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Aparecida notifica e pode 
lacrar 35 hotéis irregulares
Falta de alvará de bombeiros, laudo de segurança e até falta de pagamento de impostos 
são apontados como principais pontos de varredura da Prefeitura em setor de hotelaria

Trinta e cinco hotéis de 
Aparecida estão com situa-
ção irregular e podem ser 
lacrados pela Prefeitura. Os 
proprietários estão sendo 
notificados pelo Executivo. 
Os motivos vão desde a falta 
de documentos obrigatórios, 
alvarás até o pagamento de 
impostos em dívidas que 
podem chegar a R$ 600 mil.

A Prefeitura deve notificar 
mais uma vez os hotéis irre-
gulares. Os estabelecimen-
tos terão 48 horas para se 
manifestar e se adequar. Em 
caso de descumprimento ou 
desobediência das notifica-
ções, eles serão lacrados. A 
medida visa adequar e dar 
mais segurança à rede hote-
leira do município, que recebe 
em média 200 mil fiéis por 
semana.

Região de concentração de hotéis no Centro de Aparecida, que faz varredura em busca de estabelecimentos irregulares para regularizar setor

Foto: Leandro Oliveira

Manifestação realizada em Pindamonhangaba cobra direito das mulheres após atos de violência; região tem atos contra feminicídio

Contra avanço 
do feminicídio, 
mulheres vão 
às ruas no Vale

Celebrado no próximo 
domingo, dia 8 de março, o 
Dia Internacional da Mulher 
tem um símbolo diferente 
neste ano: enfatizar a luta 
contra a crescente onda de 
violência nos últimos meses 
e o avanço do feminicídio. Na 
região, os casos têm marcado 
o cotidiano de ocorrências 
policiais e motivado uma 
série de manifestações. A 
data, criada para ações que 
buscam a igualdade dos 
direitos civis e pelo voto 
feminino é comemorada 
em todo o mundo, mas no 
Brasil a realidade de muitas 
mulheres é bem diferente. 
Casos de agressões, ameaças 
e assassinatos de mulheres 
crescem a cada ano.

Foto: Bruna Silva
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Crianças indígenas da aldeia Guarani-Mbya da Boa Vista comemoram os 50 anos em Ubatuba

Foto: Reprodução

Ubatuba faz homenagem aos 
50 anos dos Guarani-Mbya

Para comemorar os cinquen-
ta anos de história e exaltar a 
cultura local, a aldeia Guara-
ni-Mbya da Boa Vista progra-
mou o evento “Resistência e 
reconhecimento territorial”, 
marcado para os próximos dias 
13 e 14. A celebração será reali-
zada na comunidade, das 8h30 
às 18h, no bairro Prumirim, 
e pretende abordar a cultura 

indígena e a história da aldeia 
através de atividades culturais 
como música, canto, dança, 
pintura corporal e rodas de 
conversas com o cacique Altino 
Wera Mirim. A programação 
do evento ainda conta com 
café da manhã e almoço com 
comidas típicas, e exibição de 
documentários.
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Moradores cobram UPAs em Pinda
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Marcondes veta 
projeto do táxi 
e questiona 
nova votação

Além de questionar a 
legalidade de uma votação 
de projetos realizada na 
Câmara, na última semana, 
a Prefeitura de Lorena deve 
vetar uma proposta apro-
vada que altera o tempo de 
fabricação dos carros de 
taxistas. O Legislativo negou 
possíveis irregularidades 
nos trâmites e garantiu 
inovações como o voto ele-
trônico e abstenções.

Prefeito questionou a Câmara
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Oceano busca 
novo reajuste 
da tarifa em 
Guaratinguetá

A empresa Rodoviário Oce-
ano aguarda uma posição da 
Prefeitura de Guaratinguetá 
sobre o pedido de reajuste no 
valor da tarifa do transporte 
público municipal. Com o pre-
ço da passagem em R$ 4,10, 
a concessionária tenta um 
novo reajuste para R$ 4,26, 
com a justificativa do núme-
ro decrescente de usuários 
do serviço. Eram esperados 
385 mil passageiros por mês, 
segundo análises projetadas 
no ano passado pela Prefei-
tura, mas de acordo com a 
Oceano, são trezentos mil 
usuários a menos. Sem atingir 
a expectativa de arrecadação 
com a tarifa e com preços de 
insumos elevados, a empresa 
não vê outra alternativa a não 
ser o reajuste do preço da 
passagem.

Três pessoas se passaram 
por clientes para assaltar 
a unidade dos Correios do 
Centro de Pindamonhan-
gaba, ao lado da igreja São 
José, na tarde da última 
quinta-feira. Segundo a 
Policia Militar, o crime foi 
anunciado durante o atendi-
mento. Ninguém ficou ferido 
na ação.

Correios de 
Pinda é alvo 
de assaltantes
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Marcus Soliva

Atos e Fatos
“O presidente da 
República não pode tudo”

Márcio Meirelles Celso de Melo, ministro do STF

EM NOME DO PAI 
E DO FILHO

Inegável a influência dos filhos 
do presidente no governo gerando 
conflitos, crises entre os poderes.

O pai, por seu lado, confia plena-
mente em seus filhos e credita a eles 
a sua vitória.

De fato, um político que repre-
sentava uma classe, a dos militares, 
saí do baixo clero e se elege pre-
sidente, efetivamente, uma grande 
dose de gratidão une filhos e o 
presidente.

Na história política brasileira a 
influência da família no governo é 
um fato.

Talvez o filho mais célebre que 
abre a história política do país, difícil 
não mencionar, uma mulher, Alzira 
Vargas, filha de Getúlio Vargas, que 
atuou como auxiliar de gabinete do 
Gabinete Civil da Presidência da 

República.
Morou nos Estados Unidos, 

quando o marido Ernani Amaral 
Peixoto, foi embaixador do Brasil 
em Washington.

Atuou como interlocutora de 
Getúlio Vargas e o presidente ame-
ricano Franklin Roosevelt.

Viveu nos Estados Unidos no 
período da guerra.

Apesar do ambiente político ser 
predominantemente masculino, o 
seu papel foi destacado nas defini-
ções políticas de seu pai.

Juscelino Kubitschek não tinha 
filhos.

Uma filha do casamento com 
Sara, Marcia, e Maristela filha 
adotiva. A grande influente em 
seu governo a primeira dama Sara 
Kubitschek, presidente da Legião 
Brasileira de Assistência.

A LBA, uma repartição que os 
presidentes brasileiros criaram para 
ocupar as suas mulheres e um pouco 
de liberdade para as suas escapadas.

A Dona Sara, como era conheci-
da fez uma obra meritória em Brasí-
lia, com a construção de um hospital 
para traumatismo que a consagra 
como uma grande administradora e 
personalidade social.

O presidente Jânio tinha uma 
filha, Dirce Quadros, que só entrou 
na política depois da renúncia do 
pai, em 1986. 

Foi deputada constituinte.
Os filhos de Sarney, Zequinha, 

Fernando e Roseana não tiveram 
influência no governo pai, apenas 
usufruíram do poder e donatários do 
Estado do Maranhão. Os três filhos 
estiveram envolvidos em corrupção. 
Politicamente inexpressivos vivendo 
à sombra da influência do pai e como 
se diz no Maranhão, “todos querem 
ser filhos de Sarney”, a única forma 

de ser feliz no estado mais pobre do 
país.

Os militares não tiveram filhos no 
governo, tinham noção do que era ne-
potismo e tinham que dar o exemplo.

Entretanto, Lucy, a filha de Geisel 
transitava pelo palácio e tinha influ-
ência sobre o pai. Era filha única, 
esquia, alta, que a subversão oculta 
a chamava de “Hino Nacional: muito 
cumprido e ninguém conseguia can-
tar até o fim”. Tá parecendo piada de 
caserna! Morreu solteira.

Itamar Franco, não tinha filhos 
oficialmente, substituiu Fernando 
Collor, com filhos adolescentes quan-
do presidente. Não tiveram parentes 
influentes. O irmão foi seu carrasco. 
Também não deu tempo. Mandato 
curto!

Os filhos de FHC, Paulo Henri-
que, Beatriz e Luciana, não tiveram 
nenhuma interferência no governo, 

apenas usufruíram das vantagens de 
serem filhos do presidente.

