
Marietta acerta 
campanha para
disputar eleição 
em novembro
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Obras em Lorena 
chegam a 85% da 
conclusão após 
“saída do Estado”
Depois de imbróglio com Doria, drenagens, ciclovia e 
drenagens devem ser ampliadas até o fim de outubro

Alegando um calote esta-
dual por descumprimento 
de convênio, a Prefeitura de 
Lorena caminha para a fase 
final de obras na infraestru-
tura da região central, após 
assumir os trabalhos com 

investimento em cerca de 
R$2 milhões. O prefeito Fá-
bio Marcondes (sem partido) 
espera sanar os alagamentos 
próximos aos hospitais da 
cidade e ampliar a acessi-
bilidade com ciclovias. Já o 

Estado negou ter a dívida 
com o Município. As obras, 
que tiveram início em outu-
bro de 2018, chegaram a ser 
paralisadas por oito meses 
por falta de repasses.

Pág. 3 Obra para reestruturação da região central de Lorena; após impasse com Estado, Prefeitura chega a 85%
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Associações e 
igrejas podem 
perder sedes em 
Guaratinguetá

Guaratinguetá corre o risco 
de ver igrejas e templos perde-
rem suas sedes, após processo 
que cobra a regularização da 
ocupação de áreas espalha-
dos pelo município. Uma lei, 
aprovada em abril, garante 
novos convênios sociais, mas a 
discussão segue parada. Pág. 3

A sede da Igreja Assembleia de Deus, na Pires Barbosa e a Paróquia São Pedro Apóstolo, dois dos templos que podem perder suas sedes; lei de março tenta auxiliar religiosos em Guará

A atual vice-prefeita e empre-
sária Marietta Bartelega (DEM) 
confirmou, no último sábado 
(12), sua pré-candidatura à pre-
feita de Lorena, em convenção 
dos partidos DEM, Cidadania e 
PSL. O evento público foi reali-
zado no Sindicato dos Metalúr-
gicos, seguindo os protocolos 
sanitários exigidos. A coligação 
“Avança Lorena”, terá o polícial 
militar da reserva e ex-secre-
tário de Segurança Pública, 
Major Lescura (Cidadania) na 
candidatura majoritária para 
vice-prefeito.

Pág.  5

Placas caem
sobre clientes de 
supermercado
em Cachoeira

Clientes de uma das uni-
dades da rede Produtor 
Supermercados foram sur-
preendidos após a queda dos 
toldos de isolamento do teto 
na última terça-feira.

Pág.  4

Contra violência, 
Silveiras instala 
35 câmeras de 
monitoramento

Na tentativa de manter Sil-
veiras entre as cidades mais 
seguras da região, a Prefeitura 
implantou, na última terça-
-feira (15), câmeras de vide-
omonitoramento em pontos 
estratégicos da região central 
do município. Comemorada 
pela população, a medida 
contou com um investimento 
municipal de aproximadamen-
te R$ 16 mil. Pág.  4

Defesa garante 
que processo 
não impede 
Vito Ardito

Após a polêmica envolvendo 
o pré-candidato à Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Vito Ardito 
(PP), em relação ao processo 
por improbidade relativo a 
obras do museu entre 2003 e 
2004, o advogado Artur Rollo 
garantiu que o progressista 
não corre risco de ficar de fora 
da eleição. Para Rollo, a deci-
são da Justiça será a mesma de 
quatro anos, sem impedimento 
à candidatura. Pág.  3

Famílias de 
Cruzeiro sofrem 
e cobram Saae 
por falta de água

Moradores de Cruzeiro es-
tão com dificuldade até para 
lavar as mãos. Desde o fim de 
semana, a cidade registrou fal-
ta d’água em diversos bairros. 
Há algum tempo, o abasteci-
mento está prejudicado, mas 
que desde o último dia 11 se 
agravou.

Pág.  7 O ex-prefeito Vito Ardito, que tenta quinto mandato; foco de processo Marietta Bartelega, que oficializou pré-candidatura ao lado de Lescura
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Celão

Maurinho Fradique

Bastidores da Política

Thales Gabriel

João Ribeiro

Câmara de Lorena – O ainda 
presidente Mauro Fradique, que até 
hoje não se manifestou em fazer a de-

volução de R$1 
milhão para aju-
dar no combate 
a Covid-19, dos 
mais de R$11 
milhões que o 
Legislativo está 
recebendo este 
ano de duodé-
cimo. Ao invés 

disso, tenta confundir a populção 
neste período, com a foto de um 
cheque de R$ 650 mil, referente a um 
valor que se comprometeu com os 
moradores de um bairro ano passado. 

Câmara de Guará – O presiden-
te Marcelo Coutinho, que repassou 
mais de meio milhão ao Executivo 
nos últimos 4 meses, em apoio ao en-
frentamento da 
Covid-19, sendo 
R$ 310 mil para 
a passarela do 
novo PS. Agora, 
prepara a doação 
de bens patrimo-
niais à Prefeitura. 
Outro exemplo, 
o Legislativo de 
Roseira, que aprovou o repasse de 
R$200 mil à Santa Casa de Aparecida, 
para reforçar a Saúde. Será que a Câ-
mara de Lorena, aprende como se faz?

 A CIDADE QUE FOI 
MARAVILHOSA!

A frase acima, retirada de um 
artigo do jornalista Carlos Lacerda        
contra o seu ferrenho desafeto Ge-
túlio Vargas. 

Um artigo pesado, continua 
Carlos Lacerda:” ...Que ambição 
te conduziu. Que engano, que 
morte te guiou os passos?...Getúlio 
Vargas, porque sujastes com o teu 
sangue nas manobras servis de uma 
inteligência degenerada. Para que 
jurar a Constituição? (...) O teu rei-
nado ainda não acabou. Enquanto 
houver neste país um ingênuo e um 
canalha, ambos bateram palmas ao 
senador gaúcho Getúlio Dornelles 
Vargas”. Rio de Janeiro, 1º. de 
junho de 1946.

O clima político da cidade 
representava o clima político do 
país que resultou no atentado da 
rua Tornelero a Carlos Lacerda, e 
por último, o suicídio de Getúlio 
Vargas.

A transferência da Capital para 

Brasília o início do esvaziamento 
político da cidade do Rio de Janeiro.

A cidade que foi metrópole im-
perial, capital da velha República, 
distrito federal na constituição de 
1891, conhecido como município 
neutro, Cidade Estado, Estado da 
Guanabara e finalmente Estado do 
Rio de Janeiro.

A transferência do poder e das 
grandes decisões políticas do país 
para Brasília propiciou o esvazia-
mento político da cidade do Rio 
de Janeiro.

 Para Juscelino Kubitschek o 
Rio de Janeiro não era o Brasil!

A estimativa, perto de 1 milhão 
e 200 duzentas mil pessoas, deixa-
ram a cidade para Brasília e abriu-
-se um vácuo social e político. As 
obras públicas que eram executadas 
quando metrópole; as obras de 
modernização do Rio de Janeiro no 
governo do presidente Rodrigues 
Alves; as obras majestosas e im-
portantes do governo de Lacerda, 
como o aterro do Flamengo, a Vila 
Kennedy como instrumento social 
para a desfavelização da cidade.

O espaço vazio deixado pelos 
funcionários públicos, a dimi-
nuição da renda da população, 
contando apenas com o imposto 
predial a cidade foi adotada pelo 
jogo do bicho.

De contravenção penal para 
folclore onde os bicheiros eram 
tratados pelas autoridades e a 
sociedade como celebridades. Pa-
trocinam e produzem o carnaval do 
Rio, tornando-o o maior espetáculo 
da terra. Os bicheiros dominam a 
cidade, o governo, o judiciário e 
principalmente a polícia.

Com o processo de democra-
tização em 1984 o Estado do Rio 
de Janeiro elege Leonel Brizola, 
recém regresso do exílio político, 
sem nenhuma ligação com a cultura 
da cidade e o seu povo, torna-se 
governador. Na década de 1990 foi 
reeleito governador. 

Criou os CIEPS, escola de tem-
po integral, à beira das rodovias 
para maior transparência de suas 
ações governamentais; a passarela 
do Samba, o sambódromo, e fez 
aliança com os bicheiros, ago-
ra, dominados pelo narcotráfico, 
milícias, diante da impotência da 
polícia dominada pela banda podre.

 Concluiu as vias de acesso à 

cidade (Linha Vermelha/Amarela) 
projetadas pelo governador La-
cerda e voltou a fazer política em 
Brasília. Candidato a presidente da 
República. 

No intervalo do governo Brizo-
la, Moreira Franco, o que sobrou da 
velha política da família getulista, 
do político Amaral Peixoto, foi 
substituído pelo advogado Marcelo 
Alencar, pelo PSDB.

Governos inexpressivos diante da 
falta de orçamento governamental 
contando com a Petrobrás, e o setor 
naval que não teve sucesso nas três 
tentativas de sua implantação e o 
que sempre teve: imposto predial. 
As grandes empresas multinacionais, 
por questão de segurança, se transfe-
rem para São Paulo.

A partir da redemocratização e 
contando com a reeleição de Leo-
nel Brizola, o Rio de Janeiro teve 
onze governadores até os dias de 
hoje. Destes onze governadores 
seis foram presos, com exceção 
da governadora Benedita da Silva, 
portanto, metade dos governado-
res, em trinta e seis anos de gover-
no tiveram problemas com a justiça 
em suas gestões.

Lá de cima o Redentor com o 
seu olhar pétreo, capaz de rolar 
uma lágrima salina, vê a cidade 
que foi o cartão postal do Brasil!

“Para Juscelino Kubitschek
o Rio não era o Brasil!”

“Getúlio Vargas, por que 
traíste a tua pátria?

 Carlos Lacerda

Balaio eleitoral
A campanha na Capital Mariana 

da Fé promete muitas emoções nes-
ta eleição. Com sete candidaturas 
majoritárias já confirmadas pelas 
convenções partidárias – Jeffercy 
Chad (PL), Celso Alves (PSDB), 
Tony Tuma (Patriota), Paulo Capu-
to (Republicano), João Vicente 
(PTB) e Piriquito (Podemos), tem 
a dupla Paulinho Feroz (prefeito) e 
Zezão da Concretagem (vice) con-
correndo sem chapa de vereadores, 
e para finalizar, a prefeita Dina 
Moraes (DEM) fechou a questão 
e vai disputar a reeleição, comple-
tando então a oitava candidatura 
à Prefeitura. E haja eleitores para 
votar nesse pessoal todo...

