
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2020 N.º 3.605R$ 1,50ANO 27

Acidente na 
‘Estrada Velha’ 
deixa quatro 
jovens mortos

Foto: Divulgação Sesi

Pindamonhangaba regis-
trou, nesta semana, o menor 
índice de mortalidade cau-
sada pelo novo coronavírus 
desde o começo da crise 
sanitária. O levantamento faz 
comparativo com os boletins 
emitidos pelas secretarias de 
Saúde. A cidade tem 1.9 de 
índice de mortalidade, cons-
tituindo trinta casos fatais da 
doença. Em sequência estão 
São Sebastião e São José dos 
Campos (2.7), Taubaté (2.9), 
Ubatuba (3.0), Guaratinguetá 
(3.2), Campos do Jordão (3.5) 
e Lorena (3,6). A média esta-
dual é de 3.8%, enquanto a 
nacional é de 3.2.

Pinda registra 
menor taxa
de letalidade
de Covid-19
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Lorena volta 
a proibir 
comércio aos 
fins de semana 
e feriados

A Prefeitura baixou um 
decreto na última quarta-
-feira (19), que altera os 
horários de funcionamento 
dos estabelecimentos con-
siderados não essenciais. 
De acordo com o decreto, a 
medida busca conter a dis-
seminação do novo corona-
vírus. O documento proíbe 
que os comerciantes abram 
suas portas aos sábados, 
domingos e feriados.
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Agências
dos Correios 
na região 
aderem à greve

Os trabalhadores dos 
Correios da região ade-
riram, nesta semana, à 
greve nacional, para que 
sejam mantidos os direitos 
assegurados na normativa 
do último ano. Entre as 
cidades que já registraram 
paralisação estão Cruzeiro, 
Lorena, Guaratinguetá, Pin-
damonhangaba, Ubatuba, e 
Caraguatatuba.
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Estado abre mais 
de 300 vagas 
para programa 
Emprego
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A quarta passageira das 
cinco pessoas que estavam 
em um carro, envolvido em 
um acidente, na manhã desta 
sexta-feira (21) no trecho de 
Lorena da Rodovia Prefeito 
Aristeu Vieira Vilela, morreu 
nesta tarde, no hospital Frei 
Galvão, em Guaratinguetá. O 
veículo onde estava os cinco 
jovens se chocou contra a 
traseira de um caminhão na 
Estrada Velha entre as duas 
cidades.
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Esperando pelo Estado - O novo complexo educacional do Sesi, em 
Lorena. Com R$ 18 milhões e 6 mil m² de área construída, a unidade deve ampliar 
a atuação na cidade, com uma sala a mais do 6º ao 9º ano. A área de 20 mil m², 
avaliada em cerca de R$ 3 milhões, foi doada pela família da vice-prefeita, Marietta 
Bartelega (DEM), em 2012. O prédio está pronto, aguardando as determinações do 
Governo do Estado para retomar as aulas presenciais, já na nova sede. 

Com R$ 18 mi, Sesi conclui nova 
sede e devolve prédio a Lorena
Unidade antiga é entregue à Prefeitura com mobiliário avaliado em R$ 83 mil

Após seis anos de trami-
tação e obras, a nova sede 
do colégio Sesi, em Lorena, 
está concluída. A unidade 
educacional já atuava na 
cidade em prédio público, 
utilizado por 26 anos. Com 
a conclusão da nova sede, o 
espaço antido foi entregue à 
Prefeitura com a doação de 
aproximadamente R$83 mil 
em mobiliário. O local segue 
monitorado pela Guarda Ci-
vil Municipal e gerenciado 
pela secretaria de Educação.

O Governo anunciou a 
implantação do programa 
Emprego e Renda. Cruzeiro, 
Lorena, Piquete e Potim 
estão entre as cidades con-
templadas. Cada localidade 
contará com vinte vagas 
disponíveis.

Abandonada por Mota, creche do 
centro é concluída em Silveiras
Unidade inaugurada por Guilherme Carvalho soma investimentos de R$ 2 milhões

Foto: Divulgação PMS

Prefeito Guilherme Carvalho em solenidade de inauguração da creche que vai atender 200 famílias

A Prefeitura inaugurou, 
na última semana, uma cre-
che no bairro Geraldo Adão. 
Inicialmente prevista para 
ser concluída durante a 
antiga gestão municipal, foi 
abandonada em 2015 com 
apenas 20% da construção. 

Ao assumir o Executivo 
em 2017, Carvalho iniciou 

tratativas com o Governo 
do Estado para o término 
da obra. A iniciativa surtiu 
efeito entre as partes, defi-
nindo que a construção seria 
retomada ao fim de 2019 e 
viabilizada através de um 
apoio estadual de R$ 1,640 
milhão, com contrapartida 
municipal de R$ 460 mil.

Estado libera 8 horas para 
funcionamento do comércio 
nas cidades da fase amarela

O Governo do Estado de-
cidiu que as cidades que 
estão fase amarela poderão 
expandir o horário dos es-
tabelecimentos para oito 
horas diárias. 

Entre as cidades da re-
gião, Guaratinguetá anun-
ciou que seu comércio passa 
a funcionar no novo horário 
a partir da segunda-feira 
(24).
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Bastidores da Política

Zé Rogério

A GUERRA FRIA COMEÇA A 
ESQUENTAR

O muro de cimento e pedra 
rompido, em novembro de 1989, o 
desmoronamento político soviético, 
em dezembro de 1991, o fim de um 
período de tensão geopolítica que 
colocou o mundo em polvorosa, 
alentou o desentendimento e incen-
diou o radicalismo.

Encerrava-se a Guerra Fria!
Uma das vantagens em viver 

muito é ser testemunha de fatos que 
mudaram o mundo. 

O destino me levou estar presente 
no dia da queda do Muro de Berlim. 
Como se diz: testemunha ocular da 
história como um famoso locutor no 
início do seu jornal. 

Se não me falha a memória era 
o Heron Dominguez o âncora do 
Repórter Esso.

Posteriormente, em 2002, uma 
nova visita a Berlim e constatar 
pessoalmente o local da ação da 
polícia onde quatro manifestantes 

foram mortos.
Apesar da fusão das “Alema-

nhas” os sinais da decadência do 
regime soviético do lado oriental.

Prédios sujos, depreciados, ruas 
abandonadas e do lado ocidental 
prédios modernos, revestidos de 
vidros e no topo as marcas mais 
conhecidas mundialmente dos pro-
dutos alemães.

Pela primeira vez na história o 
mundo é dominado pelo capitalismo 
e o socialismo real é soterrado pelo 
Muro de Berlim.

A guerra fria não só causou atri-
tos geopolíticos no Leste Europeu, 
mas gerou a guerras na Ásia, como 
a da Coreia, Vietnã, na América 
Latina, com a crise dos mísseis em 
Cuba, um caldo propício para uma 
guerra mundial nuclear.

A corrida espacial para alcançar 
a supremacia tecnologia para o 
controle do universo com o Sputinik 
(ouvi seus sinais pelo rádio quando 
passava pelo Brasil) e finalmente 
o voo espetacular de Yuri Gagarin 
e posteriormente o passeio de Neil 
Armstrong na Lua.

A Guerra Fria de lamentável 
lembrança se repete agora entre a 
China e os Estados Unidos.

Uma versão diferenciada da 
Guerra Fria dos anos de 1960, entre 
a China e os Estados Unidos. Uma 
guerra comercial e tecnológica.

A China não pretende abrigar 

aliados às suas asas de proteção onde 
a ideologia política não é ditada 
aos governos como fazia a União 
Soviética.

Os Estados Unidos abdicaram 
da ação de ser o “xerife” do mundo, 
distância dos embates internacionais 
que não lhe interessem diretamente.

Os Estados Unidos vivem uma 
democracia plena, liberal com im-
prensa livre e direito a críticas e 
a China uma ditadura comunista, 
autoritária, e uma participação na 
economia de mercado.

Em resumo: autoritários comu-
nistas no governo e capitalistas no 
mercado.

O capitalismo como conhece-
mos, autônomo, de livre iniciativa, 
apresenta sinais de instabilidade e 
nada virtuoso sobre ponto de vista 
moral, igualitário e promotor da 
justiça social. 

Tornou-se um acumulador de 
renda.

O capitalismo quando compara-

do a outros regimes foi muito bem-
-sucedido, mas não perfeito.

O capitalismo sugere nas pesso-
as o seu sistema que se sustenta ao 
manter relação harmoniosa com os 
comportamentos e os valores preva-
lentes de uma sociedade.

O capitalismo induz nas pessoas 
o cumprimento de metas, assim, 
uma convergência em que o capi-
talismo necessita de expansão de 
um lado e o do outro lado de ideias, 
anseios, vontades, reforçando assim 
os principais valores nos quais se 
baseia um sistema social.

O sistema capitalista, como 
todo e qualquer sistema econômi-
co, sofre mutações e atualmente o 
capitalismo se apresenta de duas 
formas diferentes: o capitalismo 
meritocrático, que se formou nestes 
200 anos últimos e o capitalismo 
político ou autoritário liderado pelo 
Estado, cujo exemplo maior é a 
China, mas que existem em outros 
países asiáticos como Singapura, 
Vietnã, Myanmar e em regiões da 
Europa e da África

É inegável a vitória do capita-
lismo diante de nós. Dois modelos 
de capitalismo que a humanidade 
irá conviver tanto sobre o aspecto 
econômico como político.

O comunismo, as ideias de Karl 
Marx, contribuíram para fortalecer 
o capitalismo!

O capitalismo venceu!

“O comunismo, as ideias de 
Karl Marx, contribuíram para 

fortalecer o capitalismo”

Lorena – O candidato tucano Syl-
vio Ballerine, que pegando a 'barda' 
do seu consultor e mentor Elcinho 

Vieira, falou em 
num programa 
rádio contra a 
construção do 
Centro de Even-
tos e revitaliza-
ção da Aveni-
da Peixoto de 
Castro – com 
os trejeitos do 

vereador. Criticou, porém, não soube 
dizer o que faria e quais as necessi-
dades dos bairros em que deveriam 
ser aplicados o dinheiro, já que se de-
monstrou contra o desenvolvimento...

