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Verba de R$ 4 milhões garante 
casas do “Vida Longa” a Guará
Investimento viabiliza 28 unidades; sistema foca casos em alta vulnerabilidade social

Dando avanço às ações de 
assistência social do municí-
pio, Guaratinguetá assinou, 
na última terça-feira (15), 
um convênio com o governo 
do Estado para implantação 
do programa “Vida Longa”. 
A expectativa no município é 
que 28 unidades habitacionais 
para idosos sejam criadas.  A 
cidade contará com um centro 
de convivência de aproxima-
damente 6 mil m², com ampla 
área de lazer. Os imóveis 
contarão com 28m² de área 
privativa e terão sala, cozinha, 
área de serviço, banheiro, 
quartos, além de itens de 
acessibilidade como barras de 
apoio, pias e vasos sanitários 
em altura adequada, alarme 
de emergência e corredores 
espaçosos. O local terá tam-
bém áreas de lazer e interação. 
“Tudo para se adequarem às 
necessidades dos moradores”, 
destacou a Prefeitura, em nota 
sobre o novo serviço. Para o 
prefeito Marcus Soliva (PSC), 
o projeto é vital para garantir 
uma melhor qualidade de vida 
para as pessoas que estão em 
vulnerabilidade social.

Mesmo com investimento 
na segurança, Cruzeiro 
registra sexto assassinato 
em pouco mais de um mês

Cruzeiro registrou na ma-
nhã desta segunda-feira 
(14) o sexto assassinato em 
apenas 35 dias. A mais nova 
vítima da onda de violência 
foi um jovem de 23 anos, que 
era morador de Lorena. Na 
cidade, a expectativa é de que 
a estrutura montada consiga 
inibir a ação de criminosos, 
como o recém-entregue COI 
(Central de Operações Inte-
gradas). De acordo com o 
boletim de ocorrência, um 

motorista que transitava 
pela rodovia Hamilton Vieira 
Mendes, que liga a rodovia 
Presidente Dutra a Cruzeiro, 
acionou a Polícia Militar após 
se deparar, por volta das 
6h, com um corpo caído às 
margens da pista. Ao chegar 
no local indicado, os PM’s 
constataram que a vítima 
havia sido executada com 
diversos disparos na cabeça 
por arma de fogo.
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Viaturas da PM em atuação de Cruzeiro; cidade volta a registrar mortes

As famílias de Piquete ga-
nharam um motivo para come-
morar na última segunda-feira 
(14). A prefeita Teca (PSB), 
anunciou que a cidade será 
contemplada com um posto do 
Poupatempo, órgão estadual 
que oferece a emissão rápida 
de documentos e presta outros 
serviços. A equipe de profis-
sionais que atuará na unidade 
receberá treinamentos na 
próxima semana.

Teca anuncia 
aquisição de
Poupatempo 
para Piquete

Lorena espera 
aprovação de 
novo abono 
no magistério

A classe do magistério de 
Lorena espera por uma vo-
tação que pode beneficiar o 
setor neste final de ano. O 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) encaminhou 
um projeto à Câmara para li-
beração de aproximadamente 
R$ 3 milhões, que abonarão 
cerca de seiscentos profissio-
nais. O caso gerou polêmica 
pela falta de discussão dos 
vereadores, que devem votar 
a proposta nesta sexta-feira 
(18). Após manifestação de 
professores da rede municipal 
de ensino nas redes sociais, 
inclusive participações no 
programa Atos no Rádio 
durante a semana, o projeto 
ganhou publicidade no mu-
nicípio.

Ubatuba
proíbe viagens 
turisticas de 
apenas um dia

O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), baixou um 
decreto no dia 10 suspenden-
do a emissão das senhas de 
acesso para ônibus e vans 
de turismo de permanência 
de apenas um dia, prática 
popularmente conhecida 
como “bate e volta”. A inicia-
tiva tenta amenizar a invasão 
de visitantes prevista para 
ocorrer durante o Verão. De 
acordo com o decreto, a para-
lisação da concessão de guias 
de autorização de entrada 
dos veículos turísticos será 
válida por um mês, podendo 
ser prorrogada pelo mesmo 
prazo.

Ambulantes trabalham na organização da feira de Aparecida; cidade amplia rigor sobre uso de máscaras

Aparecida fecha o cerco sobre 
uso de máscaras na feira livre

A Prefeitura de Aparecida 
suspendeu o alvará de fun-
cionamento de um ambulan-
te da cidade por descumprir 
a regra do uso obrigatório 
de máscara facial. Desde de 
julho, em todo o estado de 
São Paulo, quem for pego 
sem o acessório em espaços 
públicos pode pagar multa 
de R$ 500, em ação que 
tenta inibir o avanço do novo 
coronavírus. De acordo com 
a secretaria de Indústria e 
Comércio, agentes de Saúde 
fizeram um patrulhamento 

no sábado (12) e flagraram 
um feirante que estava sem 
máscara de proteção. Os fis-
cais do comércio foram noti-
ficados e solicitaram o uso da 
proteção ao ambulante, mas, 
segundo relatos dos fiscais, o 
homem disse que não usaria 
o material, além de ofender 
os servidores. Mesmo no-
tificado pela Prefeitura, o 
ambulante seguiu sem uso 
da máscara no domingo (13), 
foi multado e teve sua banca 
fechada. 

Restauração da 
Casa da Cultura 
é aprovada pelo
Condephaat

Elaborado há mais de um 
ano e meio, o projeto da Pre-
feitura de Lorena para restau-
ração e ampliação do Solar 
Conde de Moreira Lima, a 
Casa da Cultura, foi aprovado 
na última segunda-feira (14) 
pelo Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico). Orçada em R$ 8 
milhões, a obra promoverá 
a recuperação estrutural do 
prédio, que abriga projetos cul-
turais e turísticos. Construído 
em 1832, o imóvel, que fica na 
região central, foi residência 
oficial do conde Joaquim José 
Moreira Lima Junior. O prédio 
chegou a hospedar grandes 
nomes da nobreza como o 
Imperador Dom Pedro 2º e  
Princesa Isabel.
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Marco Evangelista

Fabrício Dias

'enTão...'

Fabio Marcondes

Política a conta-gotas...
Pardal que come pedra...

...sabe o intestino que tem Co-
menta-se entre os bem informados 
de Guará que, presidente por apenas 
alguns dias, o ainda vereador Mar-
cos Evangelis-
ta ‘abriu fogo’ 
contra  Celão 
nos bastidores 
da Casa. Falam 
ainda que tal-
vez Evangelista 
não tenha levado 
em conta que, na 
próxima legis-
latura, já pertencerá à ‘galeria dos 
ex’, enquanto Marcelo Coutinho 
continuará vereador e, para isso, já 
buscou suporte com os melhores 
advogados do Estado.

Alegria de uns...
...tristeza de outros Nesta terça-

-feira, os 11 eleitos em 15 de novem-
bro estavam alegres na solenidade 
de diplomação pela Justiça para 
exercício dos respectivos mandatos 
conquistados às ‘duras penas’ nas 
urnas de Pindamonhangaba. Porém, 
um dia após, na quarta-feira, nove 
vereadores viviam o ‘apagar das 
luzes’ da última sessão de Câmara 
desta legislatura. Imaginem o clima 
de velório, pelo menos para sete de-
les que receberam o NÃO das urnas.

Falou o que quis? Agora... 
...aguenta As urnas de 2020 

mostraram em toda região que o 
criticar, por simplesmente criticar, 
não garante permanência na vida pú-
blica. Entre uma eleição e outra, tem 
sempre alguém 
se despedindo, 
haja visto o Ro-
naldo Pipas, de 
Pinda, dificul-
tou como pode 
a administração 
de Isael Domin-
gues: motivou 
e participou de 
todas as CEI’s que a ‘trupe que 
está caindo fora’ – com exceção de 
Magrão e Cebola que baixaram a 
bola na reta da eleição para se be-
neficiarem do palanque do prefeito 
– instauraram mesmo sabendo que 
não daria em nada. E agora, nem 
uma estátua na praça ganhou. Aliás, 
estátuas não são levantadas para 
homenagear críticos, mas sim quem 
arriscou e ousou em construir algo. 
Fica a lição...

Mais uma pá de cal...
...na morimbunda saúde eleito-

ral do ainda prefeito Edson Mota. 
Por 5 votas a 4, a Câmara de Silvei-
ras, esta semana, seguindo o parecer 
do Tribunal, rejeitou suas contas de 
2015, último ano de desgoverno na 
cidade, antes de aportar em Cacho-
eira Paulista.

Segredo de estado
A especulação sobre alguns 

prováveis nomes para o segundo 
mandato de Thales Gabriel tem 
motivado apostas nas rodas políti-
cas de Cruzeiro, devido o enxame 
de indicações e sugestões que che-
gam diariamente em seu gabinete. 
Por outro lado, poucos sabem ou 
conseguem adiantar detalhes das 
mudanças pretendidas pelo prefeito. 
Como em política segredo de dois, 
é ‘só matando um’, o que muitos 
esperam é uma possível delação ou 
euforia de um suposto indicado... 

Pelo início, se imagina...
...o final. Comenta-se pelas es-

quinas de Cruzeiro que a próxima 
Câmara ainda nem tomou posse e 
já tem eleitos dando o que falar. Pa-
rece que o Hegmar Frentista, o mais 
votado desta temporada com 1.114 
votos, bastou tomar conhecimento 
do resultado das urnas, a primeira 
coisa que fez foi pedir demissão 

Lorena - Os vereadores, que por 
pouco não barraram esta semana o 
abono proposto pelo prefeito Fábio 
Marcondes aos professores. Alguns 
bem manjados tentaram tirar proveito 
da situação, propondo uma votação 
condicionada a vários benefícios para 
os parlamentares, como 13º, férias e 
outras benécias subliminares. Não 
precisa dizer que o prefeito ‘empinou 
a carroça' com eles...

