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Vereador ofende advogada 
durante sessão em Lorena

Após receber ataques verbais 
na tribuna, uma advogada de 
Lorena solicitou a abertura de 
um processo disciplinar contra 
o vereador Elcio Vieira Junior, 
o Elcinho (PSB). O parlamentar 
é acusado por difamar a mora-
dora da cidade atrelando seu 
nome a relações íntimas com o 
prefeito Fábio Marcondes (sem 
partido). Além de protocolar 
o requerimento na Câmara, a 
advogada de 30 anos registrou 
um boletim de ocorrência e 
uma representação na OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil), já que o parlamentar Pág. 3

"...A hora que você quiser, 
você vai para o motel, pra 
onde você quiser, até no 
gabinete, lá o que você 
faz com o prefeito, eu tô 
me lixando".

A frase acima, proferida pelo vereador Elcio Vieira 
Júnior (PSB), causou revolta não apenas na advoga-
da Thalita Moreno, ofendida no plenário, como boa 
parte dos moradores de Lorena, que criticaram o 
parlamentar que atacou a lorenense sem reação dos 
colegas de Câmara.

também é advogado. Os ata-
ques à Thalita Moreno, casada, 
aconteceram na sessão da úl-
tima segunda-feira. Durante a 
fala de Elcinho, que contava sua 
versão de uma visita à empresa 
RSM Engenharia, na manhã do 
mesmo dia, acompanhado dos 
vereadores Fábio Longuinho 
(PSD) e Waldemilson da Silva, 
o Tão (PL) para investigar 
possíveis irregularidades no 
contrato, se voltou para Thalita, 
advogada da empresa, afir-
mando que a jovem seria uma 
namorada do prefeito.

Fotos: Arquivo Atos

Pinda e Caixa têm acordo 
de R$ 776 mil para obras
Crispim e Moreira César são bairros que devem ser beneficiados com reformas anunciadas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assinou contratos 
com a Caixa Econômica Federal 
para firmar o repasse de recur-
sos federais vindos de emendas 

parlamentares. Conforme in-
formado pelo município, a ver-
ba deve beneficiar moradores 
do bairro Crispim e do distrito 
de Moreira César. Somados, os 

contratos possuem o valor de 
R$ 776 mil que irão garantir a 
reforma interna do ginásio de 
esportes "Zito", em Moreira Cé-
sar, além das revitalizações das 

praças Cícero da Silva Prado, 
na Vila São Benedito e Elvira 
Moreira (próximo à Apae), 
no Crispim. O montante foi 
encaminhado pelos deputados 

federais Orlando Silva (PCdoB), 
Renata Abreu (Podemos) e 
David Soares (DEM).
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Alta de internações 
preocupa na Santa 
Casa de Aparecida

A Santa Casa de Aparecida está com 
45% de ocupação da ala Covid-19 desti-
nada exclusivamente a casos suspeitos e 
confirmados da doença. O hospital é refe-
rência para os municípios de Aparecida, 
Potim e Roseira. A unidade, que já teve 
50% de ocupação, entra em um período 
considerado crítico pela secretaria de Saú-
de do município, em relação ao aumento 
de casos confirmados.
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Ubatuba inaugura hospital de 
Campanha contra Covid-19

Com 181 moradores infectados 
pelo novo coronavírus, Ubatuba 
ganhou na noite da última sexta-
-feira um reforço na estrutura de 
atendimento às vítimas da pandemia. 

Contando com quarenta leitos, o 
primeiro hospital de campanha da 
cidade litorânea foi inaugurado no 
Centro de Convenções.
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Uma parceria entre as se-
cretarias de Segurança Pú-
blica e Trânsito de Aparecida 
com a Policia Militar defini-
ram uma forma para ampliar 
o combate a eventos clandes-
tinos na cidade. O município, 
que se encontra na fase dois 
do “Plano São Paulo” junto 
as outras 38 cidades da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), flexibilizou a quaren-
tena e liberou os comércios 
não essências e celebrações 
religiosas.

Prefeitura e 
PM reforçam 
o combate a 
aglomerações

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba entre-
gou, nesta semana, mais dois 
equipamentos de assistência 
médica para os moradores 
do Castolira e Moreira César. 
O objetivo é de humanizar 
o tratamento e possibilitar 
que os moradores tenham o 
auxílio de saúde necessário 
próximo às suas casas. O ESF 
(Estratégia Saúde da Família) 
do Castolira foi entregue após 
o processo de reforma do lo-
cal. O espaço foi remodelado, 
deixando de ser feito com 
garrafas pets e teve o corredor 
alargado (era de 85cm de 
largura, o que impossibilitava 
a passagem de cadeiras de 
rodas).

Pinda entrega 
dois prédios 
para Saúde

Guará discute 
isenção na 
rodoviária
e Mercadão

A Câmara de Guaratingue-
tá discutiu dois projetos do 
Legislativo que solicitam à 
Prefeitura a possibilidade 
de suspensão da cobrança 
mensal aos permissionários 
da rodoviária da cidade e do 
Mercado Municipal. As pro-
postas levam as rubricas dos 
vereadores João Pita (PSC) 
e Marcelo Coutinho ‘Celão’ 
(PSD). A iniciativa da sus-
pensão da cobrança da taxa 
mensal aos permissionários 
foi solicitada em virtude da 
pandemia do novo coronaví-
rus, que gerou, tanto para a 
rodoviária como para o Mer-
cadão, uma baixa considerável 
do número de pessoas nos 
dois espaços comerciais desde 
o fim de março. 
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Lorena lança 
pacote de obras 
orçadas em
R$ 8,6 milhões
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Polícia procura 
invasores de 
sede da Aacal 
em Lorena
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Potim cadastra 
de coletores 
autônomos
de reciclagem
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Em uma coletiva de impren-
sa na última quinta-feira, o 
prefeito de Lorena, Fábio Mar-
condes (sem partido), apresen-
tou o programa “Lorena Vamos 
Lá”, um conjunto de obras de 
infraestrutura que deve aten-
der antigas reivindicações. O 
projeto beneficia a área rural 
e urbana com um investimento 
de R$8,6 milhões. O perímetro 
urbano receberá uma série de 
revitalizações .
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Celão

Vito Ardito

Bastidores da Política

Guilherme Carvalho

Ricardo Piorino

Atos e Fatos
“Eduquem as crianças, 
e não será necessário 
punir os adultos”

Márcio Meirelles Pitágoras

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
OU ENSINO À DISTÂNCIA?

A pandemia do novo Coronaví-
rus forçando o país a se reinventar.

A educação não seria excluída 
desse revolucionário pandemônio.

Escola é criança, jovens, aglo-
merações, algazarras, numa épo-
ca de isolamento, afastamento, 
reclusão. 

Nada mais triste, uma escola 
sem alunos.

A tristeza das escolas, um si-
lêncio de corredores vazios, salas 
fechadas, carteiras vazias e uma 
grande dúvida: como educar?

Como estamos na era da com-
putação o caminho mais curto e 
emergencial para resolver a ques-
tão: o ensino on-line.

O vírus tem mostrado ao país, e 
a esperança de que o aprendizado 
seja útil, é paradoxal, pois falar em 

educação à distância, via internet, 
quando 49% das escolas no Brasil 
não possuem rede de esgoto; 26% 
não tem água limpa e encanada e 
20% não tem banheiro.

Se não bastasse a falta destas 
condições básicas no país, veri-
ficou-se no estado de São Paulo, 
perto de 2 milhões de alunos, mais 
da metade dos 3,7 milhões, não 
conseguem acessar equipamentos 
eletrônicos, por falta do computa-
dor e da rede internet.

Se não bastasse estas condições 
técnicas para o aluno, o professor 
também não tem acesso a uma rede 
eficiente, pois o uso da educação à 
distância, via internet, necessita de 
ligações de última geração, pois, 
caso contrário, o professor não 
tem como interagir com o aluno, 
tirar uma dúvida. O sistema torna-
-se instável e as interrupções são 
constantes. Resultado: uma aula 
(?) dispersa!

Se não bastasse a falta de in-
fraestrutura a educação à distância 
exige do professor treinamento 
especial e muitos não se adaptam.  
Este número é assustador: 83% dos 
professores se sentem desprepara-
dos para essa nova missão e sofrem 
como os alunos com referência a 
instabilidade do sinal de internet.

Se não bastasse todos estes 
empecilhos, como recuperar o co-
nhecimento destes alunos e como 
avaliá-los? Aprová-los para a série 
seguinte e depois recuperar o co-
nhecimento perdido?

A amarga experiência que atra-

vessamos não será suficiente para 
enfrentar o que virá pela frente.

O governo, não os especialis-
tas, fala na criação de um sistema 
híbrido: educação presencial com 
proteção do professor e do aluno, 
com o uso de máscaras, distancia-
mento, revezamento de presença e 
uma outra parte do curso virtual.

O interessante, estes modelos 
inspirados em experiências usadas 
pela Finlândia e Coreia do Sul, 
países que fizeram da educação 
básica um elemento de salto para 
o desenvolvimento do país.

Pelos mortos da pandemia e 
pelos alunos que não assistem aula, 
por não terem computador, uma 
tristeza profunda para os educado-
res em um país que terá em menos 
de dois anos o quarto Ministro da 
Educação.

A educação nunca foi priori-

dade para os governos onde nos 
preocupamos com os ministros 
que fazem turismo no ministério e 
a pergunta que não quer se calar: 
onde está a Reforma da Educação 
aprovada pelo Congresso Nacional 
no governo Temer do excelente 
ministro Mendonça?

Falar em aproveitar o momento 
para um salto na educação, tão 
esperado e nunca alcançado, com 
ministro de origem estrangeira; 
ministro sem compostura e edu-
cação e por último, um ministro 
(exerceu o cargo por cinco dias) 
plagiador de teses e falsificador 
de curriculum.

Explicou, muito mal, as suas 
falsificações curriculares, e a com-
pra de computadores pelo Minis-
tério da Educação apontadas pela 
Controladoria da União quando 
exercia um cargo de direção no 
Ministério da Educação.

Que experiência o país absor-
verá desta pandemia e como dar 
um salto de eficiência educacional 
se não temos a capacidade de es-
colher um ministro da Educação.

As autoridades precisam en-
tender a diferença entre o ensino 
à distância e educação à distância, 
pois o que o governo está prati-
cando é o famoso solucionador de 
problemas políticos, o sucessor do 
jeitinho brasileiro: “alguma coisa 
precisava ser feita”.

Não é educação à distância e 
muito menos ensino à distância.

Não há futuro para um país sem 
educação!

“ Não há futuro para um país 
sem educação!”

Lorena - O Legislativo Municipal 
que esta semana ofereceu mais um 
espetáculo de baixaria, afronta moral, 
desrespeito à família, à moral e suma-
riamente a ética, protagonizado pelo 
vereador Elcio Vieira Junior – pasmem, 
que por ironia é relator da Comissão 
de Ética da Câmara. Elcinho como é 
conhecido – que tem para quem puxar 
– colocou todos os vereadores arriados 
perante a população, que abismada 
acompanhava o drama de uma advoga-
da, mulher, filha, esposa e como tantas 
outras vítimas deste desequilibrado 
contumaz, merecedora de todo respeito 
de uma Casa de Leis, ao invés de ser 
agredida na tribuna do parlamento. Ne-
nhum dos 'nobres parlamentares' ousou 
defender a ofendida da noite.