Nenhum de nós...
Com muitos candidatos e poucas 

definições, os eleitores de Cachoeira 
aguardam para ver o desfecho do 
pós 27 de setembro, onde as candi-
daturas se oficializam e a temporada 
de impugnações começa. Há quem 
aposte que o Torrada do Mota difi-
cilmente escape de um pedido de 
impugnação – por campanha ante-
cipada; outros acreditam que o Dr. 
Airton Vieira ainda cumpra ‘gancho 
eleitoral’, mas ouvem suas propos-
tas. Mineiro da Funerária é um dos 
que mais aparece e no maior pique 
pelas esquinas da cidade. Avaliam 
também Elbom Fontes, que dis-
cute os problemas e soluções para 
o município através de suas lives. 
Comenta-se ainda que os prefeiturá-
veis Dadá Digo e Domingos Geraldo 
já abriram o ‘balcão de acordos’, 
enquanto Fernando Hummel, que 
revive nas redes sociais o que foi e 
no que se tornou Cachoeira Paulista, 
mas aparentemente sem um partido 
para lhe dar legenda. Perguntem ao 
Macarrão...

Seletivo para vice
Apesar de navegar politicamente 

numa zona de conforto eleitoral em 
Silveiras, o prefeito Guilherme Car-
valho tem sido cauteloso ao extremo 
ao organizar sua pré-campanha, 
mesmo sem uma concorrência que 
lhe faça ‘sombra nas urnas’. Com 
obras e benfeito-
rias espalhadas 
por todos bair-
ros do municí-
pio, Guilherme 
tem conversado 
com os amigos 
e eleitores sobre 
o que melhorar 
em seu eventual 
segundo mandato. Enquanto isso, 
sete postulantes a serem seu próximo 
vice tentam a indicação do grupo. 
A começar do atual vice João Loló, 
Pedro Cirilo, Decinho, Zé Hélio, 
Pedro Paulo, Sidney e Mateus Mota 
disputam a indicação, sabendo que 
poderão ser ‘o nome da sucessão’ em 
2024. Quem viver, verá...

Cara nova
É voz corrente pelas esquinas 

de Cruzeiro que muitos prefeitos 
que passaram pelo Paço Municipal 
só conseguiram mudar ‘as moscas, 
mas a essência continuou a mesma'. 
Como alvo de muitos críticas – 
desafio de quem busca quebrar os 
paradigmas nesta reta da reeleição, 
Thales Gabriel não apenas mudou o 
conceito de uma administração pú-
blica entulhada de gente “infuncio-
nal”, como dinamizou a Prefeitura 
com visível recuperação econômica, 
moral e com operacionalidade. Tra-
balhou a modernização e industria-
lização com fortalecimento do setor 
comercial, fortaleceu as entidades de 
classes, fez social, promoveu saúde 
de qualidade, equipou a educação, 
humanizou e zelou do patrimônio 
cultural. A pergunta que fica: com 
que argumentos ou planejamento 
palpável deverá apresentar seu con-
corrente?

Liberdade vigiada
A patuleia política de Canas está 

de olho no ‘cheque em branco’ que a 
Câmara passou ao prefeito Lucemir 
do Amaral este mês – coincidente-
mente na reta das eleições – autori-
zando a venda de uma área nobre, 
ao lado da Renovação Carismática, 
o pretexto de investir na pandemia 
da Covid-19. A suspeita de muitos, 
é que seja ‘jogo de cartas marcadas’ 
para injetar recursos no processo 
eleitoral que se aproxima...

Não convidem pra...
...mesma picanha – O ainda 

vereador de Cruzeiro, Paulo Viei-
ra (PL) e o ex-vereador Antônio 

“São precisos dois 
para fazer a paz”.

 John Kennedy

Guaratinguetá – O prefeito 
Marcus Soliva que precisou de três 
momentos na quarta-feira retra-
sada para dar 
por inaugura-
do o Hospital 
de Campanha 
contra a Co-
vid-19 – futu-
ro novo Pronto 
Socorro de sua 
administração. 
E, não é por 
menos, se considerar que há quatro 
anos, quando assumiu a cidade, 
tinha como 'pronto atendimento 
apenas um contrato obscuro do qual 
nem sabia o conteúdo...

Marciano, principalmente se o 
churrasqueiro for o ‘camuflado’ Zé 
Rogério e a motivação da churras-
cada seja para discutir reforma de 
brinquedos e legenda no DEM para 
o ‘astronauta’!!!

Empinando a carroça
Parece que o tiroteio entre Paulo 

Vieira e Marciano no cenário políti-
co de Cruzeiro revelou ‘segredos dos 
corações’, principalmente quando 
Zé Rogério as-
sumiu nas redes 
sociais ‘as dores’ 
do ex-vereador 
‘falastrão’, com 
tom de ‘ameaças 
para 2024’. Ah! 
Ficou registrado 
que como ‘dono 
do DEM na ci-
dade, Rogério garante a legenda de 
Marciano para 15 de novembro. 
“Ho lá – lá...” Ah! Perguntaram na 
Padaria Caravela ‘por que ele não 
sai candidato a prefeito agora – que 
o homem tem 47% de intenções”???

Abrindo a temporada de...
...caça aos votos em grande 

estilo. A vice-prefeita Marietta Bar-
telega encerrou o período de liber-
dade de aparições institucionais no 
último dia 14, com chave de ouro. 

Marietta foi des-
taque na entrega 
dos títulos de 
propriedade das 
mais de 1.400 
residências da 
Cecap, em sole-
nidade na Casa 
da Cultura. O 
prefeito Fábio 

Marcondes admitiu o empenho de 
sua vice nesta conquista, quando 
esteve reunida em São Paulo há três 
meses, com o secretário de Habita-
ção Fernando Marangoni, acertando 
definitivamente a liberação das 
escrituras e sem custos para os mo-
radores que há décadas aguardavam 
a regularização.

Herança paterna
Ainda sobre a liberação dos 

títulos de propriedades da Cecap, 
os moradores tradicionais do bairro 
lembraram que conquistaram as mo-
radias através do ex-prefeito Carlos 
Marcondes e agora, a regularização 
dos imóveis por intermédio do filho, 
o atual prefeito Fábio Marcondes.

Atração fatal
Quem diria que o experiente sin-

dicalista de Pinda, Herivelton Vela 
(PT), depois de ganhar destaque na 
‘manjada greve’ dos funcionários 
da Viva Pinda, terminaria sua tem-
porada na rádio do ex-prefeito Vito 
Ardito, fazendo apologia positiva 
ao desempenho 
político do atu-
al vice-prefeito 
Ricardo Piori-
no. Mesmo ten-
tando criticar o 
governo, teve 
que admitir que 
Piorino está fa-
zendo a diferen-
ça neste período 
em todos os sentidos e lugares da 
administração; segundo Vela, o atual 
vice trabalha feito peão de fábrica, 
cuidando de asfalto, poda de árvores, 
reformas e construções. Disse mais 
... dos bairros ao centro da cidade, 
em vídeo e nas selfs, nas lives e no 
microfone durante as reuniões, seja 
qual for o assunto – pique não falta 
no concorrente. Ah! Disseram que só 
faltou o sindicalista afirmar: “quan-
do eu crescer, quero ser igual...”

Titanic versão Pinda
Tem tucanos inconformados 

porque em 32 anos de história do 
partido na cidade, essa poderá ser a 

primeira vez que PSDB corre o ris-
co de não ter candidato disputando 
diretamente a Prefeitura. Imaginem 
a frustração dos ‘caciques’ do ninho 

local, a exem-
plo do próprio 
ex-governador 
Geraldo Al-
ckmin – que 
por vezes foi 
considerado o 
candidato do 
sacrifício – ao 
saberem que 

o então declarado prefeiturável 
Rafael Goffi, está tentando junto a 
cúpula estadual ‘as bênçãos’ para 
ao invés de concorrer a prefeito, 
siga na carona de vice na chapa de 
PP, que lançará Vito Ardito, que 
abandonou o titanic, digo, o PSDB 
antes do naufrágio!!!

Anêmicos
Está público e notório que a 

ausência de um candidato a prefeito 
mostra o total enfraquecimento da 
sigla em Pindamonhangaba, que 
hoje conta com apenas um vere-
ador, e agora pela primeira vez, 
corre o risco de não ter candidato 
ao cargo majoritário na cidade. 
Segundo os historiadores, o PSDB 
disputou todas as últimas 8 eleições 
municipais em Pinda, vencendo 5 
delas. No auge de sua popularidade, 
o partido chegou a ter quase a meta-
de da composição do Legislativo. O 
último, que apague as luzes...

Castelo de areia
Vazou pelas esquinas de Guará, 

que Argus Ranieri (MDB) ainda 
poderá ter de considerar a possibi-
lidade de anunciar um ‘novo vice’ 
para essa temporada eleitoral, por 
conta da pandemia. Segundo os 
bem informados, embora o tucano 
Marcelo Meirelles já estaria pré-de-
finido na aliança com o PSDB, o 
doutor só deverá sair em campanha, 
caso os efeitos do novo coronavírus 
ofereçam condições. Perguntem ao 
Pazzini!!!

Conta em aberta
A procura por novos partidos e 

acomodações partidárias dos gover-
nistas de Guará ainda é uma conta 
que não fechou no mercado político 
da Praça Conselheiro. Começou 
com o processo de constrangimento 
do prefeito ao tentar ser recebido no 
PSDB; outra situação, desmontar o 
PSB – sigla que lhe garantiu a atual 
Prefeitura – que estava pronta e 
com recursos para esta campanha. 
Mesmo assim, apostando em sua 
‘gordura política’ com a população, 
que pese as viúvas da cidade, o 
grupo de pensadores na reeleição 
deliberou criar o PSC com apenas 
cinco promessas de vagas na Câ-
mara. Com a palavra, ou melhor, os 
votos do PL, somados ao do PMN 
para compor ‘a maioria’ no futuro 
Legislativo...