Os filhos de Lula, netos do Brasil, 
sobrinhos do ABC, usaram da influ-
ência política do pai e o livre trânsito 
dentro das empreiteiras para realizar 
os seus sonhos de consumo.

Nem pensar em influenciar o 
pai, segundo a imprensa assalaria-
da, Lula é o gênio da política... até 
descobrir Dilma Rousseff!

Seus filhos do primeiro, segundo 
casamento e fora do casamento, de 
funções simples, como “tratador 
de zoológico”, se tornaram em-
presários de sucesso, no campo da 
informática, no esporte e na criação 
de gado.

No caso de Lula a desnecessária 
influência externa pois o ex-presi-
dente presidiário conhece a política 
brasileira em suas raízes, impossível 
receber influência e influenciadores.

Os processos contra seus filhos 
e sobrinhos rolando nos tribunais.

O presidente Temer foi um gran-
de influenciador em todos os go-
vernos que participou. Um exímio 
lustrador de maçanetes de gabinetes. 
Nunca precisou de influências, sem-
pre foi influenciado.

Sua filha, arquiteta, ligada ao 
laranja lima (Cel. Lima) colaborou 
muito para a lavagem de dinheiro 
do caixa 2 do pai.

Os processos estão rolando con-
tra o ex-presidente Temer. Aguardar.

Como se vê a família é muito 
importante na política brasileira.

Exerce grande influência sobre 
todos os aspectos.

Agora, a família Bolsonaro 
inovou: desenvolveu uma equivo-
cada estratégia de confronto com 
os poderes.

Como diz o ditado popular:” 
cada família tem o seu corcunda”.

“Lula é o gênio da política até... 
descobrir Dilma Rousseff”

Bastidores da Política

Câmara de Lorena – Os verea-
dores, que influenciados por dois ou 
três opositores, podem contribuir para 
o retrocesso da cidade. Após anos 
aguardando resposta do Legislativo 
para aprovar o estacionamento rota-
tivo (zona azul) na região central – só 
ocorreu no ano passado – um dos parla-
mentares, possivelmente por interesses 
políticos, articula quórum para revogar 
a lei, depois que a Prefeitura abriu lici-
tação para implantar o sistema. 

Aparecida – A Dina Moraes, que 
mesmo enfrentando dificuldades e 
problemas financeiros – herança dos 
governos passados – avançou no foco 
da fiscalização consciente, revendo 
a rede hoteleira da cidade. O ponto 
alto e nobre da gestora foi avisar 
previamente os empresários do ramo 
que muitos estabelecimentos que não 
se encontram com os respectíveis 
alvarás de funcionamentos poderão 
ser lacrados numa segunda blitz.

Dina Moraes

Isael Domingues

Samba-enredo
Comentários da Praça Conselhei-

ro dão conta que umas das escolas 
de samba de Guará quase perdeu 
a hora de entrada na Avenida do 
Samba neste Carnaval, à espera do 
dinheiro que um dos prefeituráveis 
ficou de trazer para bancar o desfile. 
Segundo a patuleia, a desculpa pelo 
calote foi que faltou um carimbo da 
agremiação no ofício para que o de-
putado liberasse a grana. Quem sabe 
a experiência não inspire o próximo 
samba-enredo: “candidato que dá o 
cano nunca ganha pra prefeito...”!!!   

Pisando em ovos
Rola pelas esquinas de Potim que 

o vereador João Luiz pretende esca-
par pela ‘janela eleitoral’ do PSDB 
para outro partido, evitando perder a 
legenda de candidato ou ser forçado 
a encarar as eleições pedindo votos 
para a reeleição da prefeita Erica 
Soler. Perguntem ao Mateuzão!!!

Vítima do sistema
Após herdar a cadeira de prefeita 

de Aparecida – por obra e graça da 
Justiça – acompanhado por uma 
série de problemas e dívidas, Dina 

Moraes pode 
surpreender o 
mercado po -
l í t ico com o 
anúncio de sua 
possível candi-
datura à reelei-
ção. Segundo 
os mais próxi-
mos, já que ela 

enfrentou ‘cobras e lagartos’ para 
administrar a fase mais crítica da 
cidade, nada mais justo aproveitar 
bom momento que vive com a po-
pulação e batalhar por novo mandato 
onde poderá fazer o melhor.

Vira-casaca
Corre na boca pequena de Ca-

choeira que o prefeito Edson Mota 
pode mudar seu apoio para sucessão, 
caso Torrada ‘passe do ponto no 
forno’. Disseram que em conversa 
afinada com o ex-padrinho Aloísio 
Vieira, o resultado de uma pesquisa 
pós ‘janela eleitoral’ poderá mudar 
o alinhamento dos grupos...

Contas rejeitadas
Circula entre os bem informados 

de Cachoeira que tem vereador espe-
rando o Papai Noel fora da tempo-
rada neste final de semana. Motivo: 
na sessão da próxima terça-feira, a 
Câmara Municipal estará discutindo 
e votando as contas rejeitadas pelo 
Tribunal do prefeito Edson Mota 
referente ao exercício de 2017.

Rádio Peão
Pelas redes sociais Cachoeira 

toma conhecimento que o grupo 
de Aloísio Vieira reuniu algumas 
figuras conhecidas da política local, 
esta semana, para articular candida-
turas à futura Câmara e deixar claro 
que, com o pai (Aloísio), ou com o 
filho (Luciano) o grupo disputará a 
Prefeitura.

Aviso aos navegantes
Tem gente em Lorena querendo 

‘desenhar’ para o candidato Sylvio 
Ballerini (PSDB) que quem precisa 

de votos no cen-
tro e na periferia 
da cidade para 
disputar a eleição 
é ele. O desafio 
é: não dar carona 
à rejeição alheia, 
para evitar perder 
o eleitorado por 
conta do pessoal 

que está subindo em seu palanque, 
como nas eleições passadas...

Peneira
Há menos de 300 dias para o final 

da atual Legislatura e os cientistas 
políticos de Lorena acreditam que 
entre a nova safra de lideranças 
políticas com mandato, Mauri-
nho Fradique foi quem rompeu a 
mediocridade. Os fatos: foi eleito 
presidente da Câmara por unanimi-
dade um ano antes de assumir; no 
exercício do cargo – bem diferente 
do antecessor – se viabilizou pelos 
bairros da cidade e conseguiu a 
indicação como o melhor vice para 
o Ballerini – num processo seletivo 
que rolou na descarga o Tanga Frou-
xa, o Eucalipto, o Senador e outros 
nomes extra-Legislativo...

A fila anda
Após ser dispensado pelo conse-

lho político de Marietta Bartelega, o 
MDB de Lorena foi parar no palan-
que do concorrente Sylvio Ballerini, 
significando mais tempo de rádio 
e principalmente aporte financeiro 
para campanha. O difícil, de acordo 
com ‘os caguetas’ do estafe do pro-
fessor, não foi convencer a filiação 
do vice Mauro Fradique, mas arru-
mar 34 nomes para vereador, dos 
quais 10 tem de ser mulheres.  

Acesso livre
Com a desistência do prefeito 

Marcus Soliva de ingressar no 
PSDB, sobrou aos tucanos de Guará 
a opção voltar esquentar a aliança 

com o MDB. Ao 
que tudo indica, 
o plano ‘conge-
lado’ de acer-
tar Dr. Marcelo 
Meireles como 
vice de Argus 
Ranieri saiu do 
freezer. Para a 
especulação po-

lítica, esta é a diferença para os 
tucanos entre o ‘ostracismo e o mi-
nuto de fama’ em poder desfilar na 
passarela eleitoral, já que o partido 
não tem um nome de destaque como 
uma candidatura majoritária estilo 
‘puro-sangue’...

Alívio
Com Marcus Soliva desistindo 

de sua filiação no PSDB, não foram 
só os tucanos tradicionais de Guará 
– que resistiam seu nome do partido 
– que respiraram 
aliviados, mui-
tos parceiros do 
prefeito e elei-
tores de primei-
ra hora também. 
Disseram que o 
único que ain-
da insiste neste 
constrangimento 
de forçar a barra de Soliva para en-
trar no partido de Doria é um de seus 
secretários, que por sinal nem vota 
na cidade. Perguntem ao Rodrigo 
Muassab!!! 