Pindamonhangaba - A Pre-
feitura, que segue construindo 
e entregando obras mesmo após 
eleições. Esta semana, o prefeito 
Isael Domingues e seu vice Ricardo 
Piorino entregaram a Bica da Galega 
totalmente revitalizada, com obras 
estruturais e adornada com um 
mosaico artístico. O local, além de 
histórico, tem sua vocação turística e 
recebe muitos moradores da cidade.

PRIVAÇÃO DA PRIVATIZAÇÃO
A privatização era uma das metas 

do atual governo.
O ministro Paulo Guedes, da 

Economia, logo após a sua posse afir-
mava que o processo de privatização 
renderia 1 trilhão de reais.

Resultado das privatizações e 
venda de imóveis da União.

Seria uma nova previdência.
Passados dois anos, apenas, 10 % 

da meta foi atingida.
O executivo encarregado para 

coordenar o processo de privatização 
pediu demissão por falta de apoio dos 
congressistas no processo.

Fácil entender as causas pela ob-
jeção dos congressistas no processo 
de privatização: o desaparecimento 
dos cabides de emprego e das ma-

racutaias.
Por outro lado, a esquerda é contra 

a privatização pelas mesmas razões 
dos congressistas.

O que seria dos políticos sem 
os cofres da Petrobras, Caixa Eco-
nômica, Banco do Brasil, Correios, 
Eletronorte...

O obstáculo à privatização é cul-
tural no país, marcado pelo período 
da nossa história econômica onde o 
país fechou a importação de produtos 
estrangeiros.

O período da substituição do 
produto importado pela produção 
nacional com o apoio do governo 
através dos subsídios, recursos fartos 
pelo BNDES, facilidades tributárias, 
alfandegárias.

Característica do empresário bra-
sileiro que se firmou em empreender 
com o dinheiro do governo e dificil-
mente com investimento próprio.

Verifique quais são as indústrias 
brasileiras que cresceram com capital 
próprio.

 A imagem do “mamar nas tetas” 
do governo marca os grandes inves-
timentos.

Em momentos de crise quem os 
socorre é o governo através da dimi-
nuição dos impostos e até a suspensão 
deles.

A empresa privada quando tem 
prejuízo fecha, a empresa pública 
quando tem prejuízo o governo com 
os recursos do contribuinte a socorre.

Somos sócios de vários empre-
endimentos no país sem receber os 
dividendos!

Quem não se lembra da isenção 
dos impostos na crise das pedaladas 
do governo Dilma Rousseff.

Agora vamos ter que pagar!
Nos países nórdicos e na Europa, 

as empresas públicas são eficientes, 

rentáveis.
No Brasil das 49 empresas es-

tatais, controladas diretamente pela 
União, destas, 19 operam no verme-
lho e acumularam um prejuízo de 22 
bilhões nos últimos cinco anos.

Na relação das estatais mais 
deficitárias, a Infraero aparece com 
um rombo em seu resultado contábil 
de 6,4 bilhões de reais, seguida da 
Valec com 4.5 bilhões e da Codevasf 
com 3,8 bilhões, exigindo do Tesouro 
Nacional um aporte de 71 bilhões de 
reais de 2015 a 2019.

No topo da relação de privati-
zações está a Eletrobras, além de 
ineficiente, sempre foi um maná para 
alguns partidos políticos e instrumen-
to de populismo político de vários 
governos.

Em 2012, com a medida provisória, 
da entendida em eletricidade, Dilma 
Rousseff, perdeu-se 10 bilhões de reais, 
com a redução da tarifa de energia. 

O custo de manutenção da Ele-
trobras é elevado, da ordem de 14 
bilhões de reais por ano.

Em seguida, os Correios, marca de 
eficiência no passado, com um prejuí-
zo acumulado de 1,7 bilhões de reais.

Além das empresas a serem pri-
vatizadas as empresas que deverão 
ser extintas como: a EPL, empresa 
criada para projetar o trem-bala e a 
Ceitec fabrica de chip para pecuária 
e que nunca fabricou um único chip.

A grande dificuldade para a dis-
cussão do processo de privatização 
no país é que a esquerda, no auge 
do populismo, incutiu na cabeça da 
sociedade que a privatização é venda 
do patrimônio do país.

Uma grande mentira, pois parte 
do capital é de propriedade do poder 
público, logo, do país.

 A Vale do Rio Doce, onde o go-
verno possui ações do tipo” Golden 
share”, parcela das ações retidas pelo 
poder público. Portanto, não há a 
transferência do total do patrimônio 
do país, onde o poder público passa a 
receber impostos, lucro e dividendos 
proporcionais ao número de ações 
que detêm.

Por outro lado, para evitar que 
nós contribuintes não sejamos atin-
gidos e prejudicados, é necessária a 
fiscalização e cobrança através das 
Agências Reguladoras destruídas no 
governo Lula.

Daí, a necessidade da atuação das 
Agências para que a sociedade receba 
todos os serviços com qualidade e 
melhor custo-benefício.

Privatizar, pois somos incapazes 
de administrar a coisa pública!

“A empresa privada quando 
tem prejuízo fecha, a empresa 
pública quando tem prejuízo o 
governo com os recursos do 

contribuinte a socorre!”

“No Brasil, empresa 
privada é aquela que 

é controlada pelo 
governo, e empresa pública 

é aquela que ninguém controla”.
Roberto Campos

Marcus Soliva

do trabalho, e já se apresentou na 
sede do Legislativo para ocupar 
seu espaço. Disseram que deu o que 
fazer para convencê-lo que vai ter 
de aguardar até dia primeiro para 
tomar posse.

Livramento
Circula pelos corredores da Pre-

feitura de Cruzeiro que embora hou-
vesse uma expectativa na possível 
eleição daquele candidato do PSD 
– grupo de Thales – que ‘bateu na 
trave com 711 votos e não entrou’, 
o resultado foi uma espécie de li-
vramento. Parece que pelo ‘canto da 
sereia’, seria mais um traíra na Pra-
ça, digo, na Câmara. Pior, segundo a 
crítica, foi Mário Notharangeli, que 
por 4 votos não foi reeleito, levando 
a indagação: “pra quem será que ele 
esqueceu de pedir voto?”

Sonho ou pesadelo?
Quem anda pensando alto ou 

sonhando pelas esquinas de Cru-
zeiro são as viúvas de Celso Lage; 
vai vendo: “já que conseguimos 
eleger Jorge Currila para Câmara, 
em 2024 dá para emplacar com Zé 
Luiz – o ex- de Lavrinhas – no lugar 
de Thales Gabriel...”. Durmam com 
este barulho...

Alguém responde
Na polêmica do reajuste dos sa-

lários dos vereadores de Guará para 
próxima Legislatura, o Fabrício da 
Aeronáutica realmente votou sim na 

proposta quando 
passou pelas co-
missões da Câ-
mara, e não no 
plenário, quan-
do entrou em 
votação? Afinal, 
ele é contra ou 
a favor? Já que 
foi reeleito junto 

com Nei Carteiro com o mesmo dis-
curso, vão receber os novos salários 
ou doarão à alguma entidade?

Unanimidade
Se na corrida para ser eleito 

o próximo presidente da Câmara 
de Lorena, o vereador Fábio Lon-
guinho, que já tinha compromisso 
por escrito, digo, assinado por 
doze vereadores, parece que agora 
completou a cota por unanimidade. 
Esta semana ele postou foto com os 
outros cinco colegas que faltavam 
para evitar disputa no plenário da 
primeira sessão de 2021. Parafra-
seando ‘aquele famoso’: “estando 
bem para ambas as partes...”

Condenado
Quem diria que o ‘enTão’ ex-

-presidente da Câmara de Lorena, a 
menos de 13 dias para assumir a se-
cretaria de Serviços Municipais – no 
governo de Sylvio Ballerini, recebe-
ria uma condenação de improbidade 

administrativa 
com 4 conse-
quências gra-
víssimas: perda 
da função de 
vereador, sus-
pensão dos di-
reitos políticos, 
pagamento de 
multas, e, para 

piorar, proibição de contratar e rece-
ber valores do poder público. Tudo 
isso porque torrou irregularmente 
mais de R$ 1 milhão em contrato de 
propaganda durante sua passagem 
pela presidência do Legislativo. E 
tem mais: as denúncias relacionadas 
às maquiagens, quer dizer, reformas 
que diz ter feito no prédio da Câma-
ra, que estão vindo a galope...

Nova forma
O mercado político de Potim está 

questionando a mudança do regi-
mento da Câmara Municipal para 
aumentar o mandato da presidência 

de um ano para dois. As opiniões 
se dividem entre a possibilidade de 
um acordão prévio para esta pró-
xima legislatura ou na ‘influência 
de alguém’ do governo municipal 
querendo que as coisas, ou melhor, 
o comando da Casa de Leis, tenha 
‘vida longa’...

Dança das cadeiras
A impugnação à candidatura de 

Janes Jeep (PP) em Potim, expedida 
pelo Tribunal Regional Eleitoral 
dois dias antes da diplomação, altera 
o quadro dos eleitos na cidade. O 
PP perde representação e o MDB 
aumenta. Com a alegoria dos votos, 
Fabio Crispim perde a cadeira que 
nem chegou a sentar, cedendo a vaga 
a Zé Serralheiro, do MDB, na futura 
Câmara. Já os votos do reeleito Jua-
rez Nascimento do PL, que estavam 
correndo risco de serem anulados, 
foram confirmados devido ao recur-
so que o vereador conseguiu, contra 
uma ordem judicial que o impedia 
de exercer o mandado.