Mala sem alça
Entre as aparentes dificuldades 

dos vereadores de Lorena que 
procuram a reeleição, nada se 
compara a situação desesperadora 
do Elcio Vieira Junior (PSB), pela 
falta de um candidato a prefeito 
para chamar de seu. Observam 
que nenhum dos nomes que dis-
putam a sucessão de Fábio Mar-
condes tem coragem de fazer uma 
festa de lançamento de campanha 
com o dito cujo na lista dos mais 
desejados. Imaginem o calvário 
do prefeiturável Sylvinho Balle-
rini, que além de ter que absorver 
‘esta mala pesada e sem alça’, 
somada a outras – como o restante 
da turma dos ‘inhos’? E se chegar 
a ganhar a Prefeitura, ninguém 
ficará surpreso quando empregar 
este ‘povo todo’. Perguntem ao 
Humberto!!!

Ricardo Piorino

Rafael Goffi

Guilherme Carvalho

Marietta Bartelega
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Estado libera oito horas para 
comércio na fase amarela
Medida visa diminuir o fluxo de pessoas; mesmo na fase laranja, 
Guaratinguetá decide aderir e anuncia maior tempo para setor

O Governo do Estado 
decidiu, recentemente, que 
as cidades que estão fase 
amarela do Plano São Paulo 
poderão expandir o horário 
dos estabelecimentos para 
oito horas diárias. A ação 
passou a valer a partir 
desta sexta-feira (21).

O vice-governador e se-
cretário de Governo, Rodri-
go Garcia (DEM), afirmou 
que ação foi aprovada pelo 
Centro de Contingência da 
Covid-19. “Mesmo com essa 
autorização feita através 
de decreto do Governo de 
São Paulo, os prefeitos 
têm autonomia para apli-
car a medida e decidir se 

Bruna Silva
RMVale

a mudança será adotada e 
em que momento deve ser 
adotada em suas cidades”.

A medida engloba diver-
sos setores como comércio, 
serviços, salões de beleza 
e barbearias, restauran-
tes e similares, academias, 
convenções e atividades 
culturais. A recomendação 
é que os donos dos esta-
belecimentos escolham a 
adoção da jornada contínua 
ou fracionada, dentro do 
limite de oito horas.

Em relação aos restau-
rantes e similares, a norma 
visa que os clientes estejam 
todos sentados para evitar 
aglomeração, além de usar 
máscaras de proteção (pode-
rão ser retiradas somente no 
momento da refeição), assim 

como os funcionários. O 
fechamento será até às 22h.

Atividades culturais - Os 
eventos culturais poderão 
ser retomados a partir de 
28 dias da região na fase 
amarela. As atividades com 
público em pé só serão 
permitidas após o mesmo 
período na fase verde. De 
acordo com o Estado, a ven-
da de ingressos de eventos 
culturais em bilheterias 
físicas já está permitida, 
desde que obedeça aos 
protocolos sanitários e de 
distanciamento social.

Entre as cidades da região, 
Guaratinguetá anunciou 
que seu comércio passa a 
funcionar no novo horário a 
partir da segunda-feira (24). 
O anúncio da expansão das 

seis para oito horas foi feito 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSC). “Ontem o Governo 
permitiu que o horário de 
atendimento do comércio 
seja estendido para oito 
horas. Sendo assim, quem 
precisar fazer compras pode 
ir em horários alternados 
e não gerar aglomeração”, 
publicou o prefeito em seu 
perfil no Facebook.

Apesar da medida, Guara-
tinguetá segue na fase laran-
ja, por decisão própria, após 
o Estado liberar as cidades 
da RMVale avançarem para 
a amarela, além das oito 
horas diárias de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h. 
Aos sábados, a liberação 
das atividades segue entre 
9h e 13h.

Centro comercial de Pinda, um dos municípios liberados para avançar às oito horas de atendimento no comércio

Foto: Bruna Silva

Lorena volta a proibir funcionamento 
do comércio aos fins de semana e feriados

O prefeito de Lorena, 
Fábio Marcondes (sem par-
tido), baixou um decreto 
na tarde da última quar-
ta-feira (19) que altera os 
horários de funcionamen-
to dos estabelecimentos 
comerciais considerados 
não essenciais. De acordo 
com a Prefeitura, a medida 
busca conter a dissemina-
ção do novo coronavírus. O 
documento proíbe que os 
comerciantes abram suas 
portas aos sábados, domin-
gos e feriados.

Disponível no site oficial 
da Prefeitura, a determi-
nação atinge vendedores 
ambulantes, concessioná-
rias, escritórios e lojas de 
comércio em geral, que 
só poderão atender seus 
clientes de segunda a sex-
ta-feira, das 12h às 18h. O 
decreto anterior, publicado 
no último dia 7, permitia 
que eles atuassem também 
aos sábados das 9h às 13h.

A medida proíbe também 
que as lojas do Eco Vale 
Shopping funcionem aos sá-
bados, domingos e feriados. 
Desta maneira, eles poderão 
atuar apenas de segunda a 

Lucas Barbosa
Lorena

sexta-feira das 14h às 20h.
Já os vendedores am-

bulantes de alimentos e 
proprietários de bares e 
restaurantes estão liberados 
para trabalharem por seis 
horas diárias, com limite de 

funcionamento até às 17h, 
de segunda à sexta-feira. 
O mesmo é válido para os 
estabelecimentos da praça 
de alimentação do Eco Valle 
Shopping.

Também impossibilitadas 

Ação tenta evitar aumento de contaminados pela Covid-19; cidade tem mais duas vítimas fatais da doença
Foto: Arquivo Atos

de receberem seus frequen-
tadores aos sábados, domin-
gos e feriados, as academias 
de musculação e centros de 
ginástica devem operar por 
até seis horas diárias, de 
forma ininterrupta.

Movimentação no centro, que vetou atendimento comercial aos finais de semana em novo decreto

Além de ressaltar que Lo-
rena, assim como as demais 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
estão na terceira fase (ama-
rela) do Plano de Flexibiliza-

ção Estadual, o decreto de 
Marcondes explica que as 
alterações foram também 
motivadas com o objetivo 
de evitar aglomerações nos 
estabelecimentos comer-
ciais, reduzindo as chances 
de contágio da Covid-19.

Alerta - Para a preocu-
pação da população e das 
autoridades em Saúde, 
Lorena registrou na últi-
ma quinta-feira, mesmo 
dia da publicação do novo 
decreto, mais duas mortes 
causadas pelo novo coro-
navírus.

De acordo com o Execu-
tivo, as vítimas foram uma 
mulher de 87 anos e um 
homem de 61 anos que 
sofriam de comorbidades. 
A idosa estava internada na 
Santa Casa desde o último 
dia 6 e o outro paciente 
desde o último dia 9 no 
mesmo hospital.

Segundo o boletim epi-
demiológico divulgado na 
tarde da última quinta-fei-
ra, a cidade contabiliza 613 
infectados, sendo 24 mor-
tos, 483 recuperados e 54 
em isolamento domiciliar. 
O número de pacientes in-
ternados é de 52, entre eles 
17 estão na UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) 
e 35 na enfermaria.

A cobrança do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano) em Potim teve 
início em julho, mas um 
problema em parte dos 
carnês pode levar a falhas 
a cobrança. A Prefeitura 
informou que os morado-
res dos bairros Morada 
dos Marques, Vista Alegre, 
Jardim Cidade Nova, Vila 
Olivia, Vila São Pedro e 
Frei Galvão, que optarem 
por pagamento em cota 
única, devem ter atenção 
com o desconto indicado 
no documento.

De acordo com a secreta-
ria de Fazenda, os contri-
buintes deverão  verificar 
se os carnês estão apresen-
tando o dedução de 10%. 
O problema são os boletos 
entregues para esses mo-
radores que não consta o 
abatimento do valor.

A Prefeitura informou 

Marcelo Augusto dos Santos
Potim

que as pessoas dessa re-
gião da cidade podem fazer 
a retirada de um novo bo-
leto no departamento, das 
13h às 16h. O serviço fica 
no Paço Municipal (praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, no Centro) ou pelo 
site potim.sp.gov.br.

O desconto de cota única 
é válido até o dia 14 de 
setembro. A secretária de 
Fazenda, Renata de Olivei-
ra Coelho, destacou que a 
previsão de arrecadação é 
de R$ 1.688.802,05 com a 
entrega de 5.623 carnês, 
mas em virtude da crise 
gerada pela pandemia do 
novo coronavírus, essa 
estimativa não deve ser 
concretizada. “Nós já espe-
ramos um período para ob-
servar o que iria acontecer 
para estar liberando esse 
IPTU, mas agora, como 
está voltando a economia 
de forma gradativa, a gen-
te resolveu disponibilizar 
para os munícipes”.

Falha no desconto 
leva Potim a revisar 
os carnês do IPTU
A Prefeitura noticiou moradores de seis 
bairros após identificar falhas em boletos

A sede administrativa de Potim, que começou receber os 
proprietários de imóveis para acertos no valor do tributo

Foto: Marcelo Augusto
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Pinda investe mais de R$ 3 milhões 
em aquisição de lousas digitais
Entrega de 25 unidades é feita de maneira fracionada conforme o orçamento

A secretaria de Educa-
ção de Pindamonhangaba 
passou a receber, recente-
mente, as lousas digitais 
que serão instaladas nas 
escolas da rede municipal 
de ensino. A expectativa é 
que os alunos tenham uma 
experiência avançada com 
o auxílio do novo equipa-
mento.

Até o momento, o muni-
cípio recebeu 25 lousas e 
as escolas dos bairros Vila 
Rica, Bem Viver, Jardim 
Roseli, Morumbi e Moreira 
César já tiveram a instala-
ção. A previsão é que che-
gue 45 em até 40 dias. A 
compra de cerca de setenta 
equipamentos foi feita ainda 
no último ano.

Com investimento de 
R$3.160.93,92, elas devem 
dispensar o uso dos quadros 
brancos e verdes. O avanço 
garante que o professor ou 
a criança escrevam com o 
próprio dedo, além de poder 
inserir imagens, cores, jogos 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

e vídeos; potencializando o 
processo educativo.

“A tecnologia está cada 
vez mais presente na vida de 
todos. O uso do equipamen-
to permite a diversificação 
das estratégias de apren-
dizagem e potencializa a 
interação e o conhecimento 
pelas ferramentas digitais. 
É atrativo e tem muita fun-

cionalidade, subsidiando o 
trabalho docente e a partici-
pação dos alunos”, destacou 
a secretária de Educação, 
Luciana Ferreira.