Big Brother
Com investimento estimado em 

R$ 6 milhões, o governo de Thales 
Gabriel pretende transformar as ruas 
de Cruzeiro num verdadeiro Big 
Brother versão local. Para reduzir 

a violência e garantir a segurança 
da população, o projeto prevê a 
instalação de 40 câmeras de mo-
nitoramento em conexão com COI 
– Centro de Operações Especiais. 
Ironizaram que até a oposição será 
vigiada a partir de agora.

Expectativas
Com ‘cenário de guerra’ a Câ-

mara de Pinda deve deliberar na 
sessão desta segunda-feira a saúde 
eleitoral do prefeito Isael Do-
mingues, sob 
acusação de 
improbidade 
n a  l o c a ç ã o 
dos veículos 
para ativida-
de delegada. 
Em pauta no 
Legislativo a 
a b e r t u r a  d e 
uma Comissão Processante por 
obra e graça da dupla Ronaldo 
Pipas e Renato Cebola (ambos 
do PL).

Fiéis da balança
Com amplo domínio do re-

gimento da Câmara de Pinda, 
o presidente Felipe Cesar está 
jogando ‘água fria’ nos ânimos 
dos vereadores, convocando dois 
suplentes para votação na decisão 
sobre o prosseguimento ou não da 
processante contra o Executivo. 
Rubens Souza (PV) e Everton 
Chinaqui estão sendo vistos pela 
população como os fiéis da balança 
para o ‘tapetão’, ou mais um sepul-
tamento de mais uma tempestade 
patrocinada pela oposição!!!

E por falar em...
...cassação – os críticos do 

Mercadão de Pinda acreditam 
que num even-
tual processo 
de cassação do 
vereador Ro-
naldo Pipas, o 
plenário conta 
com 8  votos 
para transfor-
mar o par la -
mentar em ex, 
ainda que tenham de convocar os 
suplentes de direito. Perguntem ao 
Magrão!!!

Mais um no retrovisor 
Com o apoio do influente de-

putado estadual Campos Machado 
(PTB), o popular Tato Rodrigues 
(PTB) anunciou na última semana 
sua pré-candidatura a prefeito de 
Ubatuba. A notícia movimentou o 
mercado político municipal com 
reflexo no palanque do prefeito 
Délcio Sato (PSD), que ganhou 
mais um concorrente indigesto na 
disputa pelo comando da Prefei-
tura em 2021. Aumentando ainda 
mais dos governistas, corre pelos 
comitês eleitorais que o PTB local, 
respaldado por Campos Machado, 
se movimenta para formar um “time 
de peso” de pré-candidatos a vere-
adores, já pensando na formação 
de uma base governista para Tato.

Campo minado
Parece que o pre-

feito Thales Gabriel 
(agora PSD) está con-
victo de que vai en-
frentar na batalha de 
sua reeleição, além da 
candidatura de Juarez 
Juvêncio, pelo menos 
outras duas. Mesmo 
surfando com um bom 
índice de aprovação de seu governo, Gabriel sabe que o caminho para 
consolidar seu segundo mandato em Cruzeiro será um ‘campo minado’ 
pelo ‘trabalhos’ de fakes e construtores de mentiras. Durante entrevista 
no programa Atos no Rádio, Thales adiantou que pretende trabalhar 
com uma constelação de partidos como PSD, PSDB, DEM, PL, PSL 
e PSB para comportar todos seu apoiadores e candidatos à Câmara.

Sylvio Ballerini

Marcelo Meirelles

Ronaldo Pipas
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Marcondes questiona 
votação na Câmara 
e veta projeto dos 
taxistas em Lorena
Fradique garante legalidade dos votos e passa
alteração no regimento; com mudança, subsídios 
podem sofrer reajustes até as eleições municipais

Rafaela Lourenço
Lorena

Além de questionar a le-
galidade de uma votação de 
projetos realizada na Câmara, 
na última semana, a Prefei-
tura de Lorena deve vetar 
uma proposta aprovada que 
altera o tempo de fabricação 
dos carros de taxistas. O 
Legislativo negou possíveis 
irregularidades nos trâmites 
e garantiu inovações como o 
voto eletrônico e abstenções.

A forma em que foram 
votados sete projetos, sendo 
cinco de autoria do Execu-
tivo, um da mesa diretora e 
outro dos vereadores Fabio 
Longuinho (PSC) e Walde-
milson da Silva, o Tão (PL) 
causou o questionamento do 
jurídico da Prefeitura. Como 
justificativa, a irregularidade 
de serem aprovados em bloco 

e sem discussão por duas 
vezes em regime de urgência 
especial.

De acordo com o secretário 
de Negócios Jurídicos, Adria-
no Aurélio dos Santos, foram 
votados em regime de urgên-
cia, cinco projetos do prefeito 
Fábio Marcondes (sem parti-
do) na sessão do último dia 
17. Prevendo o Carnaval, a 
Câmara antecipou a sessão 
do dia 24 para o dia 19. O 
que não era esperado é que 
quatro destas propostas se-
riam votadas novamente em 
regime de urgência. “Eles de-
veriam ter entrado na Ordem 
do Dia e votado em segunda 
discussão, mas colocaram 
em regime de urgência e 
incluíram no mesmo reque-
rimento o projeto 8 que é o 
do táxi que aumenta para dez 
anos a vida útil dos carros”, 
explicou Santos. “E o projeto 
da mesa que regulamenta a 

votação eletrônica e abre es-
paço para ter uma alteração 
no subsídios dos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores 
até antes da eleição”.

O secretário salientou ain-
da que por não constar essa 
possibilidade (regime de 
urgência para votação em 
segunda discussão) no Regi-
mento Interno, a Prefeitura 
enviou um ofício à Câmara 
informando a irregularidade.

Em nota, o presidente da 
Casa, Maurinho Fradique 
(MDB), explicou que houve 
discussões distintas. “Os refe-
ridos projetos foram votados 
primeiramente na sessão de 
segunda-feira 17/02/2020, 
e, logicamente, em segunda 
discussão na sessão ocorrida 
na quarta-feira 19/02/2020, 
não havendo que se falar em 
duas primeiras discussões”.

Veto – A proposta, que 
altera a lei dos taxistas, au-

O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, com os vereadores Maurinho Fradique e Marquinhos da Colchoaria

mentando o tempo de fabri-
cação de cinco para dez anos, 
será vetada por Marcondes. 
O Jurídico alegou incons-
titucionalidade por ser um 
serviço público de compe-
tência exclusiva do Poder 
Executivo e pela garantia de 
conforto e segurança para a 
população que optar por esse 
serviço particular. “Quando 
aprovamos a lei do Uber, eles 
exigiram que fossem carros 
de cinco anos. Como que o 
Uber vai ser cinco anos e o 
táxi dez anos? Fere também 
o princípio da isonomia, têm 
que ter situações iguais”, 
frisou.

Segundo Santos, o projeto 
de resolução da mesa dire-

tora regulamenta a votação 
por painel eletrônico, abre a 
possibilidade dos parlamen-
tares se absterem de votações 
e a possibilidade alterarem os 
subsídios do prefeito, vice-
-prefeito e vereadores antes 
das eleições. Anteriormente, 
o reajuste poderia ser reali-
zado apenas um ano antes 
das eleições para a próxima 
legislatura. “São projetos de 
competência exclusiva do Le-
gislativo, o prefeito não pode 
encaminhar um projeto para 
aumentar o salário dele”.

Mudança – O atual secre-
tário de Negócios Jurídicos, 
Adriano Aurélio dos Santos 
acumulou a secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, após Gustavo Rodrigues 
pedir demissão na última 
sexta-feira por motivos pes-
soais. A pasta conta com ser-
viços como o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhor), 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) e a Univesp (Uni-
versidade Virtual do Estado 
de São Paulo).

Como uma das primeiras 
ações está a aquisição de 
R$ 50 mil para equipar o 
ecoponto Eco Makerspace e 
aprofundar os estudos para 
atrair novas empresas e ge-
rar empregos com a doação 
de áreas, mediante processo 
licitatório.

