
Câmara aprova isenção
de pessoas com deficiência 
física no Zona Azul de Guará

A Câmara de Guaratinguetá aprovou de forma 
unânime o projeto que solicita isenção da cobrança 
da Zona Azul para pessoas com deficiência no muni-
cípio. Após a aprovação do PL, o documento seguiu 
para avaliação na Prefeitura, que deve sancionar a 
proposta. Em caso de veto, a medida vai para votação 
no Legislativo.
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Parquímetro da Santa Casa 
segue fora de operação após 
falhas em Guaratinguetá

Apresentando defeitos, o par-
químetro do estacionamento 
rotativo próximo à Santa Casa 
de Guará continua fora de ope-
ração. A cobrança pelas vagas 
da Zona Verde (que ficam pró-

ximas de hospitais da cidade) 
é feita de forma manual, com 
a aquisição dos talões e tíque-
tes diretos com os agentes da 
prestadora de serviço.
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Educação de Lorena ouve população 
sobre retomada de aulas presenciais

A Prefeitura de Lorena, 
por meio da secretaria de 
Educação, promove até este 
domingo (13) uma pesquisa 
de opinião pública em suas 
redes sociais com objetivo 
de ouvir a população sobre o 
retorno das aulas presenciais 
na cidade, paralisadas há 
cinco meses. De acordo com 
o cronograma do Governo do 
Estado, a previsão de retoma-
da permanece a partir do dia 
7 de outubro com até 35% dos 
alunos em forma de rodízio e 

adoção de protocolos sanitá-
rios contra disseminação do 
novo coronavírus. A cidade, 
que contabilizou até a última 
quinta-feira (3) 837 casos e 
29 óbitos vítimas da Covid-19, 
estuda possibilidades da rea-
bertura de redes estudantis. 
Segundo a supervisora de 
ensino da secretaria de Educa-
ção, Tatiana Rehm, o processo 
da decisão é vinculado aos pa-
receres do Governo Estadual 
e consulta pública.

Prefeitura promove consulta pública nas redes sociais até este domingo; setor planeja ações por ano letivo

Disputa pela Prefeitura 
deve contar com até 12 
concorrentes em Ubatuba

Contando com 72.678 elei-
tores, Ubatuba deve ter 12 
candidatos concorrendo nas 
urnas ao cargo de prefeito em 
15 de novembro. São cinco 
nomes a mais do que a última 
disputa eleitoral, em 2016, 
quando Délcio Sato (PSD) foi 
eleito. Desta vez, ele terá como 
parceira de campanha uma 
profissional ligada ao setor de 
maior foco em 2020, a saúde. 

Tentando seguir no comando 
do Executivo, Sato oficializou 
durante convenção partidária 
no último dia 5 a escolha da 
médica Dilei de Brito (PV) como 
sua vice. Eles participaram 
da convenção da coligação 
‘Ubatuba Seguindo Em Frente’, 
formada pelos partidos Cida-
dania, Podemos, PP, PSD, PV e 
Republicanos.
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Viva Pinda amplia o número 
de linhas de ônibus disponíveis

A empresa Viva Pinda, em 
conjunto com a Prefeitura, 
ampliou, o número de linhas 
urbanas em 54%. Desde março 

a frota estava reduzida devido 
à pandemia e risco de contágio 
dos passageiros.

Nave Sul da Basílica de Nossa Senhora da Aparecida; Santuário Nacional investe na internet para evitar aglomerações durante o 12 de Outubro 

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Santuário tem
novenas e missas 
virtuais para o 
12 de Outubro

Apesar de já realizar cele-
brações com presença de fiéis, 
sob restrições dos protocolos 
exigidos desde o final de julho, 
o Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida anunciou 
que vai apostar em missas vir-
tuais para evitar aglomerações 
no período anterior ao feriado 
da Padroeira, celebrado em 
12 de outubro. As medidas 
têm como foco a tentativa de 
evitar a presença de romeiros 
na data, o que elevaria o risco 
de contágio pelo novo coro-
navírus. Pág.  4

Santa Casa de 
Aparecida teme 
flexibilização
na economia

Pág.  4

Pinda reabre 
Museu após 
cinco meses 
de restrições

Após cinco meses fecha-
do devido às restrições de 
isolamento social, o Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina 
reabriu, na última quarta-feira. 
Os visitantes devem atender as 
medidas como uso de máscaras 
e distanciamento. Pág.  7

Manthiqueira 
se prepara para 
a Segundona

Na tentativa de repetir a 
campanha campeã de 2017, 
o Manthiqueira volta a apos-
tar em Nilmara Alves no 
comando técnico e planeja 
como driblar as dificuldades 
trazidas pela pandemia da 
Covid-19.
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Bastidores da Política

A REFORMA ADMINISTRATIVA 
SEXAGENÁRIA

Em 1995, o então Ministro da Ad-
ministração e Reforma do Estado, Luiz 
Bresser Pereira, iniciava seu artigo para 
a Revista Gestão & Políticas Públicas, da 
FGV (Fundação Getúlio Vargas), sobre 
a reforma administrativa: ”ficará como 
um marco do esforço de reconstrução do 
Estado brasileiro, como uma mudança 
decisiva para viabilizá-lo como um Es-
tado Social voltado para a garantia dos 
direitos sociais dos cidadãos, e habilitá-lo 
a competir em um mundo global”.

O ministro se referia a Reforma ge-
rencial do Estado brasileiro, no governo 
FHC.

Era 1995.
O ministro na sua competência acadê-

mica ressaltava que a reforma atenderia 
as grandes forças que moldaram a socie-
dade no século XX.

De um lado, a democracia social, que 
influenciou a nossa constituição, em que 
o Estado passou a garantir também os 
direitos sociais.

Para isso criou grandes serviços so-
ciais, o SUS e programas específicos de 

proteção à criança e a mulher (A Cons-
tituição de 88 garante o direito universal 
à saúde); a Lei de “Diretriz e Base da 
Educação”; com a criação de organismos 
financeiros de apoio ao custeio da educa-
ção; o Instituto da Seguridade Social; o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e 
tantos outros programas de proteção ao 
idoso e dependente.

Para tanto, estes serviços exigiriam 
que a administração pública fosse mais 
eficiente (A Constituição de 88 em seus 
princípios básicos introduziu o termo 
eficiência), fosse mais efetiva, ou, em 
outras palavras fosse mais do que uma 
administração pública burocrática, mas 
que fosse uma administração pública 
gerencial.

Em uma sociedade democrática os 
servidores públicos exercem uma função 
estratégica, pois, em outras palavras, 
dirigem a sociedade, ajudam a tomar 
decisões sobre leis e instituições do país, 
quer nacional ou internacional.

Como instrumento legal para a refor-
ma a Emenda Constitucional no.19, de 
1988, modifica o regime e dispõe sobre 
princípios e normas da Administração 
Pública, Servidores e Agentes políticos, 
controle de despesas e finanças públicas 
para implementar as modificações e ade-
quar o regime público as novas alterações 
do mundo. Em 1995.

Dentro de um cenário de transforma-
ções que o mundo sofreu, com o fim da 
guerra fria, a queda do muro de Berlim 
e o fim do socialismo e o fortalecimento 
do capitalismo, a partir do final do século 
XX, o país não acompanhou, bem como, 
ficou ao largo destas mudanças.

A sociedade exige das demais pro-
fissões a ética inerente a sua função; dos 
políticos e do administrador público a 
responsabilidade pela coisa pública e 
o compromisso intrínseco do interesse 
público.

Uma sociedade só será desenvolvida 
e democrática se contar com um Estado 
forte que atenda os anseios da população, 
além da legitimidade das suas leis e go-
vernantes que atuem com competência e 
servidores com eficiência.

A reforma administrativa é com-
ponente indissociável do conjunto de 
mudanças, para tanto, pregava a Emenda 
Constitucional n.19, da reforma admi-
nistrativa, no seu preambulo, o revigo-
ramento da capacidade de gestão, de 
formulação e implementação de políticas 
estatais para a retomada de desenvolvi-
mento econômico e o atendimento da 

eficiência do aparelho do Estado com 
essencialidade da superação da crise 
fiscal (?). 

Isto em 1998.
A reforma objetivava incorporação da 

dimensão da eficiência na administração 
pública; contribuir para o equilíbrio das 
contas públicas, viabilizar o federalismo 
administrativo e romper com formatos 
jurídicos e institucionais rígidos e unifor-
mizadores, a qualidade e o desempenho 
do serviço público.

A emenda 19 corrigia os termos 
da Constituição de 88, centralizadora, 
adequando-a uma realidade que visava 
transformar a administração pública 
brasileira em poderoso instrumento do 
desenvolvimento econômico e social 
do país.

A Emenda 19 dorme no Congresso 
Nacional deste 1998, com algumas mo-
dificações efetuadas, poucas!

O presidente Jair Bolsonaro encami-
nha uma nova Reforma Administrativa 
para análise do Congresso Nacional.

Em 2020! 
Esta reforma prevê modificações para 

os entrantes no serviço público.
Uma conta de aritmética: 2020 apro-

vação, mais os efeitos da reforma 2050 
e mais 20 anos para terminar o efeito da 
atual 2050.

Era para ser em 1995!

“ A Emenda 19 dorme no 
Congresso Nacional deste 1998, 

com algumas modificações 
efetuadas, poucas!”

“Toda guerra é ganha pelos 
generais e perdida pelos soldados”

Carlos Drummond de Andrade

Fábio Marcondes

Junior Filippo

Carlos Lescura
Ronaldo Pipas

100% de apoio e contribuição
Ninguém duvida do apoio e 

contribuição do prefeito Fábio 
Marcondes à sua vice e candidata 
a sucessão, Marietta Bartelega. 
Além do espaço que ele sempre deu 
à Marietta em 
sua adminis-
tração para que 
se preparasse 
ainda mais para 
dar sequência 
na condução de 
Lorena, a pre-
sença de Mar-
condes na pre-
paração de sua 
pré-campanha inibiu a aproximação 
de muitos políticos manjados do pe-
daço e inadequados para o projeto 
'cidade em desenvolvimento' no 
grupo de campanha. Ah! E alguns, 
que por um descuido entraram, sa-
íram na primeira pulverização que 
ele fez. Perguntem ao pessoal do 
Pé na Cova!!!