Em dose dupla
O prefeito Marcus Soliva fecha 

o ano somando prestígio de dois 
grupos valorizados pela sociedade 
de Guará, como um todo: o elenco 
feminino, com a criação da Secreta-
ria da Mulher, 
para fomentar 
direitos e aten-
dimentos per-
sonalizados, e 
para os idosos, 
o projeto Vida 
L o n g a ,  q u e 
garante apoio 
aos assistidos 
em situação de vulnerabilidade. 
Soliva conseguiu o convênio de 
R$4 milhões com o Estado para 
construção de um moderno espaço 
com moradias, áreas de convivên-
cia, lazer e estrutura para diversos 
tipos de atendimentos a custo zero. 
Enquanto isso, na praça, as viúvas 
de Ranieri rangem os dentes e tor-
cem os narizes...

Abono da educação
Quem diria que o prefeito Fábio 

Marcondes, que iniciou seu pri-
meiro mandato em 2013 pagando 
os professores da rede municipal 
de Lorena, que 
haviam levado 
o calote do ‘ul-
timo secretário’ 
de Educação do 
governo passa-
do, terminaria 
seu segundo 
período tam-
bém pagando a 
classe docente. A diferença é que há 
8 anos se tratava de uma dívida, e 
agora, um reconhecimento, ou seja, 
um abono para compensar as difi-
culdades que a classe de educadores 
suportaram neste ano de pandemia.

Se pode complicar...
...para que facilitar - o comando 

da Câmara de Lorena entrou em 
mais uma rota de colisão contra o 
prefeito Fabio Marcondes. Após 
tentar embaçar a liberação do abo-
no aos mais de 600 professores da 
rede pública, apetitosos da oposição 
ameaçaram barrar o remanejamento 
de verbas entre contas do Executivo 
– medida necessária para pagar os 
funcionários municipais neste final 
de mandato. Além de deixar dinhei-
ro em caixa para Sylvinho Bellerini, 
Marcondes tem os recursos para 
quitar os salários, porém, em contas 
diferentes...

Final de feira
Não precisa ir muito longe em 

Cachoeira para saber que no deses-
pero, os vereadores Agenor Todico 
e Carlinhos da $aúde seguem na fila 
para alinhar com o novo prefeito...

           

Deram linha no Pipa
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Marcondes aguarda aval da Câmara para 
abono de R$ 3 milhões para o magistério
Recursos de sobra do Fundeb devem beneficiar mais de seiscentos profissionais da Educação
de Lorena com R$ 3,5 mil cada; contratados prometem manifestação na sessão desta sexta-feira

Investimento de R$ 4 milhões garante 
residências do “Vida Longa” a Guará

A classe do magistério de 
Lorena espera por uma vo-
tação que pode beneficiar o 
setor neste final de ano. O 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) encaminhou um 
projeto para a Câmara para 
liberação de investimento 
de aproximadamente R$ 3 
milhões que abonará cerca 
de seiscentos profissionais. O 
caso gerou polêmica pela falta 
de discussão dos vereadores, 
que devem votar a proposta 
nesta sexta-feira (18).

Após manifestação de pro-
fessores da rede municipal 
de ensino nas redes sociais, 
inclusive participações no 
programa Atos no Rádio 
durante a semana, o projeto 
ganhou publicidade no muni-
cípio. Enviado ao Legislativo 
na última segunda-feira (14), 
a proposta solicita a autori-
zação para disponibilizar um 
bônus decorrente de sobra de 
verba repassada pelo Governo 
Federal através do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) 
aos integrantes do quadro 
do magistério e das funções 
de magistério no suporte 

Rafaela Lourenço
Lorena

O prefeito Fábio Marcondes, que espera votação na Câmara; abono pode garantir R$ 3,5 mil a cada professor

Foto: Rafaela Lourenço

pedagógico.
Segundo Marcondes, a boni-

ficação, em torno de R$3,5 mil 
a cada profissional, é prove-
niente da sobra dos recursos 
do Fundeb, que além dos 25% 
obrigatórios de investimento 
no setor, registrou um superá-
vit na arrecadação municipal 
como a da dívida ativa. Devido 
à pandemia, a administração 
também economizou com des-
pesas de transporte escolar, 
água e energia elétrica, o que 
possibilitou a iniciativa.

O chefe do Executivo desta-
cou que a lei 173, sancionada 
pelo presidente da República 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
em maio, não interfere no 
abono dos professores pois a 
lei proíbe apenas ações como 
a realização de concurso 
público, contratações e au-
mento salarial com recursos 
oriundos do aporte financeiro 
enviado pelo Governo aos mu-
nicípios, para auxiliar a queda 
de arrecadação em impostos.

A falta da discussão do pro-
jeto na última sessão causou 
revolta dos profissionais da 
classe. Entre as manifestações 
durante o Atos no Rádio da 
última terça-feira (15), desta-
que para a professora Angelah 
Marques, que também reivin-
dicou o benefício. “Vereadores 
deveriam entender que esse 
bônus do Fundeb vai apenas 

ressarcir o dinheiro gasto 
com recursos midiáticos nesse 
tempo de pandemia”.

A pedagoga Egle Pinho des-
tacou o merecimento destes 
profissionais que se reinventa-
ram para continuar atenden-
do os alunos. “Investimos em 

tecnologia e tudo do próprio 
bolso. Não merecemos esse 
reconhecimento? O prefeito, 
com sua autoridade, já apro-
vou e fez tudo dentro da lega-
lidade, por que não assinar?”.

O presidente da Câmara, 
Maurinho Fradique (MDB), 

explicou que o documento 
chegou ao Legislativo após às 
17h de segunda-feira, horário 
em que são encerrados os 
trabalhos de secretaria e que 
por isso não teria entrado 
em discussão na sessão. Por 
outro lado, o vereador Fábio 

Longuinho (PSD) comentou 
que em nenhum momento 
os vereadores da base se 
movimentaram para pedir 
um requerimento de regime 
de urgência.

Por nota, Fradique garantiu 
que o projeto entrará em 
pauta nesta sexta-feira, e 
Longuinho ressaltou que mes-
mo havendo supostos vícios, 
seu voto será politicamente 
favorável.

O prefeito frisou que o 
projeto de valorização aos 
professores é constitucional, 
que possui o parecer favorável 
da procuradoria jurídica do 
Município, o aval do secretá-
rio de Educação, Lucio Tunice 
e a chancela do Conselho do 
Fundeb.

Se reprovado, além de pre-
judicar os colaboradores, 
as consequências poderão 
atingir o novo governo. “Vai 
sobrar, não vai ser gasto, vai 
cair a média do ano que vem, 
ou seja, o próximo prefeito 
vai ter uma diminuição da 
arrecadação do Fundeb. Hoje 
estamos entre R$ 36 e R$ 34 
milhões, vai cair isso aí, pois 
se você não usou o dinheiro, 
você não está precisando”, 
salientou Marcondes.

A última sessão do ano, que 
abordará a proposta será re-
alizada nesta sexta-feira (18), 
a partir das 18h15.

Cidade é contemplada com verba que viabiliza 28 unidades habitacionais; 
sistema foca em grupo formado por idosos em alta vulnerabilidade social

Foto: Reprodução

Dando avanço às ações de 
assistência social do municí-
pio, Guaratinguetá assinou, 
na última terça-feira (15), um 
convênio com o governo do 
Estado para implantação do 
programa “Vida Longa”. A ex-
pectativa no município é que 
28 unidades habitacionais para 
idosos sejam criadas. 

A cidade contará com um 
centro de convivência de apro-
ximadamente 6 mil m², com 
ampla área de lazer. Os imóveis 
contarão com 28m² de área 

Bruna Silva
Guaratinguetá

privativa e terão sala, cozi-
nha, área de serviço, banheiro 
e quartos, além de itens de 
acessibilidade como barras de 
apoio, pias e vasos sanitários 
em altura adequada, alarme 
de emergência e corredores 
espaçosos. O local terá também 
áreas de lazer e interação. 
“Tudo para se adequarem às 
necessidades dos moradores”, 
destacou a Prefeitura, em nota 
sobre o novo serviço.

Para o prefeito Marcus Soliva 
(PSC), o projeto é vital para 
garantir uma melhor qualidade 
de vida para as pessoas que es-
tão em vulnerabilidade social. 
“Quando você fala em pessoa 

em vulnerabilidade e na tercei-
ra idade, são aquelas que estão 
em situação mais difícil, porque 
não têm mais condições físicas 
de se autossustentar. Esse 
projeto é fundamental, traz 
qualidade de vida para a nossa 
comunidade”.

Os residenciais do projeto 
terão áreas comuns com salão 
e refeitório, além de espaço 
para assistir televisão, área 
com churrasqueira e forno à 
lenha, aparelhos para atividade 
física, mesa de jogos, bancos 
de jardim, horta elevada e 
paisagismo.

Programa – O Vida Lon-
ga é uma ação da secretaria 

de Estado de Habitação, a 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São 
Paulo) e a secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social, 
em parceria com as cidades. 
Nele, as prefeituras tornam-se 
responsáveis pela indicação 
dos beneficiários potenciais, 
pela doação de terrenos para 
construção dos imóveis e pela 
gestão e manutenção do em-
preendimento após o término 
das obras. Conforme o Estado, 
o investimento é a fundo per-
dido, e o morador não paga 
taxa de ocupação nem contas 
de água e luz.

O prefeito Marcus Soliva (à esq.) em reunião no Governo do Estado, que assinou o convênio de R$ 4 milhões para moradias populares

Condephaat aprova 
restauração da Casa
da Cultura de Lorena

Elaborado há mais de um 
ano e meio, o projeto da 
Prefeitura de Lorena para res-
tauração e ampliação do Solar 
Conde de Moreira Lima, a 
Casa da Cultura, foi aprovado 
na última segunda-feira (14) 
pelo Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico). Orçada em R$ 8 
milhões, a obra promoverá 
a recuperação estrutural do 
prédio, que abriga projetos 
culturais e turísticos.