Foto: Rafaela Lourenço

Aparecida notifica e pode lacrar 35 hotéis irregulares
Falta de alvará de bombeiros, laudo de segurança e até falta de pagamento de impostos apontados como motivos

Foto: Leandro Oliveira
Leandro Oliveira
Aparecida

Trinta e cinco hotéis de 
Aparecida estão com situa-
ção irregular e podem ser 
lacrados pela Prefeitura. Os 
proprietários estão sendo 
notificados pelo Executivo. 
Os motivos vão desde a falta 
de documentos obrigatórios, 
alvarás até o pagamento de 
impostos em dívidas que 
podem chegar a R$ 600 mil.

A Prefeitura deve notificar 
mais uma vez os hotéis irregu-
lares. Os estabelecimentos te-
rão 48 horas para se manifes-
tar e se adequar. Em caso de 
descumprimento ou desobe-
diência das notificações, eles 
serão lacrados. A medida visa 
adequar e dar mais segurança 
à rede hoteleira do município, 
que recebe em média 200 mil 
fiéis por semana.

“A prefeita (Dina Moraes/
PDT) não quer esse trans-
torno (fechar as unidades) 
para o hoteleiro e nem para a 
população de Aparecida, mas 
se ele não tiver o AVCB (laudo 
da Vigilância Sanitária), o pró-
ximo passo é lacrar o hotel até 
que ele se regularize. É ques-
tão de segurança, se houver 
um incêndio em Aparecida, 
o hotel precisa estar com as 
normas em dia para que os 
bombeiros possam atuar”, 
contou o secretário de Justiça, 
Jeferson Monteiro. Eles serão 
novamente notificados a apre-
sentarem as documentações 
obrigatórias. Em seguida será 
feita uma análise por parte 
do Executivo. O hotel que 
tiver expirado o prazo junto 
ao município também será 
fechado. 

Nenhum hotel foi lacrado 
até o momento. A Prefeitura 
aguarda as respostas dos 

hoteleiros, sobre as primeiras 
notificações emitidas.

Sem vagas – O Jardim 
Paraíba é uma região resi-
dencial que não pode, por 
lei, ter hotéis em funcio-
namento, mas apesar da 
proibição, existem hotéis no 
bairro. No Plano Diretor que 
está sendo discutido, existe 
uma prerrogativa para que 
haja hotéis e pousadas no 
local. 

“Vamos verificar junto ao 
Ministério Público. Tenho 
uma reunião com a Pro-
motoria para definir se os 
hotéis serão notificados para 
encerrar as atividades ou 
se fazemos um acordo para 
regularizar os que já existem. 
Tem grandes hotéis no bairro 
que causam grandes trans-
tornos no trânsito. O Jardim 
Paraíba é um bairro que foi 
construído como residencial”, 
concluiu.Região de hotéis no Centro de Aparecida; cidade faz varredura em busca de estabelecimentos irregulares

Délcio Sato se reúne com Estado para 
tentar reverter fechamento do IML
Doria não se manifesta em prazo esperado por Ubatuba; Caraguá atende demanda

Lucas Barbosa
Ubatuba

Tentando convencer o go-
vernador João Doria (PSDB) a 
rever sua decisão de desativar 
o IML (Instituto Médico Legal) 
de Ubatuba, o prefeito Délcio 
Sato (PSD) se reuniu na última 
semana com representantes 
do Estado para ressaltar a 
necessidade da reabertura 
do aparelho público. Demons-
trando otimismo após o en-
contro, o chefe do Executivo 
revelou que aguarda um novo 
posicionamento estadual. 

Acompanhado de uma comi-
tiva, Sato participou na manhã 
da última terça-feira de uma 
reunião com o secretário de 
Desenvolvimento Regional 
do Estado, Marco Vinholi, no 
Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo. 

Além de parte de seu secre-
tariado, o prefeito contou com 
o apoio da delegada de Polícia 
Civil de Ubatuba, Ana Carolina 
Pereira e do vereador Ricardo 
Cortês (PSC), ex-funcionário do 
IML da cidade litorânea. 

Logo após o encontro, Sato 
postou um vídeo em suas 
redes sociais demonstrando 
confiança de que a unidade 
seja reativada. “Tivemos uma 
recepção muito boa por parte 
do secretário Vinholi. Acredita-
mos que em breve obteremos 
uma resposta positiva sobre 
a permanência do IML, que 
desempenha um serviço muito 
importante para nossa popu-
lação”. Na sequência, revelou 
que sua expectativa era de 
que Doria se manifestasse 
na última sexta-feira, o que 
não ocorreu, de acordo com 
a secretaria de Comunicação 
de Ubatuba. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da secretaria de 
Desenvolvimento Regional 
do Estado, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada até o 
fechamento desta edição. 

Histórico – Justificando 
que a ação faz parte de um 
processo de reorganização 
das atividades do IML de São 
Paulo, Doria ordenou o fecha-
mento da unidade de Ubatuba 
no último dia 26.

Desde então, os moradores 
são obrigados a recorrerem 
ao IML de Caraguatatuba para 
acessar exames de corpo deli-
to (procedimento que detecta 
lesões) e trâmites burocráticos 
relacionados a mortes violen-
tas de parentes.

Tentando sensibilizar o 
governador, Sato argumenta 
que o ato prejudica consi-
deravelmente as famílias de 

Ubatuba, que agora tem que se 
deslocarem cerca de cinquenta 
quilômetros para acesso ao 
serviço na cidade vizinha. 

Além da cidade litorânea, 
Pindamonhangaba também 
teve seu IML fechado pelo 
Estado. Alegando o processo 
de restruturação do serviço 
e de falta de demanda, Doria 
ordenou a desativação do 
aparelho público no último 
dia 10. 

A ação revoltou o prefeito 
Isael Domingues (PL), que 
prometeu recorrer a Justiça 
caso o tucano não volte atrás. 

Procurada pela reportagem 
do Atos na última sexta-feira, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba revelou que Isael 
aguarda o agendamento de 
uma reunião com o secretá-
rio de Segurança Pública do 
Estado, general João Camilo 
Pires, para discutir o tema.

Ubatuba retomou a distri-
buição de vacina antirrábica 
gratuita para a prevenção de 
raiva em gatos e cachorros. 
Para efetuar a vacinação, o 
proprietário pode apresentar 
o registro de imunização. 
Caso não possua será forne-
cido ao final do atendimento.

A raiva é uma doença infec-
ciosa viral, que pode atingir 
animais e seres humanos. 
Ela se caracteriza como uma 
encefalite (inflamação do en-
céfalo e da coluna vertebral) 
progressiva aguda e mortal. 
A transmissão pode acontecer 
por meio de saliva, mordidas, 
arranhões e lambidas de ani-
mais infectados.

De acordo com a Vigilância 
em Saúde Ubatuba, em 2019 
o Ministério da Saúde suspen-
deu a realização de campanha 
antirrábica urbana e não há 
previsão de retomada da 
mesma. A vacina será aplica-

da todas as quintas-feiras das 
13h30 às 16h. As pessoas que 
desejam vacinar seus animais 
devem comparecer ao CRA 
(Centro de Referência Animal), 
que fica à avenida Pacaembu, 
nº 101, no Estufa 1.

Alerta – Apesar da sua mor-
talidade de quase 100%, a 
transmissão de animais para 
humanos pode ser eliminada 
com a vacinação, disponibili-
zação de soro antirrábico hu-
mano, realização de bloqueios 
de foco, entre outras medidas 
de saúde pública.

Causadas pelo vírus da rai-
va, a morte de três capivaras 
no Parque Estadual da Ilha 
Anchieta no início de fevereiro 
levou o departamento de Vigi-
lância de Saúde de Ubatuba a 
emitir um alerta no último dia 
19 para que os turistas evitem 
contato com animais silvestres 
no local. Temendo que a do-
ença faça vítimas humanas, 
o Estado adotou um plano de 
ações preventivas no espaço 
público.