A sorte está lançada
As expectativas da especulação 

política de Pinda sobre a sorte do 
vereador Ronaldo Pipas terminam 
neste domingo nas mãos do pré-
-candidato a prefeito Rafael Goffi e, 
a de ambos, vão 
até 15 de no-
vembro com os 
resultados das 
urnas. Se Pipas 
tiver a promessa 
cumprida de ser 
o vice de Gof-
fi, a chance de 
permanecer na 
vida pública é apenas uma, ganhar 
a eleição. Caso tenha que disputar a 
reeleição para sua continuidade na 
Câmara, suas possibilidades serão 
reduzidas em fazer o quociente 
eleitoral praticamente sozinho, já 
que acabou filiado no DEM, sob a 
orientação do prefeiturável e não 
conseguiu trazer mais ninguém 
para o abismo, digo, para o partido, 
devido sua 'simpatia e companhei-
rismo'...

Mercado de apostas
O PTB de Luiz Rosas, candi-

dato a prefeito de Pinda, e o Cida-
dania de João Ribeiro, confirmado 
realmente como seu vice, escolhe-
ram a próxima segunda-feira para 
realização de suas convenções. A 
informação põe um ponto final nos 
comentários da patuleia, de que 
Rosas tinha apenas permissão de 
utilizar o cacife político do ex-pre-
feito João Ribeiro para formação 
do grupo e, na reta final, anunciaria 
um outro nome para compor de 
vice. Parece que ninguém mais du-
vida que o homem está retornando 
à vida pública, discreto e indireto, 
apostando que as tendências das 
urnas mudem para quem sabe 
vencerem as eleições...

Perguntar não ofende
Qual o concorrente ao cargo 

de Marcus Soliva que de tão in-
teressado ‘em sua longevidade’, 
diariamente entra em contato com 
a Santa Casa – de forma ultra dis-
creta – para saber de seu estado de 
saúde afetado pelo coronavírus???

Melhor que a encomenda
É voz corrente na região do 

Litoral que a escolha da Dra. Dilei 
de Brito como 
vice ‘foi a maior 
tacada’ de Dé-
lcio Sato para 
sua tentativa de 
ree le ição  em 
Ubatuba. Outra 
vantagem que 
Sato abriu frente 
a concorrência 
foi o time de candidatos à Câmara 

oferecidos pelos partidos que se ali-
nharam em sua campanha. De acor-
do com os mais experientes da orla, 
a sorte bateu duas vezes na porta de 
Sato: "além da vice Dilei, o surto 
de candidatos que surgiu ajudando 
a dividir o bolo eleitoal". Só não 
pode colar em suas movimentações 
o timbre do ‘já ganhou’...

Casos de família...
...em Silveiras – A julgar pelos 

rumores das redes sociais, se esta-
va difícil para oposição encontrar 
um concorrente para enfrentar o 
prefeito Guilherme Carvalho na 
reeleição, agora que conseguiram 
um acordo com a Renata Fonseca, 
do Solidariedade, para absorver 
as viúvas de Edson Mota que 
sobraram na cidade, a prefeiturá-
vel vira assunto de Facebook em 
conflito matrimonial. Comenta-se 
que a motivação da discórdia teria 
sido o vice da chapa, que chegou 
‘atropelando’ a estrutura e pessoas 
importantes do grupo.

Puxando a memória
O vice, que chegou chegando 

e provocando discórdia até no 
casamento da candidata Renata 
Fonseca, é o conhecido Sargento 
Júlio Medeiros, que foi ‘sombra’ 
de Edson Mota e por muitos anos 
secretário de Esporte em Silveiras. 
Acompanhou Mota para Cachoeira 
Paulista (pobre cidade) onde foi um 
dos diretores da Santa Casa (que 
agora tem o prédio em leilão). E para 
resumir, também foi o primeiro a ser 
exonerado quando o vice, Domingos 
Geraldo, assumiu por um mês a 
Prefeitura devido o afastamento de 
Edson Mota pela Justiça. Há quem 
diga que Domingos só exonerou 
porque o ‘afastado’ pediu... 

Dificuldades pra uns...
...trabalho pra outros – En-

quanto a oposição (leia-se Renata 
Fonseca) lava ‘roupa suja’ nas re-
des sociais de Silveiras, o prefeito 
Guilherme Carvalho leva adiante 
suas obras e projetos que pretende 
concluir nos próximos 110 dias que 
restam do seu primeiro mandato. O 
investimento agora é a substituição 
do sistema de iluminação pública na 
cidade. A população está ganhando 
ruas mais iluminadas, a Prefeitura 
reduzindo o custo em energia elétri-
ca e o meio ambiente em qualidade 
de vida.

O vai, ou racha!!!
O mercado político de Apare-

cida pretende assistir de camarote 
o desfecho entre duas lideranças 
neste início de semana, com três 
perguntas e uma certeza. Trata-se 
de Zé Louquinho (PL) e Celso 

Alves (PSDB) que marcaram suas 
respectivas convenções para a 
mesma data, ou seja dia 14. As per-
guntas são: Zé pode ser candidato? 
Tem um plano ‘B’ para somar com 
alguém, caso não consiga registrar 
candidatura? Se for para juntar a 
‘mobília’, seria com Celso Alves 
ou Dina Moraes? Ah! A certeza: 
Independente dos devaneios de Zé, 
Celso é candidato declarado! Pero 
no mucho...

Ainda sobre o dia 14...
...em Aparecida – o dia reser-

va outras convenções partidárias 
que deverão revelar nomes para 
o Executivo e Legislativo. O pre-
feiturável Toni Tuma (Patriota) 
não abre mão da data apostando 
em seu vice professor Rogério 
Ribeiro e no puxador de votos para 
Câmara, André Monteiro. Outra 
convenção marcada para o dia, tão 
surpresa quanto sua candidatura a 
prefeito, é de Paulinho Feroz, pelo 
Solidariedade.

Ação & reações
Muitos olhares e atenção dos 

eleitores de Lorena estiveram vol-
tados a transmissão online que a 
Maçonaria realizou na noite da úl-
tima quinta-feira, dedicada a ouvir 
as propostas 
dos candida-
tos a prefeito 
da cidade. A 
repercussão 
apontou uma 
certa frustra-
ção aos que 
e s p e r a v a m 
um confronto 
entre os entrevistados, mas no 
geral, um bom serviço prestado 
dos maçons. Comentários das ro-
das políticas no dia seguinte, foi a 
surpresa pelo bom desempenho de 
Flávia Brazuna (PT) e o equilíbrio 
do candidato a vice, Carlos Lescura, 
que representou Marietta Bartelega 
– que se encontra em recuperação 
da Covid-19.

O que muitos querem saber
O tema da live do pré-can-

didato a prefeito Junior Filippo, 
“Saeg – água 
e esgoto”, foi 
uma estratégia 
de antecipar 
um ‘balde de 
água fria’ na 
concorrência 
para os futuros 
debates, onde 
com cer teza 
vai ser atacado 

neste assunto, ou se trata de mera 
demonstração de conhecimento na 
área e vontade de fazer?  

Délcio Sato

Boa parcela da população, amigos e comissionados da Prefeitura 
de Guará comemoraram com familiares a alta hospitalar do pai, espo-
so e prefeito Marcus Soliva na tarde desta sexta-feira. A boa notícia 
colocou um ponto final nos ‘agoureiros’ da especulação política que 
lamentavelmente torciam para ‘o quanto pior, melhor’; até porque, para 
quem deu entrada no hospital de campanha literalmente deitado e saiu 
em pé, sorrindo e posando para foto com uma das equipes de atendi-
mento aos pacientes da Covid-19, com certeza vai seguir em frente 
na sequência de seus planos pessoais e para cidade, que demonstrou 
em sua maioria, carinho e apoio nessas horas amargas.

Ponto final...

O prefeito Marcus Soliva entre médicos e enfermeiros do hospital de campanha
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Educação de Lorena ouve população 
sobre retomada de aulas presenciais

Wanessa Telles
Lorena

A Prefeitura de Lorena, 
por meio da secretaria de 
Educação, promove até este 
domingo (13) uma pesquisa 
de opinião pública em suas 
redes sociais com objetivo 
de ouvir a população sobre o 
retorno das aulas presenciais 
na cidade, paralisadas há 
cinco meses.

De acordo com o cronogra-
ma do Governo do Estado, 
a previsão de retomada 
permanece a partir do dia 
7 de outubro com até 35% 
dos alunos em forma de ro-
dízio e adoção de protocolos 
sanitários contra dissemi-
nação do novo coronavírus. 
A cidade contabilizou, até a 

última quinta-feira (3), 837 
casos, 29 óbitos vítimas da 
Covid-19, e estuda possibili-
dades da reabertura de redes 
estudantis.

Segundo a supervisora de 
ensino da secretaria de Edu-
cação, Tatiana Rehm, o pro-
cesso da decisão é vinculado 
aos pareceres do Governo 
Estadual e consulta pública. 
“Temos dois extremos, o pai 
que quer retomar a aula o 
mais imediatamente possível 
e o que não vai mandar o fi-
lho. A decisão final é técnica 
mas, dentro de uma gestão 
democrática e participativa, a 
gente precisa ouvir o muníci-
pe. A intenção do formulário 
é entender o que se passa na 
cabeça da população de Lore-
na neste momento”, afirma a 
supervisora.

Assim como o retorno dos 
alunos nas escolas, a subs-
tituição temporária de edu-
cadores no quadro de risco 
também é estudada mediante 
questões sanitárias. “Tudo vai 
depender do retorno e em 
como vai acontecer. Temos 
o contrato dos temporários 
através da lista das pessoas 
que prestaram o concurso 
público que ainda não foram 
convocadas. Caso haja uma 
eventual necessidade de con-
tratar, Lorena nesse quesito 
está tranquila. Temos como 
acionar o professor que está 
dentro da lista organizada”, 
acrescenta Rehm.

Ainda segundo a supervi-
sora, a estrutura das escolas 
também tem sido verificada 
e estão sendo preparadas 
para receber alunos e fun-

cionários de forma segura. 
“É público e notório que não 
só na rede municipal, mas 
a rede estadual e particular 
não podem retornar com 
cem por cento dos alunos 
caso seja definido o retorno. 
A própria estrutura da esco-
la está sendo readequada, 
e algumas passaram por 
reforma. Tudo isso tem sido 
verificado, pois não tivemos 
tempo de planejar a parada, 
mas o retorno pode ser pla-
nejado independentemente 
da data”, completa.

A consulta pública segue 
disponível na página oficial 
da Prefeitura, no Facebook, 
até este domingo (13). Os 
dados serão compilados na 
próxima semana e poste-
riormente divulgados pela 
Educação.

Disputa pela Prefeitura deve contar 
com 12 concorrentes em Ubatuba
Sato aposta em coligação com seis partidos; três nomes oficializados até esta sexta

Contando com 72.678 
eleitores, Ubatuba deve ter 
12 candidatos concorrendo 
nas urnas ao cargo de pre-
feito em 15 de novembro. 
São cinco nomes a mais do 
que a última disputa eleito-
ral, em 2016, quando Délcio 
Sato (PSD) foi eleito. Desta 
vez, ele terá como parceira 
de campanha uma profissio-
nal ligada ao setor de maior 
foco em 2020, a saúde.