Construído em 1832, o 
imóvel, que fica na região 
central, foi residência oficial 
do conde Joaquim José Mo-
reira Lima Junior. O prédio 
chegou a hospedar grandes 
nomes da nobreza como o 
Imperador Dom Pedro 2º e 
a Princesa Isabel.

Após o falecimento do Con-
de, em 1926, e a publicação 
de seu testamento, o espaço 
foi doado à Santa Casa de 
Misericórdia de Lorena.

Com o passar dos anos, o 
Solar, que recebeu apenas 
uma reforma em 1876 e uma 
ampliação em 1880, teve 
diversas utilizações como Or-
fanato Santa Carlota, Ginásio 
Escolar Arnolfo de Azevedo, 
Instituto Santa Tereza e o 
Colégio Sesi.

Devido a seu projeto arqui-
tetônico de estilo neocolonial, 
o imóvel foi tombado como 
patrimônio histórico pelo 
Condephaat em 1975.

Também no início da déca-
da de 1970, o prédio passou 
a ser utilizado pela Prefeitura 
de Lorena como sede da se-
cretaria de Cultura.

Notando o avançado estado 

Lucas Barbosa
Lorena

de deterioração do prédio, a 
atual gestão municipal, co-
mandada pelo prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), 
iniciou estudos em 2017 
para elaborar um projeto de 
restauração do Solar, capaz 
de atender as exigências do 
Condephaat.

Já no fim de maio de 2019, 
o secretário de Cultura e 
Turismo, Roberto Bastos, o 
Totô, apresentou o projeto 
de recuperação, durante ceri-
mônia realizada no Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
d’Ávila). O trabalho técnico 
foi elaborado através de 
parceria entre o Município, 
Fundação Olga de Sá, Santa 
Casa e da contratação da 
empresa Arquitetura Plena. 
Na sequência, o estudo foi 
encaminhado para a análise 
do Condephaat.

Quase 19 meses depois, 
a Prefeitura divulgou na 
última segunda-feira a apro-
vação do projeto junto ao 
órgão estadual. “Hoje, ce-
lebramos mais um passo 
importante para que o sonho 
do restauro e da ampliação 
do Solar Conde de Moreira 
Lima seja realizado. Traba-
lhamos muito nos últimos 
anos na elaboração do pro-
jeto. Estamos na expectativa 
que as obras sejam iniciadas 
o mais breve possível”, reve-
lou Totô.

Em relação ao investimen-
to previsto de R$ 8 milhões 
para a viabilização do res-
tauro, o Executivo revelou 
que investiu no fim de julho 
R$ 1,3 milhão na compra do 
Solar junto à Santa Casa. A 
captação dos demais recur-
sos necessários e o início da 
reforma ficarão a cargo da 
gestão do prefeito eleito, 
Sylvinho Ballerini (PSDB).

Obra de recuperação e ampliação é 
orçada em R$ 8 milhões; prédio teve 
reparos duas vezes em 188 anos
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As obras paralisadas do Centro de Eventos em Lorena; Prefeitura prepara nova licitação para projeto

Centro de Eventos de Lorena tem obra 
paralisada após atraso de contratada
Motivada por vencimento de contrato, ação questiona atraso na entrega, esperada para último dia 9

A Prefeitura de Lorena 
anunciou na tarde da última 
segunda-feira (14) a parali-
sação da obra de constru-
ção do Centro de Eventos 
Municipal devido ao venci-
mento do contrato firmado 
com a empresa Marprado 
Construção Civil Ltda EPP. 
Orçada em R$ 2,8 milhões, a 
edificação do espaço público 
entrou em sua última etapa 
no fim de novembro.

Em comunicado divulgado 

Lucas Barbosa
Lorena

em seu site oficial, o Execu-
tivo informa que a terceiri-
zada não concluiu o serviço 
dentro do prazo de 12 meses 
estabelecido no contrato, 
que venceu no último dia 9.

Diante o descumprimento 
contratual e também dos 
termos fixados pelo edital 
de concorrência pública, 
aberto no início de 2019 
para a contratação de uma 
construtora, a conclusão da 
obra não ocorrerá até o fim 
deste ano.

Devido aos prazos buro-
cráticos convencionais para 
a realização de um novo 

processo licitatório, caberá 
à gestão do prefeito eleito, 
Sylvinho Ballerini (PSDB), 
concluir o serviço iniciado 
pelo atual chefe do Execu-
tivo, Fábio Marcondes (sem 
partido), que previa a inau-
guração do Centro de Even-
tos para o início da segunda 
quinzena de dezembro.

De acordo com a atual 
gestão municipal, a obra, 
iniciada no fim de janeiro, 
entrou em sua última fase 
em 24 de novembro, res-
tando apenas as conclusões 
dos serviços de iluminação, 
ornamentos, instalação de 
guarda-corpo e corrimão, 
pintura e demarcação do es-
tacionamento e colocação de 
mobiliário (bancos, lixeiras e 
bicicletário).

Localizado no bairro Mon-
desir, próximo ao trecho de 
acesso à cidade pela avenida 
Doutor Peixoto de Castro, 
o Centro de Eventos deve 
sediar festividades culturais 
e religiosas, como as tradi-
cionais festas de aniversário 
de Lorena, Padroeira e das 
Nações. 

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato 
com a direção da empresa 
Marprado Construção Ci-
vil Ltda EPP, mas nenhum 
responsável foi localizado 
para comentar o caso até 
o fechamento desta edição. 

Estrutura - Segundo a 
secretaria de Obras e Plane-
jamento Urbano, o projeto 
arquitetônico estabelece 
que o Centro de Eventos 
contará com áreas verdes, 
deck, palcos, parque e esta-
cionamento.

O local terá também uma 
marquise triangular de 4,5 
m de altura e 1.030 m² 
de área vazada. O espaço 
contará com um deck de 
madeira plástica de 875 m², 
que avançará sob a lagoa 
existente no terreno, e terá 
um palco rebaixado, usado 
como arena para teatro e 
exposições ao ar livre.

Haverá depósitos, sani-
tários feminino e mascu-
linos com oito baias cada, 
banheiro para cadeirantes, 
casa para o caseiro e um 
estacionamento pavimen-
tado de 2,5 mil m² com 
noventa vagas, distribuídas 
em 68 comuns, quatro para 
deficientes físicos e 18 para 
idosos.

Buscando garantir uma 
melhor mobilidade urbana, 
foram implantados quatro 
bicicletários e 15 vagas 
para motocicletas, todas 
com acesso direto à área da 
marquise.

O espaço possuirá 2,5 
mil m² de paisagismo em 
pisograma e um gramado 
de 1.540 m² no restante da 
área.

Foto: Reprodução PML
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Assassino da namorada é encontrado morto na P1 de Potim

As famílias de Piquete ga-
nharam um motivo para co-
memorar na manhã da última 
segunda-feira (14). A prefeita 
Ana Maria de Gouvêa, a Teca 
(PSB), anunciou que a cida-
de será contemplada com a 
implantação de um posto do 
Poupatempo, órgão estadual 
que oferece a emissão rápida 
de documentos e presta outros 
serviços.

Publicado pela chefe do Exe-
cutivo em seu perfil na rede 
social Facebook, o comunicado 
revela que o posto funcionará 
em um imóvel na praça Sera-
fim Moreira de Andrade, na 

Lucas Barbosa
Piquete

Vila Cristiana. A equipe de 
profissionais que atuará na 
unidade receberá treinamen-
tos na próxima semana. 

Durante entrevista ao Jornal 
Atos, Teca revelou que ini-
cialmente as tratativas com o 
Estado ao longo do ano eram 
referentes à implantação de 
um posto do Ciretran (Circuns-
crição Regional de Trânsito), 
mas após novas conversas, 
em novembro, a gestão do 
governador João Doria (PSDB) 
decidiu ampliar o projeto, con-
templando a cidade com um 
Poupatempo. “A chegada deste 
órgão nos alegra muito e sim-
boliza uma grande conquista 
para Piquete e suas cidades 
vizinhas. Além dos serviços 
do Detran (Departamento Es-

tadual de Trânsito), a unidade, 
num primeiro momento, ofe-
recerá à população emissões 
de Carteiras de Trabalho e de 
Identidade e atendimento do 
Banco do Povo”, explicou Teca.

A prefeita informou que a 
expectativa é que o Poupa-
tempo seja inaugurado até o 
fim deste ano.

Região – Com a implanta-
ção do posto em Piquete, o 
município será um dos oito da 
RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) a contar com o serviço. 

Além de São José dos Cam-
pos e Taubaté, as demais 
unidades funcionam em Ca-
raguatatuba, Guaratinguetá, 
Jacareí, Pindamonhangaba e 
São Sebastião.

Teca anuncia implantação
de Poupatempo para Piquete
Unidade deve ser inaugurada até o fim deste ano; apenas sete 
cidades da região contam com postos do órgão estadual

Mesmo com investimento, Cruzeiro registra 
sexto assassinato em pouco mais de um mês
Jovem de Lorena é encontrado morto em rodovia; Prefeitura aposta em COI para inibir avanço da violência

Cruzeiro registrou na manhã 
desta segunda-feira (14) o 
sexto assassinato em apenas 
35 dias. A mais nova vítima 
da onda de violência foi um 
jovem de 23 anos, que era 
morador de Lorena. Na cidade, 
a expectativa é de que a estru-
tura montada consiga inibir 
a ação de criminosos, como o 
recém-entregue COI (Central 
de Operações Integradas).