Da Redação
Ubatuba

Ubatuba retoma vacinação 
antirrábica para animais
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Moradores cobram UPAs do Cidade Nova e Araretama

De olho em reformas, Aparecida avalia 
estruturas de suas unidades escolares
Expectativa é destinar recursos da educação para sanar problemas em escolas municipais

Bruna Castro
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
determinou a realização de um 
levantamento completo sobre 
as necessidades em todas as 
unidades escolares. O objetivo 
é identificar as demandas es-
truturais em escolas e creches 
como infraestrutura, pintura, 
parte elétrica e hidráulica, 
restauro, telhados e calhas.

Com base no levantamen-
to, a secretaria municipal de 
Educação deve abrir licitação 
para a compra dos materiais 
utilizados nas obras. Foi solici-
tado aos diretores das escolas 
que enviassem os relatórios 
estruturais que identifiquem 
os problemas encontrados 
nos prédios.

O secretário responsável 
pela pasta, Luiz Paulo Alves da 
Cruz, destacou que o orçamen-

to máximo para as licitações 
ainda não foi definido. “Nós 
temos algumas verbas que cor-
respondem à educação. É pre-
ciso fazer esse levantamento 
com a secretaria de Finanças, 
para depois fazer as dotações 
orçamentárias e ver o quanto 
pode ser destinado em valores 
absolutos em reais” afirmou.

Além das reformas, a com-
pra de material escolar tam-
bém faz parte das pautas que 
a secretaria pretende abordar 
em 2020, tema que já rendeu 
problemas para atual adminis-
tração, com o afastamento do 
ex-prefeito, Ernaldo Marcon-
des (MDB), em 2019, após 
uma denúncia sobre fraude 
em contratação para fornece-
dores de materiais escolares.

Cruz garantiu que irá acom-
panhar de perto as medidas 
estabelecidas para esse ano. 
“Vamos tomar o cuidado para 
que os gastos sejam de forma 

efetiva, transparentes e dentro 
da lei, isso é uma questão de 
urgência nossa. Não adianta 
pensar só na parte metodoló-
gica, didática e pedagógica, se 
eu não levar em consideração 
o espaço físico que esse aluno 
vai estar utilizando todos os 
dias”, argumentou.

Estatísticas – Conforme foi 
constatado pelo Inep (Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais) 
no censo escolar de 2018 
todas as escolas municipais 
de Aparecida que foram ava-
liadas possuíam cozinhas e 
salas para a diretoria em suas 
dependências. Apesar dos nú-
meros positivos, apenas 15% 
das unidades possuíam biblio-
tecas e outros 15% disponibi-
lizavam salas para leitura. Em 
relação a sanitários, 85% das 
instituições dispunham de 
banheiros dentro do espaço 
escolar.Saída da escola Virgulina Fázzeri; Prefeitura estuda estrutura da rede

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os moradores dos bairros 
Cidade Nova e Araretama têm 
cobrado recorrentemente as 
entregas das UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento). Nos 
último meses, a secretaria de 
Saúde realizou visitas técnicas 
nas duas unidades para visto-
rias junto ao Comus (Conselho 
Municipal de Saúde).

De acordo com o morador 
de área próxima ao Cidade, 
Felipe Cortez, a entrega da 
unidade do Cidade Nova, 
na região leste, tem sido 
aguardada desde outubro 
de 2014, ainda no governo 
de Vito Ardito Lerário (PP). 
No começo deste ano, re-
presentantes do Executivo 
e alguns vereadores, além 
da construtora responsável, 
fizeram uma visita à unida-
de local, após uma ação de 
autoria do vereador Ronaldo 
Pipas (PL) para averiguar os 
andamentos. A UPA Cidade 
Nova vai operar com horário 
estendido de atendimento 

de urgência e intercorrên-
cia, além de especialidades 
médicas.

Os trabalhos nas duas uni-
dades seguem em ritmo 
acelerado para não atrasar 
as inaugurações, esperadas 
para o primeiro semestre de 
2020. “Nós retomamos as 
obras no Araretama. Tivemos 
problemas com a empresa 
vencedora (da licitação) e 
foi-nos entregues as duas 
(UPAS) com aproximadamen-
te com 90% de conclusão. 
Tivemos vandalismos, e com 
isso atrasou o processo de 
finalizar as obras”.

Somente na unidade do 

Araretama, cerca de três 
quilômetros de fiação elétrica 
foram roubados. A instalação 
elétrica está sendo refeita. 
O prazo para entrega das 
obras é de dois a três meses, 
contando também as estru-
turas externas e de acesso à 
unidade como pavimentação 
e iluminação da via.  Nesses 
serviços foram investidos 
mais de R$ 2 milhões. No Ci-
dade Nova, a obra é mantida 

Caraguá aprova 
R$1 milhão para 
investimentos
na terceira idade

Durante uma reunião do 
CMDDI (Conselho Munici-
pal de Defesa dos Direitos 
do Idoso) foi aprovada 
a aplicação de parte do 
Fundo Municipal do Idoso 
para investimentos em 
ações de bem-estar para 
a terceira idade do mu-
nicípio.

O montante citado no 
projeto é resultado dos 
recursos obtidos com o 
estacionamento rotati-
vo eletrônico conhecido 
como zona azul, doações 
de empresas privadas e 
deduções de imposto de 
renda.

O projeto tem como obje-
tivo aplicar cerca de R$ 1 
milhão para a implantação 
de quarenta academias ao 
ar livre, aquisição de frota 
de veículos para o Sepedi 
(secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso), compra de mate-
riais e equipamentos para 
o Ciapi (Centro Integrado 
de Atenção à Pessoa com 
Deficiência e ao Idoso), 
além das obras de cober-
tura da quadra de bocha.

O investimento também 
será destinado à compra 
de móveis para o Centro 
de Convivência para o 
Idoso, que tem inaugura-
ção prevista para esse ano 
no Pontal Santamarina. 
Os materiais utilizados 
para reformas e melhorias 
passarão por processos 
licitatórios.

Da Redação
Caraguatatuba

por empresa terceirizada, 
enquanto no Araretama, a 
ação é custeada com recursos 
próprios da Prefeitura. 

Para o membro do Comus 
e presidente da Associação 
de Moradores do Araretama, 
Miguel Jacob, a inauguração 
final da UPA é aguardada 
com muita expectativa, pois 
auxiliará no atendimento de 
saúde de mais de cinquenta 
mil pessoas.

Foto: Marcelo A dos Santos
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Guaratinguetá Saneamento orienta população 
sobre a importância da mudança de hábitos diários

Da Redação
Guaratinguetá

Saneamento começa pela conscientização

O saneamento básico 
é de suma importância 
para a vida humana, pois 
auxilia no controle de 
diversas doenças prejudi-
ciais à saúde, por meio de 
um conjunto de medidas 
que melhoram a vida do 
cidadão. Entretanto, boa 
parte da população ain-
da não pratica atitudes 
sustentáveis, o que acaba 
comprometendo o meio 
ambiente e a sociedade.

A gerente operacional 

da Guaratinguetá Sane-
amento, Indiara Jogas, 
ressalta a importância da 
mobilização social com 
relação a atitudes susten-
táveis no dia a dia.

“A conscientização co-
meça dentro de casa, atra-
vés de atitudes simples 
como não jogar papel hi-
giênico e qualquer outro 
objeto no vaso sanitário 
ou na rede de água e esgo-
to, não descartar o óleo de 
cozinha na pia da cozinha, 
utilizar adaptadores nos 
ralos da pia e do chuveiro 
para conter o acúmulo 

dos fios de cabelos. Ações 
como essa fazem uma 
enorme diferença para o 
meio ambiente”, contou a 
gerente.

Segundo Jogas, esse lixo 
descartado irregularmen-
te nas redes pode causar 
entupimento nos enca-
namentos, retorno dos 
resíduos nas residências e 
danos nos equipamentos 
de esgotamento sanitário. 
“Recolhemos em nossas 
estações diversos mate-
riais que são descartados 
irregularmente, como pre-
servativos, tampinhas de 

garrafa pet, brinquedos, 
pedaços de tecido, entre 
outros. Isso tudo dificulta 
o processo, pois é neces-
sária a remoção do todo 
esse resíduo para que 
o efluente seja tratado”, 
explicou Indiara.