Pindamonhangaba – A admi-
nistração Isael Domingues, que 
trabalhou praticamente todos os 
bairros da cidade nestes três anos 
e meio e privilegiou o Distrito de 
Moreira César nesta reta final de seu 
mandato. Nesta quinta-feira, os con-
vênios transformam em canteiros de 
obras o Centro Esportivo José Ely 
Miranda "Zito"; a Praça Cícero da 
Silva Prado - Vila São Benedito; e 
entre outras, também a Praça Elvira 
Moreira - em frente a APAE, no 
Crispin. Com investimentos soma-
dos em mais de R$ 778 mil, prove-
nientes de emendas parlamentares, o 
prefeito demonstra que soube buscar 
parcerias com deputados certos para 
obras importantes.

Mário Notharangeli

Mauro Fradique

Três perguntas que...
...não podem calar A tentativa 

dos três vereadores de Lorena em 
invadir uma empresa na semana 
passada teve a motivação de aporte 
financeiro para e eleição? Seria este 
um novo estilo de pressão em busca 
de ‘subsídios’ para ‘conqui$tar’ 
eleitores? Ou quem sabe uma ten-
tativa de oferecer dificuldades para 
vender facilidades???

As voltas da política
Quem diria que ‘aquele’ ve-

reador que iniciou o mandato 
entonando a voz, conquistando 
espaços, sendo eleito presidente por 
unanimidade um ano e meio antes 
de tomar posse, conseguindo ainda 
derrubar pessoas influentes que es-
tavam em seu caminho no afã der 
ser imposto como vice numa das 
candidaturas majoritárias, chegaria 
no início da pré-campanha prati-
camente isolado. Comenta-se na 
praça que ninguém quer ser visto, 
muitos menos andar com ele nesta 
campanha, inclusive o candidato de 
seu grupo... Qualquer semelhança 
com o sobrinho do Tio Samuel 
– que explodiu com o mercado 
financeiro de Lorena, não se trata 
de mera coincidência!!!

Fechando a semana...
... o presidente da Câmara de 

Guará, Marcelo Coutinho – o Ce-
lão, foi protagonista da boa notícia 
ao gabinete do prefeito e a cidade, 

que o Governo 
Federal liberou 
es ta  semana 
nos cofres mu-
nicipais a ci-
fra de R$ 10,3 
milhões para 
investimento 
na saúde. Des-
te montante, 

R$300 mil foram provenientes de 
uma emenda do deputado Marco 
Bertaiolli (PSD), a pedido do pró-
prio Celão com endosso de Junior 
Filippo.

Apoio na pandemia
Fechando o semestre, a Câmara 

de Cruzeiro saiu bem na foto com 
a população. O presidente Mário 
Notharangeli anunciou a devolução 
de mais R$ 200 mil à Prefeitura, 
para reforço de 
caixa do prefeito 
Thales Gabriel 
na luta contra a 
Covid-19. Em-
bora os núme-
ros da doença 
na cidade ainda 
assustarem, as 
providências administrativas e 
as iniciativas do Executivo e Le-
gislativo têm amenizado a crise e 
demonstrado os cuidados com os 
pacientes da saúde municipal.

Sensível diferença
Enquanto as câmaras municipais 

de toda região marcam ponto positi-
vo com a população neste período 
de pandemia do novo coronavírus, 
com devoluções 
acima de meio 
milhão de reais, 
a de Lorena, ad-
ministrada pelo 
Mauro Fradique 
– sobrinho do 
homem, segue 
no anonimato 
com a insignifi-
cância de menos de R$ 100 mil e 
com muito barulho na tribuna para 
desviar a atenção dos eleitores.

Couve comendo o...
...coelho Pegou mal no mercado 

político de Pinda, o senador Álvaro 
Dias fazendo pressão para emplacar 
o vereador Roderley Miotto (re-

cém filiado no Podemos) como o 
próximo vice de Isael Domingues. 
Tanto é, que diversos apoiadores 
da reeleição do prefeito saíram em 
defesa da manutenção da parceria 
com Ricardo Piorino, uma vez que 
o ‘carro chefe’ desta campanha está 
baseado na aprovação popular do 
governo municipal e não necessa-
riamente num ‘vice milagroso’.

E por falar em vice...
...a dupla Isael Domingues e 

Ricardo Piorino está unindo as 
forças nesta reta final do mandato 
para entregar o conglomerado de 
obras em andamento, como também 
a concluir di-
versos projetos 
que estão pro-
postos. De olho 
no calendário 
e debaixo de 
muitas críticas 
da oposição, o 
governo de Isa-
el tem 180 dias 
para de muito 
trabalho pela frente e uma eleição 
no meio do caminho para conquis-
tar. Com a palavra, os eleitores...

Tiro certo
Quem segue as redes sociais de 

Pinda assistiu em alto e bom tom, 
nos últimos dias, o ex-prefeito Vito 
Ardito ‘disparando contra’ o verea-
dor Roderley Miotto pela mudança 
de discurso. Durante uma de suas 
lives, Vitão ‘pu-
xou a memória’ 
da patuleia que 
durante três anos 
e meio, o verea-
dor dificultou a 
vida do prefeito 
Isael Domingues 
e votou contra 
projetos importantes de interesse 
da cidade e agora, na reta eleito-
ral, está posando na foto com os 
governistas.

Rádio peão!!!
Pode não ser realidade, mas os 

boatos são fortes e frequentes nas 
rodas políticas de Pinda de que 
Rafael Goffi (PSDB) retrocedeu 
em sua candidatura a prefeito. 
Comenta-se que após análise de 
uma minunciosa pesquisa, Goffi 
estaria propenso em batalhar mais 
um mandato de vereador, onde a 
mesma consulta eleitoral lhe abre 
grande vantagem em ser o mais 
votado.

Passarela eleitoral
Comenta-se entre as rodas petis-

tas da periferia de Guará que a meta 
é montar o ‘carro alegórico’ mais 
uma vez com Tânia Araújo como 
destaque na majoritária e o Dr. 
João Carlos como estrela para vaga 
na próxima Câmara. Parece que 
dificuldade está em arregimentar a 
militância para empurrar o carro na 
avenida, talvez pela falta de ‘soro 
financeiro’.

Noves fora
E por falar em candidaturas em 

Guaratinguetá, parece que nem o 
adiamento de mais 40 dias para as 
eleições tem animado a turma da 
farda em lançar candidaturas. Com 
o elenco dividido entre os bolsona-
ristas e simpatizantes de Mourão, 
a dispersão está mais provável que 
a meia dúzia que deverá seguir 
Mora Brasil no palanque de Argus 
Ranieri. Perguntem ao Coronel 
Salomão!!!

Três diretos e um por fora
Com os resultados de uma su-

posta consulta eleitoral servindo 
de assunto do dia pelas esquinas 
de Cruzeiro, a expectativa para 
o futuro vice de Thales Gabriel 

virou aposta entre os políticos do 
pedaço. Três nomes concorrem de 
forma direta, ou seja, esperando 
o convite na primeira fila Mario 
Notharangeli, Kleber Silveira e 
Zé Rogério; correndo por fora, o 
vereador Charles Fernandes, que 
embora esteja muito bem cotado 
para sua reeleição na Câmara, não 
dispensaria a chance caso o ‘Anjo 
Gabriel’ fizesse uma ‘anunciação’. 
Façam suas apostas...

Novo recorde
Em período de eleições, os 

moradores de Silveiras observam 
dois recordes; na política, a falta 
de um candidato de oposição 
para enfrentar o prefeito Guilher-

me Carvalho 
na reeleição 
– parece que 
nem pagando 
conseguiram 
‘alguém’ inte-
ressado – e, em 
fase de pande-
mia do corona-
vírus, a cidade 

se destacando na região como a 
que mais reforçou a alimentação 
dos alunos da rede municipal 
de ensino. A Prefeitura fechou o 
mês de junho com a distribuição 
de mais de 800 kits de alimentos.

Cartão de crédito
Quem segue muito bem co-

mentada e avaliada na mesa de 
muitas famílias de Lorena é a 
vice prefeita Marietta Bartelega. 
A liberação da segunda parcela 
do auxílio emergencial temporário 

– o apelidado 
‘bolsa família 
m u n i c i p a l ’ , 
deu muito o 
que falar nos 
úl t imos dias 
entre as milha-
res de pessoas 
benef ic iadas 
e no mercado 
político, onde 

a pré-campanha eleitoral esquenta 
o clima. Enquanto a concorrência 
tenta criar consistência nos dis-
cursos e projetos, Marietta segue 
como a ‘madrinha’ do social.

Cheque mate
O ‘drama’ da empresa Oceano 

– que opera o transporte público 
de Guaratinguetá – em busca 
de um aporte financeiro junto à 
Prefeitura para cobrir o rombo 
provocado pela pandemia do coro-
navírus, ganhou novo capítulo esta 
semana. A Justiça concedeu tutela 
antecipada ao pedido da empresa, 
estipulando três dias para a admi-
nistração pública repassar o valor 
reivindicado pela Oceano, a fim 
de garantir a manutenção do TUG, 
por ser causa contratual e prevista 
na concessão. Há quem diga que o 
prefeito estava apenas aguardando 
esta decisão judicial para liberar o 
dinheiro, para não cair na ‘malha 
fina’ das viúvas políticas da praça.

Lente de contato
A visão crítica do pré-candida-

to Argus Ranieri (MDB) à saúde 
municipal de Guará, manifestada 
esta semana nas redes sociais, 
como se o atendimento às pessoas 
tivesse piorado em todos os senti-
dos, provocou reações contrárias 
na cidade. Teve gente recomen-
dando um bom oftamologista e 
também um neuro terapeuta para  
que o prefeiturável retome a visão 
correta das UBS's, todas reforma-
das e equipadas, bem como o novo 
Pronto Socorro, que está surgindo 
ao lado da Santa Casa, e recupere 
a memória, em que condição o 
atual prefeito assumiu a máquina 
pública.

Marietta Bartelega



4  DE JULHO DE 2020 3

Para evitar acidentes, Câmara cobra 
melhorias na Rio-Santos em Ubatuba
Legislativo envia ofício ao Estado alertando sobre más condições da pista

A Câmara de Ubatuba enca-
minhou na última terça-feira 
um ofício ao Governo do 
Estado solicitando obras de 
melhorias no trecho da rodo-
via Doutor Manoel Hyppolito 
Rego, mais conhecida como 
“Rio-Santos”, que liga o mu-
nicípio à Caraguatatuba. Os 
vereadores temem que os 
problemas na pavimentação 
e sinalização da estrada con-

Lucas Barbosa
Ubatuba

tribuam para novos acidentes 
no ponto.

Proposto pelo vereador Ma-
nuel Marques (PSB), o requeri-
mento contou com as assinatu-
ras dos demais parlamentares. 

De acordo com a justificativa 
do documento, os motoristas 
e motociclistas que trafegam 
pelo trecho de ligação entre 
as cidades litorâneas estão cor-
rendo risco de se acidentarem 
devido ao péssimo estado de 
conservação da pista, que conta 
com buracos, ondulações e até 
rachaduras. 