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um motorista 
que transitava pela rodovia 
Hamilton Vieira Mendes, que 
liga a rodovia Presidente Dutra 
a Cruzeiro, acionou a Polícia 
Militar após se deparar, por 
volta das 6h, com um corpo 
caído às margens da pista.

Ao chegar no local indicado, 
os PM’s constataram que a víti-
ma havia sido executada com 
diversos disparos de arma de 
fogo na cabeça.

O corpo foi encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal), 
que o reconheceu no fim da 
tarde desta segunda-feira como 
sendo do morador de Lorena, 
Jean Felipe Graber Vigilato.

Da Redação
Cruzeiro

Foto: Marcelo 

Um inquérito foi aberto para 
investigar o caso, que será 
apurado em parceria com a 
Delegacia de Lorena.

Amigos e familiares do jovem 
serão convocados a depor 
durante esta semana, para 
identificação dos atiradores.

O assassinato de Jean Fe-
lipe gerou ainda mais medo 
na população de Cruzeiro, 
que convive desde o início de 
novembro com uma série de 
homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar).

O primeiro caso ocorreu 
na noite de 9 de novembro, 
quando um homem de 37 
anos, que possuía antecedentes 
criminais, foi atingido por oito 
disparos de arma de fogo em 
frente à casa em que morava 
no bairro Jardim Europa. 

Na madrugada do dia se-
guinte foi a vez de um casal 
ser baleado no bairro Vila 
Paulista. Na ocasião, o jovem 
de 22 anos e sua namorada de 
25 anos trafegavam de carro 
por uma via do bairro, quando 
dois homens numa motocicleta 
se aproximaram e dispararam 
diversos tiros. Ela morreu no lo-
cal, enquanto seu companheiro 
conseguiu sobreviver após ser 

encaminhado à Santa Casa.
O terceiro assassinato ocor-

reu na madrugada de 15 de 
novembro, quando um homem 
de 44 anos foi morto a tiros 
na calçada de sua casa na rua 
Bertolino Cipriano Pinto, no 
bairro Vila Expedicionários.

Dois dias depois foi a vez 
da violência atingir o bairro 
Vila Biondi. Um jovem de 24 
anos foi surpreendido por um 
atirador enquanto caminhava 
por uma via. A vítima, alvejada 
na cabeça e nas costas, chegou 
a ser encaminhada à Santa 
Casa, mas não resistiu aos 
ferimentos.

Em 22 de novembro um 
homem de 37 anos foi as-
sassinado, com quatro tiros 
na cabeça, no bairro Vila dos 
Comerciários, após ser abor-
dado por dois jovens numa 
motocicleta.

De acordo com a Polícia Civil, 
parte dos criminosos envolvi-
dos na onda de assassinatos foi 
presa, enquanto a outra segue 
procurada. A principal suspeita 
é que os crimes tenham ligação 
com a disputa pelo controle do 
tráfico de drogas na cidade.

Segundo o levantamento da 
SSP (Secretaria de Segurança 

Pública do Estado), Cruzeiro 
é o terceiro município com 
mais vítimas de assassinato 
nos primeiros dez meses de 
2020. A cidade contabiliza 24 
homicídios dolosos. O número 
é o mesmo registrado entre 

janeiro e outubro de 2019.
Apoio - Buscando contri-

buir com as atuações das 
polícias Civil e Militar no 
combate à criminalidade, a 
Prefeitura inaugurou em 27 
de novembro o COI (Central 

de Operações Integradas).
Implantada através de um 

investimento municipal de 
R$6 milhões, a unidade, loca-
lizada em um prédio ao lado 
do Paço Municipal, abrigará 
uma equipe da secretaria de 
Segurança Pública que será 
responsável pelo monitora-
mento das imagens geradas 
por 72 câmeras, distribuídas 
por pontos estratégicos da 
cidade. Atualmente, funcionam 
quarenta câmeras, enquanto 
as demais deverão ser ligadas 
até o fim de fevereiro de 2021.

Para o secretário de Segu-
rança Pública e ex-coronel da 
Polícia Militar, Élcio Vieira, a 
implantação do COI deverá 
contribuir consideravelmente 
para a queda de crimes na 
cidade. “Um dos locais que 
em breve estará funcionando 
a câmera do COI é a entrada 
de Cruzeiro, região próxima 
onde infelizmente ocorreu 
a morte deste jovem hoje. A 
ferramenta dará um suporte 
para que a Polícia Civil tenha 
imagens que ajudem nas elu-
cidações de crimes como este. 
É importante ressaltar que a 
PM vem realizando operações 
sistemáticas na cidade”.

Preso por matar a facadas a 
namorada em Guaratinguetá, 
um homem de 48 anos foi 
encontrado morto neste final 
de semana na Penitenciária 

Lucas Barbosa
Potim

1 de Potim, a P1.  A principal 
suspeita da direção do presídio 
é que o detento tirou também 
sua própria vida.

Agentes penitenciários re-
alizavam o procedimento de 
contagem dos presos na manhã 
do último sábado (12), quando 
perceberam que Marco Antô-

nio de Oliveira não se apresen-
tou no corredor.

Ao conferir através da fresta 
da porta o interior da cela de 
Oliveira, um dos profissionais 
percebeu que seu corpo estava 
pendurado, pelo pescoço, num 
lençol amarrado na parte supe-
rior do espaço.

Acionada pela direção da 
P1, a Polícia Científica coletou 
objetos pessoais do preso para 
análise. A expectativa é que o 
laudo oficial com a causa da 
morte seja emitido até o fim 
desta semana.

Oliveira estava preso desde 
o último dia 8, após ser captu-
rado numa pousada em Cunha. 
Ele confessou o assassinato da 
namorada, Cássia Mara Silva, 

que tinha 18 anos, morta com 
cerca de 15 facadas durante 
uma discussão no último dia 
7, na casa em que moravam 
na rua Joaquim Fagundes, no 
bairro Pedreira.

No dia do crime, vizinhos 
decidiram entrar na residência 
do casal, por volta das 21h30, 
após ouvirem gritos de socor-
ro da jovem. As testemunhas 
se depararam com a vítima 

caída no chão, já sem vida. Na 
sequência, os vizinhos flagra-
ram Oliveira fugindo do local, 
através de um portão lateral, 
numa motocicleta.

Segundo a Polícia Civil, Cás-
sia já havia sido vítima de 
agressões por parte do namo-
rado. A jovem registrou um 
boletim de ocorrência contra o 
homem por violência domésti-
ca em 14 de outubro.

Foto: Marcelo A. dos Santos

Viaturas da PM em atuação de Cruzeiro; cidade volta a registrar mortes

O serviço de Poupatempo, que será implantado em Piquete; cidade comemorou conquista neste ano
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ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2279 – Wesley Novaes Fioreze Costa e Gabriele Cristine Ribeiro 
Aluvino. Ele, brasileiro, comerciante, solteiro, nascido no dia 02 de janeiro 
de 1995, residente e domiciliado na Trav. Dr. Gama Rodrigues, 10, Ponte 
Alta, Aparecida/SP, filho de Cláudio Souza Costa e Angelita Novaes Fioreze 
Costa. Ela, brasileira, papiloscopista policial, solteira, nascida no dia 17 de 
junho 1991, residente e domiciliada na Trav. Dr. Gama Rodrigues, 10, Ponte 
Alta, Aparecida/SP, filha de Paulo César Aluvino e Roberta Conceição Alcina 
Ribeiro Aluvino.
2280 – Lucas Matheus Santos Oliveira e Ana Luiza Garcia dos Santos. 
Ele, brasileiro, quimico, solteiro, nascido no dia 14 de março de 2000, 
residente e domiciliado na Rua Itabaiana, 673, Itaguaçu, Aparecida/SP, 
filho de Robson Marcelo de Campos Oliveira e Aline Fernanda de Carvalho 
Santos. Ela, brasileira, manicure, solteira, nascida no dia 06 de setembro 
2001, residente e domiciliada na Rua Itabaiana, 673, Itaguaçu, Aparecida/SP, 
filha de Jose Afonso Garcia dos Santos e Maria Elisabete Pereira dos Santos.
2281 – Fabrício Avelino Batista e Suelen Cristine da Silva. Ele, brasileiro, 
manobrista, solteiro, nascido no dia 21 de abril de 1999, residente e 
domiciliado na Rua Antonio Arneiro, 04, S. Geraldo, Aparecida/SP, filho 
de Ronaldo Fernandes Batista e Lílian de Jesus Avelino. Ela, brasileira, 
balconista, solteira, nascida no dia 03 de junho 2001, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Arneiro, 04, S.Geraldo, Aparecida/SP, filha de Valmir da Silva 
e Priscila Rosa dos Santos.
2282 – Rodrigo da Silva Pereira e Vitória Estefani de Faria. Ele, brasileiro, 
Aux. De comercio, solteiro, nascido no dia 23 de outubro de 1986, residente 
e domiciliado na Rua São Vicente de Paula, 100, Jd.S. Paulo, Aparecida/SP, 
filho de Antonio Camilo Pereira e Ivone Noivo da Silva Pereira. Ela, brasileira, 
Assiste social, solteira, nascida no dia 28 de fevereiro 1997, residente e 
domiciliada na Rua São Vicente de Paula, 100, Jd. S. Paulo, Aparecida/SP, 
filha de João Batista de Faria e Laura Augusto Moreira de Faria. 
2256 – João Pedro Custodio de Lima e Francislaine Caroline Silva da 
Conceição. Ele, brasileiro, autônomo, solteiro, nascido no dia 08 de junho 
de 2000, residente e domiciliado na Rua Cesar Cortez Sigaud, 164, S. 
Sebastião, Aparecida/SP, filho de Marcos Eduardo de Lima e Márcia Cristina 
Custodio de Lima. Ela, brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 08 de 
junho 2001, residente e domiciliada na Rua César Cortez Sigaud, 164, S. 
Sebastião, Aparecida/SP, filha de Helio Ramiro Conceição e Silvana Silva 
dos Santos Conceição.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
BASE TERRITORIAL: APARECIDA, CACHOEIRA PAULISTA, CUNHA, 

GUARATINGUETÁ PIQUETE, POTIM E ROSEIRA.