‘Salto 12’
A ideia da esposa do candidato 

a prefeito de Pinda, Rafael Goffi do 
PSDB, em concorrer a dois cargos 
simultaneamente – primeira dama e 
vereadora – parece que não agradou 
a torcida interna dos partidos, muito 
menos causou área de expectativas 
na burguesia. Disseram que o des-
conforto é visível e audível entre os 
candidatos da coligação que já vis-
lumbram um certo protecionismo. 
Questionam também se a socialite 
Ana Paula Goffi, que vive em São 
Paulo e mal conhece a cidade onde 
quer ser vereadora, vai conseguir, 
por exemplo, chegar nos bairros 
periféricos como o Residencial 
das Américas, Sapolância e outros 
extremos...

Segurando a vaga
Comenta-se pelas esquinas de 

Pinda que a escassez de candidatos 
à Câmara Municipal na coligação do 
tucano Rafael Goffi se tornou públi-
ca e notória ao ponto de ter nomes 
convocados ‘meio que na base do 
grito’, apenas para compor as cha-
pas coligadas. Talvez isto explique 
o caso da ex-dirigente regional de 
Ensino, professora Gicele Giudice, 
lançada a vereadora pelo DEM e 
que, passada quase uma semana, não 
foi visualizada nenhuma manifesta-
ção sobre sua candidatura nas suas 
redes sociais. Quem viver, verá... 

Atração fatal
A energia que Gustavo Tótaro 

demonstrou nas redes sociais para 
destilar seu veneno contra a atual 
gestão, parece que não é a mesma 
dispensada para organizar sua pré-
-candidatura a prefeito pelo PMN 
de Pindamonhangaba. De acordo 
com a patuleia, além do candidato 
a vice-prefeito, Tótaro conseguiu 
apenas mais 5 candidatos a verea-
dor (faltaram 12 nomes). Situação 
que reforça o ‘diz que me diz’ do 
Mercadão, de que o interesse do 
prefeiturável é mesmo em servir a 
base de Vito Ardito (PP), na artilha-
ria contra o prefeito e candidato à 
reeleição Isael Domingues.

A lista dos mais mais
Decididamente, a lista do mi-

nistro do Tribunal de Contas da 
União está disposta a ‘acabar com 
a alegria’ dos candidatos a cargos 
públicos destas eleições. Circula 
entre os bem informados que a lista 
com mais de 7 mil gestores públi-

cos com contas 
irregulares jun-
to ao TCU, já 
foi entregue ao 
ministro e pre-
sidente do Tri-
bunal Superior 
Eleitoral, Luiz 
Roberto Barro-
so, com a fina-

lidade de barrar um elenco consi-
derável de postulantes em 15 de 
novembro. Corre na boca pequena 
de Pinda que esta lista de inelegí-
veis vai respingar na candidatura 

de Luiz Rosas (PTB), que já deve ir 
pensando em algum substituto para 
João Ribeiro, seu eventual vice.

Nenhum de nós
Quem diria que o grupão que 

reuniu Rafic Zake, Paulo Antônio, 
Sergio Antônio e mais alguns notá-
veis que levantavam a bandeira de 
Celso Lage para disputar contra a 
reeleição do prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel, iria ‘baixar a bola’ 
na reta das convenções. Bastou Lage 
sair de cena ‘à francesa’ e passar a 
bola para Fátima Fonseca (PTB), 
para o time dispersar, principalmen-
te quando o escolhido vice, Nelsinho 
Vieira (SD), caiu fora antes da cam-
panha iniciar.

'Quase' polarizado
Em realidades diferentes, o pre-

feito de Cruzeiro, Thales Gabriel 
(DEM) não teve a mesma ‘sorte’ 
de alguns colegas que também dis-
putarão a reeleição, a exemplo de 
Délcio Sato (PSD) de Ubatuba, que 
conseguiu dividir a oposição em 11 
partes, ou seja, 
onze candidatu-
ras. Os cruzei-
renses vão para 
as urnas neste 
15 de novembro 
com apenas três 
opções; ou Tha-
les – que tem o 
que mostrar em 
termos de administração pública, 
com um acervo de reconstrução da 
cidade em todas as áreas, ou Juarez 
Juvêncio (PSC), que busca con-
vencer o eleitorado através de suas 
promessas e propostas futuras. Ah! 
Tem o PT que lançou José Antônio 
Cruz com apenas 5 candidatos a 
vereador.

Apelação
Parece que o pessoal interessado 

no 'quanto pior melhor' em Lore-
na clonou uma pesquisa de uma 
outra cidade, para ostentar que o 
candidato 'decadente' está cotado 
acima de 40%. Substituíram nomes, 
acrescentaram até o Nhonho nos 
quadros de pior rejeição (acho que 
a única coisa que acertaram), mas 
deixaram rastro na clonagem. Em 
um dos quadros, o nome do avalia-
do saiu Juninho Bagunça, prefeito 
da cidade de Cariacica, do Espírito 
Santo. Tem gente achando que os 
obesos já foram melhores nessa 
modalidade...

Dobrando as apostas
O desespero realmente atingiu 

o ainda presidente da Câmara de 
Lorena, Mauro Fradique, em razão 
das eleições que se aproximam. 
Segundo os bem informados, ele 
está apostando 'todas as sua fichas' 
em seu quadro de assessores no 
Legislativo, para uma necessária 
continuidade no quadro de vereado-
res e, mesmo correndo risco de ser 
enquadrado em crime eleitoral, não 
teve dúvidas: baixou uma resolução 
e aumentou o salário da rapaziada.

Manda quem pode
O reajuste dos salários dos con-

tratados em cargos de comissão na 
Câmara de Lorena deixou muitos 
perplexos, porque além de não 
contemplar os concursados do Le-
gislativo, supervalorizou algumas 
funções ligadas à presidência da 
Casa, com valores que ultrapassam 
R$ 7 mil mensais. Outra demons-
tração de indiferença de Fradique 
com a realidade da população, está 
relacionada a pandemia do coro-
navírus; na contramão das cidades 
onde as Câmaras reduziram seus 
gastos para repassar as economias 
no combate à doença, o presiden-
te lidera o ranking dos gastos de 
um orçamento de mais de R$ 11 

milhões.

Rádio peão
Na versão Lorena, enquanto 

o tio Fradique tentou acabar com 
o dinheiro da cidade, o sobrinho 
Fradique tenta acabar com a grana 
toda da Câmara Municipal...

Duas perguntas que...
...não querem calar: o tempo 

está passando e até o momento o 
vereador Careca da Locadora não 
revelou para quem terceirizou seu 
voto no projeto do lixo, e nem o 
Mauro Fradique informou o para-
deiro do seu tio, Samuel Fradique, 
que deu 'trambique' milionário 
no mercado financeiro de Lorena, 
deixando milhares de famílias na 
miséria!!!

'É cor de rosa choque'
Para quem apostou que Dadá 

Diogo não levaria sua candidatura à 
prefeita à frente, perdeu. No último 
final de semana, Cachoeira Paulista 
tomou conhecimento que após 32 
anos, a cidade pode ter uma mulher 
novamente como prefeita. Aliás 
duas, porque a vereadora Dadá 
formou sua majoritária com a Dra. 
Gisele Barros para vice.

No ritmo da tarantela
Por pouco o ex-vereador Ma-

carrão não azedou em definitivo 
na política de Cachoeira Paulista. 
Na última terça-feira o PP, agora 
sob nova direção, protagonizou 
a convenção mais comentada da 
cidade. Durante as tratativas para 
definir qual palanque o partido 
deverá somar, o Macarrão surge 
no cenário acompanhado do grupo 
de supostos integrantes da sigla, 
forçando a barra para levantar a 
bandeira do Torrada. Porém, o 
novo presidente do PP, Fernando 
Hummel, somando com os mem-
bros do novo diretório, endureceu 
o jogo a favor de Antônio Mineiro 
e Dr. Ailton Vieira, deixando o 
Macarrão sem saber qual 'molho 
mergulhar'...

O povo quer saber!!!
Procede a informação de que a 

Prefeitura do empresário Lucemir, 
digo de Canas, mandou raspar os 
chassis do todos veículos antigos 
da frota municipal? Qual seria a 
intenção do próspero gestor 'pú-
blico' da sofrida cidade? Pior que 
não adianta nem perguntar aos 
vereadores...

Direto e reto
A frase da semana do candidato 

a prefeito de Guaratinguetá, Junior 
Filippo: "em política não tem ca-
fezinho de graça, se o candidato 
tem muitos partidos e candidatos 
a vereador, vai ter muitos compro-
missos"!!! Para quem entende, um 
pingo é letra...

Política da praça
O ‘assunto renovação’ na Câ-

mara de Guará ganha cada vez 
mais espaços nas rodas políticas da 
Praça Conselheiro, com direito até 
em apostas. Segundo os cientistas 
do pedaço, numa leitura da atual 
composição do Legislativo, pelo 
menos 50% dos atuais vereadores 
correm o risco de serem deletados 
pelas urnas em 15 de novembro. 
Uma das projeções com mais 
apostas foi da análise por parti-
dos: das quatro cadeiras do MDB, 
três renovam; das duas vagas do 
PSD, apenas uma sobrevive; já 
o PL – embora tenha perdido seu 
represente na janela eleitoral deste 
ano, se continuasse certamente se-
ria eliminado do plenário. Tem um 
outro parlamentare que também 
mudou de partido que está na corda 
bamba. Algum palpite?
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Advogado de Vito Ardito garante que processo do museu não impede candidatura

Placa que indica entrave no contrato com o Estado, que levou Prefeitura a assumir obras na região central

Com acusação de “abandono pelo Estado”, 
obras chegam a 85% da conclusão em Lorena 
Depois de imbróglio com o governo de João Doria, Prefeitura assume trabalhos com R$ 2 milhões de 
recursos próprios; drenagens, pavimentação e ciclovia devem ser ampliadas até o final de outubro

Alegando um calote estadual 
por descumprimento de con-
vênio, a Prefeitura de Lorena 
caminha para a fase final de 
obras na infraestrutura da 
região central, após assumir 
os trabalhos com investimen-
to em cerca de R$ 2 milhões. 
O prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) espera sanar os 
alagamentos próximos aos 
hospitais da cidade e ampliar 
a acessibilidade com ciclovias. 
Já o Estado negou ter a dívida 
com o Município.