Ao todo, a Prefeitura 
planeja adquirir duzentas 
lousas que serão retiradas 
conforme o orçamento dis-
ponível para o ano. Lucia-
na enfatizou ainda que “o 

pagamento não é feito de 
maneira antecipada, por 
isso depende do orçamento 
da pasta”.

A cidade tem cerca de 14 
mil alunos matriculados na 
rede municipal de ensino, 
com a projeção da chegada 
de mais estudantes devido 
às saídas das escolas parti-
culares.

Material adquirido pela Educação, que espera ampliar qualidade de ensino para estudantes

Foto: Divulgação PMP

Após finalizar os servi-
ços de pavimentação nos 
trechos da rodovia Presi-
dente Dutra em Silveiras 
na última semana, a CCR 
NovaDutra iniciou, na últi-
ma segunda-feira (17), as 
obras, entre os quilôme-
tros 30 e 33 de Cachoeira 
Paulista, tem objetivo de 
garantir melhorias no pa-
vimento dos quilômetros e 
segurança aos motoristas.

As obras serão executa-
das até o próximo dia 23, 
com interdição alternada 
entre as faixas da rodovia, 
das 7h às 17h. Outros 
pontos de Cachoeira que 
já foram finalizados foram 
nos quilômetros 39 e 32, 
43 e 47 sentido Rio. Já em 
Silveiras, os quilômetros 26 
e 25 foram contemplados 
com a recuperação.

A concessionária instalou 
placas de sinalização e so-
licitou aos motoristas que 
respeitem as orientações. 
Em dias de chuva as ativi-
dades podem ser adiadas 
ou suspensas.

Para mais informações 
sobre condições de tráfe-
go, os motoristas devem 
sintonizar a emissora de 
rádio da concessionária, a 
CCRFM 107,5 Nova Dutra 
durante as viagens.

Da Redação
RMVale

Via Dutra 
recebe 
recuperação 
de pavimento 
em Cachoeira 
e Silveiras

Concessionária inicia obras, com tráfego 
parcialmente suspenso até dia 23

Foto: Arquivo Atos

Estado abre mais de 
trezentas vagas para 
programa Emprego
Lorena, Cruzeiro e Piquete estão entre cidades 
que integram o programa, que garante auxílio 
mensal e seguro contra acidentes pessoais

O Governo do Estado 
anunciou, nesta semana, a 
implantação do programa 
Emprego e Renda na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Ao todo, 340 vagas 
estarão disponíveis para que 
os moradores façam parte 
dos cursos de qualificação 
profissional.

Os participantes recebe-
rão um auxílio mensal de 
R$330, além de poderem 
realizar cursos de qualifica-
ção. A ação ocorre em par-
ceria entre os municípios 

Bruna Silva
RMVale

e a secretaria estadual de 
Desenvolvimento Econômi-
co, com objetivo de minimi-
zar os impactos causados 
pela crise da Covid-19. O 
foco está na população 
carente do estado, a fim de 
proporcionar geração de 
renda e qualificação nas 
345 cidades que integram 
o programa com dez mil 
vagas ofertadas.

As vagas são nas áreas de 
manutenção e conservação 
de órgãos públicos, zelado-
ria e limpeza. Os atendidos 
pela iniciativa contarão 
ainda com seguro contra 
acidentes pessoais e cursos 
profissionais ou de alfabeti-

zação oferecidos pelo Centro 
Paula Souza.

Na região, as cidades aten-
didas são Arapeí, Bananal, 
Cruzeiro, Igaratá, Ilhabela, 
Lavrinhas, Lorena, Monteiro 
Lobato, Paraibuna, Piquete, 
Potim, Roseira, Santo Antônio 
do Pinhal, São Bento do Sapu-
caí, São José do Barreiro, São 
José dos Campos e Ubatuba. 
Cada localidade contará com 
vinte vagas disponíveis.

As inscrições já podem ser 
efetuadas nos locais defini-
dos pelas prefeituras. A rela-
ção completa dos endereços 
pode ser consultada pelo site 
desenvolvimentoeconomico.
sp.gov.br.

Agências dos Correios 
na região aderem à greve
Manutenção dos direitos assegurados na 
normativa é o principal ponto de discussão

Os trabalhadores dos Cor-
reios da região aderiram, 
nesta terça-feira (18), à greve 
nacional, para que sejam 
mantidos os direitos assegu-
rados na normativa do último 
ano. Entre as cidades que já 
registraram paralisação es-
tão Cruzeiro, Lorena, Guara-
tinguetá, Pindamonhangaba, 
Ubatuba, e Caraguatatuba.

Segundo o sindicato da 
categoria até a tarde desta 
terça-feira, 80% das agências 
e centros de distribuição da 
RMVale já haviam aderido 
ao movimento da greve na-

Bruna Silva
RMVale

cional, ainda de que maneira 
parcial. A expectativa é que 
ao longo desta semana, ou-
tros locais de atendimento 
também passem a integrar 
o pedido sindicalista.

O principal apontamento 
dos funcionários está no 
atendimento das cláusulas 
normativas que estão em 
discussão no STF (Supremo 
Tribunal Regional) acerca 
dos direitos dos trabalhado-
res, que deve ter desfecho na 
próxima semana. Conforme a 
categoria, das 79 cláusulas 
que asseguravam os direitos 
trabalhistas da categoria até 
2021, 70 foram revogadas. 
Em caso de posicionamento 

favorável dos ministros ao 
longo do julgamento, haverá 
uma possível negociação 
para a normatização das 
atividades.

Em pronunciamento, os 
empregados afirmaram que 
para manter a “excelência do 
atendimento” é necessário 
focar o bem estar dos funcio-
nários. “Para isso, precisamos 
cuidar da nossa saúde e ter 
a tranquilidade que nossos 
direitos e empregos serão 
assegurados. Por isso, preci-
samos de apoio da população 
à nossa luta. Lutamos contra 
a privatização dos Correios, 
por melhores condições de 
trabalho”.

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.

A G R A D E C I M E N T O  –  F u i 
agraciado pela Câmara Municipal 
de Pindamonhangaba, com a 
Medalha Percy Lacerda, importante 
radialista do Vale do Paraíba. Motivo 
de grande orgulho. Ao longo de 52 
anos de jornalismo e radialismo, 
tenho merecido reconhecimento 
de várias formas: Sou Comendador 
da Ordem do Mérito Judiciário; 
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... Mas a honra 
conferida pelo Vereador Tuninho da 
Farmácia, em Pinda, Cidade que 
adotei, confirmada pelo Plenário, 
é algo que enche meu coração de 
orgulho. Sou imensamente grato. 
Agradeço também aos meus pais 
que me ensinaram a ser humilde 
para ser chic, como no jogo de 
xadrez: quando tudo termina, tanto 
o rei como o peão sempre vão para 
a mesma caixa...
200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA 
– Insensibil idade, abandono, 
i m p a t r i o t i s m o . . .  P o r  m a i s 
que queiramos adjetivar não 
chegaremos à definição perfeita 
para o descaso com a presença 
de Pindamonhangaba na rota da 
independência do Brasil. Quem 
segue pela Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias em direção 
a Roseira, encontrará, antes de 
chegar à entrada de Taipas, uma 
figueira secular. Ali, o príncipe 
Dom Pedro apeou com comitiva 
a caminho de São Paulo. Já 
quiseram arrancar a árvore. Havia 
uma placa indicativa, da qual 
restou apenas o suporte...
FESTA AMEAÇADA – Herdeiro 
dos Bragança pretendia refazer a 
rota do príncipe. Mas a pandemia 
e o descaso devem desestimular a 
comemoração. Ver a evolução da 
vida até 7 de setembro de 2022...
CAPELINHAS HISTÓRICAS – 
Na programação comemorativa 
estavam previstas restaurações 
das Capelas do Santana e de São 
José, em frente ao Externato, e, 
onde ficaram os restos mortais 
de Dom Pedro em sua volta ao 
Brasil. Cúria e prefeitura estão 
condenadas pela Justiça a bancar 
as obras do tombamento. Mas 
pelo visto estão esperando o 
tombamento literal...
MODELO DO 2º BEC - Alunos do 
Curso de Engenharia da EsAO 
- Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais; vieram a Pinda, participar 
de ‘Exercício no Terreno de 
Operações de Transposição de 
Curso d’água’, no 2º Batalhão 
de Engenharia de Combate. A  
comitiva de instrução, contou com 
a presença do tenente-coronel 
Henrique Vidal Lopez Pedrosa, 
comandante do curso, e futuro 
comandante do Batalhão Borba 
Gato. Destreza dos militares 
do Batalhão, no planejamento 
e na montagem dos Pontos 
de Observação e também da 
operacionalidade dos militares 
da Companhia de Engenharia de 
Pontes, no lançamento e operação 
da Equipagem de Portada Ribbon 
Bridge. Competência admirada e 
aplaudida...
MUDANÇA DE COMANDO – O 
Tenente-coronel Henrique Vidal 
Lopez Pedrosa já serviu aqui. Será 
o novo comandante do 2º Bec e da 
Guarnição Federal do Exército em 
Pindamonhangaba. Tempos atrás 
substituiu o Coronel Conrado no 
comando da 12ª Companhia de 
Combate Leve, quando era capitão, 
em 2012. Agora ficará no lugar do 
Coronel Conrado no Batalhão, a 
partir de dezembro. Conrado é um 