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, 
sito a Rua Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - SP 
com Base nos Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira 
Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa a todas as Empresas 
Integrantes da Categoria Econômica do Comércio Varejista da 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, 
que o vencimento da Contribuição Sindical Patronal, relativo ao exercício 
do ano de 2021, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital 
social, conforme obrigatoriamente estabelecida pelo artigo 578/591 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no dia 31 de janeiro 
de 2021. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento 
poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-2305, 
ou ainda pelo e-mail: sincomercioguara@gmail.com.
Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2020.

ELCIO FERREIRA DAMICO
PRESIDENTE
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EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua Coronel Pires Barbosa, 
190, Centro, Guaratinguetá, - SP com Base nos Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira 
Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa a todas as Empresas Integrantes  da Categoria 
Econômica do Comércio Varejista da Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, 
que o vencimento da Contribuição Sindical Patronal, relativo ao exercício do ano de  2021, de acordo com 
a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente estabelecida pelo artigo 578/591 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no dia 31 de janeiro de 2021.  Informações sobre 
valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-
2305, ou ainda pelo e-mail:  sincomercioguara@gmail.com. 

Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2020. 

 
ELCIO FERREIRA DAMICO 

PRESIDENTE 
 

 

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Eu Suseli Miriam Lemos Bortolusso, RG 
32.686.291-2, comunico o extravio do 
meu diploma do curso de Engenharia 
Química, realizado no período entre 1988 
e 07 de dezembro de 1996.

DIRETORIA DE ENSINO 
REGIÃO DE GUARATINGUETÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Região Guaratinguetá - 
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 03/2020, Processo SEDUC-
PRC-2020/49059, Oferta de Compra n° 080308000012020OC00033, do 
tipo menor preço, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico 
de contratações - BEC/SP, objetivando contratação de empresa 
especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 
AMBIENTE ESCOLAR.  A sessão pública de processamento do Pregão 
Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no 
dia 11/01/2021, às 9 horas. 

 
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS 

DE GUARATINGUETÁ – SÃO PAULO 

FUNDADO EM 21.05.1989 

_____________________________________________________________________________  
Rua Santa Clara, 433- Campinho –Sede Própria –Tel/Fax (12) 31322071 – Guaratinguetá – SP 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, Sr. José Eduardo Ayres de Oliveira no uso 
de suas atribuições, em cumprimento ao Estatuto Social, CONVOCA todos (as) trabalhadores (as) da prefeitura 
Municipal de Guaratinguetá e da CODESG, ASSOCIADOS (as) a este Sindicato para a Assembleia Geral Ordinária 
que acontecera no dia 21 de Dezembro de 2020 no salão social do SISEMUG, LOCALZADO A RUA ALBERTO 
TORRES, 111 – VILA PARAIBA; em primeira convocação às 19h00min horas e em segunda convocação às 
19h30minh conforme determina o estatuto social e obedecerá aos seguintes pontos de pauta: 

1 – Apresentação do relatório anual  

2 – Dotação orçamentaria  

Tendo em vista a pandemia da COVID-19, visando preservar a vida e a saúde de todos, disponibilizaremos álcool gel 
no salão, será obrigatório o uso de máscara, além disso será mantido o distanciamento necessário. 

Jose Eduardo Ayres de Oliveira 

Presidente do SISEMUG 

Guaratinguetá, 17 de dezembro de 2020. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc., 
 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro de Títulos e 
Documentos a mesma não ter sido encontrada, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: 
BERNARDETE PESSINI, brasileira, divorciada, empresária, RG. 21.317.018-SSP-SP, CPF. 
034.382.0198-24, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Maria do Carmo Guimarães 
França, nº 436, Chácaras São Manoel. A intimada deverá comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de 
Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento 
da importância, posicionada em 26 de novembro de 2020, de R$ 158.187,83, sujeita à 
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às 
despesas de cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; do qual é devedor em decorrência de 
atraso no pagamento de prestações relativas a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – 
Capital de Giro – Imóvel número 237/04/012001429, emitida aos 05.04.2019, que tem por 
objeto o imóvel situado na Rua Zacarias Jorge Boueri, Lotes VINTE E NOVE (29) e 
TRINTA (30), da QUADRA I, do loteamento RESIDENCIAL E COMERCIAL CHÁCARAS 
SELLES – CEP: 12.505-000, nesta cidade de Guaratinguetá-SP, objeto das matrículas 
no CRI sob números 32.876 e 32.875, respectivamente. O prazo para pagamento da 
dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, que será 
publicado nos dias 17, 18 e 19, do corrente mês, sob pena de consolidação da propriedade 
do imóvel na pessoa do credor, requerente da intimação, BANCO BRADESCO S/A, nos 
termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 
 

Guaratinguetá, 15 de dezembro de 2020. 
 
 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 
 
 

COMUNICADO
A quem possa interessar, tem-se que, 
por determinação legal e judicial, 
se faz publicar que, por sentença 
datada de 17/07/2020, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Civel da Comarca de Cruzeiro, nos 
autos do processo nº 1002078-
74.2017.8.26.0156, foi decretada a 
INTERDIÇÃO DE LIA LIMA RIBEIRO, 
filha de Rogério Ribeiro e Martha 
de Souza Lima Ribeiro, nascida em 
31/12/1998, natural de Cruzeiro-SP 
Registro de Nascimento efetuado 
no Cartório de Registro Civil - 1º 
Subdistrito de Cruzeiro-SP, no Livro 
A, nº69, Fls.:090.Vº

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE LOCAÇÃO – Contrato nº 267/2020 - Processo nº 570/2020SUP –
7867/2020GPRO
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Lorena.
LOCADOR: ORLANDO ARAUJO
CPF: 018.380.408-20 e RG: 56.300-GO
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a locação de imóvel situado à Av. Dr. 
Peixoto de Castro n° 349, Vila Zélia, Lorena S/P, CEP 12606-580, para a instalação da 
Sede da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, ou outro fim de interesse publico, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme documentação acostada aos Autos do Processo 
n° 570/20-SUP; 7867/20-GPRO.
VALOR: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), sendo este valor pago em 12 
(doze) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e
trezentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2020 PROC. Nº 482/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de expediente e material de papelaria para diversas 
secretarias, conforme descrito no Anexo I, que integrou o Edital em todos os termos e 
condições, quando deles as Secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: JCB MATERIAIS LTDA ME
CNPJ Nº: 07.364.386/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 
320, 321, 322, 323, 324, 325.
VALOR TOTAL: R$ 147.776,00 (cento e quarenta e sete mil setecentos e setenta e seis 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2020 PROC. Nº 354/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para a construção de casa para caseiro localizada no 
Campo Vila Geny, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇAO LTDA
CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
VALOR TOTAL: R$ 102.899,29 (cento e dois mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e
nove centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2020 PROC. Nº 464/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento e instalação de academias ao ar livre em diversos locais, a saber: 
Praça D. Maria Bulgarelli Cabral; Parque Ecologico do Mondesir (Lagoa) e Centro Municipal 
de Eventos, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP
CNPJ Nº: 35.874.560/0001-50
VALOR TOTAL: R$ 150.567,24 (cento e cinquenta mil quinhentos e sessenta e sete reais e
vinte e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2020 PROC. Nº 499/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de drenagem de águas 
pluviais, para a Bacia Vila Nunes / Vila Brito, em especifico o trecho da rua Francisco 
Veloso / Av. Presidente Dutra até a interligação com a rua professor Joaquim Lorena, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
VALOR TOTAL: R$ 587.517,36 (quinhentos e oitenta e sete mil quinhentos e dezessete 
reais e trinta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 10/2020– PROC. Nº 558/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão Eletronico acima referido, registrados em atas juntadas aos
autos, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de matérias-primas a
serem utilizadas para produção de medicamentos na farmácia de manipulação de Lorena, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão do contrato e
com a respectiva Nota de Empenho:
EMPRESA: ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
CNPJ Nº: 68.577.063/0001-49
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102.
Valor Total: R$ 224.720,05 (quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte reais e
cinco centavos). PREFEITURA DE LORENA

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 18/2020– PROC. Nº 344/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Tomada de Preço acima referida, registrados em atas juntadas aos autos,
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é contratação de 
empresa de engenharia elétrica especializada na execução de serviços de revitalização e
melhorias com eficientizaçao energética no sistema de iluminação publica, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal ADJUDICA 
E HOMOLOGA os procedimentos adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora, 
com a emissão do contrato e da respectiva Nota de Empenho:
EMPRESA: TR ENERGIA EM SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 11.091.314/0001-63
Valor Total: R$ 825.986,78 (oitocentos e vinte e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais
e setenta e oito centavos).

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS

Pregão Eletronico nº 10/2020 – Processo nº 558/2020
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens 07, 08, 69, e 70 do PE 
nº 10/2020, Processo nº 558/2020 que tem por objeto a aquisição de matérias-primas a 
serem utilizadas para produção de medicamentos na farmácia de manipulação de Lorena.
Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de
Administração, situada à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP.