A região entre a praça Ro-
sendo Pereira Leite (Praça do 
Quartel), Mercado Municipal, 
acesso ao centro comercial e 
Santa Casa de Misericórdia 
(anexa ao Pronto Socorro e 
AME-Ambulatório Médico de 
Especialidades) é apontada 
como um dos pontos de maior 
reclamação popular sobre 
alagamentos e foi incluído no 
pacote de obras provenientes 
de um convênio de R$ 1,995 
milhão, assinado com o Estado 
em 2018. Alegando ter rece-
bido apenas 20% do valor, o 
equivalente a R$ 400 mil, a 
Prefeitura, além de entrar com 
a contrapartida de R$ 400 mil, 
assumiu o serviço com recur-
sos próprios. Os trabalhos 

Rafaela Lourenço
Lorena

contam com a revitalização 
da praça Rosendo Pereira 
Leite, já concluída, 18.819 
m² de recapeamento asfáltico 
das vias centrais, serviços na 
rede de drenagem com 441 
m de extensão, abordando 
trechos das ruas Dom Bosco, 
Marechal Mallet, avenida 
Capitão Messias Ribeiro até o 
ribeirão Taboão e a instalação 
de uma ciclovia que ligará, 
pela margem direita sentido 
bairro-Centro, a avenida Ma-
rechal Argolo ao início da rua 
Dr. Rodrigues de Azevedo, a 
Rua Principal.

As obras, que tiveram início 
em outubro de 2018, chega-
ram a ser paralisadas por oito 
meses por falta de repasses e 
descumprimento da primeira 
empresa com os prazos estabe-
lecidos. Retomada em outubro 
de 2019, com a contrapartida 
municipal de R$ 400 mil, a 
praça foi concluída e a pavi-
mentação iniciada.

Segundo o secretário de 
Obras e Planejamento Ur-
bano, Marcos Anjos, após o 
pagamento do Executivo e a 
prestação das contas referen-
tes à utilização da primeira 
parcela, ele foi pessoalmente 
à subsecretaria de Desenvol-
vimento Regional pleitear a 
continuidade dos repasses, 
mas sem sucesso. 

Desta forma, Marcondes 

assumiu o restante das obras, 
por apostilamento e não 
aguarda mais os recursos 
estaduais. “Eu não fiz negó-
cio com governador Márcio 
França (PSB) nem com o go-
vernador João Doria (PSDB). 
Fiz convênio com o governo do 
Estado de São Paulo. Acredito 
que um governador tem que 
honrar contratos, convênios 

e o que ele fez com Lorena foi 
um calote que ele (sic) deu”, 
acusou o prefeito.

A SDR (Secretaria de Desen-
volvimento Regional) destacou 
por nota que os convênios 
assinados em junho de 2018 
não possuíam empenho, pre-
visão orçamentária ou fonte 
de receita e que o calote, teria 
sido aplicado pelo ex-gover-

nador Márcio França. A nota 
ressalta que a “Subsecretaria 
de Convênios com Municípios 
e Entidades Não Governamen-
tais efetuou o pagamento de 
R$ 400 mil no início da gestão 
de João Doria, para não deixar 
o Município descoberto com 
relação ao que havia sido 
feito até então”, trecho do 
documento.

Fotos: Arquivo Atos

Para o chefe do Executivo, 
o pagamento comprova que 
a atual gestão assumiu o com-
promisso com este repasse. “Se 
chega 2019, ele me repassa o 
que estava conveniado com 
os 20% iniciais, eu comecei a 
obra e paguei. Depois fiquei 
aguardando esse tempo todo 
uma sinalização do governo 
para o complemento”, refor-
çou Marcondes.

Já Marcos Anjos explicou 
que Prefeitura, Estado e União 
não podem assinar convênios 
sem empenho.

A SDR negou ter recebido a 
prestação de contas referente 
à primeira parcela do convê-
nio, o que teria congelado os 
repasses subsequentes, o que 
foi desmentido pela Prefeitura 
ao enviar as prestações de con-
tas no valor de R$432.762,25 
no dia 4 de março de 2020, 
via comprovação de e-mail. 
A Prefeitura salientou que 
neste dia foram enviados to-
dos documentos necessários 
como planilhas de medição, 
relatório fotográfico, certidões 
negativas da empresa execu-
tante, nota fiscal liquidada e 
comprovante de pagamento.

As obras de drenagem com 
duas redes de 600 mm e a 
instalação da nova ciclovia 
que deve concluir o pacote 
dos serviços têm previsão de 
término até 30 de outubro.

Foto: Da Redação

Após a polêmica envolvendo 
o pré-candidato à Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Vito Ardito 
(PP), em relação ao processo 
por improbidade relativo a 
obras do museu entre 2003 e 
2004, o advogado Artur Rollo 
garantiu que o progressista 
não corre risco de ficar de fora 
da eleição. Para Rollo, a decisão 
da Justiça será a mesma de 
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quatro anos, sem impedimento 
à candidatura.

Em vídeo divulgado à im-
prensa, o advogado relatou que 
essa é a mesma questão levan-
tada há quatro anos, quando 
Ardito também disputava a 
Prefeitura. “Mais uma vez os 
adversários estão dizendo, de 
forma mentirosa, que Vito Ar-
dito não pode ser candidato por 
ter problemas com a Justiça. 
Na eleição passada já falaram 
a mesma coisa, impugnaram 
porque parecem que tem medo 

da urna e a gente conseguiu até 
no TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) manter a candidatura”.

A questão trata-se de uma 
situação de improbidade re-
lacionada às irregularidades 
em licitações e contratos ad-
ministrativos entre os anos 
de 2003 e 2004 para a res-
tauração do prédio do Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina. O 
advogado destacou ainda que 
cabe recurso à última decisão 
no STJ (Supremo Tribunal da 

Com processo parado, igrejas e associações 
de Guará correm risco de perderem sedes
Vereador autor de lei que garante saída para impasse entre Prefeitura e entidades aguarda 
definição de ajuste para evitar prejuízos a grupos religiosos; MP apura desenrolar de problema

Da Redação
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Primeira cidade paulista 
classificada por lei como es-
tância religiosa, em 2009, 
Guaratinguetá corre o risco de 
ver igrejas e templos perderem 
suas sedes, após processo de 
desapropriação que cobra a 
regularização da ocupação 
de espaços espalhados pelo 
município. Na tentativa de bar-
rar a ação, uma lei, aprovada 
em abril, garante à Prefeitura 
realizar convênios sociais, mas 
a discussão segue parada.

O inquérito civil público 
sobre a retomada de áreas sob 
comodato vencido teve início 
em 2009, na gestão de Junior 
Filippo (PSD) e atravessou o 
mandato de Francisco Carlos 
(PSDB), chegando a adminis-
tração de Marcus Soliva (PSC). 
Desde julho, o Ministério Pú-
blico, por intermédio do pro-
motor Gilberto Cabetti, apura 
eventual omissão na retomada 
dos imóveis, pertencentes ao 
Município, sob condição de 
possível ajuizamento de ação 
por improbidade administrati-
va contra o atual prefeito.

Nos imóveis apontados no 
inquérito estão alojadas, há 

décadas, cerca de trinta igre-
jas católicas, evangélicas e 
espiritas.

Entre os templos afetados 
estariam Paróquia São Pedro 
Apóstolo, Sagrada Família, Pa-
róquia de São Francisco, Cen-
tro Espírita Aganjue e a sede 
da Igreja Assembleia de Deus 
Ministério de Guaratinguetá.

O risco às igrejas ganha ain-
da mais destaque pela ligação 
direta da cidade ao Circuito 
do Turismo Religioso. Há 11 
anos, Guaratinguetá se tornava 

estância turística, após o reco-
nhecimento da cidade como 
centro de peregrinação dos 
devotos de Santo Antônio de 
Sant’Ana Galvão, o Frei Galvão, 
primeiro brasileiro canonizado 
pela Igreja Católica.

Com foco na comunidade 
que seria diretamente afetada, 
um projeto de lei de autoria 
do vereador Márcio Almeida 
(PSC), aprovado por unani-
midade e sancionado pelo 
prefeito Marcus Soliva, garante 
à Prefeitura a oportunidade de 

negociação junto às entidades. 
“Estou acompanhando, para 
saber como isso não afetará 
as atividades em igrejas e 
templos. O que sabemos, tem-
plos construíram há décadas 
atrás, em áreas cedidas para 
organizações religiosas estão 
correndo esse risco. No segun-
do semestre de 2019 vimos 
no artigo 180 da Constituição 
Estadual uma oportunidade 
de regularizar essa situação 
em Guará”, contou o vereador.

De acordo com o autor da 

lei, o artigo preconiza a re-
gularização de áreas verdes 
e institucionais da cidade, 
desde que a organização reli-
giosa faça uma compensação 
ao Município pela utilização 
do imóvel. “Na confecção do 
projeto de lei, fiz a alteração 
da Lei Orgânica do Município 
com uma reprodução do que 
está na lei do Estado. Propus 
um projeto que dá legalidade 
das igrejas se regularizarem 
junto à Prefeitura, que pode 
regularizar a utilização desses 

imóveis por parte das organi-
zações religiosas. Essas terão 
que prestar um serviço ao 
município, através de uma 
obra social, com personalida-
de jurídica própria, provida e 
constituída pela própria orga-
nização religiosa, beneficiada 
com a regularização da área 
construída”, explicou Almeida. 
“O prazo de utilização não 
será mais específico, mas 
sim terá duração enquanto 
o trabalho social estará em 
prática”.

O parlamentar lembrou que 
as igrejas que não tiverem um 
trabalho social constituído 
terão, de acordo com a lei, um 
prazo de cinco anos para que 
possam constituir ou criar o 
trabalho social. “Neste perío-
do podem seguir utilizando 
o terreno que pertencem ao 
Município”, completou. 

Não estipuladas na lei, as 
associações e sindicatos que 
utilizam terrenos sob como-
dato vencido também estão 
entre os pontos apurados pelo 
MP no processo de retomada 
de áreas. O promotor, respon-
sável pelo inquérito, citou a 
Associação dos Veteranos do 
Campo do Galvão, que atende 
em frente à sede da Igreja 
Assembleia de Deus, na rua 
Cel. Pires Barbosa, no Campo 
do Galvão.

A reportagem do Jornal Atos 
entrou em contato por três 
vezes com o secretário de Pla-
nejamento de Guaratinguetá, 
Gonçalo Ferraz, que preside 
a comissão de regularização 
das áreas sob comodato, mas 
ele não respondeu à redação 
até o fechamento desta edição.

