliza a
primeira vez que ele vai percorrer
a passarela eleitoral acompanhado
de um político experiente e de
ficha limpa. Avaliaram que pela
reação de alguns vereadores e o
desespero de alguns agregados
do palanque de Ballerini, que o
nome do advogado demonstrou um
'efeito inseticida' com capacidade
de expurgar de ‘ratos do banhado
a ácaros e parasitas’ do pedaço. O
Tanga Frouxa que se cuide!!!

Tabuleiro dos vices

Se o nome de Marcos Sá causou
espanto no ‘pessoal das sombras’
que 'persegue' o Ballerini, entre a
maioria dos eleitores de Lorena
o efeito foi contrário, causou expectativas. De
acordo com a
classe pensante da cidade e
os comentários
nas mais diferentes áreas, a
decisão de 4 de
outubro pode
Carlos Lescura
estar nas mãos
dos vices. Até porquê, na candidatura governista, pode ter o Major
Carlos Lescura que poderá também
fazer a diferença para Marietta
Bartelega avançar na disputa pela
sucessão de Fábio Marcondes...
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Debate sobre Peixoto tem discussões e
propostas para reestruturação da avenida
Com investimento de R$ 4,6 milhões, projeto foca em trânsito, chuva, ciclovia e segurança; audiência
pública teve questionamentos e desentendimento entre moradores de outros bairros e secretários
Foto: Bruna Castro

Bruna Castro
Lorena

A audiência pública, realizada na última terça-feira, apresentou os detalhes do projeto
de revitalização da avenida
Doutor Peixoto de Castro, em
Lorena. Foram abordadas a
estruturação do espaço, que
compreende a pavimentação,
colocação de pontos de ônibus,
sistemas de sinalização e de escoamento de águas da chuva,
além da implantação de uma
ciclovia.
Participaram do evento os
secretários de Obras e Planejamento Urbano, Marcos Anjos;
Meio Ambiente, Willinilton
Portugal, e a presidente do
Commam (Conselho Municipal
do Meio ambiente), Rosana
Montemor.
Durante a audiência, os
chefes da pasta destacaram as
principais modificações estruturais e ambientais previstas
no projeto. O planejamento em
relação à captação de águas
pluviais, visa implantar tubos
de 1.000 mm para drenagem
subterrânea nas esquinas das
ruas Gonçalves Dias e Expedicionário Genésio Valentim
Corrêa, e um “sarjetão” (canal
de seção triangular em pontos
baixos ou nos encontros dos
leitos viários) na rua Carlos
Gomes.
Também foi apresentado o
trajeto da ciclovia bidirecional que se estenderá na área
central da avenida, com 2,2m
de largura. Para oferecer segu-

Participação popular em audiência pública nesta terça-feira, em Lorena; debate sobre revitalização da Peixoto foi marcado por discussões

rança aos ciclistas e pedestres,
serão instalados leitos de cimento nas duas direções. Entre
as iniciativas, serão colocados
oito pontos de ônibus divididos
nas duas vias da avenida, com
extensão de 20m por 21,9m,
e recuo de 2m nas calçadas.
A acessibilidade também
foi discutida na reunião, com
a proposta de instalação de

rampas de acesso em todas
as calçadas da avenida. Também será feita a substituição
e replantio de 47 árvores que
causaram a deterioração do
piso e a retirada de quatro
tocos, através de licenciamento
ambiental.
No total serão instalados
sete semáforos, cinco nas ruas
João Batista Mascarenhas de

Moraes, Monte Castelo, Nossa
Senhora de Fátima, Gonçalves
Dias e Machado de Assis. Os outros dois semáforos existentes
nas ruas Presidente Roosevelt
e Lulu Meyer serão mantidos.
Segundo Anjos, a revitalização acompanha os projetos de
mobilidade urbana municipal
e tem como um dos objetivos
ligar os moradores do bairro

Novo Horizonte ao Centro de
Lorena por meio da ciclovia.
O secretário também defendeu que os custos para as
obras, em torno de R$ 4,6 milhões, são de responsabilidade
do município, sem qualquer
ligação com órgãos federais
ou estaduais. Os gastos para
a troca de iluminação por
tecnologia LED são de R$760

Câmara de Guará aprova resolução
que assegura vale alimentação de
R$ 1 mil para servidores da Casa

mil, provenientes da CIP (Contribuição da Iluminação Pública), taxa que é paga pela
população. Para a implantação
de asfalto, ciclovia e aparelhos
para escoamento de água serão destinados outros R$ 3,8
milhões.
Após a apresentação dos
secretários, o debate foi aberto
para questionamento da população, o que causou discussões
a respeito da necessidade das
obras.
Entre os argumentos apresentados no encontro, que
não contou com a participação
de moradores da Peixoto de
Castro, se destacaram as motivações do projeto, os custos
para os cofres públicos e o
abandono de outras regiões
da cidade.
A estudante de direito Larissa Andrade, 20 anos, é moradora da Vila dos Comerciários
e não aprova a decisão da administração municipal. “Hoje,
eu sou contra, porque acho que
a necessidade da cidade não é
o asfalto. Eles (secretários) não
têm noção do que é feito. As necessidades são os bairros sem
água potável, sem iluminação
e crianças fora das escolas”
argumentou.
Apesar das turbulências
durante o evento, o secretário
Willinilton Portugal se mostrou satisfeito com o resultado.
“Eu acho que foi positivo. Externamos o lado democrático,
o lado do Poder Executivo em
que ele ouve a sociedade, e
para ouvir os prós e os contras”
externou.
Foto: Arquivo Atos

Concursados do Legislativo tinham benefício, mas dependiam de aprovação
de vereadores para não perderem direito após descredenciamento de sindicato
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá
aprovou de forma unânime
uma resolução que mantém
o vale alimentação dos servidores da Casa em R$ 1 mil. A
medida assegura o benefício,
concedido anteriormente, aos
concursados que trabalham
no Legislativo. Os servidores
dependiam da aprovação,
após descredenciamento do
sindicato responsável pelas
convenções coletivas e negociações.
O documento confirma a autorização para a mesa diretora
da Câmara conceder o cartão-alimentação aos servidores,

no valor de R$ 1 mil, subsidiado parcialmente pela Câmara.
O valor da participação do
servidor será descontado em
folha de pagamento, em 1%
de sua remuneração mensal,
limitando a 20% do valor do
benefício. O documento aponta
que o vale tem natureza indenizatória e não constitui verba
salarial, além de não integrar
para nenhum efeito o salário
ou remuneração.
O benefício será fornecido
aos servidores que se afastarem por motivo de acidente
de trabalho, doença, licença-maternidade, licença-prêmio,
licença por motivo de doença
em pessoa da família e férias.
As despesas da resolução correrão por conta da dotação

orçamentária própria do orçamento vigente. “A interpretação duvidosa (em postagens
nas redes sociais) trouxe dois
grandes erros. O primeiro é de
que a Câmara estaria criando
um benefício, não é verdade.
Esse benefício já existe e foi
uma conquista dos servidores
através da sua representação
sindical”, afirmou o presidente
em exercício no Legislativo,
Marcos Evangelista (PSDB).
A resolução assegura o benefício apenas para os servidores
e não para os vereadores,
como publicado em redes sociais. “Ele (projeto) visou manter o benefício que já existia.
Até o ano passado, os direitos
trabalhistas dos servidores da
Câmara eram estabelecidos

via convenção coletiva, a categoria reunia e discutia com
o sindicato. A Câmara, nesse
processo, aprovava o projeto
de resolução permitindo que o
acordo coletivo pudesse ser feito. Aprovada a resolução, era
publicado e anexo à cópia da
convenção coletiva”, explicou.
Neste ano o Sindicâmara
(Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Legislativo
do Interior de São Paulo) foi
descredenciado da Federação
Sindical e, por conta disso, perdeu o direito de representar o
servidor até que ele consiga
um novo credenciamento. Sem
convenção neste ano, a Câmara de Guaratinguetá elaborou
um projeto de resolução se
baseando na convenção de

Sessão da Câmara de Guará aprovou vale de R$ 1 mil a servidores

2019. “O projeto de resolução,
ao invés de ser autorizativo, ele
trouxe na sua íntegra aquilo
que já havia sido pautado no
ano passado, já constituído
um direto que existe desde
2003 e a cada ano se renova.
A Câmara trouxe o projeto
de resolução com o corpo do
texto do acordo coletivo do
ano passado para manter o
direito do servidor”, concluiu
Evangelista.
Fato – O benefício é repas-

sado apenas aos servidores
de carreira da Câmara. Os
funcionários terceirizados
recebem das empresas prestadoras de serviços da Casa
e os assessores da Câmara
recebem um vale alimentação
de R$500, que foi aprovado no
ano passado.
Fake – Ao contrário do divulgado nas redes sociais, os
vereadores não recebem vale
alimentação e a resolução não
beneficia os parlamentares.

Câmara de Cachoeira aprova e Executivo cria três secretarias
Vereadores da base defendem projeto de Mota e criticam decisão de oposição, que aponta medida como desnecessária
Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira
Paulista aprovou, na última
quarta-feira, em sessão extraordinária, um projeto do Executivo que cria as secretarias
da Fazenda, Administração
e Planejamento. A proposta
gerou polêmica e debate entre
os parlamentares de base e
oposição, além de crítica entre
os moradores.
O projeto encaminhado no
final do ano passado para a

Câmara só entrou para discussão na última semana. Com a
criação das secretarias, serão
criados 44 cargos. Na cidade,
críticos ao governo de Edson
Mota (PL) questionaram o
planejamento, destacando
que governistas frisaram a
necessidade de contenção de
gastos.
O vereador da base Breno
Anaya (PSC), favorável ao
projeto, questionou as notícias
publicadas em redes sociais
que, segundo ele, foram “deturpadas por pessoas que
querem pregar o caos na

cidade”. “Quero deixar bem
claro, se está criando vagas,
estão criando três, não estão
criando vários do jeito que foi
divulgado na internet. Não é
possível que três cargos a mais
se paguem mais R$ 3 milhões
do jeito que foi pregado nas
redes sociais. É uma mentira”.
O parlamentar afrontou a
oposição. “Está tendo a criação
de três secretarias, tendo em
vista que uma foi desmembrada. Se a oposição acha que
está mal administrada a Prefeitura, porque não ter uma
secretaria de Administração?