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 601/2020-SUP; 10143/2020-GPRO, com 
fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na confecção e 
instalação de painel de vidro temperado, para atender as necessidades da Secretaria de 
Comunicação Social.
CONTRATADA: START COMUNICAÇAO VISUAL EIRELI
CNPJ Nº: 27.892.825/0001-14

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JULGAMENTO

Tomada de Preço n° 18/2020 – Proc. nº 344/2020
O Município de Lorena/SP torna público o julgamento na TOMADA DE PREÇO n°. 18/2020, 
cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia elétrica especializada na execução 
de serviços de revitalização e melhorias com eficientização energética no sistema de 
iluminação pública, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
A empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA entrou com recurso contra as empresas 
RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA ME.
A Comissão de Licitação, com amparo no parecer jurídico nº 1.125/2020 e após análise 
dos demais documentos, decidem:
-  DESCLASSIFICAR a proposta da empresa RAFAEL SOLER MANCHINI 
ENGENHARIA ME
-  CLASSIFICAR a empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA como ganhadora no valor 
de R$ 825.986,78 (Oitocentos e vinte e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e 
setenta e oito centavos).
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA

Extrato de Inexigibilidade de Chamamento Público 
Processo nº 1538/2020 – Instituto Esporte e Educação

O Município de Lorena/SP, CNPJ 47.563.739/0001-75, torna pública a Ratificação da 
Inexigibilidade de Chamamento Público para celebrar Acordo de Cooperação com o Instituto 
Esporte e Educação, CNPJ 04.381.220/0001-63, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação, que visa o Projeto de Formação Continuada dos Professores das Redes 
Públicas por meio de formação teórica e prática para todos os professores de Educação 
Física do município, amparada por uma equipe de profissionais especializados na área, por 
meio de uma plataforma de Educação à distância, totalmente gratuita e interativa, a qual 
oferece material de apoio com conteúdos teóricos e práticos, além de encontros virtuais 
para troca de experiências e dúvidas. A Inexigibilidade do Chamamento Público decorre 
da inviabilidade de competição entre as Organizações da Sociedade Civil em razão da 
natureza singular do objeto de parceria, visto que a municipalidade não possui estrutura 
para atender esta demanda e desconhece a existência de outra empresa/organização 
que ofereça, gratuitamente, projeto igual ou semelhante a esse, que possui metodologia 
e modelos pedagógicos próprios que vão de encontro com os princípios primordiais da 
Educação de Lorena: Inclusão, Educação Integral, Diversidade, Construção Coletiva 
e Autonomia. Admite-se impugnação a esta justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar de sua publicação, a ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal. Data de 
assinatura: 17/12/2020.
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Ubatuba proíbe ônibus e vans 
de turismo de apenas um dia
Válida por um mês, medida tenta reduzir fluxo de turistas na pandemia

Foto: Reprodução

O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), baixou um 
decreto no dia 10 suspenden-
do a emissão das senhas de 
acesso para ônibus e vans de 
turismo de permanência de 

A Prefeitura de Apare-
cida suspendeu o alvará 
de funcionamento de um 
ambulante da cidade por 
descumprir a regra do uso 
obrigatório de máscara 
facial. Desde de julho, em 
todo o estado de São Pau-
lo, quem for pego sem o 
acessório em espaços pú-
blicos pode pagar multa de 
R$500, em ação que tenta 
inibir o avanço do novo 
coronavírus.

De acordo com a secreta-
ria de Indústria e Comércio, 
agentes de Saúde fizeram 
um patrulhamento no sá-
bado (12) e flagraram um 
feirante que estava sem 
máscara de proteção.

Os fiscais do comércio 
foram notificados e solici-
taram o uso da proteção ao 
ambulante, mas, segundo 
relatos dos fiscais, o ho-
mem disse que não usaria 
o material, além de ofender 
os servidores.

Mesmo notificado pela 
Prefeitura, o ambulante 
seguiu sem uso da más-
cara no domingo (13), foi 
multado e teve sua banca 
fechada. Ele recebeu uma 
suspensão de uma semana 
sem poder atuar na feira, 
válida até o próximo do-
mingo, dia 20.

Hoje, o município come-
mora 92 anos de eman-
cipação, mas devido à 
pandemia de Covid-19, o 
tradicional desfile cívico 
não será realizado. Com 
as medidas, os ambulantes 
da feira livre solicitaram 
a permissão para que as 
barracas fossem montadas 
durante a semana.

“A Secretaria de Indús-
tria e Comércio pede que 
todos usem a máscara de 
proteção, respeitando as 
regras e principalmente se 
protegendo e protegendo 
os turistas de uma possível 
contaminação. Estamos 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

apenas um dia, prática po-
pularmente conhecida como 
“bate e volta”. A iniciativa 
tenta amenizar a invasão de 
visitantes prevista para ocor-
rer durante o Verão. 

De acordo com o decreto, 
a paralisação da concessão 
de guias de autorização de 
entrada dos veículos turísti-

vendo o crescimento de casos 
em diversos locais, então pre-
cisamos tomar muito cuidado 
até para que as flexibilizações 
não retrocedam e acabem por 
novamente impedindo (sic) 
que a feira possa funcionar. O 
cuidado tem que ser individu-
al, mas pensando sempre no 
coletivo”, comentou o secretá-
rio de Indústria e Comércio, 
José Fábio Moreira.

Desde julho, a pessoa que 
for pega sem uso de máscara 
em todo o território paulista 
está sujeita a pagar uma 
multa no valor de R$ 500. Em 

cos será válida por um mês, 
podendo ser prorrogada pelo 
mesmo prazo.  

Na justificativa, o chefe do 
Executivo destacou a neces-
sidade da adoção da medida 
para reduzir o fluxo de visi-
tantes na cidade litorânea, 
reduzindo aglomerações e a 
propagação do contágio pelo 

novo coronavírus.
As empresas de transporte 

de passageiros que forem 
flagradas desrespeitando 
a ordem ou fraudando as 
guias serão punidas através 
da suspensão da autorização 
de atuação na cidade, emiti-
da e regulada pela Comtur 
(Companhia Municipal de 
Turismo). 

Além do congelamento das 
senhas dos ônibus e vans de 
“bate e volta”, a Prefeitura 
promete implantar diversas 
outras alternativas para ten-
tar conter o avanço da doença 
durante a temporada turística 
de Verão, como montagens 
de barreiras sanitárias nas 
entradas da cidade, intensi-
ficação de vistorias em esta-
belecimentos comerciais e 
ações de conscientização em 
praias e vias centrais.

Segundo o boletim epide-
miológico divulgado pela 
secretaria de Saúde, Ubatu-
ba contabiliza até a tarde 
desta terça-feira (15) 2.459 
moradores infectados pelo 
novo coronavírus, sendo 46 
mortos, 2.243 recuperados 
e 14 internados, entre eles 
oito na UTI (Unidade de Tra-
tamento Intensivo) e seis no 
setor clínico.

Prefeitura aperta o cerco contra falta
de máscaras na feira livre em Aparecida
Punida pela Prefeitura, barraca está impedida de atender por uma semana; 
cidade mantém atenção contra avanço do novo coronavírus na RMVale

Trabalho de fiscalização em Ubatuba; transporte de turismo “bate e volta” é barrado para inibir Covid-19 

MUDE PARA O MELHOR
PLANO DE INTERNET.
SE É FIBRA, É VELLOZ.

download até

200 MB INTERNET COM
WIFI GRÁTIS

A S S I N E  A G O R A  M E S M O !

ag
m

d.
co

m
.b

r

 0800 8877 787

caso de flagrantes dentro de 
um estabelecimento comer-
cial, o proprietário pode ser 
multado em até R$ 5 mil.

A reportagem do Jornal 
Atos questionou a Prefeitura 
sobre a falta de multa na 
penalidade do feirante fla-
grado, mas até o fechamento 
desta matéria nenhuma 
resposta foi encaminhada.

Covid-19 - De acordo com 
o último boletim epide-
miológico, divulgado nesta 
segunda-feira (14), Apa-
recida chegou à marca de 
672 casos confirmados, 

637 recuperados (95% do 
total de casos confirmados), 
21 mortes, 11 pessoas em 
isolamento domiciliar e 3 
pessoas internadas na ala 
covid da Santa Casa. Entre 
os suspeitos, 86 pessoas com 
algum sintoma de síndrome 
gripal seguem sendo moni-
toradas em suas residências. 
Há ainda um óbito suspeito.

A Santa Casa de Aparecida 
está com 6 leitos ocupados, 
sendo 3 de Aparecida e 3 
de outros municípios. Seis 
pessoas estão internadas na 
enfermaria.

José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conse-
lheiro seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 
vezes Conselheiro 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 (Presidência da República); TV Rio/Record; 
Redes Manchete e Brasil de Televisão; na Difusora de Pinda e de Petro-
polis, 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.