Outra dica importante 
para contribuir com o 
meio ambiente é higieni-
zar a caixa de gordura do 
imóvel com periodicidade, 
para evitar mau cheiro, 
escoamento lento da água 
da pia e aparecimento de 
ratos e baratas.

Em caso de dúvidas, a 
população pode entrar 
em contato com a Guara-
tinguetá Saneamento pelo 
canal de atendimento ao 
cliente 0800 77 12 195.

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:
CARLOS RIOS JUNQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil divorciado, de 78 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 29 de
maio de 1941, residente e domiciliado Rua Manoel Ignacio Marcondes Romeiro, nº
1149, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de ADRIANO RIOS JUNQUEIRA e
ROSA TAVARES JUNQUEIRA.
MARIA ROSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 71 anos de idade, nascida em Itororó-BA, no dia 19 de setembro de
1948, residente e domiciliada Rua Manoel Ignacio Marcondes Romeiro, nº 1149, Vila
Rica, Pindamonhangaba SP, filha de LAURINDO NASCIMENTO e AUREA FERREIRA
ROSA. 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, 05 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDEMIR HONORIO, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado
civil solteiro, de 52 anos de idade, nascido em Sabará-MG, no dia 11 de junho de 1967,
residente e domiciliado Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 1445, São Benedito,
Pindamonhangaba SP, filho de OLISTER HONORIO e MARIA BENEDITA DOS SANTOS.
JAQUELINE MARIA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil solteira, de 51 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no dia 02 de
junho de 1968, residente e domiciliada Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 1445, São
Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de MAURICIO DE CARVALHO ALVES e MARIA
APPARECIDA RAMOS 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Maracás-BA, no dia 21 de junho de 1969,
residente e domiciliado Rua Caçapava nº 220, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP,
filho de EURIPEDES ANTÔNIO DE SOUZA e ANA EUFLOSINA DE SOUZA.
BERENICE PADUA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
janeiro de 1969, residente e domiciliada Rua Caçapava nº 220, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO PÁDUA e ROSA DE ARAUJO
PÁDUA. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SERGIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
setembro de 1969, residente e domiciliado na Rua Caraguatatuba nº 300, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filho de BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA
MADALENA DE MORAIS SANTOS.
ROSIANE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil solteira, de 48 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07
de abril de 1971, residente e domiciliada na Rua Caraguatatuba nº 300, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filha de FRANCISCO DE OLIVEIRA e PAULINA DE PAULA
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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONEL PORFIRIO DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 62 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de setembro de 1957, residente e domiciliado Rua Armando Ferreira Fernandes
nº 61, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO PORFIRIO DA SILVA e
ANTONIETA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA.
ELIANE RAMOS MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em Roseira-SP, no dia 23 de
agosto de 1965, residente e domiciliada Rua Armando Ferreira Fernandes nº 61,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de IVONE RAMOS MACHADO. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GESTER WILLIANS SALINOS VICENTE, de nacionalidade brasileira, profissão
camareiro, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP,
no dia 14 de outubro de 1992, residente e domiciliado Rua José Rodrigues da Rocha,
nº 117, Jardim França II, Guaratinguetá SP, filho de ROBERTO VICENTE e APARECIDA
MARIA TERESA DE OLIVEIRA SALINOS.
STÉFANE TAINÁ GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora
de caixa, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de julho de 1995, residente e domiciliada Rua Yolanda de Lacerda Lima,
nº 57, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS HONORATO
DOS SANTOS e CLEUZA APARECIDA GOMES DOS SANTOS. 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, 06 de março de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVI GALVÃO NICACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de julho de 1982, residente e domiciliado Rua Expedicionário Marcelino Machado
Moreira nº 367, Parque das Nações, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO
NICACIO DA SILVA e ANGELA MARIA DA CRUZ GALVÃO SILVA.
ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20
de abril de 1984, residente e domiciliada na Travessa Domingos Cesario Quirino nº
503, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO CRUZ
FERREIRA DOS SANTOS e MARIA CELIA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS.
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, 06 de março de 2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 PROC. Nº530/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades das 
unidades de saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato 
e no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS 
EIRELI - CNPJ Nº: 31.455.241/0001-59
VENCEDORA DOS ITENS:01,11,16,21.
VALOR TOTAL: R$ 13.457,00 (treze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2020
CONTRATADA: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA
CNPJ Nº: 08.648.188/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS:14,15,24,29,30,31,33..
VALOR TOTAL: R$ 106.884,00 (cento e seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2019 PROC. Nº 715/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço 
Telefônico Fixo Comutado) linhas digitais e analógicas com locação de equipamentos PABX, 
conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CNPJ Nº:02.558.157/0001-62
VENCEDORA DOS ITENS:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13.
VALOR TOTAL: R$ 254.556,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e cinquenta 
e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 40/2020 do PROC nº 77/2020-SUP – 465/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em realização de exames não disponíveis
no laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.185.057/0001-51
VENCEDORA DOS ITENS: 01,05,07,10,11,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, 30,
32,33,38,39,40.
VALOR TOTAL: R$ 779,51 (setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2020.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 03/2020– PROC. Nº 728/2019

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto contratação de empresa especializada 
no fornecimento de oxigênio medicinal, para atender as necessidades dos pacientes do 
Município de Lorena pelo período de 12 (doze) meses, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto a empresa:
EMPRESA: WHITE MARTINS GASES NDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CNPJ Nº: 24.380.578/0020-41
VENCEDORA DO ITEM: 01,02.
Valor Total: R$ 378.800,00(trezentos e setenta e oito mil e oitocentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 12/2020– PROC. Nº 731/19

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em execução de serviços para pavimentação com bloquetes guias e sarjetas 
para a Rua José Miguel – Trecho C, no Bairro Parque das Rodovias, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a 
empresa:
EMPRESA: FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI EPP CNPJ Nº: 17.272.007/0001-65
Valor Total: R$ 26.050,40 (vinte e seis mil e cinquenta reais e quarenta centavos)

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação

Tomada de Preço n° 03/2020 - Proc. Nº 67/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 03/2020 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a realização 
de serviços de melhoria em iluminação pública nos Bairros do Aterrado, Vila Cristina e Vila 
Portugal. A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos
documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de 
habilitação do Edital, decide que as empresas TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE 
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TECNOLAMP DO BRASIL LÂMPADAS E ACESSÓRIOS, 
RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA, ALFI CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e RT 
ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, foram HABILITADAS, e a empresa SOLAR MATERIAIS 
E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA foi INABILITADA. Fica aberta o prazo para o 
cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O Processo encontra-se à 
disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

GCM e PM frustram furto à loja em Pinda
Da Redação
Ubatuba

Com o apoio das câmeras 
do COI (Centro de Opera-
ções Integradas), a GCM 
(Guarda Civil Municipal) de 
Pindamonhangaba evitou o 
arrombamento de uma loja 
na região central do municí-
pio na madrugada da última 

quinta-feira.
De acordo com o boletim 

de ocorrência, agentes da 
GCM monitoravam as ima-
gens captadas por câmeras 
de segurança distribuídas 
pelo Centro quando descon-
fiaram da movimentação de 
quatro homens em frente a 
uma loja de roupas e aces-
sórios, por volta das 3h, na 
rua Barão Homem de Melo.

Acionadas, a corporação 

municipal e a Polícia Militar 
se dirigiram até o local, mas 
o grupo conseguiu fugir.

Durante buscas na região 
central, a GCM conseguiu 
apreender um adolescente 
de 17 anos na rua Martin 
Cabral, próximo ao Mercado 
Municipal. Com ele, foram 
encontradas ferramentas 
que seriam utilizadas para 
arrombar a porta do esta-
belecimento comercial. Já 

a Polícia Militar, conseguiu 
apreender outro menor 
de idade, próximo à linha 
férrea na entrada do bairro 
Araretama.

A dupla foi conduzida ao 
Distrito Policial, perma-
necendo à disposição da 
Justiça.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para tentar iden-
tificar os outros dois envol-
vidos na tentativa de furto.
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Com menos passageiros, Oceano aguarda 
aprovação de reajuste da tarifa em Guará
Pedido feito em 2019 é reiterado por empresa e passagem de R$ 4,10 pode ser reajustada para R$ 4,26

Leandro Oliveira
Guaratinguetá 

A empresa Rodoviário Oce-
ano aguarda uma posição da 
Prefeitura de Guaratinguetá 
sobre o pedido de reajuste no 
valor da tarifa do transporte 
público municipal. Com o pre-
ço da passagem em R$ 4,10, 
a concessionária tenta um 
novo reajuste para R$ 4,26, 
com a justificativa do número 
decrescente de usuários do 
serviço.