Tentando se manter no 
comando do Executivo, Sato 
oficializou durante conven-
ção partidária no último 
dia 5 a escolha da médica 
Dilei de Brito (PV) como 

Lucas Barbosa
Ubatuba

sua vice. Eles participaram 
da convenção da coligação 
‘Ubatuba Seguindo Em Fren-
te’, formada pelos partidos 
Cidadania, Podemos, PP, 
PSD, PV e Republicanos. 
A aliança partidária conta 
com 93 candidatos a vere-
adores.

Ele i to  em 2016 com 
14.243 votos, 36,41% do 
eleitorado, Sato terá em 
sua chapa a companhia da 
médica que, até março, es-
teve à frente da secretaria 
de Saúde de Ubatuba e foi 
vice-prefeita do município 
entre 1993 e 1996.

No pleito anterior, o atual 
prefeito teve como vice Ju-
randir de Oliveira, o Pelé, 
que faleceu em 10 de março 
de 2019 vítima de infarto.

Além da candidatura de 
Sato, as únicas que estão 
oficializadas, mediante con-
venções, são a do advogado 
Claudinei Salgado (PSC), 54 
anos e do administrador 
público, Leonardo Cipolli 
(PRTB), 45 anos.

Primeira vez concorrendo 
a um cargo eletivo, Salgado, 
que já foi secretário de Ci-
dadania e Desenvolvimento 
Social de Ubatuba entre 
2007 e 2012, tem como 
vice na chapa Cleiton Mo-
ralino (DC). Sacramentada 
no último dia 6, a coligação 
“Regulariza Ubatuba” conta-
rá apenas com os partidos 
da dupla. 

Já Cipolli, que concorreu a 
vereador em Guaratinguetá 
em 2008, terá “chapa pura” 

(sem coligação), tendo como 
vice seu colega de partido 
Laenio dos Santos.

Único pré-candidato que 
já foi chefe do Executivo 
em Ubatuba, entre 2013 e 
2017, o dentista Maurício 
Moromizato (PT), 55 anos, 
desta vez não contará com 
coligação. Ele terá como 
vice Domingos dos Santos 
(PT). A convenção partidária 
será realizada neste domin-
go (13), com transmissão 
online nas redes sociais do 
partido.

Com a experiência de ter 
concorrido a prefeito em 
1992, o engenheiro civil e 
pré-candidato, Pedro Vieira, 
o Pedrão da Guivale (PMN), 
69 anos, disputa o cargo ao 
lado do pré-candidato a vice 

Os 12 prefeituráveis de Ubatuba: Gady, Nuno, Salgado, Ednelson, Délcio Sato, Flávia Pascoal, Moromizato, Rocha; Alex da Saúde, Anderson Tato, Cipolli e Pedrão da Guivalle; eleição multiplicada

Fotos: Reprodução

João Paulo Rolim, também 
do PMN. Coligada com o 
PDT, a chapa será oficializa-
da na convenção da próxima 
segunda-feira (14).

Pré-candidato mais jovem 
ao Executivo, o empresário, 
Gady Gonzalez (PATRIO-
TA), 33 anos, não contará 
com alianças partidárias, 
tendo ao seu lado como 
vice Vinicius Vasconcellos 
(PATRIOTA). Candidato a 
vereador em 2016, sendo 
o 15° colocado, Gonzalez 
participará da convenção 
na próxima terça-feira (15).

Também com “chapa 
pura”, o pré-candidato e 
empresário, Anderson Tato 
(PTB), 54 anos, terá como 
vice nas urnas o médico 
José Paschoal (PTB). A ofi-

cialização da candidatura do 
comerciante, que já concor-
reu aos cargos de prefeito, 
vice e vereador, ocorrerá 
na convenção da próxima 
segunda-feira (14).

Outro pré-candidato que 
também não deverá ter 
coligação é o jornalista e 
professor universitário, 
Ednelson Prado (REDE), 47 
anos. Agendada para o fim 
da tarde deste sábado (12), 
a convenção virtual revelará 
o nome de seu vice.

O enfermeiro padrão e 
gestor de Saúde, Alex Wal-
tersdorf, o Alex da Saú-
de (PSL), participará pela 
primeira vez da corrida 
eleitoral. O pré-candidato, 
aliado do PTC, divulgará a 
identidade de seu vice até o 
fim deste sábado (12).

Empresário do ramo do 
transporte, o pré-candidato, 
Gilson Rocha (SD), 46 anos, 
anunciará seu vice durante 
a convenção também no fim 
da tarde deste sábado (12). 
Com o histórico de já ter 
concorrido a vereador em 
pleitos anteriores, Rocha 
nesta eleição contará com 
“chapa pura”.

Ex-chefe de Gabinete da 
gestão de Sato, o pré-candi-
dato, Ronaldo Dias, o Nuno 
(PROS), 42 anos, revelará 
seu vice e sua coligação na 
convenção da próxima quar-
ta-feira (16).

Outros nomes – A reporta-
gem do Jornal Atos solicitou 
à assessoria da pré-candi-
data a prefeita de Ubatuba, 
Flávia Paschoal (PL), infor-
mações sobre seu vice, coli-
gação e data de convenção, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

De acordo com o TSE, os 
pré-candidatos obrigatoria-
mente devem realizar suas 
convenções até a próxima 
quarta-feira (16).

Prefeitura promove consulta pública nas redes sociais; educadores de 
quadro de risco podem ser substituídos mediante questões sanitárias

Passarela com conexão entre UPA e 
Santa Casa ganha prazo de dois meses

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá confirmou nesta sema-
na o início da instalação da 
passarela que vai conectar 
os hospitais Santa Casa e UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento. A conexão entre as 
unidades pode facilitar o en-
caminhamento de pacientes 
da UPA para a Santa Casa, que 
funcionará como retaguarda 
do Pronto Atendimento, quan-
do o hospital for totalmente 

entregue.
Para conseguir construir a 

passarela, a Prefeitura con-
tou com apoio da iniciativa 
privada e do Legislativo. A 
multinacional alemã Liebherr, 
instalada no município, doou 
toda estrutura e materiais 
metálicos para confecção da 
passarela. Através da devolu-
ção de mais R$ 105 mil, parte 
do duodécimo recebido do 
Executivo, em junho, a Câmara 
custeará a mão de obra.

O presidente do Legislativo, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), afirmou à época que 

a devolutiva só foi possível 
após a economia gerada na 
Casa devido à pandemia do 
novo coronavírus. Somados os 
repasses, a Câmara devolveu 
R$ 305 mil, sendo R$ 216 
mil para a mão de obra da 
passarela.

O Pronto Socorro de Guara-
tinguetá está anexado ao Hos-
pital Frei Galvão, retaguarda 
para atendimentos mais gra-
ves. A UPA funcionará como 
o novo PS, e a expectativa é 
de que seja inaugurada até 
o final deste ano. Com isso, 
o Pronto Socorro pode ser 

desinstalado do Frei Galvão 
e os atendimentos emergen-
ciais concentrados na UPA, 
que terá como retaguarda a 
Santa Casa.

Para que o novo sistema 
funcione, a passarela é apon-
tada como fundamental no 
trânsito de pacientes. Os dois 
prédios são separados por 
apenas cinquenta metros.

Segundo a Prefeitura, a 
obra terá início na próxima 
semana, e o prazo para con-
clusão é de dois meses. A se-
cretaria de Obras vai conduzir 
os serviços.

Trabalho para instalação de vigas marca início da obra a partir desta semana

Obra para criação de passarela entre UPA e Santa Casa em Guará

Fotos: Leandro Oliveira

Câmara Ubatuba é alvo 
de protestos contra lixo 
de turismo predatório

Um grupo de moradores de 
Ubatuba, descontentes com 
a quantidade de lixo deixada 
nas praias, ruas e calçadas 
por turistas durante o feriado 
prolongado de 7 de Setem-
bro, realizaram uma mani-
festação em frente à Câmara 
Municipal. Os protestantes 
deixaram avisos e sacos de 
lixo nas grades do local.

Os cartazes traziam uma 
série de questionamentos 
e críticas ao poder público 
quanto aos cuidados com a 
cidade litorânea. “Quantos 
ainda vão morrer? Turis-
mo predatório aumenta Co-
vid-19”, “20% do turismo traz 
riqueza para a cidade, 80% é 
turismo predatório”, “Estamos 
em pandemia”, “Sr. Prefeito, 
quantas vidas vamos perder 
por sua irresponsabilidade?”, 
“A Santa Casa vai colapsar, 

Da Redação
Ubatuba

nossos profissionais de saúde 
vão morrer! Não aceitamos 
isso. E a prefeitura vai fazer 
campanha com o Hospital de 
Campanha?”, “Sr. Prefeito, além 
dos seus milhões de turistas 
deixarem a Covid-19, ainda 
deixaram o lixo! Nada mais 
justo que você recolha, já que 
a Covid-19 não dá pra gente 
deixar pra você pegar”.

O prefeito de Ubatuba, Dé-
lcio Sato (PSD), lamentou a 
quantia de lixo descartado nas 
praias. “Fiquei indignado com 
o lixo que jogaram nas nossas 
praias e quero alertar a todos 
os turistas que nos visitam, 
nos ajudem, não é justo com 
a cidade de Ubatuba fazer o 
que fizeram. Precisamos da 
colaboração de todos”.

Praia Grande – Com apoio 
de voluntários da ONG Esme-
ralda, foram retirados cerca 
de 360 quilos de lixo apenas 
na Praia Grande após feriado 
prolongado de 7 de Setembro.
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Missas virtuais são apostas do 
Santuário Nacional para evitar 
aglomeração no 12 de Outubro

Apesar de já realizar 
celebrações com presença 
de fiéis, sob restrições dos 
protocolos exigidos desde 
o final de julho, o Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida anunciou que 
vai apostar em missas vir-
tuais para evitar aglome-
rações no período anterior 
ao feriado da Padroeira, 
celebrado em 12 de outu-
bro. As medidas, divulgadas 
na última quarta-feira (9), 
têm como foco a tentativa 
de evitar a presença de 
romeiros na data, o que 
elevaria o risco de contágio 
pelo novo coronavírus. 

Rafael Rodrigues
Aparecida 

Basílica fecha as portas durante os dias da novena e não contará 
com fiéis nas celebrações; romeiros devem assistir pela internet

As celebrações da novena, 
que acontecem entre os dias 
3 e 11 de outubro, e das 
tradicionais missas do dia 
12 de outubro serão trans-
mitidas pela internet e pelos 
canais de inspiração católica 
da Rede Aparecida (Rádio 
e TV). Não será permitida a 
presença de fiéis no interior 
do Santuário.