Além de classificar como 
precária as condições do acos-
tamento e da sinalização da 
estrada, o requerimento res-
salta a necessidade do recape-
amento do ponto, já que ele é 
considerado estrategicamente 
importante para a circulação 
de mercadorias entre as cida-
des do Litoral Norte.

Segundo Marques, o envio 
do documento diretamen-
te à secretaria estadual de 
Logística e Transporte foi a 
alternativa encontrada pelos 
parlamentares para tentarem 

acelerar o início de serviços de 
recuperação e modernização 
do trecho, já que as solicitações 
anteriormente encaminhadas 
as bases regionais do DER 
(Departamento de Estradas de 
Rodagem), localizadas em São 
José dos Campos e Taubaté, 
não surtiram efeito. 

A secretaria estadual de Lo-
gística e Transporte informou 
que em breve uma equipe 
técnica da pasta realizará uma 
vistoria no trecho da Rio-Santos 
que liga Ubatuba a Caraguata-
tuba para analisar a estrada.

Enquanto nossos olhos 
fitavam aquele homem de 
terno que nos convidava a 
“Pensar um pouco e refletir 
normas, regras e valores”, 
ensinava o professor de 
Direito que aquele que tem 
argumentos não precisa de 
ataques, mas se vale da lei 
e das regras para exercer 
aquilo que acredita e de-
fende. 

O mesmo professor re-
petia os ensinamentos que 
enquanto os cidadãos po-
dem fazer tudo o que a 
lei não proíbe, o homem 
público está subordinado à 
lei para atuar, e durante toda 
formação do Bacharelado e 
especializações esses prin-
cípios são reforçados.

Mas, com certeza, quem 
tem o mínimo de educação 
e de berço sabe a regrinha 
de não acusar sem provas, 
sobre respeitar o próximo, 
sobre não fazer com o outro 
aquilo que você não deseja 
para si.

É lamentável que al-
guém que estudou as mes-
mas lições sepulta as regras 
elementares do respeito 
para gritar despautérios 
acreditando que a imuni-
dade parlamentar inerente 
a nobre função de um ve-
reador acoberte crimes e 
ataques pessoais.

É lamentável que o pú-
blico se cale diante de acu-
sações públicas em nada 
relacionadas ao cerne da 
questão, permitindo mais 
uma vez o rebaixamento 
moral e assassinato do de-
coro que deveria permear 
a Casa de Leis de Lorena. 

Infelizmente nessa se-
mana, uma advogada foi 
covardemente atacada na 
tribuna da Câmara por um 
edil que também é advo-
gado. Porém, sem limites e 
argumentos, como é do seu 
perfil, o vereador metralhou 
a moral e a família de uma 
mulher que como profis-
sional estava no exercício 
de sua profissão. A bem 
da verdade, toda vez que o 
“nunca prefeito” ou o “ele 
não” lorenense é contra-
riado, o surto verborrágico 
acontece, só que agora o 
alvo foi uma ´mulher que 
não é política e nem é alvo 
das investigações.

Não é a primeira vez que 
ocorre um extermínio pú-

blico da moral alheia pelo 
mesmo vereador, no mes-
mo local, que conta com o 
silêncio e talvez covardia 
de seus pares para continuar 
seus desmandos.

Não elegemos calunia-
dores, não elegemos fo-
foqueiros, não elegemos 
representantes que rasguem 
as leis para abusar do seu 
cargo. Escolhemos repre-
sentantes que se valem dos 
limites legais para inves-
tigar e legislar. Quem tem 
argumentos não precisa 
desmoralizar, quem tem 
a lei, não precisa invadir, 
coagir, ameaçar, quem tem 
o decoro sabe contra-argu-
mentar sem denegrir. Os 
fins não justificam os meios 
não! E se fosse a esposa do 
vereador? E se fosse a irmã 
do vereador? E se fosse a 
sobrinha do vereador? 

E se fosse a sua mãe, sua 
esposa ou sua filha? 

A investigação de fa-
tos de interesse público 
é necessária, todavia não 
justifica e nem precisa se 
pautar em ataques pesso-
ais. A mesma Constituição 
que disciplina o exercício 
da função do legislador, 
também protege a imagem 
e a dignidade da pessoa 
humana!

A corrupção moral no 
nosso país é tão canceríge-
na, que uma figura que se 
vale da tribuna para dizer o 
que disse, ainda consegue 
adeptos e fãs. Mas numa 
geração em que as mulheres 
permanecem lutando para 
desempenhar suas funções, 
a ofensa não repercutiu ape-
nas na advogada atacada, 
mas em muitas mulheres 
que se envergonham e vi-
ram as costas para atitudes 
como estas.

De fato esperamos que 
os adeptos da apostasia da 
ética sejam a minoria nas 
urnas, a ponto de Lorena 
e outras cidades viverem 
renovação. De fato, espera-
mos que a Justiça e a OAB 
respondam com a lei aquilo 
que os demais vereadores 
convenientemente prevari-
caram permitindo mais uma 
vez à execração pública.

A cidadania nunca estará 
dissociada do respeito, e 
tudo aquilo que viola a lei, 
não é poder legítimo, mas 
abuso!

A apostasia da ética e o 
sepultamento do decoro!

editorialeditorial

Lorena lança pacote de obras com 
investimento de R$ 8,6 milhões
Programa atende pedidos de infraestrutura, saúde, entretenimento e 
bem estar no município; conclusão está prevista para o fim deste ano

Em uma coletiva de im-
prensa na última quinta-feira, 
o prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (sem partido), 
apresentou o programa “Lo-
rena Vamos Lá”, um conjunto 
de obras de infraestrutura 
que deve atender antigas rei-
vindicações. O projeto benefi-
cia a área rural e urbana com 
um investimento de R$8,6 
milhões. O perímetro urba-
no receberá revitalizações 
de ruas, praças, iluminação, 
colocação de parques infantis 

Marcelo A. Santos
Lorena

e drenagens de águas fluviais.
Ao programa foi incorpo-

rada a revitalização da ave-
nida Dr. Peixoto de Castro, 
principal entrada da cidade, 
que tem um investimento de 
R$2.604.820,48. A reforma 
foi alvo de medidas que ten-
taram barrar a proposta na 
Câmara. Os trabalhos serão 
realizados por blocos de apro-
ximadamente cem metros, com 
interdição parcial no trânsito 
e contará com serviços como 
o de pavimentação, ciclovia, 
iluminação em LED e replantio 
de árvores. Outra ação com 
destaque no pacote de obras é 

a revitalização da praça Baro-
nesa de Santa Eulália, a Praça 
da Matriz.

De acordo com o secretário 
de Obras e Planejamento Ur-
bano, Marcos Aurélio Anjos, o 
bairro da Vila Passos receberá 
grande investimento no escoa-
mento das chuvas.

Ele listou os trabalhos que 
atenderão o bairro. “Vamos ali 
(Vila Passos), de uma região 
muito baixa de nível da Fer-
raz (alameda Geraldo Ferraz 
de Oliveira); temos a avenida 
Passos, que também é muito 
baixa e vamos estar cruzando 
essa água toda para a avenida 
Marechal Argolo e levar pela 
rua Teófilo de Freitas até o 
ribeirão Mandi”.

Anjos destacou ainda outros 
pontos atendidos que seguirão 
o cronograma que já atendeu 
o Cidade Industrial, Vila Diva, 
Vila Geny, Vila Nunes, Bairro da 
Cruz e Vila Brito. “São mais de 
R$ 900 mil para drenagem da 
Vila Passos. Ainda na alameda 
Armênio Gomes, próxima à 
rodovia BR-459 (Lorena-Sul 
de Minas), temos obras para 
terminar drenagem, além da 

pavimentação".
As escolas também fazem 

parte do cronograma, com 
a construção de base para 
caseiros, em ação que foca a 
prevenção e monitoramento 
dos espaços públicos, para 
evitar roubos e vandalismo.

Uma reivindicação antiga 
dos moradores do bairro Santa 
Edwiges foi atendida e uma uni-
dade de UBS (Unidade Básica de 
Saúde) será construída. Na zona 
rural, obras como a construção 
de uma ponte na estrada do 
Cornelinho e pavimentação 
para o escoamento de produ-
tores terão um aporte de R$ 1 
milhão. Todo o pacote de obras 
tem expectativa de entrega até 
o dia 31 de dezembro.

Entre as ações que a Prefeitu-
ra prioriza para o fechamento 
do ano está o Centro Eventos 
Municipal, que já está em cons-
trução e deve ser entregue até 
o final de dezembro. Com um 
investimento superior a R$ 2,8 
milhões, o espaço público, que 
será erguido no bairro Parque 
Mondesir, terá capacidade para 
acomodar até 15 mil especta-
dores.

Fábio Marcondes, a vice Marietta Bartelega, anunciam série de obras

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos

Após receber ataques verbais 
na tribuna, uma advogada de 
Lorena solicitou a abertura de 
um processo disciplinar contra 
o vereador Elcio Vieira Junior, 
o Elcinho (PSB). O parlamentar 
é acusado por difamar a mora-
dora da cidade atrelando seu 
nome a relações íntimas com 
o prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido).

Além de protocolar o reque-
rimento na Câmara, a advoga-
da de 30 anos registrou um 
boletim de ocorrência e uma 
representação na OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), já 
que o parlamentar também é 
advogado. 

Os ataques à Thalita Moreno, 
casada, aconteceram na ses-
são da última segunda-feira. 
Durante a fala de Elcinho, que 
contava sua versão de uma 
visita à empresa RSM Enge-

Rafaela Lourenço
Lorena

nharia, na manhã do mesmo 
dia, acompanhado dos verea-
dores Fábio Longuinho (PSD) 
e Waldemilson da Silva, o Tão 
(PL) para investigar possíveis 
irregularidades no contrato 
ou prestação de serviços para 
o município, Vieira citou que o 
empresário o impediu de entre-
gar documentos solicitados por 
Longuinho e que os maltratou. 
“Disse que vereador não pode 
fiscalizar empresa que não era 
competência fiscalizar o servi-
ço dele”. Na sequência, Elcinho 
se voltou para Thalita, advoga-
da da empresa, afirmando que 
a jovem seria uma namorada 
do prefeito, “colocada na em-
presa” por ele (prefeito) para 
esconder o relacionamento e 
para pagar o serviço prestado. 
“Longuinho pediu o pagamen-
to dos direitos trabalhistas da 
empresa e o dono disse que o 
vereador não tem que fiscalizar 
só o prefeito. Eu sei que você é 
mandada do prefeito, entendo 

as suas razões de coração, mas 
não podemos e não vamos nos 
calar das suas ameaças. Acho 
que você não conhece os vere-
adores que estão aqui. Quanto 
mais você ameaçar mais nós 
vamos investigar. Você pode 
falar o que você quiser, pode 
fazer o que você faz com o pre-
feito. A hora que você quiser, 
você vai para o motel, pra onde 
você quiser, até no gabinete lá 
o que você faz com o prefeito, 
eu to (sic) me lixando”, atacou 
Elcinho.