Justiça), o que pode levar até 
12 meses para julgamento 
da discussão se houve ou não 
improbidade no contrato. Essa 
mesma discussão foi decidi-
da anteriormente pelo TRE 
(Tribunal Regional Eleitoral), 
nas eleições de 2016. “Não 
necessariamente vai ser deci-
dido pelo TRE. Vai depender se 
existir impugnação, se houve 
impugnação por esse tema. 
Acredito que a gente, dessa 
vez, já sai com a vitória até de 
Pindamonhangaba, porque 

esse é um tema já decidido até 
pelo TSE”, frisou Rollo. 

Ardito foi prefeito de Pinda 
por quatro mandatos, e tenta 
pela quinta vez o cargo após 
perder para o atual prefeito, 
Isael Domingues (PL), nas 
últimas eleições municipais, 
em 2016. Além de Ardito e o 
próprio Isael Domingues (que 
tenta a reeleição), Pinda conta 
com Luiz Rosas (PTB), Gustavo 
Tótaro (PMN), Rafael Goffi 
(PSDB), Gabriel Cruz (PSOL) 
e Professor Deotônio (PSDC).Ardito, que tenta quinto mandato

A sede da Igreja Assembleia de Deus em Guará, um dos templos que podem perder espaço; Almeida, autor de projeto que aponta solução

Fotos: Marcelo A dos Santos

Fotos: Arquivo Atos
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Placas do teto de supermercado caem 
sobre clientes em Cachoeira Paulista
Imagens da internet mostram queda de lâmpadas e toldos; clientes protestam 

Mãe é presa por utilizar filhos
para traficar cocaína em Lorena

Acusada de contar com a 
ajuda dos dois filhos adoles-
centes para vender drogas, 
uma mulher de 41 anos foi 
presa pela Polícia Militar na 
noite da última quinta-feira 
(17), em Lorena.

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma denúncia anônima 
revelou que uma moradora do 
bairro Vila Brito estava comer-
cializando entorpecentes em 
sua casa.

Ao invadir o imóvel por volta 
das 19h, os PM's flagraram 
os dois menores de idade 
em posse de 2.195 cápsulas 
de cocaína. Questionados, 
os adolescentes afirmaram 
que a droga pertencia a mãe, 
que não estava na residência 
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naquele momento. 
Após contato telefônico com 

um dos filhos, a criminosa foi 
até a casa, onde confessou 
ser a proprietária do entor-
pecente.  

Encaminhada à Delegacia 

Clientes de uma das uni-
dades da rede Produtor 
Supermercados, em Cacho-
eira Paulista, foram sur-
preendidos após a queda 
dos toldos de isolamento 
do teto na tarde da última 
terça-feira (15). Nas redes 
sociais, relatos como de uma 
mulher, que disse que quase 
foi atingida na cabeça por 
uma das lâmpadas e viu sua 
filha se ferir, foi negado pela 
gerência.

Imagens que circulam na 
internet mostram toldos e 
lâmpadas penduradas e par-
tes das estruturas do telhado 
caídas sobre os produtos e 
no chão do supermercado, 
logo após o incidente. Em 
uma publicação no Face-
book, uma cliente informou 
que a rede permanecia em 
funcionamento enquanto 
obras estavam sendo realiza-
das no local. As imagens do 
vídeo mostram a circulação 
de pessoas com carrinhos 
em meio às estruturas derru-
badas. “...é certo fazer obras 
com o mercado lotado?????... 
Foi só um susto e se fosse 
coisa pior?!?!... Nós não so-

Wanessa Telles
Cachoeira Paulista

Para conter violência, Prefeitura de Silveiras 
implanta 35 câmeras de videomonitoramento
Investimento tenta evitar ataques a caixas eletrônicos; cidade registra aumento de assassinatos e roubos

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Na tentativa de mantert Sil-
veiras como uma das cidades 
mais seguras da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
a Prefeitura implantou, na 
última terça-feira (15), câme-
ras de videomonitoramento 
em pontos estratégicos da 
região central do município. 
Comemorada pela popula-
ção, a medida contou com 
um investimento municipal 
de aproximadamente R$16 
mil.

De acordo com o Executi-
vo, a instalação do sistema, 
que conta com 35 câmeras, 
facilitará as identificações 
de pessoas e veículos que 
possam participar de crimes 
na cidade.

A iniciativa busca também 
inibir ações de quadrilhas 
especializadas em ataques a 
caixas eletrônicos em muni-
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cípios pequenos do interior 
de São Paulo, como as que 
invadiram agências bancá-
rias do Centro de Silveiras 
em 2013 e 2018.

No crime mais recente, 
dez assaltantes, fortemente 
armados, explodiram um 
caixa eletrônico do Banco 
Bradesco e tentaram ar-
rombar o cofre principal do 
Banco Santander, mas não 
tiveram sucesso no segundo 
alvo. Na ocasião, nenhum dos 
criminosos foi identificado 
e o dinheiro roubado do 
Bradesco, que não teve sua 
quantia revelada, não foi 
recuperado.

Segundo a Prefeitura, as 
câmeras de segurança foram 
implantadas, além do portal 
de entrada do município, 
na frente dos prédios que 
abrigam a Creche Municipal 
Central, Velório Municipal e 
na Unidade Mista de Saúde. 

O prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) revelou 
detalhes técnicos sobre o 

Uma das vias de Silveiras que passa a contar com o videomonitoramento; investimento foca na segurança da cidade 

equipamento e ressaltou a 
importância da ação. “Estas 
câmeras captam imagens em 
alta definição, facilitando a 
identificação de pessoas e de 
placas de automóveis. O con-
teúdo captado é armazenado 
em computadores, possibili-
tando que os arquivos fiquem 
disponíveis para as consultas 
das autoridades policiais. 
Certamente, esta melhoria 
é um marco histórico para o 
setor da Segurança Pública 
de Silveiras”, comemorou.

O chefe do Executivo anun-
ciou que foi iniciado um estu-
do de viabilidade para avaliar 
a possibilidade da instalação 
de mais equipamentos de 
videomonitoramento pela 
cidade.

Violência - De acordo com 
dados da secretaria Estadual 
de Segurança Pública, Silvei-
ras registrou cinco roubos 
entre janeiro e julho de 
2020. O número representa 
um aumento preocupante, 
já que a cidade não teve ne-

mos só sua fonte de dinhei-
ro, somos seres humanos 
e merecemos pelo menos 
fazer compras tranquilas!!!” 
(trecho da publicação na 
rede social).

Na postagem, a cliente 
contou que sua filha ficou 
ferida após segurar uma 
das lâmpadas para que não 
atingisse sua cabeça e seu 
filho ficou assustado. Ainda 
segundo a testemunha, mo-
radora da cidade, apenas 
uma funcionária da padaria 
do supermercado prestou 
assistência, pois, o gerente 
não estava presente. “...só 
uma funcionária da padaria 
que veio com um copo de 
água pro Gu (filho da clien-
te), os responsáveis saíram 
atrás do gerente que não 
estava lá...”.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato 
com a rede Produtor Super-
mercados, mas não obteve 
resposta até o fechamento 
desta matéria. Na unidade 
de Cachoeira Paulista, um 
dos gerentes do supermer-
cado afirmou que não houve 
clientes ou funcionários 
feridos. A administração da 
rede não autorizou a libera-
ção de outras informações 
sobre o caso.Flagrante de queda de placas do teto de supermercado em Cachoeira Paulista

Fotos: Reprodução

Drogas apreendidas com mãe de adolescentes, que pode ser condenada

Fotos: Divulgação PM

nhum roubo durante o mes-
mo período do ano passado.

O mesmo acontece no 
índice de homicídio doloso 
(quando existe a intenção 

em matar). Enquanto Silvei-
ras não teve nenhum caso 
no ano passado, em 2020 a 
cidade já possui um registro. 

Em contrapartida, o nú-

mero de furtos sofreu uma 
queda de 9% entre os pri-
meiros sete meses de 2019 
e 2020, passando de 22 para 
20 casos.

de Lorena, a mulher foi presa 
e indiciada por tráfico de 
drogas e corrupção de meno-
res, podendo ser condenada 
até 25 anos de detenção. Os 
filhos foram liberados após 
prestarem depoimento.

Quatro jovens são baleados em 
viaduto da avenida Papa João 23

A Polícia Civil de Lorena 
abriu um inquérito para 
tentar identificar os cri-
minosos que participaram 
de um atentado contra 
cinco jovens na noite da 
última quinta-feira (17) 
em Lorena. As vítimas 
foram alvejadas em cima 
do viaduto que liga os 
bairros Vila Geny e Vila 
Nunes. 

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, dois 
rapazes, de 18 e 19 anos, 
e três adolescentes, de 
15,16 e 17 anos, estavam 
consumindo maconha no 
viaduto da avenida Papa 
João 23 quando foram 
surpreendidos por dois 
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homens em uma motocicle-
ta, por volta das 21h30. Na 
sequência, o garupa desceu 
do veículo e efetuou diversos 
disparos de arma de fogo 
contra o grupo.

Na ação, apenas o ado-
lescente de 15 anos não 
foi atingido. Já os demais 
amigos foram socorridos 
e encaminhados ao Pronto 
Socorro Municipal. 

A única vítima que segue 
internada até a manhã desta 
sexta-feira (18) é o jovem de 
18 anos, alvejado nas costas. 
Já os outros três amigos, 
foram baleados na perna e 
liberados do Pronto Socorro 

após a retirada das balas. 
Em depoimento, os jo-

vens, que confessaram que 
subiram no viaduto para 
consumirem maconha, afir-
maram que não consegui-
ram identificar o atirador, 
que carregava nas costas 
uma mochila de entregas 
de motoboy. 

A Polícia Civil, que encon-
trou projéteis de munição 
9 mm no local do atentado, 
deverá analisar imagens de 
câmeras de segurança de 
estabelecimentos comerciais 
próximos ao viaduto para 
tentar localizar os crimi-
nosos.

A sequência de quei-
madas registradas nesta 
semana tem ampliado a 
preocupação com a área 
de mata na região. Apenas 
nos últimos dias, Pindamo-
nhangaba registrou três 
pontos de incêndios. Já em 
Guaratinguetá, as chamas 
podiam ser vistas dos lados 
da rodovia SP-171, que liga 
a cidade a Cunha.

Devido ao tempo seco e 
de estiagem, as queimadas 
se tornaram mais comuns. 
Em Pindamonhangaba, as 
chamas se iniciaram na 
noite da última quarta-feira 
(16), conforme relatos de 
moradores que residem 
próximo ao Parque da 
Cidade. No dia seguinte, 
houve registros de novos 
focos de incêndio, um no 
Parque da Cidade e outro 
no bairro do Castolira. 
Desde o fim da tarde da 
última quinta-feira (17), 
as equipes do Corpo de 
Bombeiros estiveram em 
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conjunto com a Defesa Civil 
para combate ao fogo no fi-
nal da Estrada dos Nogueiras, 
na zona rural.