Além das celebrações, ou-
tros eventos também sofre-
ram alterações. Procissões 
externas, vigílias, carreata 
e passeio ciclístico foram 
cancelados. Apresentações 
musicais e artísticas também 
não estão previstas.

Durante esse período, os 
romeiros só poderão visitar o 
Santuário e pontos turísticos 
(que permanecem abertos), 

mas sem acesso à igreja no 
momento das celebrações.

“Esse ano, sem a presença 
física dos devotos nas cele-
brações, mas todos estão con-
vidados a viverem a novena 
e Festa da Padroeira em suas 
casas, pelos meios de comu-
nicação. Toda programação 
será transmitida pelas redes 
sociais e pela nossa Rede de 
Comunicação (rádio e TV), e 
vai ajudar os romeiros a fa-
zerem a sua peregrinação em 
casa, com a família”, revelou o 
padre Eduardo Catalfo, reitor 
do Santuário Nacional.

Ainda de acordo com a 
Igreja, todas as celebrações, 
que irão acontecer de forma 
restrita, contarão com pes-
soas que atuam em institui-
ções diretamente ligadas à 

Arquidiocese de Aparecida e 
às obras sociais e de evange-
lização do Santuário Nacio-
nal, representando todos os 
devotos. Dessa forma, não 
será possível o livre acesso do 
público às basílicas durante 
as cerimônias.

A Novena será realizada de 
3 a 11 de outubro, em dois 
horários, às 15h, na Basílica 
Velha, e às 19h no Santuário. 
Já no dia 12, as missas acon-
tecem às 7h, 9h, 12h e 18h. 
Uma novidade deste ano é que 
as celebrações acontecerão 
nas duas basílicas.

O Santuário estará aberto à 
visitação das 5h às 17h, dos 
dias 3 a 11, e das 12h às 17h, 
no dia 12. Durante o período, 
na Tribuna Papa Bento 16 
serão realizadas as celebra-
ções das bênçãos dos objetos 
de piedade e devoção, mas 
atendendo as recomendações 
de espaçamento entre os fiéis. 

Prefeitura – Em 2019, o 
Santuário registrou a presen-
ça de 162 mil romeiros no dia 
12 de outubro. A Prefeitura 
foi procurada pela reporta-
gem do Jornal Atos, para co-
mentar a decisão da Basílica, 
mas até o fechamento desta 
edição não retornou.

A medida adotada para 
conter a aglomeração na ci-
dade parece ter agradado a 
administração municipal, que 
mesmo na fase amarela, com 
liberação de celebrações, não 
havia permitido que as missas 
no Santuário acontecessem. A 
decisão de abertura do templo 
se deu aproximadamente 
duas semanas após a libera-
ção do Estado.

Área de visita à imagem de Nossa Senhora da Aparecida; Santuário investe na internet para 12 de outubro 

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Com mais três mortes registradas, Santa 
Casa de Aparecida teme por estrutura 
com flexibilização do turismo e economia

As últimas mortes re-
gistradas em Aparecida 
levou a cidade a voltar a 
debater a estrutura para o 
atendimento de pacientes 
com novo coronavírus em 
meio ao processo de flexi-
bilização. A administração 
da Santa Casa tem mos-
trado preocupação com 
a retomada de atividades 
turísticas e religiosas.

O tema foi retomado no 
início da semana, após a 
confirmação da 11ª morte 
no município. Uma mu-
lher de 53 anos faleceu, 
na última terça-feira (8), 
depois de quatro dias 
internada no hospital. De 
acordo com a secretaria 

Rafael Rodrigues
Aparecida

Administrador pede cautela dos moradores e visitantes devido a limite 
de leitos disponíveis; hospital opera com mais de 50% de ocupação

de Saúde de Aparecida, ela 
tinha hipertensão, obesi-
dade e doença pulmonar 
obstrutiva crônica.

Além dela, outras duas 
mortes foram registradas 
na última semana: uma de 
Potim, no último dia 4, e 
outra no domingo. O último 
caso segue sob suspeita.

Para o administrador da 
Santa Casa, Frei Bartolo-
meu Schultz, os eventos no 
Santuário Nacional e o fun-
cionamento de bares, restau-
rantes e da Feira Livre tem 
elevado o registro no fluxo 
de pessoas, principalmente 
romeiros que já começam 
a passar pelo Santuário 
Nacional. 

“Infelizmente a Santa Casa 
registrou dois óbitos e uma 
suspeita, ou seja, três mortes 
em apenas uma semana na 

cidade de Aparecida. A sus-
peita foi registrada na última 
sexta-feira de um paciente 
de Roseira, no domingo, 
tivemos a confirmação de 
uma morte de uma pacien-
te de Potim, e agora, nesta 
quarta-feira, registramos 
a morte de uma senhora 
de Aparecida”, confirmou 
Schultz, que acredita que não 
só Aparecida, mas as duas 
cidades vizinhas precisam 
estar em alerta.

Há cerca de um mês e 
meio, a Santa Casa de Apa-
recida não consegue operar 
com menos de 50% dos lei-
tos ocupados por pacientes 
diagnosticados com o novo 
coronavírus. “Estamos com 
13 leitos ocupados, sendo 
que quatro munícipes. Já 
tem um mês que mantemos 
acima de 50% as nossas 

taxas de ocupação”, contou 
o religioso.

Desde o final de semana 
passada, Aparecida tem re-
gistrado um número crescen-
te de visitantes, enfatizado 
depois que as celebrações no 
Santuário foram liberadas. 
“Temos uma grande preo-
cupação, uma vez que agora 
a flexibilização foi de forma 
integral. Temos visto uma 
grande circulação de pessoas 
na cidade, inclusive de romei-
ros, e isso nos preocupa sim, 
porque pode elevar os casos 
na região, principalmente 
aqui em Aparecida”, finalizou.

De acordo com último bole-
tim epidemiológico divulga-
do pela secretaria Municipal 
de Saúde, na tarde desta 
quinta-feira (10), Aparecida 
contabiliza 343 casos confir-
mados e 11 óbitos.

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.

QUEM TIENE... TIENE MEDO... – 
Notificação do Ministério Público fez 
quem propalava que árvores poluíam 
a paisagem, mudar de opinião. Agora 
aplaude à autoridade municipal pelo 
plantio de novas mudas. Prova de que 
não precisa temer. Basta respeitar...
TIVERAM JUÍZO – Alertei a Turma 
que, desafiando a Justiça Eleitoral, 
pretendia induzir o prefeito de Pinda 
a participar de uma ‘pajelança’ de 
bairro que, em fase de pré-campanha, 
poderia ser confundida com comício. 
Lembrei até o episódio de uma 
candidata que, com tudo certo para 
ganhar, inclusive a ‘máquina’, acabou 
inelegível. Avisei que a turma estaria 
de ‘olho vito’, ou melhor ‘olho vivo’. A 
pajelança foi cancelada pelo gabinete 
e pelo bairro...
BOLSONARO NO SUPREMO – 
Presidente da República ouviu calado, 
críticas, durante a despedida de Dias 
Toffoli no Supremo. Quando lhe foi 
dada a palavra, foi curto e grosso: 
“cheguei aqui pelo voto. Os senhores, 
por indicação de um presidente”...
BOBEADA – Na coluna passada 
me referi a demissões na EMBRAER 
como se fosse Embratel. Mas penso 
que a intenção real foi nítida. A nota 
se voltava à empresa aeronáutica, 
pela menção feita a linhas de produção 
em São José e Taubaté. Lamento o 
equívoco. Mais ainda, pelos cortes em 
postos de trabalho. E agradeço pela 
atenção do Leitor...
BORBA GATO APOIA A AMAN – 
Equipe do 2º Batalhão de Engenharia 
de Combate, sob o comando do 
Coronel Conrado, ministrou estágio em 
Operações e Manutenção de Grupos 
Geradores, a militares da Academia 
das Agulhas Negras. 14 deles, entre 
sargentos e soldados profissionais, 
receberam instruções de 31 de agosto 
a 4 de setembro, capacitados a lidar 
com equipamentos em sua própria 
unidade e onde for necessário...
CULTURA EM CAMPOS DO 
JORDÃO – Complexo Turístico da 
Boavista, em Campos do ‘Brigadeiro’ 
Jordão, começa a ser flexibilizado. 
Museu Felícia Leinner, ao ar livre, e 
a Sala Cláudio Santoro, já podem ser 
visitados de forma restrita a 60% da 
capacidade, com uso de máscaras. 
Passeio maravilhoso, ainda que com 
limitações...
CARTEIRA DE MOTORISTA – 
Quem já concluiu aulas teóricas 
para a primeira habilitação, aqui no 
interior e no litoral de São Paulo, já 
pode agendar a próxima etapa, tanto 
em unidades do Detran quanto no 
Poupatempo. Depois, o agendamento 
para testes nos Centros de Formação 

de Condutores deverá ser feito nos 
próprios CFCs...  
VACINA BRASILEIRA – Agora que 
a testagem da vacina de Oxford 
está suspensa, atenções se voltam 
para a desenvolvida pela empresa 
brasileira de tecnologia – Farmacore, 
em parceria com a Biotechnology 
Corporation. A FINEP – Financiadora 
de Estudos e Projetos já anunciou que 
dará apoio financeiro à iniciativa...
GUARÁ SEM AULAS – Prefeitura 
de Guaratinguetá não brinca com a 
sorte. Aulas presenciais nas Terras 
de Frei Galvão, tanto em escolas 
particulares quanto públicas, somente 
a partir de 6 de outubro. Mesmo 
assim, dependendo de nova consulta 
aos pais...
BOA SORTE  –  Desejamos 
recuperação plena ao prefeito de 
Guaratinguetá. Marcos Soliva teve 
de recorrer aos cuidados da UTI 
da Santa Casa local por causa do 
coronavírus... 
FANFARRONICE ERRADA – 
Viralizou nas redes sociais o vídeo 
gravado por personalidades do 
mundo político de Pinda. Invadiram 
aglomerações na Praia, sassaricando 
sem máscara, e cantando marras e 
bravatas. Péssimo exemplo. Pra fazer 
mais barulho faltou apenas levarem 
o instrumento que pensaram que 
Pixinguinha tocou um dia: o ‘saco 
sanfona’. Ai a fanfarra seria completa. 
Ouvi Ubatubanos dizerem: só podia 
ser gente de Pinda. Fiquei com 
vergonha...
CIDADANIA DOS BICHOS 
– Importante frisar num período 
pré-eleitoral, que já passa da hora 
de estudar entre os que querem 
se lançar, aqueles que mais se 
adequam ao que desejamos de 
vereadores e prefeitos. Lembro 
que, quem vende o voto depois 
não pode cobrar o desempenho de 
seus representantes. Uma Câmara 
deve ter a representação de todos 
os segmentos, inclusive os que 
defendem a causa animal, como é 
feito aqui. Existem políticos que têm 
trabalho nessa área. Como os jornais 
noticiam a lei recém aprovada no 
senado por Fabiano Contarato da 
‘Rede do Espírito Santo’ aumentando 
a pena de 2 a 5 anos e multa para 
quem abusar, maltratar, ferir e mutilar 
cães e gatos. Mirem-se na proposta 
do programa Mundo Animal Pinda, 
às sextas-feiras, entre 9 e 11 horas, 
pela 104,9 em Pindamonhangaba, 
também no facebook e no youtube, 
com Alexandre Gaucho recebendo 
as veterinárias Mayara Aguiar e Arana 
Castro...
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Trecho da rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba; concessionária reverte R$ 12,8 milhões de impostos para a Região Metropolitana