Eram esperados 385 mil 
passageiros por mês, segundo 
análises projetadas no ano 
passado pela Prefeitura, mas 
de acordo com a Oceano, são 
trezentos mil usuários a me-
nos. Sem atingir a expectativa 
de arrecadação com a tarifa e 
com preços de insumos eleva-
dos, a empresa não vê outra 
alternativa a não ser o reajus-
te do preço da passagem.

“Está dando quase noventa 
mil passageiros (a menos) por 
mês. É um grande impacto 
na (linha) urbana, que já está 
sendo comunicado ao prefeito 
e às autoridades para saber 

como vamos fazer com esse 
estudo (elaborado no ano pas-
sado que projetou o número 
médio de passageiros por 
mês”, contou a proprietária 
da empresa Oceano, Edna 
Abdalla.

Questionada sobre novos 
pedidos de reajuste, a em-
presária destacou que a todo 
momento a empresa pleiteia o 
equilíbrio do contrato. “Inclu-
sive os R$ 4,26 que foi pedido 
de cumprimento do contrato, 
nem a Justiça de Guará me 
deu, estou subindo para o Tri-
bunal. Não era nem reajuste, 
era data-base de agosto de 
2018, que não foi corrigido 
à época da licitação, apesar 
da empresa ter questionado. 
Mesmo assim, não teve cor-
reção, senão teria alteração 
dos R$ 4,10”, concluiu Edna, 
que afirmou que vai continuar 
buscando o reajuste.

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 
confirmou que a Prefeitura 
analisa um pedido de reajuste 
da empresa, para aumentar a 
tarifa para R$ 4,26. O pedido 
foi feito ano passado e reite-
rado. Com a baixa do número 

de passageiros, o prefeito 
confirmou que é preciso ar-
rumar um meio termo para 
equilibrar os serviços e o 
valor da tarifa.

“A empresa sempre encami-
nha pedido de reavaliação da 
planilha tarifária, alegando a 
queda do volume de passagei-
ros transportados. Essa é uma 
análise que a TUG (Transporte 
Urbano de Guaratinguetá) 
tem que fazer e passar para 
aprovação ou não”, afirmou. 
“Eles reivindicam um reajuste 
de R$ 4,26, que não foi aten-
dido. Apesar de ter sido um 
período normal de reajuste, 
em agosto não tínhamos o 
contrato assinado. Infelizmen-
te a empresa não teve esse 
um ano completo”, explicou 
Soliva.

O pedido continua sob aná-
lise da Prefeitura, que estuda 
a legalidade do reajuste. O 
Executivo justificou a negati-
va do ano passado à empresa 
destacando que o novo con-
trato teve início em outubro 
e “não seria legal” conceder 
um novo aumento, sendo que 
o acordo ainda não completou 
um ano de vigência.

Foto: Letícia Noda

Embarque em ônibus do TUG; empresa Oceano aguarda decisão sobre aumento de tarifa para R$ 4,26

Moradores da Vila Guará temem
queda de ponte, após interdição 
por deterioração de estrutura
Rachaduras, buracos e afundamento de pavimento são visíveis; secretaria 
nega risco de queda e confirma obras emergenciais para reparos no local

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os moradores da Vila Guará, 
antiga Vila São José, estão se 
queixando após a interdição 
de uma ponte que dá acesso 
à região, em Guaratinguetá. 
A ponte sofreu danos em sua 
estrutura no último domingo, 
após as chuvas das últimas 
semanas e um grande volume 
de água que escoou pelas ruas 
do bairro. Atualmente, a ponte 
está interditada com grandes 
rachaduras, buracos e cratera. 
Os moradores temem que a 
estrutura do acesso ceda de 
vez e a ponte caia no rio que 
corta o bairro. Inconformados 
com a situação, informaram ao 
Jornal Atos que outra ponte, 
que também dá acesso ao 
bairro, pode passar pelo mes-
mo problema se não receber 
manutenção adequada.

Segundo José Eusébio de Ca-
margo, aposentado e morador 
da Vila Guará, com a interdi-
ção de uma via, veículos de 
grande porte que trafegavam 
pelo bairro têm usado o outro 
acesso como rota principal. “A 
gente tem esse problema, até 
para as pessoas que passam 
a pé por ela, mas temos outra 
dificuldade, na outra ponte. 
Se ela vier a danificar igual 
aconteceu com essa, nós va-
mos ficar sem acesso ao bairro. 
Não tem por onde entrar e sair, 
agora até aumentou o volu-

me de carros e caminhões”, 
relatou.

De acordo com o pintor 
Antônio Walmir, que também 
mora na Vila Guará, ele nunca 
viu as pontes do bairro rece-
berem manutenção. “Nunca 
houve manutenção. Todos 
os prefeitos que entram não 
fazem manutenção, têm vários 
vazamentos de esgoto no bair-
ro. Eu faço limpeza no ribeirão 
e acho no rio tem pelo menos 
15 vazamentos de esgotos. Os 
vazamentos são na rua Arman-
do Salles de Oliveira”, detalhou.

A ponte está interditada para 

o acesso de veículos, ainda as-
sim, motociclistas se arriscam 
ao atravessar a via. As faixas 
de isolamento da área não 
têm impedido os pedestres a 
transitar pelo local. Segundo 
os moradores, até algumas 
crianças passam pela via.

O secretário de Obras de 
Guaratinguetá, Paulo Barros, 
confirmou que as obras vão 
durar sessenta dias e a que a 
via não corre risco de queda. 
“Fizemos uma nova vistoria, 
não há risco de queda da 
ponte, ela está interditada 
para veículos. Vamos fazer 

a remoção dos tabuleiros de 
concreto, refazer a cabeceira 
dela, a drenagem da cabe-
ceira, pois a drenagem ficou 
comprometida devido a uma 
infiltração de água que desce 
de uma das ruas e a cabeceira 
escorregou. Vamos repor os 
tabuleiros também. Não é 
um trabalho rápido, vamos 
articular maquinário e pessoal 
para fazer o serviço”, detalhou 
Barros.

Não há por parte da secreta-
ria uma previsão para investi-
mento financeiro nessa obra. 
“É complicado falar em prazo 
de conclusão, pois estamos no 
período chuvoso. Esperamos, 
sendo otimistas, que em ses-
senta dias tudo esteja pronto. 
Tudo depende de tempo, dis-
ponibilidade de material, pois 
não estava previsto no nosso 
orçamento a execução disso. 
Temos recursos para opera-
ções emergenciais e reparos, 
mas é complicado no dia a dia. 
Vamos executar o mais rápido 
possível”, concluiu.

Segundo Barros, não há 
necessidade de realização de 
processos licitatórios para 
essa obra.

Ponte interditada na Vila São José, em Guaratinguetá; moradores cobram ação rápida na via de acesso

Foto: Reprodução

Três pessoas se passaram 
por clientes para assaltar 
a unidade dos Correios do 
Centro de Pindamonhan-
gaba, ao lado da igreja São 
José, na tarde da última 
quinta-feira. Segundo a 
Policia Militar, o crime foi 
anunciado durante o aten-
dimento. Ninguém ficou 
ferido na ação.

Os bandidos fugiram e le-
varam uma pequena quantia 
em dinheiro (não informada). 
De acordo com a PM, eles 
não foram capturados até 
o fechamento desta edição 
pois os policiais só foram 
acionados para a ocorrên-
cia cerca de trinta minutos 
depois. No local, os agentes 
coletaram informações com 
motoristas que passaram 
pela via durante o assalto.  O 
caso segue em investigação 
pela Policia Civil.