A mulher, que teve o nome 
exposto com suposições de 
baixo nível, acompanhava a 
sessão pelas redes sociais com 
o esposo. O casal decidiu ir 
até a Câmara para, de alguma 
forma, defender a sua honra. 
Em entrevista ao Jornal Atos, 
Thalita, que ressaltou que não 
ter nenhuma ligação com a 
administração pública ou com 
o prefeito e sim prestar consul-
toria jurídica a várias empresas 
da iniciativa privada, contou 
que houve uma discussão com 
um funcionário da Casa. Inicial-
mente, eles foram impedidos 
de acessar o prédio devido às 
medidas de prevenção ao novo 
coronavírus e que alguns vere-
adores e assessores participa-
ram da confusão que resultou 
na suspensão da sessão por 
minutos. “Quando o vereador 
fala da mulher dele (esposo), 
está ofendendo meu marido, 

meus pais, meus amigos e até 
os meus clientes, que confiam 
os problemas deles pra mim. 
Ele é muito corajoso para falar 
na tribuna, mas cara a cara ele 
ficou parado ali”, salientou.

Para Thalita, além da ofensa 
pública, o vereador cometeu 
crimes que se depender dela 
não passarão impunes. “Quebra 
de decoro, isso é o de menos. 
Ele (Elcinho) utiliza o espaço 
público, da função pública para 
cometer crimes. Isso não po-
demos aceitar pacificamente”, 
frisou a advogada, que ainda 
questionou o interesse público 
de um vereador atacar a hon-
ra e imputar um falso crime 
a um morador. “Lorena está 
muito melhor porque o Elcio 
subiu na tribuna e me ofendeu, 
caluniou? Ele, na verdade, 
cometeu vários crimes contra 
honra e o que melhorou para 
Lorena fazendo essa exposição 
criminosa?”

A vítima não escondeu sua 
indignação por nenhum dos 
outros vereadores presentes na 
sessão ter repreendido as falas 
de Elcinho ou após a retomada 
da sessão, ter a defendido como 
mulher, moradora, eleitora. 
“Não teve um vereador pra 
entender que o mercado de 
trabalho da mulher já é muito 
difícil, que qualquer conquista 
que a gente tenha é associada 
à prostituição. Se você sobe 
um degrau é porque conhece 

fulano ou saiu com cicrano. 
Já é muito difícil e não teve 
um para defender essa pessoa 
que é munícipe, contribui para 
Lorena e não tem nenhuma 
ligação com a administração 
pública”.

Amigos se solidarizaram 
à advogada, comentando na 
transmissão ao vivo da sessão 
na rede social Facebook. Ao de-
fender a advogada, eles teriam 
recebido mensagens do perfil 
do vereador acusado. Os prints 

foram capturados e publicados 
nas redes sociais. Já a rotina 
do casal passou por mudanças 
após o ocorrido. Diariamente 
recebem mensagens e liga-
ções de amigos e familiares 
temendo que algo aconteça 
com Thalita. “Está tirando a 
paz deles. Esse é o sentimento 
que não quero que as pessoas 
tenham, que não tenham medo 
de combater uma coisa dessa e 
sofrer algum tipo de repressão 
por isso. Isso é um absurdo”. 

Pauta – Quanto à empresa, o 
setor jurídico negou que tenha 
havido resistência de informar 
os vereadores presentes na 
fiscalização ‘in loco’ e que eles 
não quiseram esperar pela 
chegada da advogada para 
colher qualquer informação 
necessária, já que o proprietá-
rio estava ausente.

A empresa destacou que em 
nenhum momento foi notifica-
da sobre a fiscalização, pedido 
de documentos e até mesmo 
sobre a abertura de uma CPI 
(Comissão Parlamentar de 
Inquérito) como citado por Elci-
nho. “Por que esses vereadores 
estão com tanta preocupação 
em deteriorar a imagem desta 
empresa? A fiscalização e o 
trabalho administrativo é de 
praxe, mas esse reboliço todo é 
muito estranho”, questionou a 
advogada, que solicitou formal-
mente vistas e cópias da CPI na 
última quinta-feira.

Ataque de Elcinho contra mulher gera revolta
Vereador acusa advogada de "ir para o motel" e vira alvo de processo; vítima questiona omissão na Câmara

Elcinho Vieira, que atacou jovem

Fotos: Arquivo Atos
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Uma parceria entre as 
secretarias de Segurança 
Pública e Trânsito de Apa-
recida com a Policia Militar 
definiram uma forma para 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

ampliar o combate a eventos 
clandestinos na cidade. O 
município, que se encontra 
na fase dois do “Plano São 
Paulo” junto às outras 38 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), flexi-
bilizou a quarentena e liberou 

os comércios não essências 
e celebrações religiosas na 
cidade. A medida, que havia 
deixado o Santuário Nacional 
de fora, foi seguida por outro 
decreto, datando para 28 de 
julho a reabertura de outros 
setores, como a própria Ba-
sílica.

Polícia procura invasores 
de sede da Aacal em Lorena
Entidade assistencial tem cestas básicas e eletrodomésticos furtados

Há quase sessenta anos 
prestando assistência a jo-
vens carentes de Lorena, a 
Aacal (Associação de Aten-
dimento à Criança e ao Ado-
lescente de Lorena) teve sua 
sede invadida por criminosos 
na madrugada da última 
quarta-feira (1). Investigada 
pela Polícia Civil, a ação 
resultou na depredação do 
prédio e nos furtos de ele-
trodomésticos e de cestas 
básicas que seriam doadas 
para famílias de baixa renda 
do município. 

De acordo com a assistente 
social da Aacal, Lara Reis, 
ao chegarem para trabalhar 
na manhã da última quarta-
-feira os colaboradores da 
entidade se depararam com 
a cozinha revirada, janelas 
quebradas, grades arranca-
das e um buraco na parede 
do cômodo. Na sequência, os 
trabalhadores deram falta de 
um aparelho micro-ondas, di-
versos utensílios domésticos 
e de aproximadamente trinta 
cestas básicas.

Localizada na tradicional 
avenida Marechal Teixeira 
Lott, no bairro Vila Nunes, 
a sede da Aacal conta com 

Lucas Barbosa
Lorena

um sistema de alarme que 
não funcionou na noite do 
crime. 

Já na tarde da última quar-
ta-feira, a direção da enti-
dade utilizou sua página na 
rede social Facebook para 
desabafar sobre o fato e 
publicar fotos dos estragos 
causados pelos invasores. A 
postagem causou comoção 
entre os internautas, sendo 
que até a manhã desta sex-
ta-feira (3) ela tinha mais 
de cem compartilhamentos. 
“Estamos muito chateados 
com essa situação. Além do 
prejuízo causado em nossa 
cozinha, o furto das cestas 
básicas acabou prejudicando 
diversas famílias carentes 
que aguardavam por elas. Já 
que não contamos com apoio 
do poder público, mantemos 
nossas ações solidárias atra-
vés de doações”, ressaltou a 
assistente social.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Polícia Ci-
vil de Lorena informou que 
já iniciou diligências pela 
região da Aacal em busca de 
pistas sobre o paradeiro dos 
criminosos.

Ajuda - Fundada em 1963, 
a Aacal oferece ações socio-
educacionais, esportivas e 
artísticas para 44 crianças e 
adolescentes, durante o con-

traturno escolar. A entidade 
realiza também doações, 
como de alimentos e cober-
tores para 32 famílias em 
vulnerabilidade social.

Até 2014, a instituição era 
responsável pelo acolhimen-
to institucional de jovens 
retirados de suas famílias 
por ordem judicial, principal-

Prefeitura se reúne com PM e cria 
medida de combate a aglomerações
Aparecida já teve 165 notificações e três estabelecimentos foram fechados

Janelas quebradas durante invasão de instituição na quarta-feira

Fotos:Divulgação

Ao lado da Polícia Militar, GCM atua nas ruas também para fiscalizar aglomerações durante pandemia

mente após serem vítimas de 
maus-tratos.

Os moradores da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Nor-
te) interessados em realiza-
rem doações à Aacal devem 
entrar em contato com sua 
direção através do contato 
(12) 3301-0706. 

Prefeitura de Potim inicia cadastro de 
coletores autônomos de reciclagem

A Prefeitura de Potim ini-
ciou na última segunda-feira 
(29) o cadastro de coletores 
autônomos de materiais re-
ciclados. A ação tem como 
objetivo auxiliar os colabora-
dores de reciclagem durante 
o período de pandemia da 
Covid-19.

O plano busca conhecer 
quantos são os coletores, 

Da Redação
Potim

onde atuam e onde vendem os 
materiais reciclados. Conside-
rando as condições de trabalho, 
serão entregues uma cesta 
básica e EPI’s (Equipamentos 
de Proteção Individual) aos 
cadastrados.

De acordo com a Prefeitura, 
as atividades exercidas de 
coleta seletiva, triagem, proces-
samento e comercialização dos 
materiais contribuem para o 
descarte adequado de resíduos 
reutilizáveis e na implementa-

ção da PMRS (Política Munici-
pal de Resíduos Sólidos).

Para realizar o cadastro, os 
colaboradores devem ir até o 
dia 29 de julho na unidade do 
Cras (Centro de Referência de 

RÁDIO SEM FRONTEI-
RAS – Nossas notícias es-
tão indo mais longe através 
do Rádio. Agora, também, na 
Transamérica de Lorena-SP, 
102,3 FM, ao meio dia, com 
Eder Billota, também ouvida 
em www.jornalatos.net/atosno-
radio...

PASSANDO A LIMPO – 
Estou intrigado com uma histó-
ria que me contaram, assim que 
cheguei ao Vale, e, lá se vão 13 
anos. Agora que também estou 
escrevendo para o Jornal Athos, 
com muita honra; a partir do 
Fundo do Vale, posso passar a 
limpo o que me contaram, de que 
em uma das cidades que têm São 
Benedito por Patrono, por falta 
de uma imagem do santo negro, 
protetor dos escravos, pintaram 
uma imagem de Santo Antônio 
de preto. Será verdade? Faz lem-
brar novela da Globo, em que o 
saudoso ator Sérgio Cardoso foi 
pintado de preto para interpretar 
‘Pai Tomás’...

TURISMO DA FÉ – Bis-
po Diocesano, reunido com 
Vigários Forâneos chegou à 
conclusão que é hora de retomar 
celebrações presenciais, princi-
palmente agora que Aparecida 
completa 40 anos de sagração. 
Santuário Nacional abrirá para 
missas a 28 de julho, assim 
como a rede hoteleira da cida-
de. Galerias e Centro de Apoio 
ao Romeiro, exceto praças de 
alimentação, a 4 de agosto. Já a 
feira livre terá reabertura gradual 
a 15 de agosto... Espera-se que 
na Região, rica no concurso da 
fé, o mesmo aconteça em Ca-
choeira Paulista, Guaratinguetá 
e Roseira, onde hoteleiros estão 
praticamente à mingua... 

OPERAÇÃO INVERNO 
– Polícia Militar estará em ação 
em mais uma operação inverno 
até 3 de agosto, nos municípios 
de São Bento do Sapucaí, Santo 
Antônio do Pinhal e Campos 
do Jordão. Patrulhamento terá 
Bases Móveis, Força Tática, 
Rocam, Canil e Cavalaria, com 
a supervisão do 3º BAEP – Ba-
talhão de Ações Especiais de Po-
lícia. Como o cobertor costuma 
ser curto, metade do contingente 
de Pinda deve ser deslocado para 
a região serrana... 