oficial que estabeleceu grande 
comunicação com a imprensa 
e com a comunidade. Apoiou 
várias operações em benefício 
da população. Principalmente 
agora nessa fase de pandemia. 
Parte para nova missão no Rio de 
Janeiro, no CPEAEX, no Círculo 
Militar da Praia Vermelha... Vai 
deixar saudade...
N A  B O C A  D O  P O V O  – 
Proximidade das eleições agita 
o Povo nas ruas e dir ige a 
atenção do eleitorado para o 
Programa ‘Bastidores da Política’, 
pela Vale Ver TV, agora com Zé 
Roberto e Abdala Salomão, já 
que Frangão teve de se afastar, 
por ser candidato a vereador pelo 
‘Podemos’. Ao que parece, já 
estão formadas duplas à prefeito: 
Isael e Piorino; Vito Ardito e Rafael; 
Luis Rosas e João Ribeiro; e o 
professor Deotônio, cujo nome do 
vice desconheço. O PT tinha dois 
candidatos: Gugu Melo e Herivelto 
Vela. Mas resolveram emplacar 
candidaturas à vereança. E, ao 
que tudo indica, o partido deve 
liberar o apoio a qualquer das 
chapas majoritárias...
OBRIGADO DORIA – Um apelo 
ao Rafael Goffi, candidato a 
prefeito ou vice. Em nome de 
sua amizade com o governador, 
cobre dele um olhar para Pinda. 
Doria com seu terno justinho e 
calça apertadinha, ampliou para 
dez mil as vagas no programa 
que dá curso e bolsa de R$ 330 
por mês para desempregados em 
todo Estado. Ao que fui informado, 
nenhuma para Pindamonhangaba. 
Esse PSDB, pior que no tempo do 
Geraldo. Haja Deus...
POLÍCIA EM AÇÃO – Durante 
patrulhamento no bairro Vila 
Love lo ,  em Cruze i ro ,  PMs 
avistaram homens em atividade 
suspeita no campo de futebol. A 
conferência confirmou. A polícia 
flagrou com o grupo: cocaína, 
maconha e celulares furtados. Um 
dos rapazes, ainda sob vapores, 
entrou em luta corporal com os 
policiais, e depois invadindo uma 
residência onde foi preso.
TRAFICANTE DO CHEVETTE 
VERMELHO – Moradores do 
Campo do Galvão, em Guará 
denunciaram integrantes de um 
chevette vermelho que faziam 
disparos contra estabelecimentos 
comerciais da Avenida Juscelino 
Kubistchek. Quando o veículo ia 
ingressar no Condomínio Santa 
Mônica o condutor foi abordado. 
Na revista, a polícia apreendeu 
cocaína, pedras de crack e 
dinheiro. Caso encaminhando à 
delegacia...
VENDA À PORTA DA ESCOLA – 
Ronda escolar pegou em flagrante 
um rapaz vendendo cocaína, 
maconha e crack a garotada do 
colégio na Vila Geni, em Lorena. 
Traficante ainda tentou fugir, 
abandonando a sacola com a 
droga na linha férrea. Foi preso 
em flagrante...
DINHEIRO E MUNIÇÃO – 
Pol íc ia  Rodoviár ia  Federa l 
apreendeu quase R$ 1 milhão 
em dinhei ro v ivo no fundo 
falso de um Audi A-8 na Dutra, 
altura de Pindamonhangaba. A 
desconfiança dos policiais foi 
consequência do comportamento 
do motorista, de 47 anos, dirigindo 
em alta velocidade e fazendo 
ultrapassagens pelo acostamento. 
Confessou que aceitou ganhar R$ 2 
mil para levar o dinheiro, do Rio a um 
Shopping de São Paulo. No carro 
foi encontrada, também, munição 
para fuzil. Sem comprovação da 
origem do dinheiro, foi preso e tudo 
foi encaminhado pela PRF à Polícia 
Federal... 
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O prédio utilizado pelo Sesi nos últimos 26 anos em Lorena, que teve devolução oficializada na última sexta-feira e terá outro destino, segundo a secretaria de Educação

O novo complexo educacional do Sesi, em Lorena. Com R$ 18 milhões e 6 mil m² de área 
construída, a unidade deve ampliar a atuação na cidade, com uma sala a mais do 6º ao 9º ano. A área de 20 mil m², 
avaliada em cerca de R$ 3 milhões, foi doada pela família da vice-prefeita, Marietta Bartelega (DEM), em 2012. O prédio 
está pronto, aguardando as determinações do Governo do Estado para retomar as aulas presenciais, já na nova sede. Na 
foto, o prefeito Fábio Marcondes e o presidente da entidade Paulo Skaf, com membros da diretoria em visita ao prédio.

Rafaela Lourenço
Lorena

Após seis anos de tramita-
ção e obras, a nova sede do 
colégio Sesi, em Lorena, está 
concluída. O prédio público, 
utilizado por 26 anos, foi 
entregue à Prefeitura com a 
doação de aproximadamente 
R$ 83 mil em mobiliário. O 
local segue monitorado pela 
Guarda Civil Municipal e 
gerenciado pela secretaria 
de Educação.

A Prefeitura divulgou o 
recebimento do espaço na 
última sexta-feira (14), após 
26 anos de parceria com 
Sesi, mediante uma conces-
são administrativa que o co-
légio renovava anualmente 
para utilizar o local de forma 
gratuita. Como a nova sede, 
localizada à rua Epitácio 
Santiago, no Centro foi con-
cluída, a gestão não precisou 
renovar a concessão.

Segundo o secretário de 
Negócios Jurídicos, Adriano 
Aurélio dos Santos, o Exe-
cutivo sempre manteve um 
ótimo relacionamento com a 
equipe Sesi, o que salienta a 
doação de todo o mobiliário 
como mesas, cadeiras, mesas 
de computador e armários. 
“Eles estão deixando a escola 
em excelentes condições 
e com tudo mobiliado. Fi-
zeram a doação de todo o 
mobiliário pra gente, inclu-
sive da sala de informática. 
Estamos recebendo o prédio 
exatamente como estava 
sendo utilizado”, destacou 
Santos, citando uma relação 
de 67 páginas devidamente 
identificadas para somar ao 
patrimônio público.

Com um investimento de 
R$ 18 milhões, o complexo 
educacional foi construído 
em uma área total de 20 
mil m², avaliada em R$ 2,7 
milhões doada pela família 
da vice-prefeita, Marietta 
Bartelega (DEM), em 2012 à 
Prefeitura. Dois anos depois 

Com R$ 18 milhões, Sesi conclui nova 
sede e devolve prédio público a Lorena
Complexo educacional aguarda Estado para iniciar atividades na cidade

o terreno foi repassado à 
Fiesp (Federação das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo), em contrapartida à 
implantação do Sesi.

Segundo a Comunicação 
do Sesi-SP, a nova unidade 
contará com uma sala a mais 
do 6º ao 9º ano, e ainda 
não tem data definida para 
início das atividades devido 
a pandemia. “Seguiremos 
todas as orientações das au-
toridades e retornaremos, já 
para o prédio novo, tão logo 
seja possível e autorizado, 
seguindo os protocolos de 
segurança, o que até o mo-
mento ainda não se pode 
precisar” (trecho da nota).

Sobre a possibilidade da 
geração de oitenta vagas 
diretas de emprego, anuncia-
da por Paulo Skaf à equipe 
do Jornal Atos em junho de 
2018, a informação não foi 
confirmada até o fechamen-
to desta matéria.

Para melhorar infraestru-
tura do espaço, a Prefeitura 
fará o nivelamento da área 
em frente à escola, limpeza 
e colocação de BGS (Brita 
Graduada Simples).

A destinação do prédio 
público devolvido ainda será 
definida pelo prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) 
e o secretário de Educação 
Lucio Tunice.

Volta às aulas – A reaber-
tura das escolas da rede pú-
blica e privada no estado de 
São Paulo foi adiada para 8 
de outubro. O anúncio do go-
vernador João Doria (PSDB), 
feito no último dia 7, destaca 
que as cidades que estiverem 
há 28 dias na fase amarela 
do Plano São Paulo poderão 
antecipar atividades como 
reforço escolar, a partir do 
dia 8 de setembro. A medi-
da prevê o retorno às aulas 
mediante autorização dos 
pais e responsáveis. Cada 
município terá autonomia 
para determinar as regras 
de reabertura das unidades 
escolares.

Fotos: Divulgação Sesi

Sala destinada a pesquisas e interação para gruposLaboratório de tecnologia e incentivo a projetos Espaço-estudo em conceito moderno de integração

Hall de entrada, seguido da recepção com acesso às torres Espaços harmoniosos que se integram sem perder a privacidade

Unidade antiga é entregue à Prefeitura com mobiliário avaliado em R$ 83 mil
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Novo Marco Regulatório destrava 
investimentos e garante avanços 
no saneamento básico do Brasil
Em meio a pandemia, novo marco busca modernizar e universalizar os serviços

Da Redação
Guaratinguetá

 Diante de um grande de-
safio mundial que é conter 
a pandemia da Covid-19, 
países subdesenvolvidos 
sofrem ainda mais com a 
falta de saneamento básico, 
fator que contribui direta-
mente para o alastramento 
de doenças. O simples ato 
de lavar as mãos com água 
e sabão, um dos principais 
aliados contra o coronaví-
rus, não pode ser realizado 
por mais de 35 milhões de 
cidadãos brasileiros que não 
têm acesso à água tratada. 
Os números são do Sistema 
Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS 
2018).

Com o intuito de mudar 

essa realidade e após mais 
de dois anos de debates 
no Congresso Nacional, o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancionou 
o Novo Marco Regulatório 
do Saneamento, lei nº 9.984, 
que visa universalizar e 
qualificar a prestação de ser-
viços do setor. A meta prin-
cipal do Governo Federal é 
alcançar a universalização 
até 2033, garantindo que 
99% da população brasileira 
tenha acesso à água potável 
e 90% ao tratamento e a 
coleta de esgoto.

O Novo Marco prevê re-
gras que visam fomentar 
investimentos privados, 
estimulando a livre concor-
rência e a sustentabilidade 
econômica dos serviços. 
De acordo com a Sindcon 

- Sindicato Nacional das 
Concessionárias Privadas 
de Serviços Públicos de 
Água e Esgoto, apenas 6% 
das companhias de água e 
esgoto do país são privadas. 
No entanto, elas atendem 
9% da população nacional 
e são responsáveis por 20% 
dos investimentos no setor.

Para o diretor da Gua-
ratinguetá Saneamento, 
Eduardo Caldeira, a empresa 
possui um contrato de PPP 
(Parceria Público Priva-
da) de esgoto com a SAEG 
(Companhia de Serviço de 
Água, Esgoto e Resíduos de 
Guaratinguetá). “O grande 
desafio que as instituições 
governamentais enfrentam, 
principalmente em países 
pobres ou emergentes, é o 
de disponibilizar serviços 
básicos de qualidade e de 
forma universal utilizando 
apenas recursos próprios. 
O novo Marco Regulatório 
para o Saneamento no Brasil 
reconhece a necessidade 
de trazer o setor privado 
para suprir a dificuldade 
das empresas públicas em 
viabilizar investimentos e 

gerir os serviços de forma 
adequada”.