Da Redação 
Pindamonhangaba

Agência dos Correios 
é assaltada no Centro 
de Pindamonhangaba

Ação da PM em ocorrência nos Correios de Pinda, alvo de assalto

Foto: Bruna Silva

PM de Caraguá flagra menor 
e mulher com arma e drogas

A Polícia Militar prendeu 
uma mulher e apreendeu 
um adolescente por tráfico 
de drogas e porte ilegal de 
arma de fogo, na madruga-
da da última quinta-feira, 
em Caraguatatuba.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma equipe 
da PM patrulhava o bairro 
Estrela D’Alva por volta 
da 1h, quando desconfiou 
da atitude de um menor 
de idade. Percebendo a 
aproximação da viatura, 
ele tentou fugir, mas foi 
alcançado pelos policiais.

Na abordagem foram lo-
calizadas 15 cápsulas de 
cocaína.

Questionado, o menor 
infrator revelou que le-
varia a droga para uma 
casa no bairro Benfica, 
que serve como ponto de 
comercialização de entor-
pecentes.

Ao invadir o imóvel indi-
cado, os policiais flagraram 
uma mulher em posse de 
240 cápsulas de cocaína e 
210 pedras de crack. Em um 
dos quartos foi apreendido 
um revólver calibre 22.

A dupla foi encaminhada 
à Delegacia de Caragua-
tatuba, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Da Redação 
Pindamonhangaba

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Ubatuba homenageia 50
anos da aldeia Guarani-Mbya

Manifestação realizada em Pindamonhangaba cobra direito das mulheres após atos de violência; região tem atos contra feminicídio

Em semana de mais feminicídio, região 
tem protestos por direitos das mulheres
Após assassinato de idosa por genro em Potim, mulheres cobram por mais segurança e direitos 
com manifestações em Guará e Pindamonhangaba; casos de violência crescem em todo país

Bruna Silva
Leandro Oliveira
RMVale

Celebrado no próximo do-
mingo, dia 8 de março, o Dia 
Internacional da Mulher tem 
um símbolo diferente neste 
ano: enfatizar a luta contra a 
crescente onda de violência 
nos últimos meses e o avanço 
do feminicídio. Na região, os 
casos têm marcado o cotidia-
no de ocorrências policiais e 
motivado uma série de mani-
festações.

A data, criada para ações 
que buscam a igualdade dos 
direitos civis e pelo voto fe-
minino é comemorada em 
todo o mundo, mas no Brasil 
a realidade de muitas mulhe-
res é bem diferente. Casos de 
agressões, ameaças e assassi-
natos de mulheres crescem a 
cada ano.

O cenário da violência con-
tra mulheres é crescente, no 
comparativo feito entre os 
anos de 2018 e 2019. Uma 
pesquisa feita pelo jornal 
Folha de S.Paulo aponta que 
os crimes de feminicídio tive-
ram alta de 7,2% entre os dois 
anos. Ainda não há distinção 
feita do feminicídio, que é o 
homicídio contra mulheres 
caracterizado pelo fato da 
vítima ser mulher, com o 
homicídio. Só em São Paulo, 
o avanço foi de 34%. O Estado 
registrou 132 feminicídios em 
2018 contra 182 em 2019.

O panorama regional é ilus-
trado por dois crimes brutais 
cometidos recentemente, o 
primeiro deles há 12 dias, em 

Cunha. Um homem executou a 
esposa com golpes de enxada, 
antes de avisar o filho sobre 
o crime cometido e fugir. Ele 
se entregou no último dia 26 
e está preso em Aparecida.

O segundo caso foi há três 
dias. Ao voltar para casa 
embriagado, um mecânico 
de 39 anos atacou a esposa 
(de 39) na frente da sogra, 
no bairro Vista Alegre, em 
Potim. A idosa de 69 anos 
usou um facão para proteger 
a filha. As mulheres deixaram 
a casa, mas foram perseguidas 
até a rua pelo homem, que 
agarrou e puxou o cabelo 
da companheira. Tentando 
evitar uma nova agressão 
contra a filha, a idosa sacou 
a faca e pediu para o mecâni-
co se afastar. Logo depois, o 
agressor tomou o objeto da 
mão da sogra, golpeando-a 
no pescoço. Enquanto tentava 
socorrer a mãe, a mulher foi 
esfaqueada pelas costas. Ao 
ouvirem os gritos de socorro, 
vizinhos da família acionaram 
a Polícia Militar e o Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência). As vítimas 
foram encaminhadas à Santa 
Casa de Aparecida, mas a 
idosa morreu ao dar entrada 
na unidade. A filha, que apre-
sentava apenas ferimentos 
superficiais, foi atendida e 
liberada. 

O assassino, que tentava 
fugir da cena do crime, foi 
agredido por um grupo de 
moradores do Vista Alegre 
até a chegada da Polícia Mili-
tar, que teve que dispersar o 
grupo para conseguir colocar 

o mecânico no interior da 
viatura. Preso por homicídio 
e tentativa de homicídio, o 
homem foi encaminhado à 
Delegacia de Potim e trans-
ferido para a Cadeia Pública 
de Lorena.

As mortes mancham uma 
data importante celebrada em 
todo o mundo. Mas na região, 
as manifestações continuam. 
Em Guaratinguetá será rea-
lizada uma ação para reivin-
dicar mais segurança, neste 

sábado, na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves. O manifes-
to, promovido pela Frente 
Feminista, promete abordar 
temas em prol da democra-
cia e para preservação dos 
direitos femininos. “A ideia 
é trazer o maior número de 
mulheres para construir com 
a gente essa reivindicação por 
direitos. Não podemos ficar 
quietas. Estamos perdendo 
muitos direitos e o número 
de feminicídio e crimes de 

ódio contra as mulheres só 
aumenta”, contou a integrante 
do grupo, Thais Baesso.

O ato está marcado para 
10h30. Os temas abordados 
vão desde protestos contra 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), passando pela 
defesa dos direitos das mu-
lheres, até o pedido de justiça 
pela execução da ex-vereado-
ra do Rio de Janeiro, Marielle 
Franco (PSOL), assassinada 
em março de 2018.

Pinda – O Coletivo Mulhe-
res pela Existência fará neste 
domingo, às 10h, uma marcha 
em protesto aos feminicídios, 
em Pindamonhangaba. O 
ato sairá em marcha da feira 
livre e seguirá até a praça 
Monsenhor Marcondes, a 
Praça das Cascata. As orga-
nizadoras destacaram que a 
ação será pela vida de todas 
as mulheres, pela democracia 
e contra a retirada de direitos 
femininos.

Da Redação
Ubatuba

Para comemorar os cinquen-
ta anos de história e exaltar a 
cultura local, a aldeia Guara-
ni-Mbya da Boa Vista progra-
mou o evento “Resistência e 
reconhecimento territorial”, 
marcado para os próximos dias 
13 e 14.

A celebração será realizada 
na comunidade, das 8h30 às 
18h, no bairro Prumirim, e 
pretende abordar a cultura 
indígena e a história da aldeia 
através de atividades culturais 
como música, canto, dança, 

pintura corporal e rodas de 
conversas com o cacique Altino 
Wera Mirim. A programação 
do evento ainda conta com 
café da manhã e almoço com 
comidas típicas, e exibição de 
documentários.

Entre os realizadores estão a 
Prefeitura de Ubatuba, Fundart 
(Fundação de Arte e Cultura de 
Ubatuba), Comissão Guarani 
Yvyrupa, Associação Indígena 
Tembiguai, ProAC (Programa 
de Ação Cultural), Fundação 
Osvaldo Cruz, Observatório 
de Territórios Sustentáveis e 
Saudáveis da Bocaina, Fórum 
de Comunidades Tradicionais 

de Angra, Paraty e Ubatuba e 
a Funai (Fundação Nacional 
do Índio).

A entrada do evento será 
R$10, para custear a alimen-
tação e as outras atividades. 
Durante o evento, os visitantes 
também poderão comprar 
peças artesanais produzidas 
na aldeia.

A Prefeitura orienta os turis-
tas a levarem roupas de banho, 
repelente, lanternas, talheres, 
pratos e copos. A programa-
ção completa das oficinas e 
itinerários da comemoração 
podem ser acessados no site da 
Prefeitura, ubatuba.sp.gov.br.

Índios da aldeia Guarani-Mbya da Boa Vista comemoram os cinquenta anos de habitação na cidade
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