Se a oposição acha que está
sem planejamento agora vai
ter secretaria pra planejar
melhor. E também a secretaria
da Fazenda, que eu acho muito
útil, é uma secretaria que vai
arrecadar e aumentar a receita do município”. Anaya concluiu a fala na tribuna dizendo
que o projeto não tem nada
a ver com politicagem. “Nós
da Comissão de Finanças e
Orçamento tivemos o cuidado
de fazer uma emenda tirando
seis cargos de confiança que
poderiam ser criados. O que
me espanta é todos não serem

unânimes a esse projeto que
também extingue 116 cargos
do Executivo”.
O vereador Thales Satim
(PSC) foi contrário ao projeto
e rebateu as críticas da base,
justificando a decisão. “O meu
posicionamento é contrário,
tendo em vista a decisão judicial em trâmite. Acho que a
Câmara tem o dever de votar
todos os cargos e projetos do
Executivo. É um poder discricionário dessa Câmara, mas se
judicializou (tornar judicial).
Então, tendo em vista que
esses cargos que estão sendo

extintos, eles já estão suspensos pelo Poder Judiciário, eu
sou contrário. Pelo projeto ser
obscuro, eu voto contrário e
também contrário à emenda”.
Foram favoráveis ao projeto
Aldeci Baianinho (PSC), Breno Anaya (PSC), Max Barros
(DEM), Dimas Barbosa (PTB),
Vica Ligabo (PTB), Agenor do
Todico (PSDB) e Carlinhos da
Saúde (PSD). Os contrários à
criação das secretarias são
Rodolpho Veterinário (REDE),
Tião do Marly (PL), Dadá
Diogo (PODE) e Thales Satim
(PSC).
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Abaixo-assinado online tenta salvar
Estação Ferroviária de Cachoeira
Há 140 anos abandonado, local tem mato alto e ocupação de dependentes químicos
Foto: Rafaela Lourenço

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Estação Ferroviária de
Cachoeira Paulista, que sofre
há anos com o abandono, pode
ganhar um novo capítulo. Moradores da região assinaram
uma petição para que o local
seja restaurado e transformado em um centro de multiuso.
A construção, de 1855 e
tombada pelo Condephaat
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico)
em 1982, foi administrada
por anos pela empresa MRS
Logística, que detém a concessão sobre a ferrovia que corta
o município. Depois de uma
série de ações, a Prefeitura
conseguiu, ao final de 2010,
a posse do local.
O criador da petição online,
que já chegou a 730 assinaturas, Érick Zacaro, 24 anos,
é morador de Guaratinguetá
e garante que a ação visa a
recuperação da Estação para
utilização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba.

“Eu sou uma pessoa bastante
apaixonada pelo Vale, pelo
histórico, e faz muitos anos
que eu vejo que a Estação está
abandonada e resolvi tomar
uma iniciativa e fazer o abaixo-assinado”.
Em 2017, Zacaro tentou contato com o gabinete do prefeito
Edson Mota (PL) para saber
se o Executivo tinha algum
projeto para a restauração do
local, mas não foi atendimento.
Histórico - Um projeto de
2013 para a restauração do
prédio continua parado. A
ideia é transformar a estação
em um museu, mas vários
projetos de recuperação foram
apresentados em governos
anteriores e nenhum obteve
futuro. Em 2017, uma matéria do Jornal Atos abordou
uma conversa entre Mota e
o deputado federal Márcio
Alvino (PR) para captação de
recursos para que a estação A Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista, que há décadas aguarda ação de restauração do poder público
fosse restaurada e o local
transformado em Museu Na- foi orçada em R$ 30 milhões. gunda maior estação do estado material foi roubadas.
cional dos Ferroviários, mas
Procurada pela reportagem
Quem passa pelo local, de de São Paulo (atrás apenas da
nenhuma outra notícia sobre 165 anos, encontra mato alto, Estação da Luz, na Capital). do Jornal Atos, a Prefeitura
o projeto foi divulgada. Em lixo e sinais da ocupação de No prédio não há mais vidros, não respondeu à redação
2013, a recuperação do local dependentes químicos na se- portas e janelas. Boa parte do sobre a ação popular.

Saae nega falha na coleta de lixo de Aparecida
depois de série de reclamações no último mês
Famílias apontam receio com período de chuvas; São Francisco e Centro foram apontadas como
áreas deficitárias; serviço destaca dificuldades de acesso a bairro e descarte em horário impróprio
Leandro Oliveira
Aparecida

A coleta de lixo em Aparecida foi alvo reclamações na
última semana. De acordo
com moradores do Centro e do
bairro São Francisco, o serviço
tem falhado nos últimos dias e
o acúmulo de resíduos gerou
incômodo. O Saae (Serviço
Autônomo de Água, Esgoto e
Resíduos de Aparecida) negou
problemas na coleta e apontou dificuldades de acesso ao
bairro.
Os serviços de remoção de
lixo em Aparecida são feitos
separadamente. Os resíduos
úmidos e lixos domésticos

são feitos em dias intercalados com as remoções dos
materiais recicláveis como
garrafas pet, embalagens e
produtos do dia a dia. Enquanto um bairro recebe a coleta
reciclável, outro tem a coleta
de lixo comum.
Ainda assim, segundo moradores, é comum notar acúmulo de lixo em pontos da cidade
mesmo em dias de serviço. “No
São Francisco tem dia que não
tem e o lixo fica amontoado. A
gente se preocupa porque, por
causa da chuva, pode gerar
um problema até com casos de
dengue”, relatou Guilherme Alves, 23 anos, que trabalha em
um supermercado da cidade.
No Centro a reclamação é

um pouco diferente. “A gente
percebe que tem lixo que fica
acumulado ao longo do dia. Os
caminhões até passam, mas
parece que não dão conta,
sempre sobra alguma coisa.
A noite é normal, dependendo
do lugar que você passa, vê o
volume de lixo em calçadas, às
vezes nas próprias lixeiras, ou
perto delas”, contou Bárbara
Silveira, 26, moradora da
Santa Rita.
Resposta – O controlador
interno do Saae, Osmair Toledo, afirmou que quanto ao
problema no São Francisco,
o caminhão de coleta não
consegue entrar em algumas
ruas. “Nossos caminhões são
grandes, e no bairro, sendo

mais preciso ao lado da igreja
de São Francisco, é uma rua
bem estreita. A gente já pediu
à comunidade que não pare
carros ali nas imediações.
Quando para o carro ali, o caminhão não consegue passar,
a lixeira do bairro fica a 300
metros, é longe. Agora mesmo
eu desci de lá e encontrei o
caminhão de coleta e não sei
se vai ter acesso a essa lixeira
por conta desse problema”.
Osmair negou que existam
problemas de coleta em outros
bairros da cidade. Sobre o Centro, ele informou que alguns
comerciantes descartam o lixo
fora do horário de coleta e que
isso tem gerado o acúmulo de
resíduos. “Especificamente na

região central, onde o acúmulo é maior devido aos hotéis e
restaurantes, o caminhão faz
a coleta quatro vezes ao dia,
por conta da demanda. Sai
às 7h, 10h, 15h e por último
às 18h. A gente pede aos
comerciantes que coloquem
o lixo antes do caminhão
passar. Depois que passa, lota
a lixeira”, concluiu.
Atualmente seis caminhões
fazem a coleta de lixo comum
na cidade. Segundo o Saae,
apenas um caminhão faz
a coleta de recicláveis. Em
caso de atraso ou problema
na coleta, o usuário pode
abrir uma reclamação formal
pelos telefones 3105-1530 e
3105-6421.

Candidata reclama da falha de informações
e Prefeitura exalta segunda prova em Pinda
Participante teve dificuldade para encontrar local de testes; organização apontar negligência de inscritos
Bruna Silva
Pindamonhangaba

As reclamações prosseguiram na segunda aplicação
das provas do concurso público, em Pindamonhangaba.
Candidatos reclamaram da
falta de aviso sobre a mudança nos locais de prova.
Em resposta, a Prefeitura
voltou a enfatizar que a
organização e promoção do
concurso é responsabilidade
do Iuds (Instituto Universal
do Desenvolvimento Social).
Candidata à uma vaga de
serviços gerais, Ana Vernália
de Souza, 54 anos, verificou
no último dia 10 o seu local
de prova e constatou que
faria o teste na escola estadual Mário Tavares, na Vila
São Benedito. Ela contou
que chegou por volta das
7h40 e procurou sua sala,
mas não encontrou. “Umas
7h50 ela (Ana Vernália) me
ligou dizendo que não tinha
encontrado seu nome na
sala (n°
9) e nem nas demais.

Perguntou para alguma das
pessoas que ajudam no concurso e só aí encontraram
o nome da minha mãe para
a escola Eurípedes Braga,
no Crispim”, lembrou Diego
Ramos, filho da participante.
Ele comentou que levou a
mãe até o local correto de
prova, no Crispim, mas ao
chegaram os portões já havia
sido fechados.
Outro apontamento que
gerou controvérsia foram
as mensagens enviadas pela
organização da prova aos
participantes. Ana Vernália
relatou que verificou sua
caixa de e-mails e não encontrou nenhum informativo do
Iuds sobre a alteração lugar
de testes. “Chegamos no
horário e a informação que
foi mudado o local da prova
só foi dado na hora. Isso que
me deixou indignado”.
Apesar dos protestos, outros candidatos postaram,
em redes sociais, que conseguiram realizar a prova
normalmente e com boa
organização.

Em nota, a Prefeitura informou que divulga constantemente para os candidatos
acompanharem as publicações de editais em seu site
ou no do Iuds com horários,
dias, locais de provas. “Os
casos de reclamações sobre
divergências de locais e horários de provas são poucos
e não retratam a realidade,

pois todas as alterações referentes ao concurso foram
devidamente publicadas em
editais. Pedimos novamente,
aos candidatos, que acessem
o site da Prefeitura, o pindamonhangaba.sp.gov.br e
acompanhem a publicação
de editais”.
Na Câmara – Na sessão da
última segunda-feira, o vere-

ador Professor Oswaldo (PL)
orientou que os candidatos
que se sentirem prejudicados durante o processo de
seleção, registrem o boletim de ocorrência para que
possíveis irregularidades
possam ser investigadas e
solucionadas antes mesmo
da homologação do concurso público.

Pinda retoma
agendamentos
para os NAP’s
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou,
na última semana, que os
atendimentos do NAP’s
(Núcleos de Apoio Psicopedagógico de Atendimento e Triagem) foram retomados para os alunos da
rede municipal de ensino,
após o período de férias.
A fase inicial de implementação do NAP’s
aos alunos da rede já foi
iniciada, e os terapeutas
e profissionais que integram o processo estão empenhados no alinhamento
e organização dos planos
terapêuticos efetuados
pelas equipes.
Os responsáveis afirmaram que estão esperançosos com o novo desenho
de atendimento às crianças da educação especial
e que devem ampliar o
número de atendimento,
levando em consideração
as crianças encaminhadas
nos anos anteriores com
hipótese ou diagnóstico
do espectro autista.
O grupo comentou que a
finalidade do serviço será
de melhorar a qualidade
de ensino ofertado através da potencialização
dos processos de inclusão
escolar e desenvolvimento
potencial de cada estudante.