No fim da manhã desta 
sexta-feira, os bombeiros 
continuavam no local em 
atendimento e havia ainda a 
dificuldade de contato devido 
ausência de sinal de rádio e 
telefonia. O secretário de Se-
gurança Pública, José Sodário 
Viana, e o diretor da Defesa 
Civil, Josué Bondioli estive-
ram no local acompanhando 
a ocorrência. Até o fechamen-
to desta matéria, a causa do 
incêndio era desconhecida.

Guaratinguetá também 
registrou queimada de mais 
de 15 mil metros, na noite 
de quinta-feira (17). Segundo 
informações dos oficiais, o 
fogo teria se iniciado por 
volta das 8h e tomado a 
área de vegetação nos dois 
sentidos da via. O incêndio 
de grandes proporções le-
vou quatro horas para ser 
combatido, numa ação que 
contou com apoio de volun-
tários e bombeiros civis. Não 
houve vítimas ou danos ao 
patrimônio.

Bombeiros intensificam 
combate ao incêndio na 
mata entre Cunha e Guará
Nos últimos dias, três pontos de 
queimada em Pinda e 15 quilômetros 
na estrada que liga Guará a Cunha
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Marietta Bartelega oficializa pré-candidatura 
a prefeita com a coligação “Avança Lorena”
Convenção, no último dia 12, também oficializou o pré-candidato a vice Major Lescura e 52 ao Legislativo

A atual vice-prefeita e em-
presária Marietta Bartelega 
(DEM) confirmou, no último 
sábado (12), sua pré-candi-
datura à prefeita de Lorena, 
durante a convenção dos par-
tidos DEM, Cidadania e PSL. 
O evento público foi realizado 
no Sindicato dos Metalúrgi-
cos, seguindo os protocolos 
sanitários exigidos.

Batizada de “Avança Lo-
rena”, a coligação terá o 
polícial militar da reserva e 
ex-secretário de Segurança 
Pública de Lorena, Major 
Lescura (Cidadania) na can-
didatura majoritária para 
vice-prefeito. Também foram 
confirmadas 52 pré-candida-
turas a vereador para o pleito 
deste ano.

Em seu discurso, Mariet-
ta Bartelega destacou no-
vamente que seu compro-
misso será com as pessoas 
que mais precisam. “Nosso 
compromisso será com o 
desenvolvimento de Lorena 
e protagonizando as pessoas 
que mais precisam, mas não 
com assistencialismo. A casa 
está em ordem e as contas 
em dia. Vamos buscar gerar 
mais empregos, gerar renda, 
garantir oportunidades de 
capacitação e qualificação 
profissional. Essa é a nossa 
promessa, esse é nosso ob-
jetivo para Lorena”.

A convenção contou com 
a presença do atual prefeito 
Fábio Marcondes (sem parti-
do), que declarou apoio aos 
pré-candidatos. “Nós estamos 
apoiando a melhor pré-candi-
data a prefeita para Lorena. 
Marietta está preparada para 
continuar o trabalho político 
sério e comprometido com 
o progresso da cidade. Tam-
bém temos aqui a melhor 
conjuntura política possível, 
com pré-candidatos a verea-

Lucas Barbosa
Silveiras

dor compromissados com a 
população”, exaltou.

Perfil – Marietta Bartelega 
é empresária em Lorena há 
mais de trinta anos e atual vi-
ce-prefeita da cidade. À frente 
do cargo público, ela, além de 
assumir responsabilidades 
administrativas, também 
presidiu por três anos o Fun-
do Social de Solidariedade, 
desenvolvendo projetos que 
objetivam a melhoria da qua-
lidade de vida da população, 
com destaque para as deze-
nas de cursos de capacitação 
gratuitos que já formaram 
quase três mil lorenenses, 
oportunizando geração de 
renda. Como vice-prefeita e 
presidente do Fundo Social, 
Marietta também dedicou-se 
ao auxílio às instituições as-
sistenciais e ao atendimento 
de famílias em situação de 
vulnerabilidade social, além 
de liderar campanhas de 
prevenção ao câncer e cam-
panhas do agasalho.

Álvaro Daniel – Nelinho (PSL)
Anderson Meirelles Garçom (DEM)
Andrezinho Teixeira (DEM)
Anna Paula Andrade (DEM)
Beto Pereira (DEM)
Bruninho Ribeiro (DEM)
Bruno Camargo (DEM)
Cecília (Cidadania)
Claudia de Oliveira (Cidadania)
Daniel Pereira (DEM)
Ed Silva (Cidadania)
Fábio Matos (Cidadania)
Fabrício Portela (Cidadania)
Flávio Augusto (DEM)
Flavio Rizato (Cidadania)
Gordinho da Mecânica São Jorge (Cidadania)
Harryllon Matheus (Cidadania)
Hudson Guedes (DEM)
Irani do Laboratório (Cidadania)
Jackson da Silva (Cidadania)
Jaques do Rancho (Cidadania)
Jean Aleksandro (Cidadania)
Jean do Projeto Viva (Cidadania)
Jefinho de Lorena (DEM)
Julieta da Industrial (DEM)
Lena da Ponte (Cidadania)
Luiz Carlos (Pirulito) (DEM)
Luiz Gral (Cidadania)
Marinho do Fretinho (Cidadania)
Marquinhos da Colchoaria Ramos (DEM)
Matheus do Lorena News (DEM)
Milton Gomes (DEM)
Neni Ribeiro (Cidadania)
Pastora Sandre Leite (DEM)
Paulinho Millium (Cidadania)
Professora Lúcia Helena (Cidadania)
Professora Monique Lescura (DEM)
Rafa Cabeleireiro (Cidadania)
Ricardo Pinho (Cidadania)
Rita Mota (DEM)
Rosana Montemor (DEM)
Sérgio Meirelles (Cidadania)
Silvinho Rei do Vidro (DEM)
Silvio Rogério (DEM)
Tarcisio Camarinha (Cidadania)
Tenente Amorim (DEM)
Vivian do Despachante (Cidadania)
Vivian Vieira (DEM)
Wanessa Andreia (Cidadania)
Washington da Saúde (Cidadania)
Zezé da Quiaço (DEM)

Lista de pré-candidatos
ao cargo de vereador da
coligação “Avança Lorena”:

Marietta Bartelega acompanha fala do prefeito Fábio Marcondes, em convenção que oficializou coligação para disputa das eleições de 15 de novembro, em Lorena

Parceiros na administração, Lescura e Marietta, é dupla que tenta manter programa do atual governo na cidade

Fotos: Da Assessoria

Fotos: Da Assessoria
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Ligações irregulares de esgoto podem trazer 
desconforto e comprometimento das redes

Encontrar irregularidades 
no esgoto dos imóveis é algo 
preocupante e infelizmente 
muito recorrente. Entre os 
problemas mais comuns, 
estão aqueles imóveis que 
estão parcialmente ou não co-
nectados à rede de esgoto e a 
ausência ou a falta de limpeza 
da caixa de gordura. Um dos 
riscos dessas irregularidades 
é propiciar o entupimento 
dos canos e consequências 
indesejáveis aos moradores, 
como o extravasamento do 
esgoto.

Da Redação
Guaratinguetá

Desde o início do ano, a 
Guaratinguetá Saneamento, 
empresa responsável pelo 
esgotamento da cidade, in-
tensificou as vistorias para 
averiguar se há ligações 
irregulares nos imóveis re-
sidências, industriais ou co-
merciais. De acordo com 
a gerente operacional da 
empresa, Indiara Jogas, esse 
serviço é indispensável para 
minimizar transtornos, além 
de preservar os serviços 
de tratamento de esgoto, 
garantindo a assistência da 
população.

 “A ausência de ligação 
dos imóveis à rede de esgoto 
traz vários problemas, entre 

Ação pode gerar sobrecarga nas redes ocasionando extravasamentos de esgoto
eles, a poluição dos corpos 
hídricos, a contribuição para 
a proliferação de doenças 
relacionadas a esse tema, 
além do mau cheiro”, afirmou 
Jogas.

A equipe da Guaratinguetá 
Saneamento ao identificar 
uma ligação clandestina emi-
te um termo de não confor-
midade ao usuário que tem 
até 30 dias para regularizar 
a situação. A não adequação 
estará passível de sanções 
administrativas que são apli-
cadas pela SAEG.

Outra ação irregular é o 
lançamento de água de chuva 
na rede de esgoto. A prática 
de conectar calhas e ralos na 

rede de esgoto é proibida por 
Lei pelo Decreto Estadual nº 
8468 – 08/09/1976, inclusi-
ve passível de multa.

De acordo com Jogas, o 
esgoto é composto por 99% 
de resíduos líquidos e 1% de 
sólidos e, ao receber a água da 
chuva, por exemplo, o efluente 
bruto é diluído e as tubulações 
não suportam a sobrecarga. 
“Na maioria das vezes, o cida-
dão não sabe se as instalações 
internas de seu imóvel estão 
corretas e acabam destinando 
a água de chuva para as redes 
de esgoto. Nesse caso, nossa 
orientação é solicitar uma 
inspeção pelo telefone 0800 
77 12 195”, explica a gerente.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 67/2020 PROC. Nº 437/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição materiais e equipamentos 
para o Centro Especializado em Reabilitação (CER III), a realizar-se às 09h30min do dia 01 
de outubro 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 68/2020 PROC. Nº 438/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de tabela e aro de 
basquetebol, de forma única, para suprir a necessidade da Secretaria de Esporte e Lazer, 
a realizar-se às 09h30min do dia 02 de outubro 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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - CP Nº 04/2020– PROC. Nº 286/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento da Concorrência Pública acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é Concessão do serviço público de remoção, custódia, depósito e guarda de veículos 
ou outros tracionados abandonados em via pública ou em decorrência de penalidade 
aplicada ou medida administrativa adotada por infração à Lei Federal n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a 
contratação da empresa vencedora, conforme abaixo:
EMPRESA: PVD – GESTÃO E GUARDA DE VEICULS EIRELI - ME
CNPJ Nº: 67.696.831/0001-10
Valor Total: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)

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 430/2020SUP; 7392/2020GPRO, com fundamento 
no art. 4° e seguintes da Lei nº 13.979/20, cujo objeto consiste na aquisição de álcool em 
gel 70% INPM, destinado ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente 
do COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura.
CONTRATADA: BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA - EPP CNPJ Nº: 02.456.074/0001-62