Fotos: Leandro Oliveira

Câmara aprova isenção da Zona Azul 
para pessoas com deficiência em Guará

Pedágios garantem R$ 13 milhões para 
cidades da região cortadas pela Via Dutra
Prefeituras comemoram repasse em meio à crise da pandemia; Pinda recebe segunda maior fatia do valor

Administradora da rodo-
via Presidente Dutra, a CCR 
NovaDutra revelou nesta 
quarta-feira (9) que repas-
sou quase R$ 13 milhões 
a 15 municípios da região 
no primeiro semestre deste 
ano.  Os recursos, referen-
tes à cobrança do ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza) são des-
tinados para que as prefei-
turas promovam melhorias 
à população. 

Estabelecido pela Cons-
tituição Federal, o ISSQN é 
um imposto cobrado pelos 
municípios das empresas 
ou profissionais autôno-
mos que prestam serviços 
em seu território. O valor 
da tarifa varia de 2% a 5% 
do montante faturado pela 
iniciativa privada. 

Em contrapartida ao di-
nheiro recolhido pela CCR 
NovaDutra, entre janei-
ro e junho, nas praças de 
pedágio distribuídas pelo 
trecho da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) na 
Via Dutra, a concessionária 
destinou R$ 12,820 milhões 
de ISSQN para 15 cidades. 

C o n t e m p l a d o  c o m 
R$1,731 milhão, São José 
dos Campos foi o munícipio 

Lucas Barbosa
RMVale

que recebeu a maior fatia do 
imposto. Na sequência, apa-
recem Pindamonhangaba, 
com R$ 1,404 milhão, e Ja-
careí, com R$ 1,280 milhão.

As demais cidades bene-
ficiadas foram Aparecida 
(R$599 mil), Canas (R$450 
mil), Cachoeira Paulista 
(R$ 687 mil), Caçapava 
(R$1,074 milhão), Cruzeiro 
(R$ 410 mil), Guaratinguetá 
(R$ 795 mil), Lavrinhas 
(R$755 mil), Lorena (R$542 
mil), Queluz (R$ 1,110 mi-
lhão), Roseira (R$ 596 mil), 
Silveiras (R$ 186 mil) e 
Taubaté (R$ 1,194 milhão). 

Segundo a concessionária, 
a divisão dos valores entre 
as cidades é estabelecida 
de forma proporcional a 
extensão de seus limites 
territoriais cortados pela 
rodovia.

A Constituição Federal 
estabelece que os recursos 
provenientes de ISSNQ não 
precisam ter uma área de 
destinação específica por 
parte das prefeituras, tor-
nando-se verbas livres para 
a aplicação. 

A diretora-presidente da 
CCR NovaDutra, Carla For-
nasaro, destacou os prin-
cipais benefícios gerados 
pela distribuição do ISSNQ. 
“Além do repasse anual, que 
permite que as prefeituras 
invistam em melhorias à 
população, seja na área 

da saúde, segurança ou 
infraestrutura urbana, a 
CCR NovaDutra desenvolve 
projetos ambientais, educa-
tivos e de saúde. Também 

apoiamos diversas ações 
esportivas e culturais nas 
cidades às margens da ro-
dovia”.

Procurada pela reporta-

gem do Jornal Atos, a Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba, que recebeu a segunda 
maior parcela do ISSQN da 
CCR Nova Dutra na região, 

revelou que o montante foi 
dividido e aplicado, de for-
ma proporcional, em todas 
as áreas da administração 
pública.

A Câmara de Guaratin-
guetá aprovou de forma 
unânime o projeto de lei do 
vereador Nei Carteiro (MDB), 
que solicita isenção da co-
brança da Zona Azul para 
pessoas com deficiência no 
município. Após a aprovação 
do PL, o documento seguiu 
para avaliação na Prefei-
tura, que deve sancionar a 
proposta. Em caso de veto, 
a medida vai para votação 
no Legislativo.

A proposta de Carteiro 
leva em conta outro projeto, 
semelhante, que destinou 
5% de vagas exclusivas da 
Zona Azul para idosos, tam-
bém isentos da cobrança. 
Na iniciativa, são 2% des-
tinados para pessoas com 
deficiência.

No plenário a proposta não 
enfrentou barreiras e acabou 
aprovada por unanimidade. 
“As pessoas com mobilidade 
reduzida, com deficiência 
física, têm dificuldade com 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

relação a acessibilidade. A 
partir do momento que você 
cria políticas públicas para ir 
ao encontro de que lhe é de 
direito, é salutar”, explicou o 
autor do pedido.

Para ter direito à isenção 
e acesso às vagas exclusivas, 
o veículo precisa ser identifi-
cado com uma placa no seu 
interior, como credencial. O 

benefício tem duração de 
duas horas de estaciona-
mento. Em caso do usuário 
ultrapassar o tempo limite, 
ele pagará um valor propor-
cional, de 50%. “É necessário 
que haja rotatividade nas 
vagas pré-determinadas e 
que a gente entende que 
é um percentual pequeno, 
mas que com certeza vai 

ajudar bastante”, lembrou o 
vereador.

A Prefeitura tem duas 
semanas para sancionar ou 
vetar a proposta. Atualmente, 
em Guaratinguetá são duas 
áreas com cobranças para o 
estacionamento rotativo: a 
Zona Verde, próxima a hospi-
tais, e a Zona Azul, espalhada 
pelo Centro expandido.

Projeto espera sanção; 2% das vagas devem ser exclusivas para público-alvo

Fotos: Rafaela Lourenço

Placa informativa de vagas exclusivas para pessoas com deficiência, próxima a Santa Casa de Guaratinguetá

Parquímetro da Santa Casa continua fora 
de operação após falhas em Guaratinguetá

Apresentando defeitos, o par-
químetro do estacionamento 
rotativo próximo à Santa Casa 
de Guaratinguetá continua 
fora de operação. A cobrança 
pelas vagas da Zona Verde (que 
ficam próximas de hospitais da 
cidade) é feita de forma manual, 
com a aquisição dos talões e 
tíquetes diretos com os agentes 
da prestadora de serviço. A se-
cretaria de Mobilidade Urbana 
reforçou a cobrança pela troca 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

da máquina.
De acordo com o secretário 

responsável pelo setor, Marco 
Antônio de Oliveira, o proble-
ma foi registrado em agosto. 
A região é coberta pela Zona 
Verde do município, com pre-
ços mais acessíveis do que a 
Zona Azul. Além da Santa Casa, 
há vagas próximas ao Hospital 
de Campanha e Frei Galvão.

“Já notificamos a empresa 
sobre a urgência de reparo 
no parquímetro, no entanto 
nos apresentaram as peças 
que vieram para conserto e 
não foi possível o conserto 
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO BERNARDES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquina III, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de julho de 1999, residente e domiciliado Rua João Bosco Camilo nº 493,
Shangrilá, em Pindamonhangaba SP, filho de FABIANO DA SILVA FERREIRA e
NAIRA BERNARDES FERREIRA.
JUÇARA DE SOUSA SILVA BRAGA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em
enfermagem, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Mogi das Cruzes-
SP, no dia 04 de abril de 1998, residente e domiciliada Rua Santa Tereza nº 174,
Jardim Cecília, Brás Cubas - Mogi das Cruzes SP, filha de BARTOLOMEU DE
SANTANA BRAGA e JUCINEIDE DE SOUSA SILVA BRAGA. 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, 09 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBIVALDO NOVAES LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
divorciado, de 56 anos de idade, nascido em Itapetinga-BA, no dia 18 de outubro de 1963,
residente e domiciliado Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira, nº 557, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filho de ANTONIO VIEIRA LIMA e EUNILIA RODRIGUES DE NOVAES.
EDINALVA DA SILVA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante aposentada,
estado civil divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Itaquera, São Paulo-SP, no
dia 05 de agosto de 1969, residente e domiciliada Rua Manoel Leandro Correia, nº 17,
Centro, Acaiaca MG, filha de ADÃO MADALENA e MARIA DA SILVA LOPES.
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, 10 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO PEREIRA DOS SANTOS DOMINGOS, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 10 de junho de 1986, residente e domiciliado Rua Cesar de Cesar, nº 100,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ROBERTO DOMINGOS e ELIANE
PEREIRA DOS SANTOS DOMINGOS.
TÁSSIA BARBOSA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
fevereiro de 1990, residente e domiciliada Rua General Júlio Salgado, nº 900, apto 144,
Santana, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA e
MARLENE BARBOSA PEREIRA. 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, 10 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÍGOR DA SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
maio de 1998, residente e domiciliado Rua Severino da Silva Lopes nº 325, Jardim
Mariana, em Pindamonhangaba SP, filho de SEBASTIÃO RIBEIRO e MARILZA
APARECIDA DA SILVA RIBEIRO.
ROSEANE ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de junho de
1987, residente e domiciliada Rua Severino da Silva Lopes nº 325, Jardim Mariana, em
Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO JULIANI MOREIRA e CARMEN LUCIA
ALVES MOREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBENS BATISTA DE LACERDA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 06 de maio de 1990, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José
de Azevedo nº 462, bloco 20, aptº. 102, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de
MESSIAS DE LACERDA e MARIA APARECIDA BATISTA DE LACERDA.
ROBERTA MOURA FLORENCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
dona de casa, estado civil divorciada, de 28 anos de idade, nascida em Recife-PE,
no dia 29 de novembro de 1991, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João
José de Azevedo nº 462, bloco 20, aptº. 102, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha
de ROBSON GERALDO FLORENCIO DA SILVA e NATESIA DE MOURA CAVALCANTI.
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, 11 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO CAMILO, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil
solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Elói Mendes-MG, no dia 31 de maio de 1981,
residente e domiciliado Rua Cruzeiro, nº 524, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP,
filho de JOAQUIM MANOEL CAMILO e MARIA DAS GRAÇAS MENDES CAMILO.
FABRICIA BATISTA GARUFE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de
setembro de 1979, residente e domiciliada Avenida 15 de Novembro, nº 300, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filha de RENATO GARUFE e VERA LUCIA BATISTA
GARUFE. 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, 11 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUILHERME BRUNO GOMES MORGADO, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro de materiais, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em São
Paulo-SP, no dia 04 de fevereiro de 1993, residente e domiciliado Rua Perdiz nº 23,
Socorro, em Pindamonhangaba SP, filho de OSWALDO JOSÉ MORGADO e NANCI
GOMES MORGADO.
MARIA GABRIELA NASCIMENTO CIOPEK, de nacionalidade brasileira, profissão
psicóloga, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Jacarezinho-PR, no
dia 12 de junho de 1997, residente e domiciliada Rua Julieta Unzer nº 37, Socorro, em
Pindamonhangaba SP, filha de RONALDO CIOPEK e CHARIS ANGÉLICA SIMETTE
DO NASCIMENTO CIOPEK. 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, 11 de setembro de 2020.