Caraguatatuba
abre 110 vagas
para Auxílio ao
Desempregado
Da Redação
Caraguatatuba

Os moradores de Caraguatatuba que estão
desempregados podem
se inscrever para bolsas
do Pead (Programa Emergencial de Auxílio-Desempregado) até às 16h do
próximo dia 28. Os selecionados irão desempenhar
atividades coordenadas
pela secretaria de Serviços
Públicos.
Ao todo, o programa
conta com 350 vagas, com
240 preenchidas.
O novo edital viabiliza
o chamamento de 110
novos candidatos que concorrerão a vinte vagas
de beneficiário oficial de
serviços leves e noventa de
beneficiário para serviços
pesados.
De acordo com a Prefeitura, os beneficiários do
Pead recebem o auxílio-desemprego no valor mensal
de um salário mínimo,
auxílio-alimentação no valor de R$ 358,33 e seguro
contra acidentes.
As inscrições e mais informações sobre o programa de apoio ao desempregado podem ser feitas pelo
site oficial da Prefeitura,
caraguatatuba.sp.gov.br.
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Ativação de aeroporto de Guará pode
liberar voos regionais em até noventa dias
Processo de desestatização tem previsão de definição até dezembro; Daesp confirma mobilização
para antecipar voos de aviões menores para Guarulhos e Belo Horizonte ainda neste semestre
Foto: Reprodução

Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi assinada a transferência do aeroporto de Guaratinguetá, "Edu Chaves",
ao Estado de São Paulo, na
manhã da última terça-feira.
A concessão será por um período de trinta anos. Antes de
ser privatizado pelo Governo
do Estado, o espaço será ativado para voos sub-regionais
o que deve acontecer em até
noventa dias. O "Edu Chaves" integra uma lista de 22
aeroportos regionais de São
Paulo que serão privatizados
até o fim do ano.
Na região, o aeroporto
de Guaratinguetá é o único
que integra o programa
de desestatização, lançado
pelo governador João Doria
(PSDB). A intenção é fomentar o turismo em regiões
do estado e alavancar rotas
áreas para o fluxo turístico.
A cidade foi escolhida devido
à sua localização, por poder
servir como escala ou ponto
de decolagens e partidas
para aeroportos maiores,
como Belo Horizonte e Guarulhos, além da proximidade
geográfica com Aparecida,
que recebe mensalmente cerca de um milhão de turistas.
Atualmente, o processo

Foto: Reprodução

Em 2019, Marcus Soliva recebeu comitiva que debateu planos para "Edu Chaves"; assinatura acelerou processo de desestatização com expectativa de voos em até noventa dias

para desestatização dos aeroportos está na reta final
para definição de como será
lançado o leilão para as empresas que vão gerenciar os
espaços. De acordo com o
superintendente do Daesp
(Departamento Aeroviário do
Estado de São Paulo), Antônio
Claret, os aeroportos foram
divididos em dois blocos,
um chamado Sudeste, onde
está o "Edu Chaves", e outro
Noroeste. Os leilões serão

feitos por grupos e não de
forma individual.
“Nós queremos fazer voos
sub-regionais, aviação com
pequenas aeronaves, fazendo conectividade de Guaratinguetá com Guarulhos,
Belo Horizonte, fazendo a
possibilidade de sair daqui
com avião pequeno e ir
em algum outro aeroporto
que tenha estrutura maior,
para dali sim, viajar para
o mundo. A gente acredita
Foto: Reprodução PMP

nisso, porque para fazer o voo
sub-regional, não precisaríamos de tanta adequação de
estrutura”, citou Claret, que
apontou negociações com o
Aeroclube de Guaratinguetá
e a Aeronáutica sobre navegação aérea.
O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva (PSB),
afirmou que o município
pode ceder áreas próximas
ao aeroporto para o Governo
do Estado, na contrapartida

tivo turístico. De imediato
estamos em conversa com
o aeroclube e também com
a possibilidade de algum
empresário investir num
terminal de passageiros, mas
sabendo que ele tem uma
concessão do governo por
dois anos, podendo chegar
a cinco anos”, concluiu.
Nos próximos dias a empresa americana IOS vai definir como será feito o edital
do leilão dos 22 aeroportos.

Prefeitura divulga vencedores do
13°Festival de Marchinhas de Pinda
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou o resultado do 13°Festival de Marchinhas Carnavalescas. A grande
final, no último dia 16, acabou
com a conquista de “A Dita
Boa”, apresentada por Silvia
Apresentação no Festival de Marchinhas no último final de semana, em Pinda; abre alas para o Carnaval

do Estado fazer cessões de
prédios ou terrenos para o
município, durante a ativação
do "Edu Chaves" e o processo
de privatização.
“O Estado não tem verba
para construir terminais de
passageiros, isso seria mais
para o processo de desestatização. A gente tem que ver
áreas do aeroclube, que poderiam ser usadas de forma
provisória até a construção
de um hangar e de um recep-

Rezende, Rafael Ronconi, Felipe e Kiko Nogueira, moradores
da cidade. As apresentações
foram realizadas no último
final de semana na Praça do
Quartel.
A premiação foi paga
em dinheiro, no valor de
R$3.016,43. Os segundo colocado foi “Menina da Janela”
de Piva Patrícia Guimarães e

Esther Fietz de São Luiz do
Paraitinga. O terceiro lugar
foi “Guerra? Só se for de serpentina”, de Wesley Lopes e
Marcos Ferraz. Todos receberam o prêmio “Zé Sambinha”
de R$1.522,21. O quarto
lugar, melhor torcida, melhor
intérprete e melhor figurino
levaram o prêmio “Celso Guimarães”, de R$ 761,57.
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Com mais de 50 casos de estupro, Pinda tem
ação mulheres por direitos e fim da violência
Roda de conversa sobre direitos femininos busca ação de mobilização e conscientização na cidade
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Um levantamento da secretaria de Segurança Pública
do Estado registrou, somente
2019, 57 casos de estupros
em Pindamonhangaba. A situação preocupa a população e
levou um grupo de mulheres
da cidade a criar uma roda
de conversa para debater os
direitos e os espaços sociais
ocupados por elas.
Os encontros, realizados na
praça Monsenhor Marcondes,
têm o objetivo de criar formas
de disseminar informações
sobre a violência. Entre os
casos apontados pelo Estado
estão os índices de abuso
sexual de vulnerável.

Cerca de quarenta mulheres
participaram do evento, que
discutiu temas como violência
doméstica, abusos sexuais e
representatividade feminina.
De acordo com dados da secretaria de Segurança Pública
de São Paulo, em dezembro
foram mais de novecentos
casos de estupros ocorridos
em todo o estado, além de,
aproximadamente, trinta
feminicídios e cerca de cinco
mil ameaças.
A advogada e responsável
pela Comissão dos Direitos
Humanos de Pindamonhangaba, Sthela Freire, destacou
o acolhimento e medidas protetivas na cidade em casos de
violência doméstica ou sexual.
Para uma das organizadoras
do evento, a empresária Mi-

lena Fondello, a ação foi uma
maneira de unir vozes femininas para que sejam ouvidas
num só coro: o de igualdade e
segurança. “Não há liberdade
possível se a maioria das mulheres não couber nela. Nos
conectamos com diferentes
vozes, em diferentes peles que
passam, dia a dia, pelas mais
diferentes labutas”, escreveu
em rede social.
Durante o evento foram
destacadas redes de proteção
na cidade como o Cras (Centro
de Referência de Assistência
Social). O serviço tem unidades nos bairros Cidade
Nova, Castolira, Araretama e
Moreira César, além do Creas (Centro Especializado de
Assistência Social) no Centro
de Pindamonhangaba.

Foto: Bruna Silva

Registros de estupros estimulam criação de grupo para debater direitos e espaços sociais da mulher

RMVale tem operações para o Carnaval nas rodovias
Campanha de segurança deve levar orientação para quase oitocentos mil motoristas até a quarta-feira de cinzas
Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

A poucos dias do Carnaval,
as rodovias que cortam a RMVale (Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral
Norte) começam a receber os
motoristas a partir de sexta-feira. A atenção redobrada
conta com operações para
tentar evitar os acidentes no
feriado prolongado.
Somente na rodovia Presidente Dutra, a estimativa
é de que 258 mil veículos
devam trafegar, de acordo
com a concessionária CCR
Nova Dutra, que anunciou
uma operação especial para
os cinco dias do “reinado de
Momo”.
A ação contará com equipes extras do SOS Usuário
em pontos estratégicos da
rodovia federal, distribuição
de folhetos e instalação de
faixas sobre a campanha de
segurança orientando sobre
bebida e direção.
A expectativa é de que o
trabalho consiga repetir os
resultados de 2019, quando
a concessionária registrou

queda nos índices de acidentes e mortes. No ano passado
foram 114 acidentes, 12% a
menos do que em 2018. O
número de vítimas fatais também caiu, redução de 50%.
Nas estradas estaduais,
o DER (Departamento de
Estradas de Rodagem) tem
expectativa de 533 mil veículos nos trechos de acesso
ao Litoral Norte. O órgão,
ligado ao Governo do Estado,
lançou a campanha “Carnaval
+ Seguro 2020”.
Durante os cincos dias de
folias, as estradas estudais
terão mais um apoio na fiscalização com drones, que
sobrevoarão as vias. Outras
medidas anunciadas foram
o aumento do efetivo de
veículos de apoio, com uma
expansão de 15% a mais em
relação à operação do ano
anterior, além do número
de agentes envolvidos, que
subiu para seiscentos colaboradores, 17% a mais do que
em 2019.
No ano passado foram registrados 114 acidentes, 12%
a menos do que em 2018. Nos
dias de Carnaval, mais de 51
mil motoristas foram atuados

e quase 20 mil foram flagrados por radares por excesso
de velocidade.
O número de mortes foi
igual ao levantamento de
2018, quando foram registradas 21 fatalidades. O
número de acidentes aumentou 1,5% em relação ao ano
anterior, com 824 registros.
A PRF (Policia Rodoviária
Federal) também intensificará a fiscalização com viaturas
e equipamentos eletrônicos
contra o excesso de velocidade e criminalidade.
Os agentes da PRF farão
atividades educativas para
conscientização do perigo
em ingerir bebida alcoólica
e pegar na direção. Quem
for autuado pela Lei Seca
terá suspensão da CNH e
multa de R$ 2.934,70. Se
a infração for cometida
novamente em 12 meses,
a multa dobra, chegando a
R$5.869,40.
Até o fechamento dessa
edição, a Concessionaria
Tamoios, que administra a
estrada que liga o Vale ao
Litoral Norte, não divulgou
a programação de segurança
para este ano.

Foto: Rafaela Lourenço

Trecho da rodovia Presidente Dutra; campanha que começa nesta sexta-feira foca segurança no Carnaval

Polícia Civil identifica atirador que
baleou quatro em Pindamonhangaba
Suspeita é que crime foi motivado por briga em festa; vítimas estão internadas
Da Redação
Pindamonhangaba

A Polícia Civil de Pindamonhangaba montou
uma força-tarefa na última
segunda-feira para tentar
localizar o homem acusado
de balear quatro pessoas
durante uma briga no último final de semana no
distrito de Moreira César.
De acordo com testemunhas,
o criminoso discutia com
uma das vítimas, quando as

outras três tentaram intervir
na briga.
Segundo a Polícia Civil, o
acusado e um jovem de 25
anos iniciaram uma discussão em uma via do bairro
Vale das Acácias, por volta
das 21h30 do último domingo. A principal suspeita
é que a dupla já havia se
desentendido poucas horas
antes durante uma festa de
pré-Carnaval, que ocorreu
em outro ponto do bairro.
Percebendo o desentendimento, três amigos do

jovem, que possuem idades
de 20, 33 e 35 anos, se
aproximaram. Na sequência, o criminoso sacou um
revólver e efetuou diversos
disparos contra o grupo,
atingindo as pernas dos
quatro rapazes.
Enquanto o atirador fugia,
moradores do Vale das Acácias acionaram o Corpo de
Bombeiros, que encaminhou
os feridos ao Pronto Socorro
de Pindamonhangaba. Apesar de não correrem risco de
morte, os amigos seguem

internados na Santa Casa
do município.
De acordo com a Polícia
Civil, através do 2°Distrito
Policial, o criminoso já foi
identificado e desde a manhã da última segunda-feira
equipes realizam diligências
em diversas regiões do distrito e de Pindamonhangaba. Apesar de preferir não
revelar a idade e o bairro
onde mora o denunciado,
a corporação ressaltou que
manterá as buscas até prendê-lo.