MORREU NA PRAIA – Triste ver que, depois de anos de luta por um 
Centro de Proteção e Atendimento aos Animais em Pindamonhangaba, 
o que testemunhei; o Vereador Tuninho da Farmácia não tenha 
conservado o mandato para ver funcionar o CEPATAS. Pelo menos 
viu a inauguração...
A CÁCA QUE VIRÁ – Que ninguém espere algo melhor para o espaço 
João do Pulo. A demora faz prever que não voltará o monumental salto 
do nosso atleta que, erroneamente, nosso prefeito chama de ‘Homem 
de Lata’. Até porque, ao que disse Isael Domingues na Rádio Pop, em 
Aparecida, caberá ao mesmo autor do monstrengo retirado fazer o 
novo. Êita teimosia... 
CONTAS DE CHEGAR – Hora de apertar o cinto e colocar a contabilidade 
em dia para fechar o balanço. Principalmente se não foi possível fazer 
o sucessor. Junior Ortiz mandou embora 537 temporários, contratados 
ilegalmente, pelo que se pode aferir no Portal da Transparência...
CIDADE LINDA – Campos do Jordão montou decoração de Natal 
simples, porém, vistosa. Vale a pena subir a serra e ver. Não sem 
antes fazer o circuito de Santo Antônio do Pinhal para ver a bênção 
das hortênsias. Aí a festa é da natureza... 
PASSANDO O COMANDO – Coronel Conrado reuniu a tropa para 
apresentar o tenente-coronel Pedrosa que será seu sucessor. A 
passagem do comando no 2º Batalhão de Engenharia de Combate 
e na Guarnição Federal do Exército, em Pinda, se dará depois, a 21 
de dezembro, na presença do Comandante da Segunda Divisão do 
Exército, General Edson Diehl Ripoli, em solenidade restrita a militares 
e familiares. Como temos informado, o Coronel Conrado vai fazer o 
Curso de Política e Alta Administração do Exército, na Praia Vermelha, 
Rio de Janeiro... 
DESPEDIDA AO CAPITÃO – Passagem do Comando na 11ª Companhia 
de Engenharia de Combate Leve aconteceu dia 10 de dezembro. O 
capitão Thiago Henrique Barros Cardoso recebeu o comando do também 
capitão Thales Coelho Sérvio...
VACINAS – General Pazuello diz que Brasil tem 300 milhões de doses 
de vacinas garantidas. Acredite quem quiser. Afinal, cada hora ele diz 
uma coisa...
HORA DE BRIGAR POR PINDA - O Governador João Doria anunciou 
a contratação de policiais militares e civis, aprovados em concursos 
públicos. A efetivação estava suspensa devido a pandemia. Para vagas 
de soldados de 2ª classe serão nomeados 2.100 novos militares. Para 
a Polícia Civil serão nomeados 32 delegados, 600 investigadores, 
54 agentes de telecomunicação, 30 papiloscopistas, 86 auxiliares de 
papiloscopista e 83 agentes policiais. Tá na hora de lutar pelo aumento 
do efetivo em Pinda e Região. Atenção prefeitos...
NATAL COMEDIDO – Vendas de Natal no Vale e Litoral Norte devem 
crescer 2,5%, segundo Dan Guinsburg, presidente do SINCOVAT – 
Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região. Isso porque, 
com renda apertada e inflação alta, haverá mais cautela de consumo...
ESPERTEZA QUE CUSTA CARO – Em operação contra a evasão 
do pedágio, Polícia Rodoviária Federal apreendeu caminhão com 652 
infrações. Esse vai custar a sair do depósito. Motorista se desculpou 
dizendo que com o que deixava de pagar o pedágio conseguia pagar 
o almoço...
TESTEMUNHAL – Sou corretor de imóveis, CRECI-RJ 13393, desde 
27.04.81. Hoje não exerço mais a atividade. Por isso confio minhas 
propriedades e locação ao Grande Profissional que reconheço em 
Jeremias Rodrigues, sempre aperfeiçoando seu atendimento. Agora 
em belíssima sede, aumenta o potencial de atenção aos clientes, 
com relatórios mensais onde posta os anúncios feitos e o número de 
interessados nos imóveis. Parabéns Jeremias...
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“Não espere por grandes líderes; faça você mesmo, pessoa a pessoa. 
Seja leal às ações pequenas porque é nelas que está a sua força.”

 Madre Teresa de Calcutá

O importante nessa 
vida é fazer uma trilha 
por essa vida e deixar 
algo de bom e reali-
zador por onde passa. 
Não perca tempo... faça 
alguém sorrir ainda 
hoje!  #táComigo??

Quem tem se destacado muito em Taubaté, 
há anos, é minha belíssima Keli Dourado. 
Além de uma mãe e esposa maravilhosa, faz 
um trabalho diferenciado com sua empresa 
Keli Dourado Consignado, há 14 anos de-
senvolvendo um marketing diferenciado, tra-
tando seus clientes com um olhar diferenciado, 
humanizado. Uma verdadeira bênção nos dias 
de hoje! Se um dia escutar “Esta precisando de 
dinheiro? Fala com a tia Keli!”. Sucesso, minha 
linda!! Você é incrível!

Começo aqui com um carinho 
muito especial que a incrível 
professora Regina Rodrigues 
mandou para seu filho Juninho 
e netos Luiz Gustavo, Maria 
Eduarda, Maria Laura e a 
sobrinha Vitória Rodrigues, 
que mora em Las Vegas, todos 
aniversariantes de dezembro. 
Aos queridos sagitarianos, 
aquele abraço recheado de 
amor, carinho e toda paixão 
dessa sua vó e mãe Regina!!

Myllene Appugliese simples-

mente arrasou no casamento de 

uma amiga, com um visual mara-

vilhoso feito pelas amigas e pro-

fissionais Dalva Silva, Mariana 

e Bruna. Cabelos, maquiagem e 

unhas para deixar essa gata mais 

poderosa ainda!! Ficou show! 

Você é demais, minha linda! Me-

rece viver dias maravilhosos pela 

alegria de pessoa que sempre foi! 

Sou sua fã!

Grazzy Santos é uma daquelas mulheres que marcam pre-sença por onde passa. Mãe do incrível João Pedro, praticante assíduo da Equoterapia, é uma profunda conhecedora do mun-do dos autistas. Lembro do início de sua trajetória na luta pelos autistas, quando começou seu projeto de lei que foi aprovado em Lorena, que mesmo sem ter tido menção de seu trabalho, sabemos o quanto você fez a diferença, não só para seu filho, mas para muitas pessoas dentro dessa mesma situação. Você é admirável!! Determinada, guerreira, além de linda e charmosa! Você merece nossos aplausos sempre, minha querida!!

Fala sério... Já viram pelas redes socais quanta 
elegância e bom gosto tem o amado Rodrigo 
Visagista?? Puxa, é maravilhoso!! Com clientes 
fiéis de uma vida inteira, com cabelos maravilho-
sos, maquiagem perfeita, ainda arrasa nos dotes 
culinários! Sem contar na pessoa gentil, educada, 
refinada e especial que ele sempre foi!! Sou sua 
fã, amado!! Obrigada pelo carinho com tantas 
pessoas de nossa cidade!!

Família também é notícia e merece nosso des-taque. Meus amados pais, Herley e Domingos Fortes, pessoas muito queridas e estimadas em nossa cidade, completaram essa semana 58 anos anos de casamento! Bodas de Vidro... Não é mara-vilhoso? Fico encantada de pertencer a esse núcleo familiar onde o amor, a cumplicidade, o respeito e a parceria se fazem presentes nos nossos dias. Somos três filhos dessa união, eu, Sávio, que é diretor do Arnolfo Azevedo e Fábio, da Ericson, no Texas, 5 netos e dois bisnetos. Aos nossos pais, nosso orgulho e o desejo de bênção, luz e harmonia em seus dias!! Amamos vocês!

Nessa vida tem amigos e amigos... Mas esse trio supera essa ligação de afeto entre pessoas tão espe-ciais: Sandra Rondon, uma maravilhosa quituteira de nossa cidade, Danielle Barbosa, esplêndida em seu “Spaço Depiladora e Cabelereira” e o char-moso e adorável educador. Sempre juntos, tanto no momento fitness como nos brindes que a vida merece ser dada. Vocês são muito lindos mesmo!! Beijo e abraços em vocês!

Valéria Fortes é graduada em direito, 
geografia, história e pedagogia. Após 32 
anos dedicados à Educação está presidente 
do Centro de Equoterapia Arte e Vida.

Beatriz Samahá 
é muito conhecida 
em nossa cidade 
há anos. Sempre 
a c r e d i t a n d o  n a 
inovação, ela ar-
rasou em tempos 
de pandemia com 
seus stories que 
simplesmente nos 
deixa babando com 
tanto bom gosto 
e meninas lindas 
mostrando as no-
vidades!! Já viu? 
Vale mesmo a pena 
conferir!

Robson Oliveira 
é daqueles caras 
incríveis, que onde 
quer que vá, sem-
pre tem boa ener-
gia e alegria. Mora 
no Rio de Janeiro, 
diz ele, mas acho 
que seu endereço 
é o mundo intei-
ro. Por isso arrasa 
na arte de ser um 
grande arquiteto, 
criativo e diferen-
ciado! Você é show, 
meu lindo!

Flávia Faria  é 
impossível! Além 
de linda, simpática 
e charmosa, deter-
minada e firme em 
seus propósitos , 
tem um gosto para 
roupas inacreditá-
vel!! Bellas Coisas 
tem o nome que 
merece . . .  mu i to 
bom gosto mesmo!! 
Aproveita o fim de 
ano e corra para 
ela. Vai amar!!

Cristina Simões 
é uma mulher ele-
gante, competente 
e  extremamente 
anteciosa. Seu sor-
riso é sua marca 
registrada mas seu 
escritório de conta-
bilidade na cidade 
de Guaratinguetá é 
realmente o melhor 
que conheço!! Tem 
comércio? Empre-
sa? Empregados? 
Só procurar pela 
Cristina que ela é 
a solução! Aquele 
abraço!

Edu Brussola é 
uma daquelas pes-
soas que depois 
que a gente conhe-
ce ,  não esquece 
nunca mais .  Um 
cara incrível!! Mas 
se o assunto é ad-
vocacia.. .  arrasa! 
Você é  10,  meu 
amigo!!

Está difícil encon-
trar amigos nesse 
momento,  não é 
mesmo?? Mas as 
vezes é gostoso, se 
o lugar oferece os 
cuidados necessá-
rios exigidos... Su-
gestão da semana: 
Grillo, na Peixoto 
de Castro! Porções 
deliciosas e atendi-
mento de primeira! 
Vale a pena confe-
rir!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho 
ou fazer aquela homenagem 
especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

Anote aí ... vafortes.
atos@gmail.com 

#táComigo?