MELHOR PERDER A 
BATALHA – 500 trabalhadores 
da Tenaris CONFAB aprovaram 
proposta da fábrica, com base 
na Medida Provisória 936, para 
evitar demissões. Contratos 
estarão suspensos por 90 dias, a 
partir da próxima segunda-feira. 
Planos médicos, odontológicos e 
empréstimos da cooperativa não 
serão cobrados no período. Foi 
melhor ganhar a guerra contra o 
desemprego, ainda que perdendo 
a batalha...  

TRABALHO ESCRAVO 
– Operação conjunta do Ministé-
rio Público do Trabalho e Polícia 
Federal conseguiu o resgate de 
um idoso, de 61 anos, submetido 
a condições análogas a de um 
escravo, em fazenda no bairro 
Bengalar,  na zona rural de São 
José dos Campos, mediante de-
núncia da OAB. O homem atu-
ava no manejo do gado leiteiro, 
de ‘segunda-a-segunda’, desde 
1999, sem registro em carteira 

e praticamente em troca de 
comida. Barbaridade isso ainda 
acontecer nos dias atuais...  

MALES PARA BEM – A 
Ventania que varreu o sul do 
Brasil no chamado Ciclone 
Bomba, mudou o rumo dos 
gafanhotos que já ameaçavam 
plantações do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e 
o próprio Estado de São Paulo. 
Eles voltaram para a Argentina. 

INFLUENZA –  Baixo 
comparecimento à vacinação 
contra a gripe levou o gover-
no do Estado a prorrogar a 
imunização até 24 de julho ou 
até que as doses se esgotem. 
Verdade que a vacina não evi-
ta a covid-19, mas facilita o 
diagnóstico da infecção pelo 
coronavírus, excluindo outras 
que apresentam sintomas pa-
recidos... 

AGORA VAI? – Dória 
finalmente está percebendo o 
mal que o isolamento generali-
zado vem causando ao Estado. 
Agora, até as escolas voltarão 
ao ensino presencial, ainda que 
gradualmente. Isso deve acon-
tecer, mesmo assim, a partir 
de 8 de setembro, em todas as 
cidades, e seguindo medidas 
especiais de segurança...

MORO JÁ TEM PAR-
TIDO – Agora no ‘Podemos’, 
de herói moralista a plagiador 
confesso. O jurista Sérgio Moro 
registra encaminhamento para 
um triste fim. Notícia publicada 
pela Revista virtual CONJUR, 
de altíssima credibilidade, 
mostra o ‘Cavaleiro da Lava-
-Jato’, herói que levou à prisão 
o ex-presidente ‘Tchau Querida’ 
Lula, um conspirador para em-
placar, a futuro, uma candidatura 
à presidência da República. Des-
penca ladeira abaixo, extraindo 
trechos de um trabalho publi-
cado pelo advogado Marcelo 
Augusto Rodrigues de Lemos, 
ao escrever artigo publicado 
na Revista de Relações Inter-
nacionais no Mundo Atual, da 
Unicuritiba. O artigo escrito por 
Moro já foi retirado dos anais da 
Unicuritiba, tornando enfático 
o dito popular que recomenda 
cuidado com falsos moralistas. 
Triste fim...

ELEIÇÕES ADIADAS 
– Ainda acredito que seria me-
lhor, apesar do consenso entre 
Legislativo e a Justiça Especia-
lizada, o adiamento do pleito 
municipal. Noticiei largamente 
que a eleição seria adiada, até 
que agora, saiu o novo calen-
dário com primeiro turno a 15 
de novembro, e, o segundo a 29 
do mesmo mês... Isso não está 
totalmente fechado. Existe uma 
brecha, sem passar pelo TSE, 
em que o Congresso pode levar 
o pleito para 27 de dezembro. 
Com isso, as convenções para 
escolha dos candidatos deverão 
ser realizadas entre 31 de agos-
to e 16 de setembro. Mas, im-
portante frisar: a questão ainda 
não está totalmente fechada por 
causa da pandemia. Ainda acre-
dito que, por causa da segunda 
onda da pandemia, possa haver 
prorrogação de mandatos para 
que aconteçam eleições gerais 
em 2022. Seria o mais razoável 
e menos oneroso...

Falei 
e Disse
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José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro 
seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Conse-
lheiro Federal e Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, 
Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi fundador da CBN e consultor jurídico 
da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É detentor da Ordem do Mérito 
Judiciário – grau de comendador; atuou nas Empresas Globo, Radiobrás (Pre-
sidência da República); TV Rio/Record; Redes Manchete e Brasil de Televisão; 
na Difusora de Pinda e de Petropolis, na FM Independente de Aquidauana, MS; 
e Transamérica de Lorena, SP. Atuou nos jornais: São José dos Campos Diário, 
‘O Regional’, ‘Fala Pindaa’, ‘Jornal Capital do Pantanal’. É Cidadão Benemérito 
do Estado do Rio de Janeiro, Cidadão honorário dos municípios do Rio, Niterói, 
Japeri, Paracambi e Taubaté. Detentor das Medalhas Pedro Ernesto, Marechal 
Zenóbio da Costa e Tiradentes.

Na reunião, realizada no 
último dia 19, os agentes de 
segurança definiram meios 
para prevenir aglomerações 
em dois pontos da cidade. O 
primeiro é o local da obra 
paralisada por ordem judicial 
da instalação da imagem de 
50 metros de Nossa Senhora 
Aparecida,  no bairro Ita-
guaçu.

O outro ponto é em um 
morro no bairro da Aroeira, 
onde está instalada uma 
torre de telefonia. O local 
já recebeu blitz da PM após 
denúncia de som alto. 

Segundo o secretário Fran-
cisco Chagas, as medidas são 
as interdições desses locais. 
“Fechando os acessos eles 
não vão mais subir com seus 
veículos”.

Chagas explicou que como 
a “torre” é um local privado, 
a Prefeitura enviou uma noti-
ficação ao proprietário. Já no 
Itaguaçu o fechamento será 
provisório. 

Segundo o secretário, ho-
téis também foram alvos de 
denúncias antes do decreto 
para a reabertura. O serviço 
para denúncias na cidade é 
feito pelos telefones 153 ou 
pelo 190 da Polícia Militar.

Ação beneficia colaboradores com cestas básicas e equipamentos de proteção
Assistência Social) de Potim, 
que fica à rua Antônio de Oli-
veira Portes, nº 338, no Centro 
da cidade. O atendimento é 
realizado de segunda a sexta-
-feira, das 14h às 17h.

Fotos: Marcelo A dos Santos

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Cunha tiveram seu funcionamento prejudicado 
de 01/07/2020 às 16h54 até 02/07/2020 às 03h39. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado
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Acesso ao Pronto Atendimento em Aparecida; estrutura sob alerta com alta dos casos na última semana

Fotos: Marcelo A dos Santos
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Santa Casa tem alta de internações e região 
de Aparecida tem aumento de coronavírus
Hospital é referência para Aparecida, Potim e Roseira, que tem números crescentes de infectados

A Santa Casa de Aparecida 
está com 45% de ocupação da 
ala Covid-19, destinada exclu-
sivamente a casos suspeitos 
e confirmados da doença. O 
hospital é referência para 
os municípios de Aparecida, 
Potim e Roseira. A unidade, 
que já teve 50% de ocupação, 
entra em um período consi-
derado crítico pela secretaria 
de Saúde do município, em 
relação ao aumento de casos 
confirmados.

Segundo os últimos dados 
publicados pelos setores de 
Vigilância Epidemiológicas 
das três cidades, somados, 
os municípios têm noventa 
casos. São 36 em Aparecida, 
33 em Potim e 21 em Roseira. 
Com vinte leitos disponíveis 
para tratamento da Covid-19, 

Leandro Oliveira
Aparecida

a ala tem dez pacientes in-
ternados, dois moradores de 
Potim com suspeita e dois 
de Roseira, também com 
sintomas.

Aparecida tem três pa-
cientes diagnosticados com 
Covid-19 internados, dois 
na enfermaria e um na UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va), além de três pessoas com 
sintomas de coronavírus na 
enfermaria e um na UTI. Os 
pacientes que apresentam 
sintomas foram testados 
e aguardam chegada de 
exames.

Os vinte leitos da ala Co-
vid-19 são divididos em 12 
para enfermaria e oito para 
UTI. “A gente ainda está 
numa situação tranquila 
com relação aos leitos, mas 
isso vem sendo monitorado 
diariamente e conversado 
com a secretaria de Saúde 
de Estado, porque a gente 

entende que no momento 
é uma situação confortável, 
mas a gente tem que se 
preparar para um futuro 
com mais casos”, explicou 
a secretária de Saúde, Ana 
Caroline Sbrana.

Não há mudanças confir-
madas pela secretaria sobre 
medidas mais restritivas, 
após o aumento de 15 no-
vos casos em sete dias. “Nós 
estamos testando mais a 
população, e por enquanto as 
medidas são as mesmas da-
das anteriormente”, finalizou.

Em Potim, as regiões que 
mais têm casos confirma-
dos são o Centro e o Jardim 
Cidade Nova, com 6 e 4 
confirmações, respectiva-
mente. Roseira e Aparecida 
não adotaram a divulgação 
geográfica da Covid-19 e 
não divulgam oficialmente 
os registros de novos casos 
por bairro.

Ubatuba inaugura primeiro hospital de campanha 
para pacientes contaminados com novo coronavírus
Aparelho público é montado no Centro de Convenções, cidade praiana tem dez mortes causadas pela doença

Com 181 moradores in-
fectados pelo novo corona-
vírus (Covid-19), Ubatuba 
ganhou na noite da última 
sexta-feira um reforço na 
estrutura de atendimento às 
vítimas da pandemia. Con-
tando com quarenta leitos, 
o primeiro hospital de cam-
panha da cidade litorânea 
foi inaugurado no Centro 
Municipal de Convenções, 
na região central.

De acordo com a Prefei-
tura de Ubatuba, a unidade 
possui dois leitos de UTI 
(Unidade de Tratamento 
Intensivo) e 38 de baixa e 
média complexidade, equi-
pados de acordo com as 
recomendações do Minis-
tério da Saúde e da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde).

Formada por cerca de 
sessenta profissionais, a 
equipe do hospital de cam-

Lucas Barbosa
Ubatuba

panha conta com médicos, 
enfermeiros, técnicos de en-
fermagem, farmacêuticos, 
fisioterapeutas e técnicos 
de higienização. 

O aparelho público rece-
berá apenas os pacientes 
encaminhados pela Santa 
Casa de Ubatuba, respon-
sável pelas realizações pré-
vias de exames clínicos e 
de testes de diagnóstico de 
Covid-19.

A responsável pelo depar-
tamento de Especialidades 
de Saúde, Olívia Samersla, 
deu mais detalhes sobre o 
funcionamento do hospi-
tal de campanha. “Se um 
paciente daqui de repente 
apresentar uma piora clí-
nica, os leitos de UTI dispo-
níveis serão utilizados para 
fazer uma reversão do seu 
quadro. Temos também um 
serviço de ambulância de 
suporte básico e avançado 
para caso necessitemos 
transportar algum pacien-
te”.

Além dos dois leitos de O novo hospital de campanha inaugurado em Ubatuba; Centro de Convenções abre espaço para pacientes

Fotos: Divulgação PMU

UTI do hospital de campa-
nha, a cidade litorânea con-
ta com apenas outros dez na 
Santa Casa, implantados no 
fim de maio com apoio do 
Governo Federal. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Ubatuba informações 
sobre o valor do investi-
mento aplicado na criação 
do hospital campanha e a 
atual taxa de ocupação de 
leitos de UTI na cidade, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Dados – De acordo com 
o boletim divulgado pela 
Vigilância Epidemiológica 
de Ubatuba na tarde da 
última sexta-feira, dos 181 
moradores infectados pelo 
novo coronavírus, 10 mor-
reram, 121 se curaram e 6 
seguem internados.