Homem é preso com pistola e espingardas em Pinda
Da Redação
Pindamonhangaba

Após denúncias anônimas,
a Polícia Militar prendeu
na noite da última terça-feira um homem por porte
ilegal de armas de fogo e
munições, na zona rural do
distrito de Moreira César,
em Pindamonhangaba.

De acordo com o boletim
de ocorrência, moradores
que residem em propriedades rurais no entorno
da rodovia Vereador Abel
Fabricio Dias, próximo ao
KM 55, acionaram a PM
após flagrarem um homem
efetuar um disparo de arma
de fogo para o alto.
Ao chegar no local indicado, os policiais abordaram o
denunciado, apreendendo

uma pistola calibre 7,5 mm.
Indagado, o homem revelou
que possuía mais armas de
fogo em seu sítio.
Durante vistoria no local,
os policiais apreenderam
duas espingardas, sendo

uma calibre 12 e a outra
calibre 22.
Encaminhado ao Distrito
Policial de Pindamonhangaba, o criminoso aguarda
transferência para alguma
unidade prisional estadual.

Assaltante invade república,
faz reféns e tenta estuprar
universitária em Guará
Da Redação
Guaratinguetá

Cinco universitárias viveram momentos de terror na
noite da última terça-feira,
durante um assalto em uma
república no bairro Vila Alves, em Guaratinguetá.
Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso, armado
com uma tesoura, invadiu o
imóvel e rendeu umas das
estudantes. Na sequência,
ele foi até outro cômodo e
surpreendeu as outras quatro vítimas, exigindo que elas
entregassem seus pertences
e objetos de valor da casa.

Poucos minutos depois, ele
ordenou que uma das jovens
entrasse no quarto com ele.
Desconfiando dos barulhos
e da movimentação na república, uma vizinha acionou
a PM, que invadiu o imóvel
e surpreendeu o criminoso
enquanto ele tentava estuprar
uma das universitárias.
Preso em flagrante por
roubo e tentativa de estupro,
o criminoso foi encaminhado
à Delegacia de Guaratinguetá.
Uma das estudantes precisou ser encaminhada ao
Pronto Socorro com ferimentos leves, após ter se jogado
da sacada da república para
tentar fugir do assaltante.
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Isael anuncia cobertura de quadras de
seis escolas com R$ 2,5 milhões investidos
Com obras previstas para março e conclusão em quatro meses; projeto prevê também melhorias na iluminação
Foto: Rafaela Lourenço

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Contando com um investimento municipal de R$ 2,5
milhões, a Prefeitura de Pindamonhangaba oficializou na
última semana a contratação
da empresa que será responsável pelas obras de cobertura
e modernização das quadras
poliesportivas de seis escolas
municipais. Além de garantir
que as crianças e adolescentes
tenham espaços mais estruturados para se exercitarem,
a iniciativa busca contribuir
para a revelação de novos
talentos do esporte.
Com a presença do prefeito
Isael Domingues (PL) e da
secretária de Obras e Planejamento, Marcela Franco, a
cerimônia de assinatura do
contrato com a direção da empresa Multivale Construtora

Isael Domingues, em participação no Atos no Rádio; prefeito anuncia investimento em escolas de Pinda

e Engenharia, vencedora do
processo licitatório e sediada
em Taubaté, ocorreu na tarde
do último dia 13, no Paço
Municipal. Também estiveram
presentes no evento diversos
diretores e coordenadores das
seguintes escolas beneficiadas
pela ação: Abdias Salgado
(bairro Santa Cecília), Professora Madalena Caltabiano (bairro Nova Esperança), Joaquim
Pereira (bairro Mantiqueira),
Félix Adib (bairro Lessa), Paulo
Freire (bairro Vila Prado) e
José Gonçalves (bairro Liberdade).
Além de ressaltar que os
avanços estruturais colaborarão para o desenvolvimento
de novos atletas, Isael revelou
que as obras serão iniciadas
até o fim de março, tendo a
expectativa de serem concluídas em até quatro meses. “Esta
iniciativa representa mais um
ganho para a qualidade do

Região Metropolitana do Vale discute educação
ambiental para a Bacia do Rio Paraíba do Sul
Reuniões questionam propostas e investimentos nas cidades cortadas pelo rio; secretário
de Lorena lamenta falta de debates ambientais na região para elaboração de novos projetos
Da Assessoria
RMVale

As cidades de Cachoeira Paulista e São José do
Barreiro sediaram nos dias
11 e 13, respectivamente,
duas reuniões para debater
a educação ambiental na
RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte). Chamados
de “Dedim de Prosa”, os
encontros foram realizados
pelo Instituto H&H Fauser e
Instituto Chão Caipira, que
desenvolvem estudos para
a elaboração de um Peams
(Plano de Educação Ambiental e Mobilização Social)
para a Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul.
Representantes da sociedade civil e do poder
público conheceram e apresentaram propostas sobre
o que vem sendo feito para
aprimorar os mecanismos
de mobilização e de sensibilização da comunidade
para o tema. O Peams é
um projeto do Comitê de

Bacias Hidrográficas do
Rio Paraíba do Sul, com
financiamento do Fehidro
(Fundo Estadual de Recursos Hídricos).
A fragmentação das
ações, seja das prefeituras
e órgãos do Estado em relação à educação ambiental
nos municípios e o isolamento da região do Vale
Histórico, principalmente
os municípios localizados
nas encostas da Serra da
Bocaina, foram algumas
das principais questões
levantadas nos debates.
“Essa ponta do estado de
São Paulo fica um pouco
esquecida e as políticas
públicas são insuficientes
para a nossa região. Isso
atrapalha um pouco para
que os programas cheguem
e atendam esses municípios
menores, com pouca capacidade técnica. Saio dessa
reunião mais esperançoso”,
afirmou o gestor ambiental
Lauro Maia Cavalcanti, da
RPPN (Reserva Particular
do Patrimônio Natural)
Fazenda Catadupa, em São
José do Barreiro.

Foto: Divulgação PMP

O secretário de Meio Ambiente de Lorena, Willinilton Portugal, durante reunião sobre ações ambientais

O secretário de Meio Ambiente de Lorena, Willinilton Portugal, afirmou
que antes da atual gestão,
não havia um trabalho in-

Pinda libera agendamentos para
o Parque Municipal do Trabiju
Foto: Divulgação PMC

Café da manhã no Parque Municipal do Trabiju em Pinda segue com agendamentos para visitação
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou, na
última semana, que os agendamentos para visitação ao
Parque Municipal do Trabiju
estão liberados. Os interessados devem agendar visitas

pelo e-mail da secretaria de
Meio Ambiente, parquedotrabiju@pindamonhangaba.
sp.gov.br ou pelo telefone
3645-1797.
De acordo com o município, os grupos devem ter no
mínimo dois e no máximo
vinte integrantes para visitas
realizadas de segunda-feira

à sábado. Não haverá agendamento prévio, já que o
Parque é fechado para o
público em geral.
O Parque Municipal do
Trabiju é reconhecido pela
diversidade de fauna e flora,
além de estar na rota turística da região na zona rural
de Pindamonhangaba.

tegrado entre as secretarias quando se tratava da
questão ambiental. “Nós
mudamos esse contexto e
buscamos essa integração, e

isso alavancou as políticas
públicas na área ambiental”, afirmou. Na maioria
dos municípios, no entanto, a questão da Educação

ensino da educação municipal diante tantas melhorias
que nossa administração
está executando. Parabenizo
os profissionais da rede pelo
empenho em não medirem
esforços para o setor educacional de Pinda continuar
evoluindo cada vez mais”.
A secretária de Obras e
Planejamento Urbano, explicou detalhes do projeto de
modernização dos espaços
públicos. “Além de cobertura,
cada quadra receberá alambrados, redes de proteção nas
laterais, iluminação e sistema
de captação e escoamento de
água. As unidades também
ganharão novas pinturas para
demarcação das modalidades
esportivas como tabela e cestas de basquete, traves e redes
de futsal e postes e rede de
vôlei. A escola do bairro Lessa
também terá sua arquibancada coberta”, explicou Marcela.
Ambiental não é tratada
como política pública. “Falta espaço para a discussão
ambiental”, afirma a coordenadora do projeto Amely
Irmtraut Fauser.
Proposta – O “Dedim de
Prosa” é uma versão valeparaibana do “World Café”.
Foi uma estratégia adotada
pelos executores do projeto
para a discussão e proposição de soluções para se
chegar ao diagnóstico do
que já existe e formular o
futuro desejado.
O resultado servirá para
a elaboração do Peams
para que a ideia possa ser
efetivamente colocada em
prática na região da bacia.
“Posteriormente, numa
segunda fase, programada
para abril, será realizada
outra rodada de discussões
para acolher as sugestões
que definirão o cenário que
queremos ver contemplado
na última fase do projeto,
quando será elaborado o
Plano”, afirmou Amely.
Nos encontros de Cachoeira Paulista e São José do
Barreiro também foram
apresentados a plataforma
digital “Águas do Parahyba”
(rioparahyba.com.br), ferramenta que está sendo utilizada para levantamento de
dados de forma interativa
com a comunidade, que
pode acessá-la para opinar, sugerir e estabelecer
as prioridades que julgar
importantes.

Caraguatatuba inaugurou UPA 24 horas e
reforça atendimento no Perequê-Mirim
Foto: Divulgação PMC

Da Redação
Caraguatatuba

Caraguatatuba inaugurou nesta quarta-feira uma
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) para casos
de urgência e emergência
no bairro Perequê-Mirim.
A nova unidade funciona
24 horas. Entre os serviços
oferecidos, a realização de
exames laboratoriais e raio
X, uma farmácia que funciona das 17h às 7h em dias
úteis e 24 horas nos fins de
semana e feriados.
Para receber os pacientes
foram instalados 11 leitos,
sendo 8 adultos, 2 infantis
e 1 de isolamento. O espaço
também conta com dois
médicos clínicos que estarão
de plantão 24 horas, um médico emergencial 24 horas e
pediatras com substituição a
cada 12 horas.
A secretaria de Saúde espera receber cerca de trezentos
atendimentos diários e nove