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020
Entidade Parceira: Município de Lorena/SP
OSC Parceira: Desafio Jovem Monte Sinai - CNPJ: 03.489.694/0002-41
Modifica-se o Plano de Trabalho a fim de acrescer o percentual de aproximadamente 9,99% 
(nove vírgula noventa e nove por cento), equivalente a R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e 
quinhentos reais) a serem gastos com alimentos, além de autorizar a utilização de saldo 
remanescente no valor de R$ 24.963,68 (vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e 
três reais e sessenta e oito centavos) a fim de adicionar no quadro de Recursos Humanos 
um cargo de Assistente Social e a remanejar recursos dentre as despesas previstas de 
modo a adequar suas necessidades ao cenário atual de Pandemia de Covid-19. Processo 
nº 11.682/2019. 
Data de Assinatura: 17/09/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 7392/20 GPRO – 430/20 SUP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de álcool em gel 70% INPM destinado ao enfrentamento da
emergência de Saúde Publica decorrente do COVID-19, para atender as necessidades da
Secretaria de Cultura, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste 
contrato e
na proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP
CNPJ Nº: 02.456.074/0001-62
VALOR TOTAL: R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses - DATA DA ASSINATURA: 18/09/2020

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 especificações técnicas e 
quantidades constantes no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 
CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DO ITEM: 04
VALOR TOTAL: R$ 1.359,48(um mil trezentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e oito
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020 PROC. Nº 335/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços para instalação do sistema 
de combate ao incêndio para a Escola Mario Covas, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA - CNPJ Nº: 60.863.966/0001-84
VALOR TOTAL: R$ 97.217,25(noventa e sete mil duzentos e dezessete reais e vinte 
e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses - DATA DA ASSINATURA: 18/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2020 PROC. Nº 348/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para projeto para contenção de talude 
de ponte sobre o córrego do Taboão, localizado na estrada vicinal do Poço Fundo, em 
Lorena/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES CNPJ Nº: 12.476.090/0001-70
VALOR TOTAL: R$ 72.824,57(setenta e dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e 
cinqüenta e sete centavos)
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses - DATA DA ASSINATURA: 18/09/2020

AUDIÊNCIA PÚBLICA – METAS FISCAIS 
DO 2º QUADRIMESTRE

Devido à pandemia da COVID-19 e às medidas de contenção para evitar a 
disseminação do coronavírus, neste ano não haverá evento de audiência pública 
presencial para debates sobre a avaliação e cumprimento das metas fiscais 
relativas ao 2º Quadrimestre de 2020. Como meio alternativo e de forma que 
não gere aglomeração de pessoas, a apresentação da avaliação e cumprimento 
das metas fiscais será realizada ao vivo, na Câmara Municipal de Vereadores, 
pelo canal no YouTube da Prefeitura Municipal de Lorena.
Os interessados em acompanhar a transmissão deverão acessar o site www.
youtube.com/user/prefeituralorena, às 10:00hrs, no dia 30 de setembro de 2020.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – LOA 2021
Devido à pandemia da COVID-19 e às medidas de contenção para evitar a 
disseminação do coronavírus, neste ano não haverá evento de audiência pública 
presencial para debates sobre sugestões da população para inclusão no projeto 
de Lei Orçamentária Anual (LOA). Como meio alternativo e de forma que não 
gere aglomeração de pessoas, esta Administração abre a possibilidade da 
população apresentar suas sugestões de forma virtual para a elaboração da LOA. 
Até o próximo dia 25 de setembro, os lorenenses têm a oportunidade de enviar 
sugestões do que gostariam que fosse planejado para a cidade. Para tanto, os 
lorenenses devem acessar o sitio da prefeitura: www.lorena.sp.gov.br
Outrossim, no dia 25 de setembro haverá transmissão ao vivo pelo canal da 
prefeitura no youtube, a partir das 15:00 hrs. 

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:
EMERSON CANUTO DE MOURA BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão
soldador, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 02
de janeiro de 1987, residente e domiciliado na Estrada Municipal Doutor José Gomes
Vieira nº 227, Pinhão do Una, em Pindamonhangaba SP, filho de CANUTO MOREIRA
BORGES e VERA LUCIA ALVES DE MOURA BORGES.
MAIARA NATHÁLIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de agosto de 1997, residente e domiciliada na Estrada Municipal Doutor José
Gomes Vieira nº 227, Pinhão do Una, em Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO
RICARDO DOS SANTOS e HELENA NOGUEIRA DE PAULA DOS SANTOS.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS VIDAL DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
19 de maio de 1990, residente e domiciliado Avenida Rodrigo da Silva Araújo, nº 96,
Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO e
VANIA CLAUDINO VIDAL DO NASCIMENTO.
DANIELLE DUARTE PIRES, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Araguari-MG, no dia 30 de março de
1995, residente e domiciliada Rua Capitão Epaminondas de Andrade Sandim, nº 729,
Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ ANTONIO PIRES JUNIOR e JULIETA
DUARTE PIRES. 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 setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO COSME DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 19 de abril de 1992,
residente e domiciliado Avenida Projetada Duque de Caxias, nº 58, Jardim Boa Vista,
Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO COSME DA SILVA e SONIA MARIA CERQUEIRA.
CINARA BEATRIZ DE LIMA DURAND, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no dia 28 de
setembro de 1992, residente e domiciliada Avenida Projetada Duque de Caxias, nº 58,
Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO SERGIO DURAND e
REGINA CÉLIA DA LIMA MACHADO. 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 setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, bancário, divorciado
natural de São José dos Campos SP, onde nasceu em 18.10.1977, residente e
domiciliado á Rua Paulo Guaycuru San Martin 180, Reserva dos Lagos, em
Pindamonhangaba SP, filho de EDSON BRAGA DO NASCIMENTO e de DOROTÉA
REIS PEREIRA DO NASCIMENTO.
STEFANY CAROLINE DOS SANTOS NICOLA, nacionalidade brasileira, estudante,
divorciada, natural de Cambará PR, onde nasceu em 26.08.1994, residente e
domiciliada à Rua da Paz 60, Rotary, em Cambará PR, filha de FRANCISCO
DOMINGOS NICOLA e de TANIA MARA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos
I, III, IV e V, exigidos pelo artigo 1.525, do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KIMBERLY SULAMITA RODELLA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
atendimento, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no
dia 19 de setembro de 1997, residente e domiciliada Rua Nilza Aparecida Passos
Machado, nº 133, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ISAIAS RODELLA e
MIRIAN FABIA DE SOUZA.
STÉFANIE SANTOS INACIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de
junho de 2000, residente e domiciliada Rua Nilza Aparecida Passos Machado, nº 133,
Araretama, Pindmonhangaba SP, filha de ROBERTO INACIO e SILVIA HELENA
SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ROBERTO SOARES JÚNIOR, de nacionalidade. brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de
dezembro de 1995, residente e domiciliado Rua Guaratinguetá, nº 248, Residencial Andrade,
Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS ROBERTO SOARES e VIVIANE SOARES.
CATARINA DE PAULA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira de
computação, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no
dia 30 de agosto de 1994, residente e domiciliada Rua Papa João XXIII, nº 22, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO LUIZ SENA SANTOS e DONIZETE
DE PAULA FERREIRA SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
analista de custos, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de novembro de 1989, residente e domiciliado Rua
João Duque Avelar, nº 62, Residencial Maricá, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO
CARLOS DE OLIVEIRA e LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA.
JÉSSICA LEMES DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão analista
financeira, estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 04 de dezembro de 1992, residente e domiciliada Avenida Capitão João
Monteiro do Amaral, nº 684, Residencial Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA e LUCIANA LEMES DA SILVA OLIVEIRA. Apresentaram
os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WANDERSON RANGEL SILVA BRANT, de nacionalidade brasileira, profissão vidraceiro
autônomo, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Inhaúma-MG, no dia
21 de agosto de 1995, residente e domiciliado Rua Tenente Djalma de Oliveira Franco
nº 101, Campos Maia, em Pindamonhangaba SP, filho de WAGNER DA SILVA
CALDEIRA BRANT e REJANE APARECIDA ALVES DA SILVA BRANT.
LORRANA ALVES CELESTINO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Itabuna-BA, no
dia 20 de outubro de 2000, residente e domiciliada Rua Tenente Djalma de Oliveira
Franco nº 101, Campos Maia, em Pindamonhangaba SP, filha de LUCIANA ALVES
CELESTINO. 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 setembro de 2020.
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Estação do Saae; reclamações

Famílias de Cruzeiro sofrem e 
cobram Saae por falta de água
Apesar de medidas da autarquia, bairros registram problemas de 
abastecimento após período sem fortes chuvas; falha de sete dias

Em plena pandemia, quan-
do a higiene é uma das prin-
cipais armas no combate ao 
novo coronavírus, morado-
res de Cruzeiro estão com 
dificuldade até para lavar 
as mãos. Desde o fim de 
semana a cidade registrou 
falta d’água em diversos 
bairros. A reclamação, que 
ganhou as redes sociais, dá 
conta de que já há algum 
tempo, o abastecimento está 
prejudicado, mas que desde 
o último dia 11 se agravou.

A aposentada Vera Lúcia, 
que mora no Itagaçaba, um 
dos bairros mais atingidos 
pela seca, contou que está 
sem água há sete dias e 
não teve a ajuda necessária 
para minimizar os efeitos 
do problema. “Estamos com 
problemas sérios de falta 
de água em toda cidade. 
Aqui no meu bairro já vão 
para sete dias sem água. O 
caminhão pipa veio na mi-
nha rua, mas aqui em casa 
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e nos meus vizinhos não teve 
abastecimento”.

Alzira de Souza, também 
aposentada, chegou a se emo-
cionar dizendo que não tem 
água para lavar as mãos em 
sua casa. “Estou esperando 
há quatro dias, passando por 
essa pandemia e tendo que 
lavar a mão só com álcool em 
gel. Cheguei a ter que pedir 
água nos vizinhos, porque não 
conseguiram abastecer minha 
casa”, revelou a moradora, 
que foi informada pelo Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) de que não teria 
previsão para a normalização 
do abastecimento.

As reclamações seguem 
pelos bairros. Moradora do 
Jardim América, Marlei Alma-
da de Araújo contou que tam-
bém entrou em contato com a 
autarquia e que a explicação 
dada foi de que o rio Batedor, 
que abastece 70% do muni-
cípio, estaria abaixo do nível 
ideal. “A Prefeitura disse que o 
rio que abastece a cidade secou 
e não está entrando água, mas 
isso é o que a Prefeitura alega. 
Mas vemos que a população 

tem aumentado, mas não tem 
investimento no setor, ou seja, 
é uma falha deles”.