Em contrapartida, o muni-
cípio aguarda a divulgação 
dos resultados dos exames 
de 43 casos suspeitos, sen-
do um óbito.

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba entre-
gou, nesta semana, mais 
dois equipamentos de as-
sistência médica para os 
moradores do Castolira e 
Moreira César. O objetivo é 
de humanizar o tratamento 
e possibilitar que os mora-
dores tenham o auxílio de 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

saúde necessário próximo 
às suas casas.

O ESF (Estratégia Saúde 
da Família) do Castolira foi 
entregue após o processo 
de reforma do local. O espa-
ço foi remodelado, deixando 
de ser feito com garrafas 
pets e teve o corredor alar-
gado (era de 85cm de lar-
gura, o que impossibilitava 
a passagem de cadeiras de 
rodas). O posto de saúde foi 

ampliado e conta com sala 
de espera, farmácia, sala de 
vacina, consultórios para 
médicos e duas áreas ade-
quadas para o atendimento 
de dentistas.

A secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos, afirmou 
que um espaço acolhedor e 
preparado para o trabalho 
é necessário para que os 
profissionais se mantenham 
motivados. Ela completou 

Prefeitura entrega dois novos prédios 
para atendimento de Saúde de Pinda
Postos no Castolira e Nasf em Moreira César são apostas para  descentralização

dizendo que “a equipe é boa” 
e o processo de humaniza-
ção e acolhimento dos pa-
cientes já foi iniciado. Cerca 
de 4,5 mil pessoas recebem 
atendimentos mensalmente 
nesta unidade.

Ainda nesta semana, en-
trou em funcionamento 
o Nasf (Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família) para 
atender a região do distrito 
de Moreira César. O núcleo 

conta com profissionais 
multidisciplinares como 
fisioterapeuta, farmacêu-
tico, nutricionista e fono-
audiólogo para integrar o 
programa Saúde da Família 
já existente. No local, a 
população poderá retirar 
as medicações necessárias 
sem ter que se deslocarem 
até a farmácia municipal, 
localizada no centro da 
cidade.

De acordo com a Pre-
feitura, no prédio do Nasf 
anteriormente funcionava 
uma escola municipal. Após 
as adequações o espaço de 
aproximadamente 370m² 
foi preparado para receber 
as equipes de fisioterapia e 
farmácia.
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Piquete registra índice histórico de perdas de água
Município atingiu um dos menores índices de desperdício do Brasil

Da Redação
Piquete

Os serviços de saneamen-
to básico são essenciais 
para a qualidade de vida 
da população. O abasteci-
mento de água tratada traz 
diversos benefícios à saúde 
pública, sendo indispen-
sável para a higienização, 
preparo de alimentos, hi-
dratação do corpo huma-
no, entre outras. Porém, 
desde a saída da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 
até chegar na sua casa, os 

sistemas de abastecimento 
podem sofrer perdas de 
água, como por exemplo va-
zamentos, erros de medição 
e consumos não autorizados 
(fraudes).

Um estudo divulgado pelo 
Instituto Trata Brasil, em 
parceria com a organiza-
ção Water.org, dos Estados 
Unidos, e elaborado pela GO 
Associados, com base nos 
dados do Sistema Nacional 
de Informações sobre Sa-
neamento (SNIS), ano base 
2018, apontou que a média 
de perda de água potável 

no Brasil foi de 38,45%. 
Em Piquete, interior de São 
Paulo, a empresa Águas 
Piquete, responsável pelo 
abastecimento de água do 
município, controlada pela 
Iguá Saneamento, divulgou 
que fechou o mês de junho 
com um índice histórico 
de 17,5% de perdas de 
água. Bem inferior à média 
nacional, o índice atingido 
em Piquete, supera ainda a 
meta estabelecida no plano 
municipal de saneamento 
da cidade, que é de 38%.

De acordo com a gerente 
da Águas Piquete, Indiara 
Jogas, essa conquista foi 
resultado de uma série 
de investimentos voltados 
para o controle e redução 
das perdas de água, como 
a instalação de válvulas de 
alívio, redutoras de pres-
são e sensores de nível, 

substituição de medidores, 
implantação de telemetria, 
e do cumprimento rigoro-
so de um plano de ação 
estruturado com medidas 
corretivas e preventivas.

“Entre as medidas que 
adotamos dentro do Pro-
grama de Redução de 
Perdas está a Pesquisa de 
Vazamentos, onde atra-
vés de um equipamento 
de geofone, o operador 
identifica perdas de água 
não visíveis e programa 
imediatamente o reparo. 
Com isso otimizamos os 
nossos serviços de ma-
nutenção e garantimos a 
integridade das redes de 
abastecimento. As ações 
resultam positivamente no 
dia a dia da população e na 
preservação do recurso hí-
drico”, afirmou a gerente.

Segundo Caldeira, para 

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 10/2020– PROC. Nº 242/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa 
para prestação de serviços comuns a engenharia para execução de gabião, Ribeirão 
Quatinga, localizada no bairro Olaria do Simão, para atender as necessidades do 
Município de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ Nº: 09.052.198/0001-72
Valor Total: R$ 97.538,61(noventa e sete mil quinhentos trinta e oito reais sessenta e 
um centavos)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 304/2020; 2478/2020GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviço de 
seguro veicular, para os veículos adquiridos com recursos de emenda estadual.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA
CNPJ Nº: 90.180.605/0001-02

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020 PROC. Nº 222/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para drenagem de águas pluviais, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: J. S. VALENTE TERRAPLANAGEM LTDA ME
CNPJ Nº: 21.724.121/0001-56
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 179.657,90 (cento setenta e nove mil seiscentos cinquenta e sete 
reais e noventa centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Proc. Licitatório nº 524/19 - Contrato nº 199/19 – TP nº 13/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do contrato nº 199/19, decorrente do Processo Licitatório nº 524/19, Tomada 
de Preços nº 13/19, firmado em 04 de dezembro de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir de 04de julho de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
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: 02/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 06/2020 CONTRATO Nº 211/15 – PP Nº 37/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ Nº: 04.700.516/0001-08
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
excepcional da vigência do contrato nº 211/15, decorrente do Processo Licitatório nº 300/15, 
Pregão Presencial nº 37/15, firmado em 25 de maio de 2015.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo tem, com respaldo no Parecer Jurídico nº 
444/20 emitido nos autos do Processo nº 3291/20GPRO e no art. 57, §4, da Lei 8.666/93, fica 
prorrogada a vigência contratual por mais 15 (quinze) dias, a partir de 25 de junho de 2020.
PARÁGRAFO ÚNICO: O presente ajuste se extinguirá antecipadamente, caso seja 
concluído novo processo licitatório para o mesmo fim.
Cláusula Terceira: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
Cláusula Quarta: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor global do 
Contrato.
Cláusula Quinta: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente ao 
Termo Aditivo nº 05.
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: 24/06/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 35/2020– PROC. Nº 228/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de impressão (outsourcing), para atender as necessidades 
de diversas secretarias em quantidade estimada de 320.000 (trezentos e vinte mil) 
impressões, onde 315.000 (trezentos e quinze mil) são monocromáticas e 5.000 (cinco mil) 
coloridas, com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressão 
efetivamente realizado, manutenção preventiva dos equipamentos com substituição de 
peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos 
originais, exceto papel, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA
CNPJ Nº: 50.009.935/0001-07
Valor Total: R$ 472.020,00(quatrocentos setenta e dois mil e vinte reais)
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O ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, faz saber que receberá, no período de 02 de 

julho 2020 até às 10,00 horas, do dia 10 de julho de 2020, na Secretaria do 

Clube, propostas comerciais observando o MENOR PREÇO GLOBAL E 

MELHOR TÉCNICA para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL CONSISTENTE NA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO MASCULINO DO CLUBE. 

 

O Edital completo, demais especificações, Projetos, Planilhas, Memorial 

Descritivo, Cronograma, serão encaminhados aos interessados via eletrônico. 

 

Guaratinguetá, 02 de julho de 2020. 

 
 
 

FRANCISCO SANNINI NETO 
PRESIDENTE 

 
 

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 003/2020-ICC/CA 

OBRA QUIOSQUE DA SEDE SOCIAL 

 

 

 

O ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, faz saber que receberá, no período de 02 de 

julho 2020 até às 10,00 horas, do dia 10 de julho de 2020, na Secretaria do 

Clube, propostas comerciais observando o MENOR PREÇO GLOBAL E 

MELHOR TÉCNICA para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL CONSISTENTE NA OBRA 

DO QUIOSQUE DA SEDE DO CLUBE. 

 

O Edital completo, demais especificações, Projetos, Planilhas, Memorial 

Descritivo, Cronograma, serão encaminhados aos interessados via eletrônico. 

 

Guaratinguetá, 02 de julho de 2020. 

 
 
 
 

FRANCISCO SANNINI NETO 
PRESIDENTE 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA05/2020

O município de Lorena, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede na Av. Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena/SP, CEP. 12607-020, com fundamento da Lei 
Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, na Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro 
de 2007, na Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, na Lei Estadual nº 12.300 
de 16 de março de 2006, na Lei Municipal nº 3.318 de 08 de dezembro de 2009 na Lei 
Complementar Municipal n° 249 de 19 de dezembro 2016, Lei Complementar Municipal 
n° 296 de 03 de junho de 2019 e nas demais normas aplicáveis torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, no dia 28 de agosto de 2020 
ás 09:30h, na modalidade CONCORRÊNCIA, a ser julgada pelo critério de MENOR VALOR 
DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A SER PAGA PELO PODER CONCEDENTE, 
COMBINADO COM A MELHOR TÉCNICA (TÉCNICA E PREÇO), nos termos dos incisos 
II, alínea “b”, do artigo 12 da Lei Federal n° 11.079/04, com fim de selecionar a proposta 
mais vantajosa para outorga de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA 
URBANA NO MUNICÍPIO DE LORENA, obedecendo rigorosamente ás especificações 
técnicas instruções e anexos que integram o presente edital.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 101/2020 do PROC nº 287/2020-SUP – 3663/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação do cartório especializado na prestação de serviços de 2º Tabelião 
de Notas e de Protestos de Letras e Títulos-comarca de Lorena/SP, para atender as 
necessidades da Secretaria de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS-
COMARCA DE LORENA SP - CNPJ Nº: 14.553.592/0001-83
VALOR: R$ 15.000,00(quinze mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 29/06/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 05 – Processo nº 4886/2020 GPRO – CP nº 02/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
CNPJ: 01.059.631/0001-49
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 78/18, decorrente do Processo Licitatório nº 155/18, Concorrência 
Pública nº 02/18, firmado em 29 de junho de 2018, nos termos previstos em sua Cláusula 9.1.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 06 (seis) meses, a partir de 30 de junho de 2020.
Parágrafo Único - O presente ajuste se extinguirá antecipadamente, caso seja concluído o 
Procedimento Licitatório para Parceria Público-Privada, cujo objeto compreende a prestação 
de serviços do Contrato nº 78/2018.
Cláusula Terceira – Fica o valor do Contrato reajustado conforme o Índice Geral de 
Preços – IGPM, no percentual de 6,5% (seis vírgula cinco por cento), conforme previsto na 
cláusula 9.2 do contrato, perfazendo o montante de R$ 179.218,26 (cento setenta e nove 
mil duzentos e dezoito reais vinte e seis centavos), observado o interregno mínimo de 12 
(doze) meses, contados a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
Cláusula Quarta – O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à 
prorrogação do Contrato pelo período de 06 (seis) meses, é de R$ 2.936.619,08 (dois 
milhões novecentos trinta e seis mil seiscentos e dezenove reais e oito 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: 30/06/2020