de imediato. É uma exigência 
da nossa secretaria para que 
sempre estejam presentes dois 
monitores nas proximidades, 
até mesmo devido aos proble-
mas apresentados na máquina, 
assim como um posto de venda 
naquela localidade”, afirmou 
Oliveira.

O posto de venda, de acordo 
com o secretário, está a cerca 
de quarenta metros de distân-
cia do parquímetro. A secre-
taria faz a fiscalização online 
sobre a procura por vagas na 
região e atendimentos no pos-
to de venda dos tíquetes. Ape-

sar da demanda na região, há 
apenas um parquímetro entre 
os hospitais. “Temos também 
a disponibilidade do aplicativo, 
que é de fácil acesso, Estacio-
namento Digital Zona Azul. A 
pessoa pode fazer a compra 
do horário diretamente pelo 
aplicativo, não havendo a ne-
cessidade do deslocamento até 
o posto de venda”. Uma outra 
falha foi registrada no parquí-
metro que fica em frente ao 
Hospital Frei Galvão, também 
coberto pela Zona Verde, mas o 
equipamento foi consertado e 
já está operando normalmente.
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Águas Piquete celebra Dia do Cliente com 
atendimento humanizado e de qualidade
Iguá Saneamento utiliza programa interno para aperfeiçoar o atendimento e os serviços prestados 

Da Redação
Piquete

Há dez anos, a Águas Pi-
quete trabalha para melho-
rar a qualidade de vida da 
população do município de 
Piquete. Detentora da con-
cessão de serviços públicos 
de saneamento, a empresa 
preocupa-se em trazer cada 
vez mais saúde bem-estar e 
melhorias para os morado-
res da cidade, assim como 
um atendimento humani-
zado e de qualidade para 
seus clientes. “Sempre que 
preciso de orientação vou 
até a loja da Águas Piquete e 
sou muito bem atendida. Eu 
não tenho do que reclamar, 
pelo contrário, nos atendem 
com paciência, respeito e 
simpatia”, contou a cliente 
Délia Fidelis.

Atendendo mais de 6 mi-
lhões de brasileiros dia-
riamente, sendo 13.657 

deles em Piquete, o grupo 
Iguá tem na satisfação dos 
clientes um dos pilares es-
tratégicos do trabalho que 
realiza, pautado na prática 
da empatia, do trabalho em 
equipe, da agilidade e da 
proatividade. O Programa 
de Encantamento ao cliente 
do grupo Iguá está no ar 
há pouco mais de um ano e 
desde então a empresa atua 
com ações personalizadas 
que vão além do protocolo 
tradicional.

“No setor de saneamen-
to básico, muitas vezes as 
empresas se restringem ao 
cumprimento de metas con-
tratuais e à execução de 
obras, enquanto os clientes 
acabam despersonalizados. 
Entender as pessoas e suas 
necessidades específicas não 
é mais uma tendência, mas a 
realidade de empresas que 
queiram ter sucesso e serem 
reconhecidas. Então estamos 
trabalhando para incorporar 

essa visão humanizada no 
nosso ramo de atuação”, ex-
plica Eder Campos, diretor de 
Clientes & Inovação da Iguá.

O executivo explica que o 
movimento de percepção do 
cliente provocado na compa-
nhia engajou não só os pro-
fissionais que atuam direta-
mente com o atendimento, 
mas colaboradores de todas 
as áreas. “Estruturamos um 
programa cuja métrica é a 
satisfação das pessoas que 
atendemos, e incentivamos 
nossos colaboradores a 
exceder as expectativas de 
forma positiva de modo 
a afunilar cada vez mais 
nosso relacionamento com 
os clientes”, complementa 
Campos.

Durante esse momento 
de pandemia da Covid 19, a 
Águas Piquete se solidarizou 
com a situação financeira 
de muitas famílias e ofere-
ceu algumas ações como a 
interrupção temporária da 
suspensão do fornecimento 
de água aos clientes com dé-
bitos em aberto e a isenção 
da tarifa social.  No setor de 
clientes ainda foram implan-

tadas novas medidas, como 
o trabalho de escuta ativa 
e o envio de “carta de cons-
cientização”, que ofereceu 
aos clientes algumas opções 
de pagamento das faturas.

“Fico muito feliz em ver 
todo esse empenho da equi-
pe, que mesmo diante de 
uma pandemia, agiu com 
muita empatia e encanta-
mento com nossos clientes. 
A cidade de Piquete sempre 
nos acolheu muito bem e 
o bom atendimento é uma 
retribuição de todo esse 
carinho”, disse o diretor 
da Águas Piquete, Mateus 
Banaco.

A empresa disponibiliza 
diversos canais de atendi-
mento para facilitar o dia 
a dia do cliente, são eles, o 
telefone 0800 202 0120,  o 
Whatsapp 17-99641-3259,  
o site www.iguasa.com.br/
piquete e o Digi Iguá, uma 
plataforma online que per-
mite o pagamento de contas 
de água com cartão de cré-
dito, geração do código de 
barras da fatura, emissão 
de segunda via, entre outros 
serviços.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 66/2020 PROC. Nº 426/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é contratação de fornecedor para 
aquisição parcelada semanal de proteína animal, objetivando atender às demandas 
das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, pelo período de 06 (seis) meses, a realizar-se às 09h30min do 
dia 24 de setembro de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 65/2020 PROC. Nº 425/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para a 
contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais, não 
realizados na referencias municipais, para suprir a demanda de 12 (doze) meses, a realizar-
se às 09h30min do dia 29 de Setembro de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA: Tomada de Preços Nº 24/2020 PROC. Nº 378/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços comuns a engenharia para Reconstrução de Cabeceiras da Ponte 
Sobre o Ribeirão Dos Macacos, Estrada das Posses – Bairro das Posses - Lorena, SP, 
com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min 
do dia 25 de Setembro de 2020, no prédio da prefeitura municipal 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 ramal 3041, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 154/2020 do PROC nº 424/2020-SUP – 6511/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de recarga de Oxigênio, Corgon 20 e Acetileno, para 
atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos neste contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: C. A. Gonçalves da Silva & Cia. Ltda - EPP
CNPJ Nº: 53.677.498/0001-98
VALOR: R$ 2.280,70(dois mil duzentos e oitenta reais e setenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 09/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 395/20 SUP, 5891/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO 
DE CONTRATO, do processo acima referido, onde lê-se “R$ 3.110,48”...” leia-se 
“R$18.662,88(dezoito mil seiscentos sessenta e dois reais oitenta e oito centavos”. 
O restante permanece inalterado.

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 424/2020SUP; 6511/2020GPRO, 
com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de serviço de recarga de Oxigenio, Corgon 20 e Acetileno, para atender as necessidades 
da Secretaria de Serviços Municipais. CONTRATADA: C. A. Gonçalves da Silva & Cia. 
Ltda - EPP CNPJ Nº: 53.677.498/0001-98

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 19/2020– PROC. Nº 348/2020

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 
para contenção de talude de ponte sobre o Córrego do Taboão, localizado na Estrada Vicinal 
do Poço Fundo, Lorena/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 12.476.090/0001-70
Valor Total: R$ 72.824,57(setenta e dois mil oitocentos vinte e quatro reais cinquenta e 
sete centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 5023/20 GPRO – 385/20 SUP - CONTRATO 157/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de dosimetria pessoal para funcionários que atuaram na
sala de raio-x da UBS Vila Nunes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos
neste contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, independente de
transcrição.
CONTRATADA: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
CNPJ Nº: 87.389.086/0001-74
VALOR TOTAL: R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de início do serviço agendada para 01 de
Outubro de 2020
DATA DA ASSINATURA: 10/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 PROC. Nº 381/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de kits de oxigênio portátil 5m³ para unidades de saúde do município,
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência –
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LUIZ C. DE MELO SOUZA – LORENA - EPP CNPJ Nº: 05.043.905/0001-62
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 41.292,00(quarenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2020 PROC. Nº 341/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos da Atenção Básica, conforme descrição, quantitativos 
edemais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: EMS S/A - CNPJ Nº: 57.507.378/0003-65
VENCEDORA DOS ITENS: 109
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2020 PROC. Nº 364/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de baterias automotivas novas para atender as necessidades da 
Secretaria de Serviços Municipais, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP CNPJ Nº: 56.966.823/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,05,06,11,12
VALOR TOTAL: R$ 31.250,00(trinta e um mil, duzentos e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2020
CONTRATADA: RICARDO JULIANO FRANK ROSA - ME CNPJ Nº: 59.522.599/0001-76
VENCEDORA DOS ITENS: 03,04,07,08,09,10
VALOR TOTAL: R$ 42.700,00(quarenta e dois mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020 PROC. Nº 383/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de fraldas geriátricas para a Secretaria de Saúde, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ Nº: 24.067.457/0001-81
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,07 e 08
VALOR TOTAL: R$ 50.700,00(cinqüenta mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2020 PROC. Nº 387/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de ares condicionados para atender as necessidades de trabalho das
Secretarias da Prefeitura Municipal de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA CNPJ Nº: 35.654.754/0001-40
VENCEDORA DOS ITENS: 03
VALOR TOTAL: R$ 4.504,50(quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinqüenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 09/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Proc. Licitatório nº 524/19 
Contrato nº 199/19 – TP nº13/2019
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 04 de setembro 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.
DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 207/2019 PP Nº 109/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 61.980.272/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
das alterações qualitativa e quantitativa, decorrentes da criação de cardápios adaptados, 
registrados no Termo Aditivo nº 02 c/c Termo de Apostilamento nº 01, ref ao Contrato nº 
207/19, decorrente do Proc. Licitatório nº 674/19, PP nº 109/19, firmado em 18/12/2019.
Parágrafo Primeiro: O objeto do presente Termo Aditivo tem caráter provisório, 
reestabelecendo-se as condições inicialmente previstas pelo Contrato nº 207/19, após 
o fim da situação emergência e calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo altera-se o fornecimento dos cardápios 
adaptados, sendo o Cardápio C 1B - ADAPTADO COVID – 19 destinado aos alunos 
inscritos com menos de 01 (um) ano de idade e o Cardápio C. 6 - Adaptado COVID – 
19, para os demais alunos inscritos, cumpridas as orientações do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da documentação constante nos Autos do 
Processo 7106/2020-GPRO, o qual, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar.
Parágrafo Primeiro: Registra-se a alteração da relação do número de polos e cozinhas 
instaladas pela Contratada, conforme ANEXO I.
Cláusula Terceira: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, no Parecer nº 
787/20 e na cláusula 4.3 do contrato original, em razão da situação de emergência e 
calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19, prorroga-se o fornecimento de 
alimentação pronta a ser distribuída em forma de “cumbuca” ou “marmitex”, aos alunos 
da Rede Municipal de Ensino Parágrafo Único: A planilha descritiva acima, apresenta 
a quantidade estimada referente a 22 (vinte e dois) dias letivos, correspondentes ao 
período de 08 de setembro de 2.020 a 07 de outubro de 2.020, podendo sofrer alterações 
enquanto as aulas presenciais permanecerem suspensas.
Cláusula Quarta: As despesas relativas ao objeto deste Termo aditivo não incluem o 
fornecimento de embalagens, sacolas e afins, para acondicionamento da alimentação 
pronta
Cláusula Quinta: Ficam mantidas as condições de pagamento previstas pelo Termo 
Aditivo nº 02, desconsiderando-se os critérios de medição previstos no item “III”, do Termo 
de Referência (Anexo I) e estabelecendo-se o pagamento por quantidade produzida, 
observados os quantitativos requisitados pela Secretaria Municipal de Educação.
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