Saae - Em nota, o Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) informou que o 
longo período de estiagem, a 

falta de chuva, as queimadas 
e o consumo de água muito 
alto durante os finais de se-
mana estão comprometendo 
o abastecimento de água em 
parte cidade.

A autarquia confirmou, no 
comunicado, que desde o 
último fim de semana o pro-
blema se agravou, mas que as 
equipes de trabalho realizaram 
diversas manobras para que o 
impacto sentido pela popula-
ção fosse o menor possível. “... 
infelizmente, alguns bairros 
sofreram com a falta de abas-
tecimento”, destacou.

O Saae informou, ainda, 
que ao longo desta semana, 
tem conseguido manter o 
abastecimento, apesar de vá-
rios moradores continuarem 
sem nem uma gota de água 
em casa.

Diante do problema, o Saae 
publicou no Facebook, na 
última quinta-feira, que os 
reservatórios estão sendo 
restabelecidos e solicitou aos 
moradores que façam uso 
racional da água, mesmo com 
o forte calor que vem sendo 
registrado na cidade.

Fotos: Reprodução Saae

Denunciada, empresa do transporte 
de Caraguá obrigava passageiros a 
retirar máscaras para uso de ônibus
MP pede indenização de R$ 100 mil por práticas abusivas contra usuários

Ônibus da Praiamar; empresa contratada é multada por danos morais

A polêmica envolvendo 
a Praiamar Transportes, 
empresa contratada para 
gerenciar o transporte pú-
blico de Caraguatatuba, 
que estava obrigando pas-
sageiros a tirarem as más-
caras de proteção contra 
a Covid-19 para a leitura 
facial na roleta, deve sair 
ainda mais caro para a em-
presa. Depois de uma multa 
aplicada pelo Procon em 
R$21.156,36, o Ministério 
Público da cidade ingressou 
com uma ação civil pública 
contra a concessionária, 
pedindo a condenação por 
danos morais coletivos e 
abstenção de práticas abu-
sivas, além de R$ 100 mil 
em indenização.

A exigência da retirada 
da máscara foi questionada 
pelos usuários do serviço, 
que argumentaram que a 
leitura do cartão do trans-
porte urbano do município 
deveria ser suficiente para 
a liberação dos passageiros. 
A empresa também rece-
beu reclamações sobre o 
bloqueio do cartão da gra-
tuidade do idoso, devido à 
cobrança de taxa de R$ 40 
para desbloqueio.

A medida adotada pela 
concessionária desrespeita 
o decreto do Governo do Es-
tado do dia 28 de abril deste 
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ano, que torna obrigatório o 
uso de máscara de proteção 
facial de forma contínua em 
todos os espaços públicos. 
Em suas redes sociais, a Praia-
mar Transportes orienta a 
população sobre a retirada 
da máscara pelas alças antes 
de passar pela catraca para 
facilitar a identificação. Após o 
procedimento, é solicitado que 
a pessoa coloque a máscara.

As queixas e ações da em-
presa foram encaminhadas ao 
Ministério Público do Estado 
para definir as medidas judi-
ciais cabíveis. Após a apresen-
tação da justificativa, conside-

rada inconsistente, o Procon 
multou a concessionária no 
valor de R$ 21.156,36 por 
oferecer serviço em desacor-
do com as normas estaduais 
e municipais determinadas 
pelos órgãos oficiais e exigir 
vantagem manifestamente 
excessiva do consumidor.

Outras reclamações como 
a falta de higienização e 
lotação também foram re-
gistradas no início do mês 
de agosto por agentes de 
trânsito. Foram aplicadas 
duas autuações à empresa 
pelo descumprimento de 
orientações sanitárias muni-

cipais para conter o avanço 
da Covid-19.

Na última segunda-feira 
(14), o MP entrou com a ação 
civil pública e o pedido de 
condenação por danos morais 
coletivos e abstenção de práti-
cas abusivas. O pedido pauta 
ainda a indenização de R$ 100 
mil, que deve ser revertida 
para o Fundo Municipal do 
Idoso.

Além dos passageiros ido-
sos, a empresa é alvo de recla-
mações sobre abusos contra 
pessoas com deficiências e 
outros beneficiários da gratui-
dade. Paralela às medidas do 
MP e Procon, as secretarias de 
Mobilidade Urbana e Proteção 
ao Cidadãoe a dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência e 
Idoso de Caraguatatuba notifi-
caram a Praiamar, cobrando o 
fim das práticas consideradas 
abusivas e uma adaptação no 
sistema de biometria.

Denúncias – As reclamações 
sobre serviços e produtos na 
cidade podem ser feitos pre-
sencialmente no Procon de 
Caraguatatuba, que atende de 
segunda à quinta-feira, das 9h 
às 14h, à avenida Frei Pacífico 
Wagner, nº 908, no Centro. 
O serviço pode ser realizado 
pelo telefone (12) 3897-8282 
ou pelo site procon.caraguata-
tuba.sp.gov.br.

Empresa – A reportagem 
do Jornal Atos tentou contato 
com a Praiamar Transportes, 
mas não obteve respostas até 
o fechamento desta edição.

Prefeitura distribui alimentícios à Apae, 
Aba e Asilo São Vicente de Paulo em Cruzeiro

Em decorrência do atual 
cenário de pandemia do 
novo coronavírus, a Prefei-
tura de Cruzeiro, por meio 
da secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, está distribuindo 
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kits de alimentos ao Asilo 
São Vicente de Paulo, Aba 
(Associação Braços Abertos) 
e Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais), 
com objetivo de contribuir 
com o enfrentamento dos 
problemas econômicos cau-
sados pelo avanço da doença.

Durante seis meses, serão 
entregues 108 kits às pesso-

as da Aba, 146 aos atendidos 
pela Apae e entrega mensal 
de 206kg de carnes varia-
das ao Asilo São Vicente de 
Paulo. O kit alimentício é 
composto por 1kg de peito 
de frango com osso, 1kg de 
acém moído, duas dúzias de 
ovos, doze unidades de leite 
integral e cinco iogurtes 
integrais.

Merenda escolar – Por 
meio da secretaria de Educa-
ção, a Prefeitura de Cruzeiro 
também dá continuidade na 
distribuição dos kits individu-
alizados de merenda escolar 
aos alunos da rede municipal. 
O cronograma de entrega de 
cada unidade escolar pode ser 
encontrado no site da secre-
taria, educacruzeiro.com.br.

Fotos: Reprodução Praiamar Transportes
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DO RIO PARA O VALE – Estou no 
Rio de Janeiro para participar da 
reunião do Conselho da OAB/32. 
Sou conselheiro aqui...
TIRO NO PÉ – À vésperas das 
eleições municipais, o prefeito 
Marcelo Crivella conseguiu do 
pres idente do STJ,  também 
evangélico; a decisão de devolver 
à prefeitura do Rio a gestão e 
administração do pedágio da 
Linha Amarela, importante ligação 
entre a zona litorânea da Baía de 
Guanabara com a área oceânica, 
na Barra da Tijuca. O prefeito 
comemorou. Só faltou levar banda 
de música... Mas, sem qualquer 
planejamento para o levantamento 
dos cancelos, nem imagina o caos 
em que vai mergulhar a cidade. 
Sim porque, sem pedágio, muito 
mais gente vai recorrer a via. 
Faltará dinheiro para manter 
sistema de guincho e socorro. 
Carros enguiçados vão contribuir 
para o inferno em que a ‘linha’ vai 
se transformar, permitindo saques 
por favelados da área, quando 
os carros estiverem parados no 
trânsito estrangulado. É o que 
todo mundo define como tiro no 
pé. Coitado do Rio de Janeiro. 
Se não for nova Crivellada, ainda 
podem vir ai Dudu Paes ‘Olímpico’ 
e até Benedita da Silva. Credo 
em Cruz...
QUEM AVISA AMIGO É... - Alô, 
alô candidato! Antes de convocar 
e prometer pagamento a cabo 
eleitoral e lançar na prestação 
de contas, preste muita atenção. 
A conta pode ser  impugnada e 
obrigar a retirada e restituição 
do lançamento. O ministro Edson 
Fachin defendeu, em julgamento 
do Tribunal Superior Eleitoral a 
interpretação extensiva da Súmula 
13 do Supremo Tribunal Federal 
que veda nepotismo na nomeação 
a  ca rgos  da  admin is t ração 
pública, também nas campanhas 
eleitorais porque o dinheiro é 
público. Se prevalecer a tese 
dele, a nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau; é igual a 
cargo na administração pública 
direta e indireta em qualquer dos 
poderes. Também vai valer para 
quem atuar nas eleições. O TSE 
já pôs em julgamento dois casos 
relacionados ao tema. Ambos 
interrompidos por pedidos de 
vista do ministro Mauro Campbell. 
Num deles, o candidato empregou 
duas filhas na campanha, com 
despesas comprovadas.  Foi 
absolvido pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco. Noutro, 
a candidata foi condenada a 
devolver verba pública empregada 
para pagar a noiva do próprio 
filho por dez dias de coordenação 
d e  c a m p a n h a .  M o t i v o :  o 
financiamento de campanha deve 
se dar com recursos públicos do 
Fundo Especial de Financiamento 
de  C ampanha  e  do  Fundo 
Partidário. E nos termos do artigo 
37 da Constituição, os gestores de 
recursos públicos devem observar 
os pr incíp ios da legal idade, 
impessoal idade, moral idade, 
publ ic idade e ef ic iência.  Ou 
seja, a interpretação se aplica 
por extensão legítima de uma 
obrigação vinculada, já que as 
campanhas são abastecidas por 
recursos públicos. O julgamento 
deve ser retomado na sessão 
da próxima terça-feira, 22 de 
setembro...
OBRIGADO BOSCÃO – Estou 
para ver pessoa mais prestativa 
que o Bosco Beraldo, estimado 
Boscão do Sindicato. O que já vi 
de gente que ele ajudou no INSS, 
inclusive por minha indicação, não 
tá no mapa. É chegada a hora 