De acordo com o Instituto 
Trata Brasil, quase 100 mi-
lhões de brasileiros não têm 
acesso a serviços básicos de 
coleta de esgoto. Em Guara-
tinguetá a cobertura de afas-
tamento e coleta de esgoto 
representa um índice de 
92%. A falta de investimento 
em água e esgoto afeta dire-
tamente os indicadores de 
saúde, educação, valorização 
ambiental e produtividade 
dos brasileiros.

“A Iguá Saneamento, em-
presa que controla a Gua-
ratinguetá Saneamento, tem 
como compromisso investir 
na universalização dos ser-
viços de saneamento básico 
nos municípios onde atua. 
Exemplo claro de parceria 
de sucesso é a nossa PPP de 
esgoto em Atibaia, onde se-
guimos com diversas obras 
de esgotamento sanitário 
que colocam a cidade mais 
próxima da universalização. 
Os investimentos privados, 
naquele município, já ul-
trapassam 60 milhões de 
reais”, concluiu Caldeira.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação: 

Tomada de Preço n° 20/2020 - Proc. Nº 354/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 20/2020 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção 
de casa para caseiro, localizada no Campo Vila Geny, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra. A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico 
e após análise dos documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos 
requisitos de habilitação do Edital, decide que as empresas CARLOS PEREIRA ARAUJO
CONSTRUÇÃO e OSAKA CONSTRUTORA EIRELI foram HABILITADAS.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2020 AO TERMO DE 

COLABORAÇÃO Nº 03/2019 - APAE
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena - APAE, CNPJ nº 51.785.590.001/46, por 
meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de 
Apostilamento 01/2020, que tem como objetivo a adequação de suas atividades ao 
cenário atual da Pandemia da COVID-19, bem como a inclusão da possibilidade de 
aquisição de cestas básicas e a autorização para a utilização do saldo remanescente 
no valor de R$ 16.837,87 (dezesseis mil e oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e sete 
centavos). A presente modificação não importa em alteração do valor global do Termo 
de Colaboração 03/2019. Data de assinatura: 20/08/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2020 AO TERMO DE 

COLABORAÇÃO Nº 11/2019 – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, resolve modificar unilateralmente 
o Termo de Colaboração nº 11/2019, conforme Processo nº 9594/2019, baseado no 
art. 43, II, do Decreto Municipal nº 7.095/17, que regulamenta a Lei 13.019/2014. As 
modificações no Plano de Trabalho da OSC Serviço de Obras Sociais - SOS, CNPJ nº 
51.783.850/0001-44, tem como objetivo adequá-lo à situação da Pandemia de Covid-19, 
com a autorização para a utilização do saldo remanescente no valor de R$ 16.472,43 
(dezesseis mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos) de 
acordo com a alteração no cronograma de desembolso a fim de autorizar a aquisição de 
material de consumo, kits de limpeza e de higienização e cestas básicas para famílias 
em vulnerabilidade social, porém sem alteração do valor global do respectivo Termo. As 
demais cláusulas permanecem inalteradas. Data de assinatura: 20/08/2020.

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
Portaria 21.815/2020 - Instauração de Sindicância em face do servidor Renato Silva 
Almeida, matrícula:5394. Portaria 21.816/2020 - Instauração de Sindicância em face do 
servidor Renato Willian dos Santos, matrícula:5405. Portaria 21.814/2020 - Retificação 
da Portaria 21.751/2020 de instauração de Sindicância em face do servidor Nathan 
Mascarenhas Junior, matrícula:5734. Portaria 21.813/2020 - Retificação da Portaria 
21.742/2020 de instauração de Sindicância em face do servidor José Carlos de Paula, 
matrícula:4608.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 49/2020 – PROC. Nº 341/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento ao 
Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de equipamentos (termômetro, infravermelho e oxímetro 
de dedo), para utilização nas unidades de saúde, conforme necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ Nº: 73.856.593/0001-66
Vencedor dos itens: 01,05,21,23,41,51,53,63,91,101,155,169,189,253,269,275,279,283,301,315, 
331,335,347
Valor Total: R$ 354.799,50 (trezentos cinquenta e quatro mil setecentos noventa e nove reais e cinquenta 
centavos)
EMPRESA: CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI, CNPJ Nº: 24.586.988/0001-80
Vencedor dos itens: 02,06,08,14,22,26,28,32,34,54,62,66,70,72,74,98,108,112,122,124,132,140, 166,
170,184,196,201,202,204,206,223,242,244,258,268,298,316,322,332, 338,360,362,366,367, 370, 372
,373,381,382,390,392,396,398,408,418,420,422
Valor Total: R$ 147.520,55(cento quarenta e sete mil quinhentos e vinte reais cinquenta e cinco centavos)
EMPRESA: INOVAMED COM. DE MEDICAMENTO LTDA, CNPJ Nº:12.889.035/0001-02
Vencedor dos itens: 03,07,13,27,65,95,141,159,161,197,225,226,255,257,281,307, 345,387,417
Valor Total: R$ 146.275,50(cento quarenta e seis mil duzentos setenta e cinco reais e cinquenta centavos)
EMPRESA: LEANDRO DE MELO F. NARCISO EPP, CNPJ Nº:15.395.501/0001-91
Vencedor dos itens: 04,10,18,30,38,40,42,48,49,50,64,68,78,84,86,90,110,114,116,120,125, 126, 
128,134,135,136,138,142,144,154,162,167,168,172,174,178,180,182,188, 190,194,198,208, 218, 
222,230,232,238,239,240,254,262,263,264,272,274,276,278, 282,286,288,290,292,294,296, 306, 
314,318,329,330,334,336, 344, 354
Valor Total: R$ 417.490,10(quatrocentos e dezessete mil quatrocentos e noventa reais e dez centavos)
EMPRESA: COMERCIAL CIRÚR.RIOCLARENSE LTDA, CNPJ Nº:67.729.178/0001-49
Vencedor dos itens:09,15,37,61,119,121,205,215,241,319,365,423,424,425,426
Valor Total: R$ 129.104,00(cento vinte e nove mil cento e quatro reais)
EMPRESA: MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº:00.874.929/0001-40
Vencedor dos itens:11,57,99,100,157,321
Valor Total: R$ 19.419,00(dezenove mil quatrocentos e dezenove reais)
EMPRESA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME, CNPJ Nº:45.651.775/0001-65
Vencedor dos itens:12,20,46,58,76,96,118,156,210,300,320,357,358
Valor Total: R$ 103.151,00(cento e três mil cento cinquenta e um reais)
EMPRESA: CENTROVALE SOLUÇÕES P/ SAÚDE EIRELI EPP, CNPJ Nº:53.611.125/0001-14
Vencedor dos itens:16,36,52,106,158,224,228,346,350,368,388,410,414,416
Valor Total: R$ 45.081,60(quarenta e cinco mil oitenta e um reais e sessenta centavos)
EMPRESA: CIAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Nº:05.782.733/0001-49
Vencedor dos itens:17,19,105,123,229,231,233,235,303,317
Valor Total: R$ 264.192,00(duzentos sessenta e quatro mil cento noventa e dois reais)
EMPRESA: N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, CNPJ Nº:16.838.363/0001-30
Vencedor dos itens: 24,60,79,80,81,82,87,88,92,93,94,102,103,104,146,148,149,150,151,152, 160, 163
,164,181,192,216,219,220,246,248,250,251,252,256,260,261,265,266,270,280,284,302,308, 
310, 311,312,339,340,348,351,352,353,374,393,394,400,412
Valor Total: R$ 283.393,00(duzentos oitenta e três mil trezentos noventa e três reais)
EMPRESA: SOMA/SP PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº:05.847.630/0001-10
Vencedor dos itens: 25,59,69,73,75,111,129,130,133,147,173,183,187,217,309,361, 385, 386, 389, 
391,401,402,407,409,411,419,421
Valor Total: R$ 88.297,00(oitenta e oito mil duzentos noventa e sete reais)
EMPRESA: QUALITY MEDICAL COM. DIST. MED. LTDA EPP, CNPJ Nº:07.118.264/0001-93
Vencedor dos itens:29,55,56,127,175,176,191,199,200,379,380,399,405,406,415
Valor Total: R$ 75.002,40(setenta e cinco mil dois reais e quarenta centavos)
EMPRESA: CENTERMEDI – COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº:03.652.030/0001-70
Vencedor dos itens:31,33,139,207,285,291,395
Valor Total: R$ 33.282,00(trinta e três mil duzentos oitenta e dois reais)
EMPRESA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, CNPJ Nº:01.140.868/0001-50
Vencedor dos itens:35,83,85,89,193,245,271,299,377,378,403,404
Valor Total: R$ 79.830,00(setenta e nove mil oitocentos e trinta reais)
EMPRESA: DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXPORTAÇÃO, CNPJ Nº:04.027.894/0001-64
Vencedor dos itens:39,43,45,107,247,249,337
Valor Total: R$ 131.916,00(cento trinta e um mil novecentos e dezesseis reais)
EMPRESA: BR SUL DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ Nº:21.438.123/0001-89
Vencedor dos itens:44,234,236,304,364
Valor Total: R$ 24.785,00(vinte e quatro mil setecentos oitenta e cinco reais)
EMPRESA: ACÁCIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº:03.945.035/0001-91
Vencedor dos itens:47,97,153,177,227,267,333,369,375,376
Valor Total: R$ 25.126,70(vinte e cinco mil cento vinte e seis reais e setenta centavos)
EMPRESA: ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPITALAR, CNPJ Nº:09.192.829/0001-08
Vencedor dos itens:67,343
Valor Total: R$ 3.210,00(três mil duzentos e dez reais)
EMPRESA: FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº:14.271.474/0001-82
Vencedor dos itens:71,277,289,293,297,323,324,349,363,371,397
Valor Total: R$ 43.632,00(quarenta e três mil seiscentos trinta e dois reais)
EMPRESA: DROGAFONTE LTDA, CNPJ Nº:08.778.201/0001-26
Vencedor dos itens:77,113,137,145,171,203,221,359
Valor Total: R$ 86.550,00(oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais)
EMPRESA: EMS S/A, CNPJ Nº:57.507.378/0003-65
Vencedor do item:109
Valor Total: R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais)
EMPRESA: PORTAL LTDA, CNPJ Nº:05.005.873/0001-00
Vencedor dos itens:115,117,131,195,295,395
Valor Total: R$ 46.986,00(quarenta e seis mil novecentos oitenta e seis reais)
EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA, CNPJ Nº:11.260.846/0001-87
Vencedor dos itens:143,209,287,413
Valor Total: R$ 8.610,00(oito mil seiscentos e dez reais)
EMPRESA: FUTURA COM. DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA, CNPJ Nº:08.231.734/0001-93
Vencedor dos itens:165,179,211,212,237,259,313,355,356
Valor Total: R$ 52.251,00(cinquenta e dois mil duzentos cinquenta e um reais)
EMPRESA: BIOHOSP PROD HOSPITALARES S/A, CNPJ Nº:18.269.125/0001-87
Vencedor do item:273
Valor Total: R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS

Pregão Presencial nº 49/2020 – Processo nº 341/2020
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens nºs 185,186,213,2
14,325,326,327,328,341,342,383 e 384 do Pregão Presencial nº 49/2020, Processo nº 
739/2019 que tem por objeto a Aquisição de medicamentos e demais objetos da Atenção 
Básica. Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no 
horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, 
situada à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena-SP.