PREFEITURA DE LORENA
Portaria 21.800/2020 - Instauração de Processo Administrativo em face do servidor Willyelber 
Tavares Portugal, matricula:7103. 
Portaria 21.794/2020 - Instauração de Sindicância em face de Tiago da Silva Oliveira, 
matrícula:5356. 
Portaria 21.799/2020 - Instauração de Procedimento de Apuração Preliminar. 
Portaria 21.798/2020 - Instauração de Procedimento de Apuração Preliminar. 
Portaria 21.808/2020 - Instauração de Procedimento de Apuração Preliminar.
Portaria 21.807/2020 - Instauração de Procedimento de Apuração Preliminar.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 34/2020– PROC. Nº 224/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C 
para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ Nº: 21.418.672/0001-97
Valor Total: R$ 47.600,00(quarenta e sete mil e seiscentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020 PROC. Nº 144/2020

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 07/2020, 
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em execução de serviços de 
Prestação de Serviço e Material para Instalação de Abrigo para ponto de ônibus em diversos 
locais na Cidade de Lorena/SP; com fornecimento de material, equipamentos e mão de 
obra. Comunicamos que a sessão pública agendada para o dia 03 de julho de 2020 às 
14h00min para a abertura dos envelopes de propostas de preços, teve o seguinte resultado:
KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, Proposta no valor de R$ 83.703,33.
MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, Proposta no valor de R$ 88.522,06.
FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI, Proposta no valor de R$ 91.403,70.
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.

que o combate às perdas de 
água seja ainda mais eficaz, 
é importante a contribuição 
de toda população. “É fun-
damental a parceria entre 
a empresa e os morado-
res, que ao identificarem 
possíveis vazamentos ou 
fraudes no sistema façam 
uma comunicação rápida 
com a empresa por meio da 
abertura de uma ordem de 
serviço. Essa informação é 
cadastrada e auxilia nossa 
equipe na execução das 
atividades”, disse Jogas.

Em caso de identificação 
de vazamento ou fraudes 
nas redes de distribuição de 
água, os moradores de Pi-
quete podem entrar em con-
tato com a Águas Piquete 
pelos canais de atendimento 
0800 202 0120, Whatsapp 
17-99641-3259 ou pelo site 
www.iguasa.com.br/piquete.
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Prazo para a retomada do processo ainda não foi estabelecido; 
Administração tenta evitar que funcionários fiquem sem alimentos 

Fotos: Bruna Silva

A Prefeitura de Pindamonhangaba viu processos de compras de cestas serem suspensos após determinação do Tribunal de Contas

TCE barra compras de cestas 
básicas de servidores em Pinda

Depois de reclamações 
no Tribunal de Contas, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba anunciou, na última 
sexta-feira (27), que teve 
o processo de aquisição de 
cestas básicas dos funcio-
nários suspenso por tempo 
indeterminado.

Conforme informado pela 
Prefeitura, a queixa foi feita 
por um homem que apon-
tou possível restritividade 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

devido ao edital apresentar 
produtos com itens específi-
cos. “Diante desta alegação, 
o conselheiro do Tribunal 
de Contas, Marcos Martins 
de Camargo, determinou a 
suspensão do procedimento 
licitatório e pediu para que 
o município apresente sua 
defesa e cópia do edital de 
exame”, afirmou a gestão 
municipal.

O secretário de Adminis-
tração, Fabrício Pereira, 
enfatizou que a cesta básica 
obteve melhorias se compa-

rada com os mantimentos 
distribuídos anteriormente, 
e os produtos se enquadram 
no descritivo do Termo de 
Referência.

Atualmente, os servido-
res públicos também re-
cebem kits com produtos 
de higiene e limpeza como 
creme dental, papel higiê-
nico e desinfetante. Perei-
ra apontou que há anos o 
documento disponibilizado 
pela Prefeitura utiliza tais 
descrições e não havia tido 
questionamentos de outras 

empresas que já participa-
ram da licitação.

Um grupo de funcionários 
relatou que o prazo estima-
do para a entrega da cesta 
básica seria no próximo 
dia 15. A Prefeitura não 
confirmou essa informação, 
mas o Município destacou 
que apresentou os recursos 
necessários e está tomando 
providências para que cerca 
de quatro mil beneficiários 
recebam os mantimentos. 
Entre eles estão estagiários, 
pensionistas e aposentados.

Câmara de Guará discute isenção para
permissionários da rodoviária e mercadão
Propostas pedem suspensão de cobrança de tarifa mensal e Prefeitura analisa 
renúncia de receita em espaços públicos; prédios passaram por reformas recentes

A Câmara de Guaratingue-
tá discutiu dois projetos do 
Legislativo que solicitam à 
Prefeitura a possibilidade 
de suspensão da cobrança 
mensal aos permissionários 
da rodoviária da cidade e do 
Mercado Municipal. As pro-
postas levam as rubricas dos 
vereadores João Pita (PSC) 
e Marcelo Coutinho ‘Celão’ 
(PSD).

A iniciativa da suspensão da 
cobrança da taxa mensal aos 
permissionários foi solicitada 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus, que gerou, 
tanto para a rodoviária como 
para o Mercadão, uma baixa 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

considerável do número de 
pessoas nos dois espaços 
comerciais desde o fim de 
março. A proposta indica ao 
Executivo um levantamento de 
informações para suspender 
temporariamente a cobrança.

Os permissionários pagam 
mensalmente valores à Pre-
feitura para terem direito a 
comercializar seus produtos. 
Na rodoviária há lojas de ele-
trônicos, roupas, lanchonetes, 
banca de jornais e revistas e 
até uma lan house. No Merca-
dão, além das bancas de frutas, 
verduras e dos boxes de venda 
de alimentos, existem bancas 
de roupas e acessórios.

“Esse requerimento a gen-
te encaminha ao prefeito e 
que ele possa, junto das suas 

secretarias e departamento 
jurídico, achar uma alternativa 
para fazer essa isenção do pa-
gamento aos permissionários, 
de abril até quando durar a 
pandemia”, explicou Pita.

Pita é autor do pedido de 
isenção para os permissioná-
rios da rodoviária e coautor, 
na proposta de Celão, que visa 
isenção para os comerciantes 
do Mercado Municipal. O 
vereador foi questionado se 
essa solicitação não poderia 
caracterizar renúncia de recei-
ta que, dependendo do caso, 
pode ferir a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. “É possível 
através do prefeito, ele tem 

que justificar de onde está vin-
do a receita. Como a gente tem 
tido uma receita extra com a 
pandemia, o Governo Federal 
tem enviado. Lógico que nesse 
momento uma renúncia de re-
ceita pode ser feita. Mas repito, 
é um poder discricionário do 
prefeito municipal”, finalizou 
o vereador.

Pita ressaltou que os per-
missionários do Mercado 
Municipal alegam que as 
vendas diminuíram devido a 
pandemia do novo coronavírus 
e também as obras realizadas 
de revitalização do espaço. O 
Executivo tem 15 dias para 
responder ao requerimento.