Uma das salas de medicação da UPA 24 horas de Caraguatatuba

mil mensais. Os pacientes
com classificação de risco
terão preferência no atendimento.
A nova UPA 24 horas fica à
rua José Geraldo Fernandes
da Silva Filho, nº 297, no
bairro Perequê-Mirim.
Samu – A região sul da
cidade também abrigará
uma base do Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência), que conta com

um técnico de enfermagem
e um condutor socorrista. A
unidade possui dormitórios
masculino e feminino, cozinha, banheiro, ambiente para
higienização das ambulâncias,
além de uma garagem para
os veículos. Os registros de
ocorrências serão determinados pelo CRO (Central de
Regulação Médica) de acordo
com os níveis de complexidade e urgência.
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Carnaval em Guará tem desfiles na
avenida e folia na Rodrigues Alves
Concentração de blocos, bandas e escolas amplia festa de Momo além da Presidente
Vargas, com programação iniciada na quarta-feira; ingressos têm busca concorrida
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Carnaval em Guaratinguetá
terá atrações na avenida Presidente Vargas e no circuito da
região central, com mais uma
edição do CarnaCentro. Se na
passarela do samba o ponto
máximo é a Banda Mole e as
agremiações carnavalescas, no
Centro quem ditará o ritmo são
os bloquinhos e bandas, com
uma programação voltada ao
público infantil e às famílias.
A abertura da festa foi realizada nesta quarta-feira, com o
ensaio geral e técnico das escolas de samba Embaixada do
Morro, Acadêmicos do Campo
do Galvão e Bonecos Cobiçados
na avenida Presidente Vargas.
O ensaio servirá de testes para

as agremiações e também
para os sistemas de som e iluminação da passarela (evento
encerrado após o fechamento
desta edição).
Na quinta-feira é a vez da
Mocidade Alegre do Pedregulho e da Unidos da Tamandaré
fazerem os ajustes finais. Na
sexta-feira a festa começa às
20h com o show do Grupo
Proposta, também na Presidente Vargas. Na sequência
se apresentam Banda Bala e
Circuito do Samba.
Apesar da festa ter começado
três dias antes, a abertura oficial do Carnaval está marcada
para sábado com o desfile da
Banda Mole, às 17h. A concentração do bloco, que completa
45 anos em 2020, será na
avenida João Pessoa, em frente à Câmara. São esperadas

Foto: Leandro Oliveira

Público lotou espaço de venda de ingressos na última terça; avenida tem capacidade ampliada para 5,5 mil
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aproximadamente cinco mil
pessoas para acompanhar um
dos blocos mais tradicionais do
Carnaval do interior. Das 21h
às 2h, Samba de Jorge e Expresso Brasil se apresentarão.
No domingo tem início o CarnaCentro. “Será um Carnaval
voltado para a família, para
todas as idades, para brincadeiras. A gente faz nos dias 23,
24 e 25, na praça Conselheiro
Rodrigues Alves, das 10h às
13h. Contamos com a Banda
Furiosa, e a ideia é oferecer
personagens animados, então
teremos pintura facial, escultura em balão, monitores de
brincadeira para que nossa
festa fique mais completa”,
contou a secretária de Cultura,
Aline Damásio.
A programação segue no
domingo com os blocos de
embalo à partir das 16h, na
Presidente Vargas, e show
de Júnior Pérola às 23h. Na
segunda é a vez do Bloco da
Carroça, que tem concentração
e desfile no Centro, às 12h. Na
avenida, as apresentações são
de Fandangos e convidados,
X da Questão e Maracasou, a
partir das 21h. O encerramento
do Carnaval será na terça-feira
com os desfiles das escolas de
samba, a partir das 20h.

Ingressos esgotados, retorno da maior campeã e disputa
acirrada por título marcam expectativa para desfiles
Arquibancadas devem ter público recorde com mais de 5,4 mil pessoas; Mocidade quer o bicampeonato, mas
Acadêmicos, Embaixada, Tamandaré e Bonecos prometem Carnaval com disputa acirrada na Getúlio Vargas
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Ponto alto do Carnaval de
Guaratinguetá, o desfile competitivo entre as escolas de samba
será realizado na próxima
terça-feira. Com cinco agremiações em 2020, a passarela do
samba vai receber um público
de mais de 5,4 mil pessoas. Os
ingressos, que tiveram vendas
iniciadas na terça-feira passada, se esgotaram um dia depois.
A grande procura pelos tíquetes mostra que a retomada dos
desfiles, em 2018, acirrou a
disputa pelo título de principal

agremiação da região.
De volta após não ter desfilado no ano passado, a Embaixada do Morro, maior campeã
da cidade com 17 títulos, vai
abrir o desfile na Presidente
Vargas. A vermelha e branca
do Alto das Almas retorna com
força à competição e ajusta os
últimos detalhes antes de ir
para a avenida. Com setecentos
componentes, a agremiação
promete surpreender.
“A bateria tem o nome de
Aloka não é por acaso, já fez
pirâmide na avenida, tocando,
já fez muita coisa. Nesse ano a
gente continua com essa linha
de sempre ter surpresas, e

nesse ano nós termos outras
surpresas, podem esperar.
Nosso enredo é sobre 'A História do Vidro', já que ele tem
uma história muito importante
na transformação do mundo”,
contou o mestre de bateria da
Embaixada, Zé Carlos.
Campeã em 2018 e vice-campeã em 2019, Acadêmicos do
Campo do Galvão está com
sede de título. A “morada do
samba”, como é conhecida,
caso conquiste o troféu neste
ano, empata com a Embaixada
entre maiores campeãs da
cidade. O enredo da escola é
“Da semelhança concebida à
plenitude da perfeição, somos

imagens refletida, espelho da
criação”. São esperados 700
componentes na avenida e a
bateria Ritmo Quente promete
muitas surpresas para este ano.
A verde e rosa de Guaratinguetá tem como madrinha
a Estação Primeira de Mangueira. Os Bonecos Cobiçados,
agremiação do Campinho,
prometem um desfile bem
diferente do realizado no ano
passado. Com fantasias confeccionadas em Guaratinguetá e
outras compradas no Rio de
Janeiro, a escola de samba
quer competir de igual para
igual com as demais concorrentes e espera brigar pelo
título. Cerca de quinhentos
componentes são aguardados
para a próxima terça.
“O enredo ‘Verde que te quero rosa’ é para contar a história
do Cartola e da Mangueira, e
também que são as cores da
nossa escola. Sobre as fantasias,

a gente tenta fazer a confecção
no Vale do Paraíba, mas as vezes falta mão de obra. Isso nos
fez comprar fantasias no eixo
Rio e São Paulo, para fazermos
um Carnaval mais competitivo",
contou o presidente dos Bonecos, Caetano Ribeiro.
Atual campeã e cotada como
uma das principais favoritas,
a Mocidade Alegre do Pedregulho quer o bicampeonato
consecutivo e o terceiro título
de sua história. As alegorias,
fantasias e alas vão contar
sobre a história de São Jorge
ao longo das eras. Com muitos
detalhes em dourado, os carros
alegóricos da agremiação chamam atenção pelo tamanho e
luxuosidade.
“Nós não cobramos a fantasia, a gente empresta e depois
é devolvida. Serão setecentos
componentes, ainda temos
vagas em algumas alas, é só vir
até a sede à noite. Sempre tem

alguma coisinha para ajustar
no final, mas está tudo dentro
do cronograma, com relação as
alegorias e fantasias”, contou
o carnavalesco Ailton Cunha.
Terceira maior campeã de
Guaratinguetá, a Unidos da
Tamandaré encerra o Carnaval
com o enredo “Amantikir – A
serra que chora”. A agremiação
promete levar uma variedade
de cores e luxuosidade para a
Presidente Vargas, em busca de
mais um troféu. A Tamandaré
vinha numa sequência de dois
títulos seguidos, quando teve
sua hegemonia quebrada pelo
Acadêmicos, há dois anos. Wander Pires é a voz principal da
escola azul e branca.
Horários – Os desfiles têm
previsão para início às 20h de
terça-feira e encerramento às
5h de quarta-feira. A apuração
será realizada quarta-feira à
tarde, na Câmara Municipal
de Guaratinguetá.
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Editais de Proclamas — APARECIDA
AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
2171 -Sergio Luís Domingos e Regina Célia Fonseca Castro.
Ele, nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido
no dia 24 de agosto de 1979, residente e domiciliado na Rua
José Vitor Vilela, 28, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Sergio
Silvestre Domingos e Maria José Pereira de Toledo Domingos. Ela,
nacionalidade brasileira, inspetora de alunos, solteira, nascida no
dia 05 de abril de 1971, residente e domiciliado na Rua São Vicente
de Paula,85, Jardim São Paulo, Aparecida/SP, filha de Benedicto
Fonseca de Castro e Maria José Clementina de Castro.
2172 -Ricardo Gonçalves da Silva e Poliana Nayara de Oliveira
Chagas Ele, nacionalidade brasileira, servente de pedreiro, solteiro,
nascido no dia 24 de agosto de 1982, residente e domiciliado na Rua
Jorge Ramos, 117, São Sebastião, Aparecida/SP, filho de Denézio
Corrêa da Silva Almerinda Gonçalves da Silva. Ela, nacionalidade
brasileira,do lar, solteira, nascida no dia 11 de maio de 1994, residente
e domiciliado na Rua Jorge Ramos, 117, São Sebastião, Aparecida/
SP, filha de Gentil Ferreira das Chagas e Ordalina de Oliveira.
2173 -Milton Campos Junior e Taciane Elis Senem. Ele,
nacionalidade brasileira, músico, solteiro, nascido no dia 20 de
dezembro de 1990, residente e domiciliado na Rua Itabaiana, 247,
casa 3, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Milton Campos e Maria
de Jesus Corrêa Campos. Ela, nacionalidade brasileira, caixa
registradora, solteira, nascida no dia 19 de maio de 1994, residente
e domiciliado na Rua Itabaiana, 247, casa 3, Itaguaçu, Aparecida/
SP, filha de Reginaldo Senem e Rosilene Macedo Senem.
2174 -Tiago de Carvalho Moraes Rosa e Izabelle de Fatima
Rodrigues Faria. Ele, nacionalidade brasileira, auxiliar de comércio,
solteiro, nascido no dia 03 de janeiro de 1986, residente e domiciliado
na Rua 1° de Maio, 47, Santa Luzia, Aparecida/SP, filho de Celso
Fernandes Rosa Filho. Ela, nacionalidade brasileira, técnica de
enfermagem, solteira, nascida no dia 22 de novembro de 1999,
residente e domiciliado na Rua José Monteiro do Amaral, 160, Jardim
Paraíba, Aparecida/SP, filha Decimar Mendes de Faria e Maria José
Rodrigues Faria.
2175 -Decimar Mendes Faria e Raquel da Silva Estrela. Ele,
nacionalidade brasileira, comerciante, divorciado, nascido no dia
27 de junho de 1975, residente e domiciliado na Rua Miguel do
Prado, 107, apto-61, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Hercilio
Mendes de Faria e Dirce Fonseca da Silva Faria. Ela, nacionalidade
brasileira, comerciante, solteira, nascida no dia 16 de fevereiro de
1993, residente e domiciliado na Miguel do Prado, 107, apto-61,
Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Manoel Santos Estrela e Maria
das Dores Estrela.
2176 -Darci de Jesus Júnior e Lilian Helena dos Santos Neves.
Ele, nacionalidade brasileira, assistente de logística, solteiro,
nascido no dia13 de dezembro de 1990, residente e domiciliado na
Rua Paulo César da Silva,70, Santa Edwirges, Aparecida/SP, filho
de Darci de Jesus e Raquel Herminia Martins. Ela, nacionalidade
brasileira, balconista, solteira,divorciada, no dia 08 de setembro de
1988, residente e domiciliado na Paulo César da Silva,70, Santa
Edwirges,Aparecida/SP, filha de José Donizeti Neves e Maria Helena
dos Santos Neves.
2177 -Jhonathan dos Reis Andrade e Paula Camila Dias Portes.
Ele, nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido no dia
27 de novembro de 1990, residente e domiciliado na Rua Professor
Eliseu Chagas,320, Jardim Paraíba, Aparecida/SP, filho de José
Ronaldo Andrade e Raquel Bueno dos Reis. Ela, nacionalidade
brasileira, analista de projetos, solteira, nascida no dia26 de abril de
1991, residente e domiciliado na Rua Alice Santos Petilo,20, Jardim
Paraíba, Aparecida/SP, filha Julio Cesar Pinto Portes e Angela Maria
Pinheiro Dias Portes.
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 18/2020 PROC. Nº 76/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por lote único, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para locação de contador automatizado de células e manutenção de
equipamento de back-up, para atender as necessidades do laboratório de análise clínicas
de Lorena pelo período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min do dia 09 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.