 Concorrência Pública n° 06/2020 - Proc. Nº380/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2020 cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços comuns a engenharia de drenagem de águas pluviais: Bairro  Vila 
Passos / Vila Santa Edwiges (Bacia Do Córrego Mandi), Bairros Vila Passos e Vila Santa 
Edwiges - Lorena, SP, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.
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 LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA EPP; IDEAL 
TERRAPLENAGEM LTDA; ESKELSEN – ARTEFATOS DE CIMENTO, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA e VERBASCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA foram 
HABILITADAS. E as empresas KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e K.G.P. 
CONSTRUTORA LTDA foram INABILITADAS.
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
Tomada de Preços Nº 23/2020 PROC. Nº 374/2020.

O Município de Lorena-SP torna público que na Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
de pavimentação asfáltica em diversas vias, a saber: Rua Olímpio Maximiano, Rua D. 
Pedro II, Rua Maria José dos Santos e Rua Castro Alves, Lorena/SP, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, a empresa TITÂNIO SOLUÇÕES LTDA – 
EPP, apresentou a nova proposta no valor de R$ 639.699,56 (Seiscentos e trinta e nove 
mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), conforme solicitado 
na ata do dia 08 de setembro de 2020. Após análise do setor técnico, presidente e da 
comissão permanente de licitação, aprovamos a nova proposta e declaramos a empresa 
TITÂNIO SOLUÇÕES LTDA – EPP vencedora do certame. Fica aberto o prazo de 5 dias 
úteis para as empresas participantes do certame apresentarem recurso, conforme Art. 
109 da Lei 8.666/93. Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste convocar os 
candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada 
na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h 
no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará 
a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: SAFIRA TENORIO ZEIDAN RG 
38825550; CINTHYA BAPTISTA R OLIV ARAUJO RG 217105717; ANDREIA MORAES 
SILVA RG 108167271.
Lorena, 11 de SETEMBRO de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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Viva Pinda amplia o número 
de linhas de ônibus disponíveis
Empresa de transporte público aumenta atendimento em 54%; 
embarque de passageiros do Araretama passa por alteração

A empresa de transporte pú-
blico Viva Pinda, em conjunto 
com a Prefeitura, ampliou nes-
ta quarta-feira (9), o número de 
linhas urbanas em 54%. Desde 
março a frota estava reduzida 
devido à pandemia e risco de 
contágio dos passageiros. Com 
a flexibilização da quarentena 
e o aumento da demanda de 
passageiros, o serviço tem co-
locado em prática a retomada 
gradativa do atendimento.

A volta do sistema tem sido 
feita de maneira reduzida na 
cidade. A Viva Pinda passa de 
210 à 325 partidas, sendo 162 
do Centro e 163 dos bairros. 
De acordo com a tabela divul-
gada, a linha Moreira César-Va-
le das Acácias contará com 81 
partidas; Feital-Santa Cruz com 
58, Pasin-Mantiqueira com 
58, Araretama-Cidade Jardim 
com 51 e Araretama-Bem 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Viver com 26. A atualização 
prevê ainda a disposição de 
13 partidas para o trajeto 
Crispim-Castolira.

A nova proposta passou a 
valer na última quarta-feira 
(9). A empresa espera ainda 
a contratação de mais fun-

cionários para o reforço do 
atendimento à população, 
após as demissões motivadas 
pela redução dos horários, em 
março.

Ponto de ônibus – Ainda 
nesta quarta-feira (9), passou 
a valer a mudança no ponto de 

Novo ponto de ônibus instalado para atender passageiros do Araretama; Viva Pinda amplia linhas em 54%

Fotos: Bruna Silva

ônibus da linha do Araretama. 
Com a alteração, o embarque 
passou a ser realizado na 
praça Sete de Setembro, que 
conta com novos abrigos. Se-
gundo a Prefeitura, a intenção 
é possibilitar mais conforto aos 
passageiros.

CNPq oferece 26 
bolsas de iniciação 
científica a Fatec’s

Com objetivo de estimu-
lar estudantes no desen-
volvimento de soluções 
tecnológicas, o Pibiti (Pro-
grama Institucional de 
Bolsas de Iniciação em De-
senvolvimento Tecnológico 
e Inovação), em conjunto 
com o Centro Paula Souza 
e CNPq (Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), 
está oferecendo 26 bolsas 
de iniciação científica aos 
alunos das Fatec's (Faculda-
des Tecnológicas do Estado) 
com duração de 12 meses.

Entre os projetos sele-
cionados, Cruzeiro será 
uma das cidades repre-
sentadas. A proposta tem 
como objetivo analisar 
temas e problemas atuais 
por meio da tecnologia e 
inovação como robôs au-
tônomos, fake news, gestão 
da agroindústria, desafios 
do teletrabalho no setor 

Wanessa Telles
Cruzeiro

financeiro e ferramentas 
da neurociência para estu-
do de reações geradas por 
perfumes. 

O programa representa 
diferentes bases tecnológicas 
como controle e processo 
industrial, ambiente e saúde, 
informação e comunicação, 
gestão e negócios, turismo 
hospitalidade e lazer, pro-
dução alimentícia, recursos 
naturais, infraestrutura e 
produção industrial.

Projetos – Durante a sele-
ção das propostas é conside-
rada a titulação e produção 
científico-tecnológica do 
orientador, relevância, cla-
reza, viabilidade, análise do 
histórico escolar e currículo 
lattes do estudante, além da 
adequação do tema do pro-
jeto à área do professor. Os 
interessados podem buscar 
mais informações no contato 
pelo e-mail pibic@cnpq.br 
ou pict@cps.sp.gov.br, pelos 
telefones da coordenação de 
programas acadêmicos, (61) 
3211-9150 ou ainda pelo 
site cnpq.br/pibiti.

Crianças participantes de cursos do Projeto Guri, que abriu quase quatrocentas vagas para toda a região

Fotos: Reprodução

Projeto Guri oferece 396 vagas para cursos musicais
Ação é destinada a crianças e jovens de 6 a 18 anos; início das aulas presenciais segue determinações do Plano São Paulo

Mantido pela secretaria da 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo, o Pro-
jeto Guri abriu inscrições, no 
último dia 1, para 396 vagas 
de cursos gratuitos de música 
na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) destinadas a 
crianças e jovens de 6 a 18 
anos de idade incompletos.

As cidades da região con-
templadas com vagas são 
Lorena (16), Guaratinguetá 
(39), Ilhabela (12), Cachoeira 
Paulista (26) e Caraguatatuba 
(18). Entre os cursos ofereci-
dos são clarinete, contrabaixo, 
coral juvenil, eufônico, flauta, 

Da Redação
RMVale

transversal, percussão, saxo-
fone, trombone, trompete, 
viola, violão, violino, violon-
celo, iniciação musical, tuba, 
teclado e piano. 

A inscrição, online, deve ser 
realizada até o próximo dia 30 
pelo site projetoguri.org.br. 
No ato do cadastro, o pai ou 
responsável deve informar o 
nome completo do aluno, data 
de nascimento, RG ou certidão 
de nascimento, endereço, tele-
fone, e-mail (opcional), escola 
onde estuda, identidade do 
responsável, polo e curso de 
interesse, informar se o jovem 
pertence ao grupo de risco da 
Covid-19 ou se possui alguma 
deficiência.

Após preenchimento do 
formulário de inscrição, o 
interessado irá receber um 

protocolo com um link para 
um questionário que deve ser 
respondido e enviado para 
avaliação. A administração 
da sede escolhida entrará em 
contato para a confirmação 
da matrícula.

Início das aulas – Previstas 
para serem iniciadas no dia 7 
de outubro, o andamento do 
curso seguirá as determina-
ções do Plano São Paulo de 
atividades contra a Covid-19, 
além da autorização das pre-
feituras de cada cidade. A 
localização dos polos na re-
gião podem ser acessados 
por meio do site projetoguri.
org.br, assim como telefones 
para contato e horário de 
atendimento e cursos dispo-
níveis para matrícula em cada 
cidade.

Museu Histórico de Pindamonhangaba, que foi reaberto ao público nesta semana; restrições para visitas

Fotos: Bruna Silva

Pinda reabre Museu após cinco meses fechado para visitações
Cidade irá limitar a quantidade de pessoas que poderão entrar no espaço cultural; inovação com QR Code foi implementada

Após cinco meses fecha-
do devido às restrições de 
isolamento social, o Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina 
reabriu na última quarta-fei-
ra (9). Os visitantes devem 
atender as medidas de pro-
teção como uso de máscaras 
e distanciamento.