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:
LAERTE RIBEIRO FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
03 de outubro de 1981, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes nº 243,
bloco 4 b, aptº. 202, Mogno, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho
de LAERTE RIBEIRO e MARIA CONSOLADA RAMOS RIBEIRO.
SARA DE ALMEIDA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
dezembro de 1983, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes nº 243, bloco
4 b, aptº. 202, Mogno, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ DONIZETI ALVES e APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA 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 junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
LUÍS ÓTAVIO MONTEIRO JUNIOR, natural de Pindamonhangaba SP, nascido a 09
de setembro de 1991, estado civil solteiro, profissão trabalhador rural, residente e
domiciliado na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro Km 23, Mato Dentro, Tremembé
SP, CEP. 12120-000, filho de LUÍS OTAVIO MONTEIRO e de MARIA HELENA
CURSINO DOS SANTOS MONTEIRO.
MARIANA ALVES APARECIDA DOS SANTOS, natural de Taubaté SP, nascida a 20 de
agosto de 1997, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada na
Avenida dos Cedros nº 2195, Goiabal, Pindamonhangaba SP, CEP 12415-455. Filha
de JOÃO SALVADOR DOS SANTOS e de KARINE APARECIDA 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, 29 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS PELINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
setembro de 1991, residente e domiciliado Rua José Moreira Leite Cesar nº 290,
Andrade, em Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO CLAUDIO DA SILVA e
MARCILENE GONÇALVES PEDROSA DA SILVA.
IONEZ BULHÕES FERNANDES ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão
secretária, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Resende-RJ, no dia
29 de outubro de 1993, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de
Azevedo nº 462, bloco 22, aptº. 404, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de
CARLOS ALBERTO GUIDO ALVES e ABADIAS BULHÕES FERNANDES 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, 29 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
REGINALDO MARCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 42 anos de idade, nascido em Andrelândia-MG, no dia
14 de setembro de 1977, residente e domiciliado na Estrada Municipal Pedro Pereira
de Moraes nº 10805, Bom Sucesso, em Pindamonhangaba SP, filho de MARCILIO
BENEDITO DA SILVA e ROSA DE FÁTIMA SILVA.
RUTE DE ALMEIDA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão faxineira, estado
civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de
janeiro de 1981, residente e domiciliada na Estrada Municipal Pedro Pereira de Moraes
nº 10805, Bom Sucesso, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ DONIZETI ALVES
e APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA 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, 30 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS ROBERTO DO AMARAL JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
técnico de manutenção, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de agosto de 1989, residente e domiciliado Rua Ruy
Faria nº 65, Santa Luzia, em Pindamonhangaba SP, filho de MARCOS ROBERTO DO
AMARAL e PATRICIA APARECIDA GAIA SALGADO AMARAL.
RENATA DE MIRANDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão comerciária,
estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
12 de julho de 1990, residente e domiciliada Rua Ruth Francisco dos Santos nº 7,
Parque das Nações, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ BENEDITO DOS
SANTOS e NILCEA RAMOS DE MIRANDA 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, 30 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDUARDO NICOLAU PIVETA, de nacionalidade brasileira, profissão condutor socorrista,
estado civil divorciado, de 41 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 02 de
abril de 1979, residente e domiciliado Rua José Monteiro Salgado, nº 856, Campo
Alegre, Pindamonhangaba SP, filho de JOEL PIVETA e CENIRA NICOLAU PIVETA.
NANCY MARCONDES MARIANO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
perfumista, estado civil divorciada, de 41 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de dezembro de 1978, residente e domiciliada na Rua Moacyr Miranda
de Oliveira, nº 38, Santa Luzia, Pindamonhangaba SP, filha de ISAC MARIANO DE
OLIVEIRA e REGINA APARECIDA MARCONDES DE OLIVEIRA. 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, 30 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS EDUARDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de março de 1992, residente e domiciliado Rua Oscar Magalhães nº 26, bairro das
Campinas, em Pindamonhangaba SP, filho de AGNALDO REIS DE OLIVEIRA e
BEATRIZ DE OLIVEIRA.
RENATA INÊS CABRAL, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil
solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de julho de
1994, residente e domiciliada Rua Oscar Magalhães nº 26, bairro das Campinas, em
Pindamonhangaba SP, filha de RENATO CABRAL e CLEUSA DA CONCEIÇÃO
CABRAL. 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, 01 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON GONZAGA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Promissão-SP, no dia 09 de
novembro de 1990, residente e domiciliado na Av. Abaeté nº 205, Jardim Maricá,
CEP: 12411-400, Pindamonhangaba SP, filho de JUAREZ GONZAGA DA SILVA e
SOCORRO FÁTIMA DOS SANTOS SILVA.
MAVIENE ALVES RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de
caixa central, estado civil divorciada, de 34 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de março de 1986, residente e domiciliada na Av.
Abaeté nº 205, Jardim Maricá, CEP: 12411-400, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO
BOSCO RIBEIRO e ZILDA LUCIA ALVES RIBEIRO. 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, 01 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO AUGUSTO CURSINO, de nacionalidade brasileira, profissão bancário,
estado civil solteiro, de 44 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 07 de
novembro de 1975, residente e domiciliado Rua José Prates da Fonseca nº 68,
Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ANTONIO CURSINO e
MARIA JOSÉ DIAS CURSINO.
JÉSSICA JULIANA DE MORAIS SALGADO, de nacionalidade brasileira, profissão
professora de educação física, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de maio de 1990, residente e domiciliada Rua José
Prates da Fonseca nº 68, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de PAULINO
DE JESUS SALGADO e TERESINHA CRISTINA DE MORAIS SALGADO.
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, 02 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO LUÍS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado
civil divorciado, de 41 anos de idade, nascido em Cachoeira Paulista-SP, no dia 29 de
junho de 1979, residente e domiciliado Rua Jataí nº 91, Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba
SP, filho de VICENTE BENEDICTO DA SILVA e NAIR APARECIDA ALVES DA SILVA.
DAIANE DE OLIVEIRA AMORIM, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Vitória da Conquista-
BA, no dia 07 de julho de 1984, residente e domiciliada Rua Jataí nº 91, Jardim
Eloyna, em Pindamonhangaba SP, filha de VIVALDO COELHO DE AMORIM e MARILZA
DE OLIVEIRA AMORIM. 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, 02 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO SERGIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil divorciado, de 57 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 29 de junho de 1963, residente e domiciliado Rua Araçatuba, nº 75, Residencial
Maricá, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS e NAIR
DUBSKY DOS SANTOS.
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
professora aposentada, estado civil divorciada, de 52 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de abril de 1968, residente e domiciliada Rua Araçatuba,
nº 75, Residencial Maricá, Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO DO
NASCIMENTO e NAYR MARTINS DO NASCIMENTO. 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, 01 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBENS LUIZ DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil solteiro, de 52 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
janeiro de 1968, residente e domiciliado Rua João Pereira de Mattos Guedes, nº 95,
São Benedito, Pindamonhangaba SP, filho de ANDRADINO DA COSTA e MARIA
ANTONIA MACARINI COSTA.
NIZERTE OLIVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil divorciada, de 62 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 30 de julho de
1957, residente e domiciliada Rua Doutor Antenor Romano Barreto, nº 147, Residencial
Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de JOSIAS MARTINS DE SOUZA e LISETE
OLIVA DOS SANTOS. 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, 02 de julho de 2020.

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:
ANTONIO CARLOS BARBOSA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista, estado civil divorciado, de 53 anos de idade, nascido em São Luiz do
Paraitinga-SP, no dia 04 de dezembro de 1966, residente e domiciliado Rua Doutor
João Carlos Teixeira Salgado nº 370, Maria Aurea, em Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ CARLOS DE SOUZA e DULCE MARIA BARBOSA DE SOUZA.
VIVIANE ROSANE SCHMIDT ROMEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
montadora plástica, estado civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de fevereiro de 1975, residente e domiciliada Rua
Doutor João Carlos Teixeira Salgado nº 370, Maria Aurea, em Pindamonhangaba SP,
filha de TULIO SCHMIDT ROMEIRO e BENEDITA GARCEZ. 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, 03 de julho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EVANGELISTA AMARANTE, de nacionalidade brasileira, profissão sushiman, estado
civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Uauá-BA, no dia 27 de dezembro de
1980, residente e domiciliado Avenida Teodorico Cavalcante de Souza, nº 525, Boa
Vista, Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO VALENTIM DE SANTANA e CARLOTA
IZABEL DE AMARANTE.
GILMARA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de janeiro de 1989, residente e domiciliada Avenida Teodorico Cavalcante de
Souza, nº 525, Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO GONÇALVES DE
AZEVEDO e ANISIA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO. 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, 03 de julho de 2020.
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Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Regularização contempla 213 casas na zona rural; outras 604 devem ser beneficiadas em julho   

Prefeitura de Caraguá anuncia entrega de 
escrituras de imóveis a famílias carentes

Após mais de meio século 
de espera, 213 famílias do 
núcleo habitacional da Pon-
te Seca de Caraguatatuba 
receberam na quarta-feira 
(1) as escrituras (títulos de 
propriedade) de seus imó-
veis. Dando continuidade ao 
processo de regularização 
de áreas clandestinas, a 
Prefeitura pretende entre-
gar os documentos de 604 
moradias do loteamento 

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Balneário Maria Helena até 
o fim de julho.  

Anunciada pelo prefeito, 
Aguilar Junior (PSDB), a 
liberação das escrituras 
atende uma reivindicação 
de 55 anos dos moradores 
da Ponte Seca, que fica na 
zona rural da cidade lito-
rânea.  

De acordo com a técnica 
do Cartório de Registro de 
Imóveis de Caraguatatuba, 
Natalina Cury, o núcleo 
habitacional surgiu após 
um casal adquirir em 1965 
uma propriedade rural que 

se chamava Fazenda Pedra 
da Onça, e começar a vender 
terrenos com direito de pos-
se, já que não conseguiram 
regularizar a gleba antes de 
comercializá-la. Nos anos 
seguintes, diversas famílias 
se instalaram no local. 

Já que é considerado em 
área irregular, o loteamento 
não conta com os serviços 
de saneamento básico e 
abastecimentos de água e 
energia elétrica, prejudi-
cando o cotidiano dos mora-
dores. A falta de documen-
tação também inviabiliza a 

venda das moradias. 
Ao assumir o município 

em 2017, Aguilar incluiu 
o Ponte Seca e diversos 
outros núcleo habitacionais 
em um programa municipal 
de regularização fundiária. 
Desde então, cerca dez mil 
famílias passaram a con-
tar com as escrituras de 
seus imóveis, distribuídos 
pelos bairros Casa Bran-
ca, Massaguaçu, Pegorelli, 
Perequê-Mirim e Praia das 
Palmeiras. 

De acordo com o Execu-
tivo, Aguilar realizará a 

entrega dos documentos 
a um pequeno grupo de 
moradores do Ponte Seca 
nesta quarta-feira. Para 
evitar aglomerações, de-
vido à pandemia do novo 
coronavírus, o restante 
dos títulos será entregue 
por agentes municipais nas 
portas das casas dos demais 
residentes.  

Já na próxima quinta-feira 
(2), o chefe do Executivo 
entregará também alguns 
títulos de propriedade aos 
moradores do loteamento 
Balneário Maria Helena, no 

bairro Perequê-Mirim. Ao 
todo, 604 famílias deverão 
receber o documento até o 
fim de julho. 

A Prefeitura revelou que 
protocolou junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis de 
Caraguatatuba o pedido de 
regularização fundiária dos 
núcleos Dona Jô (Praia das 
Palmeiras), Recanto Vanja 
(Jardim Gaivotas), núcleo 
Pedro Nolasco (Rio do Ouro), 
Núcleo José Poloni (Rio do 
Ouro) e núcleo Pantanal 
(Indaiá) e a Quadra 117 do 
Jardim Brasil.

Prefeitura assina contrato de mais de meio milhão 
com a Caixa para obras de revitalização em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assinou contratos 
com a Caixa Econômica Fe-
deral para firmar o repasse 
de recursos federais vindos 
de emendas parlamentares. 
Conforme informado pelo 
município, a verba deve 
beneficiar moradores do 
bairro Crispim e do distrito 
de Moreira César.

Somados, os contratos pos-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Crispim e Moreira César são bairros que devem ser beneficiados com reforma dos espaços públicos anunciadas

suem o valor de R$ 776 mil, 
que irão garantir a reforma 
interna do ginásio de esportes 
"Zito", em Moreira César, além 
das revitalizações das praças 
Cícero da Silva Prado, na Vila 
São Benedito e Elvira Moreira 
(próximo à Apae), no Crispim. 

O montante foi encami-
nhado pelos deputados fede-
rais Orlando Silva (PCdoB), 
Renata Abreu (Podemos) 
e David Soares (DEM). O 
prefeito Isael Domingues 
(PL) agradeceu o envio dos 
parlamentares e à Caixa, 

Reunião do prefeito Isael Domingues (centro) com representantes da Caixa; aporte para novas obras

Fotos: Divulgação PMP

que representou o Governo 
Federal. 

Domingues destacou ain-
da que Pindamonhangaba 
possui uma estreita relação 
com o banco que foi financia-
dor das obras em execução, 
como dos novos terminais 
rodoviários.

Após a assinatura dos con-
tratos e prazo estimado para 
encaminhamento dos recur-
sos, a Prefeitura lançará um 
processo licitatório para a 
iniciação das atividades de 
reforma.

Cemitério em Aparecida fica fechado 
por 72 horas após enterro de mais uma 
vítima de novo coronavírus na região

O cemitério Papa Pio 12, 
em Aparecida, está fechado 
para visitas pelas próximas 
48 horas. O local realizou um 
enterro de uma idosa, vítima 
da Covid-19.

Ela era moradora de um 
asilo em Guaratinguetá, mas 
tinha uma jazigo em Apare-
cida. Segundo a Prefeitura, 

Da Redação
Aparecida

Fotos: Reprodução PMA

O cemitério municipal Papa Pio 12, que segue fechado até domingo, após morte de idosa em Guaratinguetá

agentes do Saae (Sistema 
Autônomo de Água e Esgoto) 
já realizaram desinfecção no 
local.

O fechamento, iniciado 
nesta sexta-feira, está pre-
visto por decreto e segue um 
protocolo de segurança da 
Vigilância Sanitária para as 
pessoas que falecerem por 
suspeita ou confirmação do 
novo coronavírus.

Caso haja a necessidade 

de um novo sepultamento, o 
local será aberto e fechado 
logo em seguida. Para isso, co-
veiros estarão de plantão. No 
sábado, o atendimento será 
de Renato (12 98174-4869) e 
João Bosco (12 99774-8103). 
No domingo o atendimento 
será feito pelos funcionários 
Márcio (12 99777-7083) e 
Adriano (12 9.9760-4264). A 
reabertura está programada 
para segunda-feira.