Santa Casa de Misericórdia de Lorena
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Associação de Voluntários da Santa Casa de Misericórdia de
Lorena, Sra. Maria Inez Vieira convoca todos os associados para a ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, conforme artigo 17, do Estatuto da Associação, a ser
realizada no “Salão do Refeitório da Santa Casa de Lorena”, no dia 01 de abril
de 2020, ás 16 horas em primeira convocação com a presença de no mínimo
um terço dos associados, e, em segunda convocação com qualquer numero de
associados, após meia hora.
Pauta da Assembleia:
A) Apresentação do relatório anual de 2019;
B) Apresentação do balanço financeiro de 2019;
C) Apresentação do trabalho desenvolvido pelo voluntariado;
D) Palavra Livre.
Lorena,20 de fevereiro de 2020
Maria Inez Vieira
Presidente da Associação de Voluntários da Santa Casa de Lorena

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 012/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material elétrico destinado a
manutenção da iluminação pública e substituição de lâmpadas convencionais
no município, conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I.
DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO,
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO:
09/03/2020 às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante
para os atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de
habilitação, a declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados
em envelopes à parte devidamente identificados ou avulsos e os envelopes
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações,
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública, até o dia e horário
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras-SP, 19 de fevereiro de 2020.
GUILHERME CARVALHO DA SILVA
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2019 PROC. Nº 720/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
desassoreamento de rios, manutenção de segurança e melhoria em escoamento de águas
de chuva para execução de serviços de limpeza e desassoreamento com remoção de
material de descarte de rios córregos para prevenção de enchentes, conforme necessidades
apresentadas, pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP
CNPJ Nº: 03.750.447/0001-76
VENCEDORA DO ITEM: 01,02.
VALOR TOTAL: R$ 337.272,00(trezentos e trinta e sete mil duzentos e setenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 18/02/2020
PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 69/20 SUP, 876/2020GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO DE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima referido,
onde lê-se “Processo nº 57/2020SUP”, leia-se “Processo nº 69/2020SUP” onde lê-se
“933/2020GPRO, leia-se 876/2020GRO”. O restante permanece inalterado.
PREFEITURA DE LORENA
ERRATA – CORREÇÃO DA NOTA DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/20 PROC. Nº 733/19
O Município de Lorena – SP torna público a Correção da Nota de Homologação do
Processo acima referenciado, onde Lê-se: PROCESSO 7/19 Leia-se: “PROCESSO
733/19”, o restante permanece inalterado. O processo encontra-se disponível para vistas,
na Sala de Licitações
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - TERMO ADITIVO
Nº 02 – Contrato nº 19/18 – PP nº03/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: BELLINI & BELLINI LTDA CNPJ Nº: 07.320.715/0001-70
OBJETO: Cláusula Primeira O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 19/18, decorrente do Processo Licitatório nº 32/18, Pregão Presencial
nº 03/18, firmado em 05 de março de 2018, nos termos previstos em sua cláusula 2.1.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, a partir de 05 de março de 2020.
Cláusula Terceira: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual
previsto na cláusula 2.1.7.
Cláusula Quarta: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 304.840,00 (trezentos e
quatro mil oitocentos e quarenta reais).
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 19/02/2020

Já conhece
o Digi Iguá?
Digi Iguá é a plataforma de serviços online
da Águas Piquete que simplifica sua vida!
Todos os clientes atendidos pela empresa
têm acesso à plataforma, basta utilizar seu
CPF e nº da matrícula.

Mais informações:
0800 20 20 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 15/2020
PROCESSO Nº 004/2020
CONVITE Nº 01/2020
OBJETO: Contratação de Banda Show para a realização das festividades do
Carnaval 2020 no município de Silveiras.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: Grazielle de Oliveira Campos Teixeira 45716747833. CNPJ nº
19.922.065/0001-12. Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Data da
Assinatura: 04/02/2020. Vigência: 03 (três) meses.
Silveiras, 18 de fevereiro de 2020.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 23/18 – PP nº05/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: IVANILDO DO SANTOS RIBEIRO COSTA MEI
CNPJ Nº: 24.808.460/0001-70
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 23/18, decorrente do Processo Licitatório nº 42/18, Pregão
Presencial nº 05/18, firmado em 14 de março de 2018, nos termos previstos em sua
Cláusula 2.1.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, a partir de 14 de março de 2020.
Cláusula Terceira: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual
previsto na cláusula 2.3.
Cláusula Quarta: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 22.800,00 (vinte e dois
mil e oitocentos reais).
Parágrafo Único: O valor mencionado no “caput” será pago em 12 (doze) parcelas mensais
e sucessivas, no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) cada uma delas,
mantendose as demais condições de pagamento
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 19/02/2020
PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 19/2019 PROC. Nº 721/2019
A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 19/2019, que
tem por objeto 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. Comunicamos que a sessão
pública agendada para o dia 19 de fevereiro às 14:00 hrs para a abertura dos envelopes
de propostas de preços, teve o seguinte resultado:
OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP, R$ 125.157,67 - Vencedora
FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI EPP, R$ 125.608,16
CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO ME, R$ 130.002,56 – proposta
desclassificada.
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
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 10/19 – PP nº07/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: RA OLIVEIRA DE SOUZA ME CNPJ Nº: 21.111.120/0001-36
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 10/19, decorrente do Processo Licitatório nº 29/19, Pregão
Presencial nº 07/19, firmado em 19 de fevereiro de 2019, nos termos previstos em sua
cláusula 2.1.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, a partir de 19 de fevereiro de 2020.
Cláusula Terceira; Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
Cláusula Quarta: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 52.267,50 (cinquenta e
dois mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima : O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 19/02/2020
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2005, 2.0, 8v, e GNV.
R$ 14.500,00. Telefone: 99219-1531 ou
3133-7890

8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa –
Santana – c/3dorms.,
s/1 ste, e demais dep.
Tr.F: 97402-4059

Vende-se Ecosport
FSL, 1.6, flex, ano
2011, cor preta. conservada. Falar com
Clóvis no telefone:
99741-9757 ou 31523071
Vende-se uma área
na Vila Brito de 44
metros de frente por
30 metros de fundo; sendo 7 terrenos
medindo 6x30m e
1 terreno medindo
8x30m. Endereço:
Avenida Juscelino
Kubitschek. Contato: Eloiza (12)991131430
Vende-se terreno na
Vila Passos no antigo ferro velho de
514m², no valor de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais). Contato/;
Eloiz a (12) 9 9113 1430

Vendo um moto em
Guaratinguetá. Honda PCX, ano 2017,
com 58km rodado,
marrom, preço de
tabela. Ligar 997344820. Falar com Marcos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento
Ok/ 87 mil km Rodados/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
A baixo da Tabela
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá WhatsApp: 11-976583969

Vendo Palio Fire 1.0,
ano 20 03 modelo
2 0 0 4, muito e c o nômico. Carro todo
revisado, mecânica
perfeita. Pneus zero.
Ve n d o u m f u s c a , Te l e f o n e: 9 813 3 ano 1971, impecá- 3854
vel, tudo ok, vermelho. Guaratinguetá.
Valor: R$ 12.000,00. Vendo Siena ELX,
Interessados ligar 12 1.4, ano 2010, cor
99626-0638
prata. Aceito troca
Vende-se um classic, com menor valor. Faano 2006, básico, do- lar com Adriano no
cumento ok, 87mil km telefone 99174-3893
rodado, pneus novos. Vende-se FIT, ano
Abaixo da FIPE. Tele- 2015, cor cinza, aufone: 11 97658-3969 t o m á t i c o, c â m b i o
Vendo um ecosport, cvt, banco de couem Lorena fsl, 1.6, ro. 6 0.0 0 0 km. R$
flex, ano 2011, preto. 48.800,00. Telefone:
Conser vado. Falar 99609-0709
com clóvis no tele- Vendo Astra, docufone: 99741-9856 ou mento ok, licenciado
12 3152-3071
2020, cor preto, ano

Prestação de Serviços
Fazemos carreto até
1.000kg para toda
região, inclusive sp,
litoral norte, sul de
m i n a s . Te l e f o n e :
3125-1136 ou 997766640
Monto e desmonto.
Conserto móveis em
geral. Atendo o vale.
Telefone: 3133-4452
ou 99160-1713
Contrata professora para área da
beleza. Cabelos,
maquiagem, designer de sobrancelha,
manic ure. Telefo ne:99180 - 0949 ou
98161-4153
Vendo HD 250G B
segate, barracuda
7.000, R$ 100,00. Telefone: 99676-2177
Vende-se impressora
HP Deskjet, sem fio.
Impressora e Scannet, Só R$ 150,00.
Te l e f o n e: 9 9 6 76 2177
Ve n d o A c o r d e o n
Longhini 80 baixos e
violãp Gianini. Perfeito estado. Telefone:
98877-8501
Vende-se cama de
casal, imbuia, poltrona. Semi novos. Madeira maciça. Falar
com Marco. telefone:

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:
OTÁVIO CÉSAR MOREIRA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão analista
de sistemas, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em PindamonhangabaSP, no dia 13 de dezembro de 1994, residente e domiciliado Rua João Livramento nº
1011, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MAURICIO DE MOURA e
ROSANGELA MOREIRA DE MOURA.
FLÁVIA FERRAZ, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira ambiental, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
dezembro de 1995, residente e domiciliada Rua Olavo Bilac nº 81, Parque São
Domingos, em Pindamonhangaba SP, filha de ANDRÉ LUIZ DA SILVA FERRAZ e
MARIA HELENA FERRAZ. 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, 15 de fevereiro de 2020.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de produção, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
16 de setembro de 1997, residente e domiciliado Rua Clelia Santos Moreira nº 82,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de ALEXANDRE DONIZETI ALVES e
ANDREA REGINA DOS SANTOS.
NATÁLIA YOLANDA MOREIRA FIRMINO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em PindamonhangabaSP, no dia 20 de outubro de 1995, residente e domiciliada Rua Clelia Santos Moreira
nº 82, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de ISRAEL FIRMINO e ROSANGELA
MOREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2020
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PEREIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado de garagem
aposentado, estado civil viúvo, de 73 anos de idade, nascido em São Bento do
Sapucaí-SP, no dia 23 de outubro de 1946, residente e domiciliado na Estrada Emidio
Assis Alves Neto nº 830, bairro das Oliveiras, em Pindamonhangaba SP, filho de
JOÃO OLYMPIO PEREIRA e EXPEDITA FERREIRA DA ROSA.
MARIA GUARACIABA SPONDA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 56 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 29 de junho de
1963, residente e domiciliada Rua General Ruy de Andrade Costa nº 25, Araretama,
em Pindamonhangaba SP, filha de DIRCE SPONDA. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2020
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO RIBEIRO LEITE GERALDO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13
de abril de 1994, residente e domiciliado Rua Ivanir Aparecida de Lima nº 41, Vila São
Paulo, em Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS FRANCISCO LEITE GERALDO e
ROSÂNGELA APARECIDA RIBEIRO LEITE GERALDO.
TAMIRES RODRIGUES ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Patrocínio-MG, no dia 19
de maio de 1997, residente e domiciliada Rua Izonel da Costa Miranda nº 40, Mantiqueira,
Moreira César, em Pindamonhangaba SP, filha de EDVALDO RODRIGUES ALVES e
MARIA DO SOCORRO ALVES. 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, 18 de fevereiro de 2020.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS FERNANDO DA FONSECA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão
estagiário, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em PindamonhangabaSP, no dia 23 de janeiro de 1996, residente e domiciliado Avenida Francisco Gustavo
Teixeira nº 257, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS FERNANDO
OTACILIO PINTO e HELIANA DAS GRAÇAS DA FONSECA PINTO.
NATÁLIA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil
solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de dezembro
de 1994, residente e domiciliada Rua Condessa de Vimieiro nº 326, Alto do Cardoso,
em Pindamonhangaba SP, filha de NOEL BRAGA DE FRANÇA e MARISA VANDERLI
MOREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2020.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SEBASTIÃO GUILHERMINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista, estado civil solteiro, de 56 anos de idade, nascido em Ibirajuba-PE, no dia
20 de dezembro de 1963, residente e domiciliado Rua Redenção da Serra nº 239,
Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ GUILHERMINO DOS SANTOS
e TEREZINHA DE JESUS SANTOS.
GESSIMARA LUCIA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 49 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 07 de dezembro
de 1970, residente e domiciliada Rua Redenção da Serra nº 239, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de GILSON NERI CARVALHO e MARIA DO CARMO
RODRIGUES DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2020.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
MICHAEL COSTICH CRISTO, nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, com 21
anos de idade, nascido aos 23.06.1998, em São José dos Campos SP, residente à
Rua Edgar Pereira de Campos nº 287, Parque das Palmeiras, em Pindamonhangaba
SP, filho de JOÃO CRISTO e VALERIA COSTICH.
ANA LUIZA COSTA LOPES, brasileira, solteira, esteticista, com 20 anos de idade,
nascida aos 24.06.1999, em Itajubá MG, residente à Rua Joaquim Francisco de
Almeida nº 150, Centro, em São José do Alegre MG, filha de LEONARDO LOPES
FIGUEIREDO e DALERY COSTA SIQUEIRA. Apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525 do CCB/2002 e seus incisos. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2020.
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Caraguá – Alugo casa
p/temporada – Pedra
Cocanha/Massaguaçu – Tr.F: 98266-7140

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VENDE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada.
Fone (12)981154247
Vende-se Hotel em
Aparecida, ótima localização, alto faturamento. Telefone: 12
98800-1600
Vendo um kitnet em
Caraguatatuba, condomínio 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, churrasqueiras, 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
riacho aos fundos,
área de 6.000m². Valor: R$ 115.000.000
Telefone: 12 996142077 ou 12 981066670
Vende-se uma casa
em Ubatuba, na rua
da cascata, à 500 metros da cachoeira do
ipiranguinha em término de construção,
faltando apenas acabamentos de pisos
na cozinha, banheiro
e sala. Parte de cima
com uma suíte. Terreno mede 7.5 metros
de frente por 18 de
fundo. Telefone: 86
98180-3171
Vendo um apartamento em Aparecida,
MRV. Com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço.
R$ 130.000,00. Valor
de ocasião. Telefone:
12 98811-1252 ou 12
99740-7121
Vende-se um apartamento em Caraguatatuba, com vista
linda para o mar. À
65 metros da praia,
com portaria 24hrs,
bicicletário, piscina,
Telefone: 11 973280862
Vende-se no bairro
do Pedregulho em
Guaratinguetá, um
kitnet, próximo a aeronáutica, bom para
morar ou alugar. Valor: R$ 118.000,00.
Telefone: 12 996142077
Alugo apartamento
no bairro Vila Mariana, em Aparecida, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
área de serviço, garagem. Valor: R$
600,00 + condomínio
de 210.00. Telefone:
12 3128-4488
Aluga-se um apartamento em Guaratinguetá, no parque
das árvores, suíte=quarto, sala, copa,
cozinha, banheiro,
garagem. Telefone:
12 98211-7356
Aluguel definitivo em
Ubatuba, no perequeaçu. Edícula com
um quarto com saleta, sala, cozinha,
banheiro, quintal.
Entrada independen-

te. Garagem para
moto. Permitido um
cachorro. Ótima localização, direto com
proprietário. Telefone:
12 99670-4246 ou 12
3836-1027
Alugo uma casa no
Jardim Bela Vista,
Guaratinguetá, com
2 quartos, sala, cozinha, garagem, R$
900,00. Telefone: 12
99614-2077
Aluga-se kitnet, na
Avenida Padroeira do
Brasil, Aparecida, Ótimo preço. Tratar no
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara
para festas, finais de
semana, à 5km da
cidade. Casa completa, com piscina,
churrasqueira. Tratar
com Mara no telefone: 99715-9957
Alugo ponto comercial, no bairro Beira
Rio, com 150m². Valor
R$: 2.000,00. Telefone: 12 99748-8343
falar com Geraldo.
Taubaté – Vendo apto
no Cecap 3. Tr. Direto
com proprietário F:
99211-6171
Guará - Casa na
Coronel Tamarindo,
com 2 quartos + 1
fora, sala, varanda,
garagem para 2 carros. Preço abaixo do
mercado. Telefone:
3132-2480
Vendo chácara nas
Pedrinhas, beira do
asfalto. Fica a 50 metros do ribeirão. R$
85.000,00. Área de
10 0 0m². Telefone:
99614-2077
Vendo apartamento
novo, no Jardim bela
vista. Com 2 quartos,
sala, cozinha, garagem, ac abamento
bom. R$ 175.000,00.
Aceito financiamento. Telefone: 996142077 ou 98106-6670
Caraguá - Vendo Kitnet em condomínio
fechado, 800 metros
da praia Martins de
Sá, condomínio no
valor de 550,00 (já incluso agua, luz, wifi,
ampla area de lazer,
com piscina, quadra
de areia, playground,
sala de tc e internet,
salão de jogos, churrasqueira, na rua da
faculdade modulo de
caraguatatuba, uma
vaga de garagem,
por tão eletrônic o,
cercas elétricas. Telefone: (11) 940286977
Vendo lindo apartamento com vista para
o mar, 65 metros da
praia. Portaria 24horas, bicicletário, piscina. Localizado no
centro de Caragua.
Condomínio Ilha de
Capri. Telefone: (11)
97328-0862
Aluguel
A lu g o as a c o m 2
quartos, sala, cozinha, garagem. Pró-

timas, com lingerie,
sutiãs com bojo e
Pinda – Alugo Casa calcinha em atacado.
– Ouro Verde - Tr.F: Telefone: 12 9889899138-7192/99204- 2142
5626
A Prime Office em
Pinda – Alugo casa Caraguatatuba traba– Araretama. Tr.F: lha com assistência
(33) 98407-0604/(12) técnica, manutenção,
99134-0999
tapeçaria e vendas de
Pinda – Alugo casa cadeiras e poltronas
Mombaça – prox.ao para escritório. Ligue
mercado Ideal. Tr.F: 12 3887-1899
3527-2160
Vendo quiosque de
U b a t u b a – A l u g o doces, em Ubatuba
para temporada apto contendo 2 balcões
– Praia Tenório. Tr.F: demonstrador refrigerados, 1 freezer
99119-3754
vertical pequeno, 1
Pinda – Alugo Casa freezer/geladeira ho– Feital. Tr.F: 3642- rizontal armário, re2028
gistradora. Telefone:
Pinda – Alugo Casa 11 7237-0912 ou 12
– Marica – c/2 dor- 99778-6988
ms., sala, coz. Tr.F: Connectrp em Cara99153-4726
guatatuba faz criação
Aluga-se casa pe- de sites, logos, carquena, com 2 quar- tões de visita, folders,
tos, para até 6 pesso- panfletos, brindes
as, para temporada, para sua empresa
na praia grande. Óti- ou marca. Criam e
ma Localização. Te- gerenciam redes solefone: 98148-4801 ciais. Telefone: 12
97401-1024
ou 3835-1119
ALUGUEL

Aluguel definitivo no
Perequeaçu, edícula
com um quarto e saleta, sala, cozinha,
banheiro, quintal. Entrada independente.
Garagem para moto.
Permitido cachorro.
R$ 700.00 com água,
luz, iptu inclusos. Telefone: 99670-4246
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de
doces, contendo 2
balcões demonstrador refrigerados, 1
freezer vertical pequeno, 1 freezer/geladeira horizontal,
ar már io, registra dora. Telefone: (11)
7237- 0912 ou (11)
9656-9857 ou (12)
99778-6988
Vende-se uma cômoda, com 6 gavetas grandes, duas
pequenas, sapateiro. 30.00. Telefone:
3013-8784

Transporte de pequeno porte em Caraguatatuba e em todo
litoral norte. Ligue 12
98114-7031
Yo u r H o u s e C l e an, sua casa limpa.
Faxineiras e diarista.
Profissionais com experiências e aptas a
realizar faxinas em
residências ou escritórios. Telefone: 12
98203-0615

Aulas particulares de
informática em Guaratinguetá. Aprenda
tudo sobre Word,
Excel, PowerPoint,
Segurança e Internet,
emails, redes sociais,
hardwares, software
e muito mais! Telefone: 12 99187-8420
Formatação e manutenção de computadores, notebooks e
smatphones é com
Ygor na Guaratec.
Telefone: 12 991624870

Alimentação saudável em Guaratinguetá. Kit marmitas,
escolha cinco opções
do cardápio e entregaremos segunda
Vende-se uma má- feira para você. Falar
quina de lavar, semi com Marcella, telefonova, brastemp ati- ne: 99182-2053
ve, 11kg, valor R$
Pinda - Alugo edícula
98280-0011
Cidade Noca. Tr. F:
Acordeon longhini, 98844-9446
80 baixos e violão
gianini, em perfeito Pinda – Alugo edícuestado. Venda atra- la – Cidade Nova –
vés do número 12 prox. a Confab .Tr.F:
98822-5115
98877-8501
Vendo dvd automotivo bravox, modelo
bvx d977, R$ 300,00.
Telefone: 12 997551277

Vendo ou troco, freezer 98 litros, por
geladeira expositora
vertical 110v. Telefone: 12 99777-6505

Pinda – Alugo Casa
– prox. Pousada Carioca. Tr.F: 3527-2160

Pinda – Alugo Casa –
Cidade Jardim – c/4
Linda lanchonete, cômodos.Tr.F: 99199toda equipada, pron- 0166/99196-4791
ta para trabalhar. Lo- Pinda – Alugo Kitnet –
calizada no centro, Ouro Verde - agua/luz
próximo aos bancos incluso. Tr.F: 99138e principais lojas. 7192/99204-5626
Bom faturamento.
Aceito veículo como P i n d a – A l u g o
parte do pagamento. quarto mobiliado –
Valor R$ 40.000,00 incluso água/luz –
toda equipada. Ou centro. Tr.F: 98876R$30.000,00 somen- 2142/99219-7687
te o ponto. Telefone: Pinda – Alugo casa
(12) 3832-2560 ou – Vila Rica – c/2dor99736-3611
ms., sl, coz., banh.,
Vendo Kit de 15 con- á/serv., garagem cojuntos de peças ín- berta, edícula nos
fundos. Tr.F: 99110-