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:
BRUNO WANDERLEY DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão turismólogo,
estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 27 de
agosto de 1982, residente e domiciliado Rua Cônego Tobias, nº 235, Alto do Tabaú,
Pindamo-nhangaba SP, filho de SIDNEY DA SILVA e FRANCILENE WANDERLEY
DA SILVA.
GLAUCO ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireiro, estado
civil solteiro, de 31 anos de idade, nascida em Caçapava-SP, no dia 17 de junho de
1989, residente e domiciliada Rua Cônego Tobias, nº 235, Alto do Tabaú,
Pindamonhangaba SP, filha de SILVIO CESAR ALVARENGA e SUSANA APARECIDA
ALVARENGA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEFFERSON MARINHO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil divorciado, de 53 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 30 de maio de 1967, residente e domiciliado Rua Doutor Monteiro de Godoy, nº 81,
Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filho de JESU MARINHO DA CRUZ e
DALVA CABRAL DA CRUZ.
GIOVANNA DE ASSIS MORAIS, de nacionalidade brasileira, profissão empresária,
estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 07 de dezembro de 1973, residente e domiciliada Rua Doutor Monteiro de Godoy,
nº 81, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO PEDRO DE
MORAIS e MARIA LUIZA DE ASSIS MORAIS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4
e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILSON LAGO ALVES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
28 de agosto de 2001, residente e domiciliado Rua Luiz Claudio Cesar, nº 202,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de WILSON ALVES DE SOUSA e MARTA
ROZARIA DO LAGO.
JOICELENE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de outubro de 1997, residente e domiciliada Avenida Tenente-Coronel Manoel
Pereira dos Santos, nº 580, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de AGNALDO
APARECIDO DA SILVA e ROSENÉIA APARECIDA MARTINS DA SILVA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO JOSÉ CASTRO MENDES, de nacionalidade brasileira, profissão supervisor
eletrico, estado civil viúvo, de 65 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 06
de abril de 1955, residente e domiciliado Rua Dr. Eloy Chaves, nº 157, Alto do Tabaú,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ GERALDO DE CARVALHO MENDES e DAISY
CASTRO MENDES.
SUELI APARECIDA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentada,
estado civil solteira, de 65 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 03 de
abril de 1955, residente e domiciliada Rua Dr. Eloy Chaves, nº 157, Alto do Tabaú,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ PACIFICO PEREIRA FILHO e MARIA
APARECIDA JUNIOR PEREIRA. 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, 14 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO PEREIRA TAVARES, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de
manutenção, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Elói Mendes-MG,
no dia 10 de dezembro de 1991, residente e domiciliado Rua Antonia Marcondes de
Oliveira Godoy, nº 69, Condominio Residencial Real Ville, Mombaça, Pindamonhangaba
SP, filho de RAIMUNDO TAVARES e MARIA GORETTI ROQUE PEREIRA TAVARES.
LARISSA ZAMBONI LOBO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Além Paraíba-MG, no dia 15 de março
de 1996, residente e domiciliada Rua Antonia Marcondes de Oliveira Godoy, nº 69,
Condominio Residencial Real Ville, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de SERGIO
LUIZ DO COUTO LOBO e MARLEI DE MORAIS ZAMBONI LOBO. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS AURELIO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão servente, estado
civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 30 de julho de 1997,
residente e domiciliado Rua Geraldo de Almeida, nº 43, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filho de JOSÉ MARCOS PEREIRA FILHO e NEUSA APARECIDA JOANA.
JENNIFER ARIANE CORREIA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de fevereiro de 1996, residente e domiciliada Rua Geraldo de Almeida, nº 43,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO SERGIO CORREIA e SIMONE
MARA RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LAURO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
jornalista, estado civil divorciado, de 51 anos de idade, nascido em Ibitinga-SP, no dia
15 de abril de 1969, residente e domiciliado Rua Maria Baruki Samahá, nº 101,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de DALVIO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
e EUNICE DE OLIVEIRA CAMARGO.
EDNA BONIFÁCIO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
setembro de 1984, residente e domiciliada Rua Maria Baruki Samahá, nº 101, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO DE JESUS e MARIA TEREZA DE JESUS.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL DE ALMEIDA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquinas, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 05 de outubro de 1997, residente e domiciliado Rua José Samahá, nº 150,
Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho de FABIO BENEDITO SALGADO
FERREIRA e WANDERLEIA DE ALMEIDA FERREIRA.
KAREN LEMES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
27 de fevereiro de 1999, residente e domiciliada Rua José Samahá, nº 150, Parque
das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filha de MAGNO JOSE DA SILVA e SILVIA
HELENA LEMES ROSA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ENIO PETER GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão polidor, estado civil
divorciado, de 41 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 27 de julho de 1979,
residente e domiciliado Rua Jambolão, nº 92, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP,
filho de LUZIA GOMES.
DAYANE DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
outubro de 1991, residente e domiciliada Rua Jambolão, nº 92, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO MARIANO DE SOUZA e IRENE
DOMINGOS DA SILVA SOUZA. 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, 18 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IGOR DIOGO LOPES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão controlador de
acesso, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Ubatuba-SP, no dia 16
de maio de 1996, residente e domiciliado Rua Doutor Felisberto Pinto Monteiro, nº
124, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de MARCELO DIOGO DOS SANTOS
e MARIA ELOISA DE MORAIS LOPES.
CARLA EDUARDA RIBEIRO PORFIRIO, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 28 de janeiro de 1997, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes,
nº 240, bloco 1A, apto 201, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de
CARLOS ALBERTO PORFIRIO e GABRIELA RIBEIRO. 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 agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL HILÁRIO BEZERRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
de eletricista, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Paulo Afonso-
BA, no dia 06 de janeiro de 1995, residente e domiciliado Avenida Vereador Alfredo
Molinari, nº 275, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de CÍCERO JOSÉ
LIMA DOS SANTOS e SIVONE MARIA BEZERRA SANTOS.
DENILZA DE HOLANDA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 07 de
janeiro de 1993, residente e domiciliada Avenida Vereador Alfredo Molinari, nº 275,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de VALDEMAR BARBOSA DE
ARAUJO e MARGARIDA MARIA DE HOLANDA ARAUJO. 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 agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BENEDITO ANTONIO DA LUZ, de nacionalidade brasileira, profissão ferramenteiro,
estado civil divorciado, de 45 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 29 de
março de 1975, residente e domiciliado Rua Eduardo da Silva Neto, nº 650, Jardim
Ma-riana, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO DA LUZ e BENEDITA HELENA
DA LUZ.
VANDERLEIA PATRICIA GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil viúva, de 46 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25
de setembro de 1973, residente e domiciliada Rua Eduardo da Silva Neto, nº 650,
Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO GOMES e MARIA IRACEMA
DE FATIMA GOMES. 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, 19 de agosto de 2020.
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Pinda registra menor taxa 
de letalidade de Covid-19
Com índice de 1.9 mortes e 1.511 casos desde o início da
pandemia, cidade tem o melhor desempenho da região

Pindamonhangaba regis-
trou, nesta semana, o menor 
índice de mortalidade causada 
pelo novo coronavírus desde 
o começo da crise sanitária. 
O município é o primeiro do 
ranking da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) e o 
levantamento faz comparativo 
com os boletins emitidos pelas 
secretarias de Saúde.

Pinda tem 1.9 de índice de 
mortalidade, constituindo trin-
ta casos fatais da doença. Em 
sequência estão São Sebastião 
e São José dos Campos (2.7), 
Taubaté (2.9), Ubatuba (3.0), 
Guaratinguetá (3.2), Campos 
do Jordão (3.5) e Lorena (3.6). 
A média estadual é de 3.8%, 
enquanto a nacional é de 3.2.

De acordo com a secretaria 
de Saúde, o resultado pode 
estar atrelado às medidas de 
contenção da doença que a 
pasta tem tomado, como a 
testagem de todos os pacien-

tes que apresentam sintomas 
característicos do vírus, além 
da internação precoce em situa-
ções e sinais de agravamento. A 
pasta estima que, desde março, 
cerca de seis mil análises foram 
realizadas, com 1.490 positiva-
das. Há ainda a expectativa de 

totalizar 16 mil testagens, após 
a doação de dez mil testes.

Para o tratamento específico 
da doença, a cidade dispõe 
de 15 leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) na rede 
pública, e quarenta intermedi-
ários. O município comemorou 

ainda a recuperação de 995 
moradores, o que constitui 63% 
dos infectados. Atualmente, 11 
pessoas seguem internadas 
para tratamento especializado, 
sendo seis delas na UTI. Outras 
475 seguem isoladas para a 
contenção do vírus.