Com novo horário de fun-
cionamento, o espaço cul-
tural passou a atender de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h. A capacidade 
máxima de visitantes foi 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

determinada em 32 pessoas. 
A administração municipal 
destacou que o uso de más-
cara de proteção é obrigató-
rio. O local, que dispõe de ál-
cool em gel para que as mãos 
possam ser higienizadas, 
passou ainda por inovação, 
com a utilização do sistema 
QRCode em todas as salas. 
A ação tem como objetivo a 
auto visitação.

Para o uso do sistema, bas-
ta direcionar a câmera de um 
aparelho celular smartphone 
para o QRCode e o visitante 
terá informações da exposi-
ção daquele ambiente. Para 
aparelhos celulares será 
necessário baixar um apli-
cativo de leitura de QRCode. 
O Museu adotou também o 
circuito sinalizado por pla-
cas indicativas.

Com exposições de longa 
duração que apresentam 
a construção do prédio, o 
museu auxilia na busca por 
informações sobre a história 
de personalidades da cidade.

Segundo os responsáveis, 
a mais nova exposição tem-
porária chamada “O Tempo 
Não Para” faz referência ao 
período da pandemia “em 
que tudo ‘parou’ menos o 
tempo”, trazendo reflexão 
e também abordando o 
relógio.

Covid-19 – Pindamonhan-
gaba tem registrado de-
saceleração dos casos, se 
comparado aos meses de 
junho e julho. Desde março, 
a secretaria de Saúde conta-
bilizou 1.883 confirmações 
da doença, cerca de 380 
pessoas seguem isoladas 
em casa para evitar novas 
contaminações.

Ao menos 12 pacientes 
seguem internados para o 
tratamento do vírus, sendo 
sete deles na Unidade de 
Terapia Intensiva. O último 
boletim da Vigilância Epi-
demiológica destacou que 
37 pessoas não resistiram 
às complicações do novo 
coronavírus no município.

240 MEGA POR
APENAS

R$ 99 POR MÊS NO
COMBO MULTI

,99

VOCÊ MERECE A 
ULTRAVELOCIDADE NA 
SUA BANDA LARGA.

Oferta válida até 31/8/2020 para pessoa física, sujeita a análise de crédito,
mediante contratação conjunta dos serviços anunciados, com permanência
mínima de 12 meses, cadastro de fatura digital e pagamento via débito
automático. Saiba mais em www.claro.com.br. Banda líder em ultravelocidade –
fonte: Anatel em janeiro/2020 (anatel.gov.br/dados).

CLARO.COM.BR | 0800-720-1234
OU VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Técnica Nilmara Alves continua à frente do time para a temporada, adiada pela pandemia; elenco 
se protege contra Covid-19 e clube se estrutura contra falta de assistência financeira da FPF e CBF

Manthiqueira se prepara para estreia na 
segunda divisão do Campeonato Paulista

O Manthiqueira de Gua-
ratinguetá começou sua 
preparação para disputa 
do Campeonato Paulista da 

Marcelo Augusto dos Santos
Guaratinguetá

A dupla Dado Oliveira e a técnica Nilmara Alves, que “volta a campo” no Campeonato Paulista de 2020

Fotos: Arquivo Atos

Segunda Divisão. Na tenta-
tiva de repetir a campanha 
campeã de 2017, o clube 
volta a apostar em Nilmara 
Alves no comando técnico 
e planeja como driblar as 
dificuldades trazidas pela 

pandemia da Covid-19.
A competição, que na 

verdade equivale à quarta 
divisão, reúne 35 equipes 
divididas em sete grupos 
regionalizados com cinco 
clubes cada. A Laranja Me-
cânica está no grupo seis, 
com a estreia marcada para 
o dia 18 de outubro, contra 
o Atlético Mogi, às 15h, no 
estádio municipal Francisco 
Ribeiro Nogueira (Noguei-
rão), em Mogi das Cruzes.

APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e

Extraordinária realizada no dia 27 de julho de 2020.
Local e Hora: No escritório corporativo da Companhia, na Rua do Passeio n.º 70 - 3º andar, Rio de 
Janeiro/RJ, às 09:00 horas. Presença: Presente a acionista Apolo Tubos e Equipamentos S/A - em 
recuperação judicial, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme indicado 
no anexo da presente ata. Registra-se, ainda, a participação dos Srs. Rafael Alcides Raphael (Diretor 
Presidente da Companhia), Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretor da Companhia) 
George Abi-Rihan Cordeiro (Controller da Companhia) e Gustavo Adolfo Guimarães Rosseto da 
Silva (representante da empresa de auditoria independente Mazars Auditores Independentes SS). 
Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia. Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras 
foram publicadas no Jornal Atos de Lorena/SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no 
dia 02 de julho de 2020. Mesa: Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Presidente; e 
George Abi-Rihan Cordeiro - Secretário. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:  
(i) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as 
Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido da 
Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e (iii) Deliberar sobre a eleição 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária:  
(i) Deliberar e votar a proposta da verba global anual da remuneração da administração para o 
exercício de 2020. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as 
seguintes deliberações foram tomadas: Aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, nos termos do que permite o parágrafo primeiro do artigo 130 
da Lei 6.404/76. Em Assembleia Ordinária: (i) Aprovados, sem ressalvas, por unanimidade de 
votos, o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, 
acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019; e (ii) Por unanimidade de votos restou deliberado que a distribuição 
do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 9.643.524,48 
(nove milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e 
oito centavos), se dará da seguinte forma: (i) R$ 482.176,22 (quatrocentos e oitenta e dois mil, 
cento e setenta e seis reais e vinte e dois centavos) serão destinados à reserva legal; (ii) R$ 
4.661.348,26 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais 
e vinte e seis centavos) serão declarados como dividendo complementar, que serão pagos pela 
Companhia até o término do exercício social vigente, na forma da legislação aplicável, levando-
se em consideração a disponibilidade de caixa da Companhia, a critério da Diretoria; e (iii) R$ 
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) serão alocados como juros sobre o capital 
próprio pagos antecipadamente. (iii) Por unanimidade de votos, foram eleitos os seguintes membros 
para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, a contar 
desta data: (i) Amin Alves Murad, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da carteira 
de identidade nº 07.984.226-70, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o n° 610.939.207-
34, com endereço comercial na cidade e Estado do Rio de Janeiro na Rua Real Grandeza, nº 
46, casa 1, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) 
Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares, brasileiro, casado, industrial, com endereço comercial 
nesta cidade, na Rua do Passeio, nº 70, 5º andar, Centro, portador da carteira de identidade nº 
01.689.307-5, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.684.277-87, como 
Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Alcides Morales Filho, brasileiro, solteiro, 
economista, portador da carteira de identidade nº 3.151.619, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 345.214.537-91, com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 3º andar, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, como Membro do Conselho de Administração; (iv) Carlos Eduardo 
de Sá Baptista, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.866.779, 
expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.638.977-68, com endereço comercial 
na Rua do Passeio, 70, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-290, como Membro do 
Conselho de Administração; e (v) Antonio Joaquim Peixoto de Castro Palhares, brasileiro, 
casado, industrial, portador da carteira de identidade nº 01.476.807-1, expedida pelo DETRAN/RJ 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.684.437-15, com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 
5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, como Membro do Conselho de Administração. Os membros 
do Conselho de Administração eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos 
termos de posse, nos quais declararam sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 
6.404/76, que (i) não estão impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública 
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; (ii) que não foram declarados inabilitados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; 
(iii) têm reputação ilibada; (iv) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas 
como concorrentes no mercado da Companhia; e (v) não têm interesses conflitantes com o da 
Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada, sem ressalvas, por unanimidade 
de votos, nos termos da proposta da Administração da Companhia, a verba global anual da 
remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício de 2020, no montante de R$ 
6.210.000,00 (seis milhões e duzentos e dez mil reais). A remuneração aprovada será partilhada 
pela Administração da Companhia conforme determinação do Conselho de Administração. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia, lavrando-se 
antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelo 
Presidente, Secretário e acionistas abaixo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original 
lavrada em livro próprio ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020. 
Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Presidente da Assembleia. JUCESP. Certifico 
o registro sob o nº 357.658/20-6 em 04/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

De acordo com o regu-
lamento, as equipes, for-
madas por atletas sub-23 
se enfrentam em turno 
e returno dentro de seus 
próprios grupos. Os dois 
primeiros colocados de 
cada grupo avançam para a 
fase de mata-mata e os dois 
melhores terceiros coloca-
dos também se classificam 
para as oitavas de final. Os 
finalistas garantem acesso 
à Série A3 de 2021.

Nesta temporada, o Man-
thiqueira terá 26 atletas. 
Para manter o elenco apto 
para a estreia, jogadores e 
comissão técnica realizam 
um exame para constatar 
a presença do novo coro-
navírus neste sábado (12). 
Na segunda-feira (14), os 
treinos começam.

“Nós teremos um mês para 
fazer o time desenvolver o 
melhor futebol possível. A 
maioria dos jogadores já 

estava no clube antes da 
pandemia, a gente já tinha 
trazido um grupo bom para 
cá, mas vamos ter que redu-
zir, pois só podemos insc-
crever 26 atletas”, revelou 
o presidente do clube, Dado 
de Oliveira. 

A treinadora Nilmara Alves 
continua à frente do time, 
que busca o bicampeonato. 
Única técnica de um time 
masculino no país, Nilmara é 
a primeira mulher do Brasil 
a ter registro profissional de 
treinadora, em 2012, quan-
do assumiu a Laranja pela 
primeira vez. Nas últimas 
oito temporadas, ela só não 
esteve no comando técnico 
da equipe em 2017, ano em 
que o time de Guaratinguetá 
conquistou o título da com-
petição e garantiu o acesso, 
com Luís Felipe Domingos 
como treinador.

Coronavírus - Em abril, o 
clube publicou uma carta, 
ao lado de todos os clubes 
da Segunda Divisão do Pau-
lista, pedindo um auxílio à 
Federação Paulista e à CBF 
(Confederação Brasileira 
de Futebol) para se manter 
durante a pandemia. Ques-
tionado sobre o assunto, o 
presidente informou que não 
chegou nenhuma ajuda. “Essa 
carta foi uma decisão de um 
grupo dos times da segunda 
divisão, na qual o Manthi-
queira participa, então nos 
quisemos sair desse grupo. 
O auxílio financeiro não veio, 
mas tivemos o auxílio no cus-
teio dos exames e inscrições 
de jogadores”, contou Dado 
de Oliveira.