Caraguá – Alugo
casa – Balneário do
Sol – c/3 cômodos
grandes, garagem individual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft
– Matim de Sá – ventilador de teto, mobiliado, com sky. Tr.F:
98297-5175
Pinda – Vendo motor
monofásico – 1 ½ HP
1700rpm – 1 ½ HP
3500 rpm – 3 HP 1700
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo carneiro/leitoa/galinha
e ovos caipira. Tr.F:
99162-8577/981448135
Pinda – Vendo geladeira 2 pts – semi-nova – Eletrolux. Tr.F:
98119-3026

Tenho disponibilidade para faxina aos
sábados. Falar com
Ilda no telefone: 12
99747-8274
Fogão ative, brastemp, 4 bocas. Vendendo por apenas
R$ 400.00. Telefone:
98280-0011

trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e
serviços gerais em
chácaras, sítios e fazendas. Tr.F: 997252702
Pinda – Faço serviço
de montador de moveis. Tr.F: 3648-5934

Carreto Murilo, a partir de 50.00. Caminhão 3/4. Trabalho
qualquer dia. Telefone: 12 3126-4265 ou
98243-2809

Pinda – Faço higienização em sofás,
bancos de carro.
Orçamento sem
compromisso. Tr.F:
97411-7786

Eletricista residencial e pedreiro bom.
Faça seu orçamento
com Jued. Telefone: 98174-1238 ou
98217-7993

Ubatuba- Lavagem e
Pintura de telhados.
Quer deixar seu telhado novo? Temos a
Solução! Lavagem e
reparos, aplicação de
resina. Ligue e faça
seu orçamento. Telefone: 98133-3854

Conserta-se fogão e
fornos. Faço limpeza
Pinda – Vendo TV 43’ de fornos e desentu. Tr.F: 98119-3026
pimentos de bocas
Pinda – Vendo Celu- de fogão. Telefone:
lar Samsung – pouco 99754- 0928. Falar
uso. Tr.F: 98119-3026 com Luiz.
Pinda – Vendo estan- Colocamos forro pvc
te – bom estado de ou madeira e porconservação. Tr.F: ta sanfonada. Falar
com Natal, no telefo98119-3026
ne: 98836-3309
Pinda – Vendo 2 janelas basculante (dir./ Preciso de costureira
esq.) de carro antigo com experiência em
Karmanguia ano 71. Overlock e galoneira,
para trabalhar em
Tr.F:98853-6087
Guaratinguetá. Bons
Pinda - Vendo – 1 ganhos. Telefone:
janela de fusca ano 99705-1252
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: Trabalho como faxineira ou diarista. Te98853-6087
nho referência. EnPinda – Vendo fogão trar em contato com
6 bocas Brastemp – Silvia 3 013 -7825.
ótimo estado. Tr.F: Silvia
99118-0715
Pintura interna e exPinda – Vendo polí- terna, lavagem de
corte com bomba de pastilhas, tratamento
refrigeração p/serra- de concreto aparenlheria – pouco uso. te, textura, graffiato,
Tr.F: 3643-2100
mas s a projet ada.
Pinda – Alugo car- Telefone: (12) 2103rinho de pipoca e 5813
máquina de fazer Transpor te de pealgodão doce para q u e n o p o r t e e m
festa de aniversário. toda região do litoral
Tr.F:99253-0732
norte. Telefone: (12)
Pinda – Vendo cortina 98114-7031
de ar 90cm 220v com Serviços de elétrica
controle. Tr.F: 99113- residencial. Faze 4034
mos seu orçamento
Caraguá – Vendo sem compromisso.
Lancha ano 2013 – Atendemos toda a
motor 40hp. Aceito região, é só ligar,
troca por Jet – carro 24horas. Telefone:
e moto. Tr.F: 99747- 98133-3854
2852
Pintura e reforma
Caraguá – Vendo em geral. Profissiobarco 6m – alumínio, nal qualificado com
carreta rodoviária, ca- garantia do serviço
pacidade 5 pessoas. prestado. Técnicas
de aplicação de texTr.F: 98180-3336
tura, massa corriCaraguá – Vendo da, graffiato, latex,
impressora térmi- verniz, etc.Telefone:
ca USB e ethernet 98133-3854
48 colunas. 80 mm.
Pinda – Aulas partiTr.F:97401-7570
culares de Espanhol.
Caraguá – Vendo sax
Tr.F: 99131-3913
Baritono Galasso –
ótimo estado. Parcelo Pinda – Preciso de

Ubatuba- Fretes e
carretos para região
e grande São Paulo.
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos
e manutenção de
celulares. Troca de
touch, display, flex,
desoxidação, desbloqueio de operadora, desbloqueio de
senhas, desbloqueio
de android. Telefone:
99649-1192
Cuidadora de idoso.
Acompanho em hospital se necessário.
Telefone: 3013-6594
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro.
Reformas e reparos.
Bom orçamento. Falar com Jued. Telefone: 98174-1238 ou
98217-7993
Nutricionista. Atendimento personalizado. Mais informações
ligue. (12) 99189 4173 Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empregada doméstica que
more no jardim do
vale, com referência.
Telefone: 3122-3392
ou 99756-6896
Contrata-se balconista para a loja da
fábr ic a. Cur r iculo
Avenida João Pessoa, 986
Revendedora de lingirie e roupas, lucre
certo. Receba só o
que vender. Telefone: 99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Patas amigas. Banho
R$ 30.00. Qualquer
tamanho. Telefone:
3122-0771
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Com agenda diversificada, região tem
blocos, shows, cordões e cancelamentos

Cidades investem em programação variada; festas são canceladas em Aparecida e Cachoeira Paulista
Rafaela Lourenço
RMVale

Uma das festas mais populares do país deve reunir
milhares de foliões na RMVale (Região Metropolitana
do Vale Paraíba). Além do
tradicional desfile das escolas
de samba de Guaratinguetá,
a atração principal de outros
municípios são os blocos de
rua. Em cidades como Lorena
e Cruzeiro, as prefeituras
optaram por festas em menor escala, priorizando as
famílias.
Quem preferiu comemorar
o feriado antecipadamente
teve como destino a festa de
Potim. A secretaria de Cultura realizou o evento entre
os dias 13 e 17 deste mês,
com shows, desfile de blocos
de rua e torneio de truco no
Recinto de Exposições.
Aqueles que pretendem
festejar entre os dias 21 e 25
de fevereiro na sub-região 3
da RMVale, têm uma extensa
lista para a folia.
A Prefeitura de Canas centralizou o evento na Praça
dos Imigrantes com som
ao vivo da banda Saxsom,
matinê para as crianças e a
participação dos blocos de
marchinhas de São Luiz do
Paraitinga, Barbosa e Juca
Teles, no sábado e domingo,
às 19h respectivamente. Confira a programação completa
no site canas.sp.gov.br
Assim como Potim, Moreira
César antecipou a comemoração com o pré-Carnaval no
último final de semana, mas
Pindamonhangaba segue
com a programação. A abertura dos desfiles de blocos

carnavalescos foi realizada
pelo Bloco da Ferroviária, na
última quarta-feira. A Praça
do Quartel, da Bíblia e o Parque da Cidade serão palcos
de atrações como matinoite,
show do grupo Sambatuque e
Dj Yago. Todos os detalhes em
pindamonhangaba.sp.gov.br
Roseira, que terá cinco dias
de festa na praça Sant’Ana,
das 20h às 1h e matinê no
sábado e domingo, das 15h
às 18h, também receberá o
Juca Teles. Já os shows serão
por conta das bandas Folia,
Cinta Liga, Sambrasil Axé
Bahia e grupo Amizade Certa.
Confira os horários do evento
acessando roseira.sp.gov.br
São esperados cerca de 50
mil foliões em Cunha, tradicionalmente conhecida pelo
bloco das Piranhas, realizado
anualmente na segunda-feira
de Carnaval. A expectativa
apenas para este dia é de
vinte mil pessoas na cidade. A
festa começa na sexta-feira, às
22h, e segue até a terça-feira
com desfiles de blocos, apresentação de DJ’s e show de
pagode com o Batuke Geral.
Mais informações sobre o
evento estão publicadas no
site cunha.sp.gov.br
A Prefeitura de Piquete divulgou a programação 2020
destacando a proibição, por
motivos de segurança, de cooler, caixa de isopor, garrafas
e copos de vidro no espaço do
evento. A cidade terá o desfile
de dois blocos no sábado, o
Bloco do Pijama e Acadêmicos
da Cidade Paisagem. A banda
Extrapola vai comandar os
cinco dias de festa, que também contará com feira de
artesanato local.
Enquanto há municípios que
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Folia no último final de semana em Pindamonhanagba, um dos principais pontos do Carnaval na região

se movimentam para atrair
o maior número de blocos
e foliões, outros optam por
festas menores priorizando
as famílias locais, como Lorena e Cruzeiro, que mais
uma vez realizarão o Carnaval na praça Dr. Arnolfo de
Azevedo e Praça 9 de Julho,
respectivamente, entre os
dias 23 e 25. Os eventos
contarão com apresentações
artísticas, marchinhas e
matinês. Em Lorena, a fonte
da praça funcionará durante
todos os dias para refrescar
as crianças. Acesse os sites
das prefeituras, lorena.sp.
gov.br e cruzeiro.sp.gov.br
para saber os detalhes e cair
na folia.
Além das praias, o Litoral
Norte também deve atrair
foliões de toda a região que
buscam descanso de dia e
agitação aà noite. Ubatuba,
com o slogan “Eu pulo, eu
curto, eu canto” terá 26

Foto: Reprodução PMG

Folia no aquecimento em Guará com o CarnaCentro; festa na RMVale

blocos, festival e baile de
marchinhas, matinê, de 20 a
25 de fevereiro, no entorno
do coreto da praça Exaltação à Santa Cruz, a Praça da
Matriz, no Centro. Obtenha
todos os detalhes em Ubatuba.sp.gov.br
Caraguatatuba iniciou as
festividades na quinta-feira
com o Bloco da Solidariedade e mais de 500 abadás.
O Fundo Social doou unidades para instituições como
de atendimento ao idoso
e pessoas com deficiência,
para que todos pudessem
participar. Ao todo serão 17
blocos, trios elétricos em
9 bairros e apresentações
como Preta Gil, Exaltasamba
e Murilo Huff.
As principais cidades turísticas da região, Aparecida e
Cachoeira Paulista não realizarão Carnaval neste ano.
O prefeito Edson Mota (PL)
anunciou o cancelamento do
evento na primeira semana
de janeiro justificando o
aumento de custo proveniente da segurança, mortes
e violências ocorridas em
2019. O chefe do Executivo
garantiu que o dinheiro
economizado será revertido
para a área da saúde, um
dos principais gargalos do
município.
A prefeita Dina Moraes
(PDT) divulgou o cancelamento do evento na última
quinta-feira. A Prefeitura alegou que a cidade tem como
foco principal o turismo religioso e que o Carnaval não
é prioridade neste momento.
O valor deve ser investido
em setores como Educação,
Saúde e Infraestrutura.