Leito equipado com respirador e monitoramento destinado ao tratamento do novo coronavírus

Foto: Arquivo Atos

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 033/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de uma carroceria de 
madeira aberta, uma carreta reboque para veículos tipo "asa delta" e uma carreta reboque 
aberta tipo "fazendinha", conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo 
I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 08/09/2020, às 09:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração 
de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), 
deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, 
os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, 
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados 
no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, 
Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal 
no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 21 de agosto de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto, convoca todos os integrantes da categoria 
econômica por ela representada, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 31 de agosto de 2020, às 10 horas, 
em sua sede social, nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 
1) Negociação Coletiva com as entidades representativas da categoria 
profissional dos comerciários em toda base representada por este 
sindicato na respectiva data-base; 
2) Negociação Coletiva com as entidades representativas das categorias 
profissionais diferenciadas nas respectivas datas-bases; 
3) Negociação Coletiva com a entidade representativa da categoria 
profissional dos empregados em entidades sindicais do comércio; 
4) Outorga de poderes ao Presidente da Entidade para negociar com as 
categorias profissionais acima elencadas; 
5) Discussão e aprovação de contribuição destinada ao custeio das 
negociações coletivas de trabalho. 
6) Discussão e aprovação da contribuição assistencial, prevista na alínea 
“e”, do artigo 513 da CLT, para o custeio do processo negocial e das 
atividades sindicais. 
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de participantes para 
a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia Geral 
será realizada duas horas após, em segunda convocação, com o quorum 
legal.  
Lorena, 25 de Agosto de 2020. 

Sindicato do Comércio Varejista de Lorena 
  
 

Acidente na ‘Estrada Velha’ deixa 
quatro jovens mortos em Lorena
Carro colide contra traseira de caminhão; uma jovem segue internada

A quarta passageira das 
cinco pessoas que estavam 
em um carro envolvido em 
um acidente, na manhã desta 
sexta-feira (21), no trecho de 
Lorena da Rodovia Prefeito 
Aristeu Vieira Vilela, morreu 
nesta tarde, no hospital Frei 
Galvão, em Guaratinguetá. O 
veículo onde estavam os cin-
co jovens se chocou contra a 
traseira de um caminhão na 
Estrada Velha entre as duas 
cidades.

No momento do aciden-
te, três jovens morreram. 
De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, o acidente 
ocorreu por volta das 8h 
na pista sentido Lorena da 
rodovia SP-62, quando a 
condutora do carro modelo 
Ford Ka perdeu o controle 
em uma curva, na altura do 
km 182, e chocou a lateral 
do veículo contra a traseira 
de um caminhão, que estava 
estacionado no acostamento.

Com a força da batida, os 
cinco ocupantes do veículo 
de passeio ficaram presos nas 
ferragens. Acionado, o Corpo 
de Bombeiros precisou uti-
lizar alicates especiais para 
cortar a lataria do automóvel 
para resgatar as duas mulhe-
res que ainda estavam com 
vida e retirar os corpos de um 

Da Redação
Lorena

rapaz e outras duas jovens.
As duas sobreviventes fo-

ram encaminhadas às pres-
sas ao Hospital Frei Galvão 
de Guaratinguetá, em estado 
grave, mas uma delas não 
suportou os ferimentos e 
faleceu horas depois.

Em depoimento, o condutor 
do caminhão informou que 
estava estacionado no acosta-
mento enquanto atendia uma 
ligação no celular quando 

sentiu o impacto da colisão 
na traseira do automóvel.  

O acidente foi flagrado pela 
câmera de videomonitora-
mento de uma propriedade 
rural às margens da ‘Estrada 
Velha’. As imagens mostram 
que chovia no momento da 
batida e que o carro derrapou 
durante uma curva em frente 
Valle Hotel.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou ao Corpo de 

Bombeiros e a Polícia Rodo-
viária Estadual a confirmação 
das identidades das vítimas 
fatais, que tinham entre 20 e 
23 anos, mas o pedido não foi 
atendido até o fechamento 
desta edição. As vítimas fatais 
seriam  Gabrielle Cavalcante, 
Rayssa Oliveira, Flávio Hen-
rique Nogueira e Rayane 
Helen. A quinta ocupante do 
veículo segue internada no 
hospital Frei Galvão.

Trabalho da equipe de socorro após acidente que deixou quatro mortos na estrada que liga Lorena a Guaratinguetá

Foto:Divulgação Corpo de Bombeiro

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:
WILLIAN DA SILVA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de junho
de 1989, residente e domiciliado Rua Salatiel Rodrigues da Fonseca, nº 40, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de ADRIANA DA SILVA LEITE.
JENIFER DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de outubro
de 1999, residente e domiciliada Rua Salatiel Rodrigues da Fonseca, nº 40, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de SIDNEY DOS SANTOS e ANGELA MARIA ELOI.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
YAGO ARAUJO DOS SANTOS BISSOLI, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
de galvanizador, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de outubro de 1998, residente e domiciliado Avenida
Manoel César Ribeiro, nº 843, Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
ORLANDO BISSOLI e ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS.
STÉPHANIE CHRISTINE DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
cabeleireira, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de setembro de 1996, residente e domiciliada Avenida Manoel César
Ribeiro, nº 843, Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filha de ANDRE LUIS DOS
SANTOS e ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA TOLEDO. 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, 20 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ERICK MARCHIORI, de nacionalidade brasileira, profissão empilhadeirista, estado
civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de
outubro de 1976, residente e domiciliado Rua Attila Brotero de Assis, nº 121, Arco-
Íris, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MARCHIORI e NATALINA
AZEVEDO MARCHIORI.
FRANCISNEIDE EUSEBIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão caixa,
estado civil divorciada, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de janeiro de 1981, residente e domiciliada Rua Attila Brotero de Assis, nº 121, Arco-
Íris, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO EUSEBIO DA SILVA e
FRANCISCA MARIA DE LIMA. 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, 21 de agosto de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ RAPHAEL CEZAR GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de julho de 1999, residente e domiciliado Rua Regina Célia Pestana
César, nº 213, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de ANDRÉ DA SILVA
GONÇALVES e ANA LIGIA CEZAR.
GIOVANA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19
de junho de 1996, residente e domiciliada Rua Regina Célia Pestana César, nº 213,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de WILSON DOS SANTOS e DAYSE APARECIDA
VENTURA FERREIRA. 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, 21 de agosto de 2020.

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL 

O Presidente do Partido Social Cristão (PSC) do Município 
de Guaratinguetá/SP, na forma da legislação eleitoral vigente, conforme 
previsto na Resolução-TSE 23.624, capítulo VIII, Artigo 9º, Inciso III e do 
Estatuto desta Agremiação Partidária, Artigo 74, § 2º; convoca os 
Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto, para 
comparecerem à Convenção Municipal do PSC de Guaratinguetá, a ser 
realizada no dia 05 de setembro de 2020, com início às 10:00horas, e 
término às 13:00horas, no Plenário da Câmara Municipal de 
Guaratinguetá, desta cidade, para deliberação da seguinte 
ORDEM DO DIA: 

1. Escolha dos candidatos do Partido Social Cristão (PSC) 
de Guaratinguetá aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições 
majoritárias do próximo dia 15 de novembro; 

2. Escolha dos candidatos do Partido Social Cristão (PSC) 
de Guaratinguetá ao cargo de Vereador nas eleições proporcionais do 
próximo dia 15 de novembro; 

3. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 
partidárias; 

4. Sorteio dos respectivos números para os candidatos/candidatas ao 
cargo de Vereador/Vereadora do PSC de Guaratinguetá; 

5. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 
Guaratinguetá, 21 de agosto de 2020. 

 
Miguel Sampaio Junior 

Presidente Municipal do PSC de Guaratinguetá 
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Abandonada por Mota, construção 
de creche é concluída em Silveiras
Unidade inaugurada pelo prefeito Guilherme Carvalho soma investimentos de R$ 2 milhões

Atendendo uma antiga 
reivindicação de quase du-
zentas famílias de Silveiras, 
a Prefeitura inaugurou na 
última semana uma creche 
no bairro Geraldo Adão. Ini-
cialmente prevista para ser 
concluída durante a antiga 
gestão municipal, a constru-
ção da unidade educacional 
contou com um investimento 
de R$ 2,1 milhões.  

Da Redação
Silveiras

Contando com a presença 
do prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB), a cerimônia, 
restrita, de inauguração da 
creche Professora Tânia 
Maria dos Santos Sodero 
Gonçalves da Silva seguiu, 
na última sexta-feira (14), 
um rigoroso protocolo de 
segurança devido à pande-
mia do novo coronavírus 
(Covid-19).

Iniciada em 2015 pela 
antiga gestão de Silveiras, 
que era comandada pelo   

atual prefeito de Cachoeira 
Paulista, Edson Mota (PL), 
a obra deveria ter sido 
concluída num prazo de 
até um ano. Porém, para a 
insatisfação dos moradores 
do Conjunto Habitacional 
Geraldo Adão e de bairros 
próximos, a edificação foi 
paralisada por Mota no 
início de 2016 com apenas 
20% do serviço executado. 
Desta maneira, cerca de 
160 crianças, com idades 
entre 0 e 6 anos, continua-
ram obrigadas a frequentar 
uma creche provisória no 
Centro, que funcionava 
num prédio pequeno e que 
possuía diversos proble-

mas como infiltrações e 
aparecimento de animais 
peçonhentos.

Ao assumir o Executivo 
em 2017, Carvalho iniciou 
tratativas com o Governo 

do Estado para o término 
da obra. A iniciativa surtiu 
efeito, já que após um acor-
do entre as partes, foi defi-
nido que a construção seria 
retomada no fim de 2019, 
viabilizada através de um 
apoio estadual de R$ 1,640 
milhão e uma contrapartida 
municipal de R$ 460 mil.

Durante a inauguração da 
creche, o prefeito destacou 
a importância da entrega do 
aparelho público, que come-
çará a atender as crianças 
após a  pandemia. “Esta 
obra é motivo de muita 
alegria para todos nós, pois 
conseguimos atender um 
antigo pedido das famílias 
do Geraldo Adão, Centro 
e bairros próximos, que 
passarão a contar com uma 
creche ampla e moderna. 
Certamente, este local es-
truturado proporcionará 
aos educadores melhores 
condições de trabalho, re-
fletindo positivamente no 
aprendizado das crianças”.

Espaço amplo de refeitórios e recreação para as mais de 200 crianças

Fotos: Divulgação PMS

Prefeito Guilherme Carvalho em solenidade de inauguração da creche que vai atender 200 famílias

Hall de acesso a salas de aulas, seguido do espaço para descanso e berçário

Prefeito Guilherme Carvalho e vereadores durante visitação