de dar valor a quem tem. Afinal, 
‘Podemos’...
VITÃO RI DA INELEGIBILIDADE 
– Fontes ligadas a Vito Ardito 
Lerário, ex-prefeito de Pinda; 
d i z e m  q u e  e l e  n u n c a  s e 
impressiona com impugnações. 
S e m p r e  n a  c o r d a  b a m b a , 
t e r i a  d i t o ,  ce r t a  vez ,  que 
inelegibilidades não espantam 
quem tem d inhe i ro  e  bons 
advogados. Será?. Que Rôlo... 
TJ DEFINE VALOR VENAL - 
Pelo menos a prefeitura de São 
Paulo não pode usar o valor 
venal de referência como base 
de cálculo para o Imposto de 
Transmissão sobre Bens Imóveis. 
Decisão é do Tribunal de Justiça 
do Estado, entendendo que 
para fins do ITBI ‘inter vivos’, 
o valor venal de referência é 
inconstitucional. Fere o artigo 
150 da Constituição Federal, 
que proíbe à União, Estados ou 
Municípios de procederem dessa 
forma...
CIDADANIA DOS BICHOS 
– Animais,  d i to i r rac ionais, 
são coisas de Deus. Assim 
como o bicho Homem. Este, 
teoricamente, ao menos, dotado 
de inteligência e racionalidade... 
Pois, com tudo isso, está se 
deixando levar pelo sentimento 
inspirado no demônio, ou seja, o 
egoísmo. A pretexto de preparar 
o campo para o agronegócio, 
está destruindo florestas, rios 
e fauna. Pior! Está arrasando o 
próprio futuro. Na medida que 
acaba com a Amazônia, destrói o 
Pantanal e faz com que a fumaça 
vinda desses dois ecossistemas, 
produza ‘chuva preta’ no Sul e 
no Sudeste. Fotos que falam 
mais que tudo, mostram o dia 
a dia da destruição. Animais 
mortos, e, futuramente, o próprio 
Homem. Tudo por conta da 
ganância de não gastar para 
carpir, ateando fogo nas matas. 
Aqui mesmo no Estado de São 
Paulo somos sufocados por 
esses predadores...
SUCO DA ‘MARVADA’ – Uma 
caixa de suco, abandonada 
no ponto de ônibus, chamou a 
atenção da ronda de rotina nas 
proximidades da Penitenciária 
Feminina 2 de Tremembé, ao 
longo da semana. Averiguada 
a caixa, tratava-se no máximo 
de suco da ‘marvada’, a espera 
de um ‘pombo correio’ que a 
i n t r o d u z i s s e  n a  U n i d a d e . 
Foram encont rados  den t ro 
da embalagem invólucros de 
maconha...
MALADRO DEDADO – Também 
na área prisional de Tremembé, 
onde o PSDB introduziu boa parte 
do Carandiru, Equipe da Polícia 
Militar, teve informação de que 
um rapaz realizaria entrega de 
materiais ilícitos na Penitenciária 
Edgard Magalhães Noronha. 
Montado o cerco, pelos fundos da 
PENAMO, a polícia correu atrás 
de um homem que, observado, 
se embrenhou pela mata. Preso, 
ainda com pequenas porções de 
cocaína, o traficante confessou 
que abandonara uma mochila 
cheia da droga. Foi preso em 
flagrante... 
MÃE E FILHOS APANHADOS 
E M  L O R E N A  –  D u r a n t e 
patrulhamento pelo bairro Vila 
Brito, em Lorena, a PM recebeu 
denúncia de que uma mulher 
utilizava a própria casa para 
preparo e armazenamento de 
drogas. Aliciava os próprios filhos 
menores para o tráfico. Ela foi 
presa com 2 mil 195 eppendorfs 
contendo cocaína e outros 120 
ainda vazios. Provável que perca 
a guarda das crianças...
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Com 2.054 casos de Covid-19, Pinda 
libera eventos e atividades culturais
Responsáveis pelos eventos devem estar atentos à restrição do público e regras 
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O prefeito Isael Domin-
gues (PL) assinou, recente-
mente, um novo decreto que 
atualiza as medidas de pre-
venção ao novo coronavírus. 
Conforme o documento, as 
atividades culturais e even-
tos poderão ser retomados 
com restrição de 40% da 
capacidade do local.

A ação faz parte dos cri-
térios estabelecidos pelo 
Plano São Paulo do Governo 
do Estado para a retomada 
econômica, que teve uma 
nova avaliação na sexta-
-feira (18), quando o go-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

vernador João Doria (PSDB) 
anunciou os próximos pas-
sos do planejamento para 
os municípios paulistas. 
Em Pindamonhangaba, os 
responsáveis por atividades 
culturais, eventos e conven-
ções devem estar atentos 
às regras como manter o 
público sentado, a proibição 
de ações com pessoas em 
pé, além do encerramento 
até às 22h. 

Para o funcionamento é 
preciso que o estabeleci-
mento preencha um termo 
de compromisso disponível 
pela plataforma 1DOC, que 
pode ser acessado pelo site 
da Prefeitura, pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. Pindamonhangaba tem novas atividades liberadas; eventos e atividades culturais devem seguir protocolos sanitários 

A fase amarela do Pla-
no São Paulo determina o 
controle de acesso, hora e 
assentos marcados, além do 
distanciamento de um metro 
e meio.  O protocolo de ope-
ração do Estado alerta para 
a higienização das mãos com 
água e sabão ou álcool 70%, 
além do uso de máscara de 
proteção. 

O município destacou 
que em casos de dúvidas os 
interessados poderão entrar 
em contato com o Comitê de 
Enfrentamento ao Coronaví-
rus, pela plataforma 1DOC.

Recuperados – Desde o iní-
cio da pandemia, em março, 
Pindamonhangaba registrou 
2.054 casos, com 1.648 mo-
radores recuperados da do-
ença, que vitimou 39. Outros 
357 seguem isolados para 
evitar a proliferação do vírus, 
dez ainda estão internados, 
sendo seis deles na Unidade 
de Terapia Intensiva. A se-
cretaria de Saúde aguarda 
a confirmação de 1.057 
exames, com 21 pacientes 
internados.

Necropsia revela que pinguim encontrado morto engoliu máscara
Flagrante em São Sebastião, dois dias após feriado prolongado, aumenta cobrança de ambientalistas por fiscalização

Entidade de proteção am-
biental, o Instituto Argo-
nauta revelou na manhã 
desta quarta-feira (16) que 
o resultado da necropsia de 
um pinguim, encontrado no 
último dia 9 em São Sebas-
tião, apontou que o animal 
morreu após engolir uma 
máscara. Presenciando uma 
“invasão” de turistas desde 
o início deste mês, os am-
bientalistas do Litoral Norte 
cobram mais consciência 
dos banhistas e fiscalização 
quanto ao lixo na orla.

Desenvolvendo ações de 
preservação dos ambientes 
desde 1998 no Litoral Nor-
te, o Instituto Argonauta 
publicou uma nota oficial 
em sua página no Facebook, 
afirmando que seus peritos 
acharam uma máscara em-
brulhada no estômago da 
ave, pertencente à espécie 
pinguim-de-magalhães, en-
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contrada morta na areia da 
Praia de Juquehy.

O corpo do animal foi lo-
calizado dois dias após o 
feriado de 7 de Setembro 
(Independência do Brasil), pe-
ríodo em que São Sebastião 
e as cidades vizinhas recebe-
ram um alto fluxo de turistas 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Recolhido pela equipe do 
PMP-BS (Projeto de Monito-
ramento de Praias da Bacia 
de Santos), o pinguim foi 
submetido à necropsia na 
Unidade de Estabilização 
do Instituto Argonauta, que 
fica na região central de São 
Sebastião. Os especialistas 
constataram que a máscara 
era de um modelo conhecido 
como ‘N95’, que tem seu uso 
recomendado pelo Ministério 
da Saúde apenas para profis-
sionais de Saúde ou pessoas 
com suspeita de infecção pela 
Covid-19.

Analisando o material do 
acessório de segurança e o 
porte físico do pinguim, que 

estava muito magro, os pe-
ritos acreditam que o objeto 
obstruiu o estômago da ave, 
impossibilitando que ela se 
alimentasse. 

Em entrevista à mídia 
regional, o oceanógrafo e 
presidente do Instituto Argo-
nauta, Hugo Gallo, lamentou 
a morte do animal e revelou 
que a entidade está preocu-
pada diante o aumento do 
aparecimento de máscaras 
abandonadas no mar, o que 
coloca em risco a fauna 
marinha. 

O caso gerou revolta en-
tre ambientalistas e outras 
entidades de preservação 
do Litoral Norte que, assim 
como o Argonauta, frequen-
temente promovem ações de 
conscientização de morado-
res e turistas sobre os perigos 
do descarte de objetos no 
mar. Além de mais respeito 
e cuidados à natureza, os es-
pecialistas cobram que os tu-
ristas respeitem o isolamento 
social, evitando “invasões” 
nas cidades litorâneas.

Pinguim encontrado morto em praia de São Sebastião, instituto revelou que necropsia apontou máscara na barriga

Fotos: Divulgação Instituto Argonauta

Estado lança concurso para apoio de guias 
turísticos com premiação em dinheiro

A pandemia do novo co-
ronavírus afetou todas as 
atividades econômicas pelo 
mundo, e o setor de turismo 
foi um dos mais afetados. 
Pensando nisso, a secretaria 
de Turismo do Estado de São 
Paulo lançou um concurso de 
roteiro virtuais.

A ação tenta auxiliar os 
guias profissionais, que de-
vem gravar um vídeo entre 
20 e 40 minutos de duração, 
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mostrando um roteiro turís-
tico.

A pasta só selecionará tra-
balhos de 369 municípios 
pré-determinados que se en-
quadrem nas categorias es-
tância, interesse turístico ou 
que pertençam a uma das 49 
regiões turísticas paulistas.

Os concorrentes devem re-
sidir e exercer a profissão no 
estado de São Paulo há pelo 
menos seis meses, além de 
estarem inscritos no Cadastur 
(Cadastro Nacional do Minis-
tério do Turismo).

Ao todo serão selecionados 

Setor é um dos mais afetados pela pandemia do novo 
coronavírus; projeto seleciona três inscritos por município

três projetos por município, 
sendo um contemplado e 
dois suplentes. Os matérias 
de audiovisual serão utilizadas 
nas ações de promoção, como 
redes sociais, sites e blogs.

Os vencedores serão pre-
miados com R$ 726, equiva-
lente a seis horas de trabalho, 
segundo a tabela do sindicato 
da categoria no estado, apoia-
dor da iniciativa.

A lista completa de cidades 
e o edital do concurso estão 
disponíveis no site turismo.
sp.gov.br. As inscrições vão 
até o dia 26 de outubro.

Matriz de Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, um dos principais pontos do turismo histórico/turístico na RMVale
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