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Adevaldir domina clube há 12 anos

LORENA SE REFORÇA CONTRA VIOLÊNCIA... Mais uma cidade da região investe em videomonitoramento para 
inibir a criminalidade. Com cerca de R$ 20 mil, Lorena instalará câmeras na praça doutor Arnolfo Azevedo, a Praça 
Principal do município. A GCM (Guarda Civil Municipal) será responsável pelo monitoramento do local. A Prefeitura 
estima uma ampliação do sistema para outros pontos da cidade. Através de uma parceria entre os poderes Executivo, 
Judiciário e Ministério Público, cerca de R$ 30 mil provenientes de penas de prestações pecuniárias foram transferidos 
para a secretaria de Segurança Pública de Lorena. Pág.  4
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Em Guará, Bolsonaro exalta 
militares e se esquiva sobre 
investimentos na RMVale

A passagem do presidente da 
República Jair Bolsonaro (PSL) 
por Guaratinguetá, na última 
quarta-feira, foi marcada por 
visitas, lutas por selfies e a 
primeira vez na Fazenda Es-
perança. Demandas regionais 
e as polêmicas de Brasília 
pautaram as falas do capitão 
do Exército eleito em 2018. 
Bolsonaro visita a cidade anu-
almente para a formatura dos 
sargentos da EEar (Escola de 
Especialistas da Aeronáutica). 
Nesta semana, a cerimônia que 
terminou com a formação de 
141 novos militares contou 
com a presença inédita de um 
presidente em exercício. Antes 
da EEar, o presidente conheceu 
de perto o trabalho da Fazenda 

da Esperança, entidade que 
dá apoio e acolhimento para 
dependentes químicos. O con-
vite, segundo Bolsonaro, partiu 
do fundador da Fazenda, Frei 
Hans Stapel. A passagem pela 
unidade durou aproximada-
mente uma hora e foi restrita. 
“É um trabalho maravilhoso 
que é feito lá. A gente agradece 
a Deus por ter essas pessoas na 
Terra salvando as pessoas das 
drogas”. Um forte esquema de 
segurança foi montado com 
policiais militares, rodoviá-
rios federais e do Exército. O 
comando da segurança ficou 
sob responsabilidade do 5º BIL 
(Batalhão de Infantaria Leve 
de Lorena).

A passagem do presidente Jair Bolsonaro pela EEar, quando falou sobre propostas para região e respondeu às polêmicas do governo

Fotos: Leandro Oliveira

Fotos: Rafaela Lourenço

Ação judicial do Olaria pede 
fim de domínio de Adevaldir e 
Fabrício Ramos no Joana D’Arc

Um dos clubes esportivos 
mais tradicionais de Lorena 
é palco de uma ação judicial 
que tenta impedir o fim das 
atividades. Um grupo de mo-
radores do Olaria tenta retirar 
das mãos do grupo encabeça-
do pelo empresário e vereador 
Adevaldir Ramos (PRB) e seu 
filho, o também empresário e 
ex-vereador, Fabrício Ramos 
(PRB), a direção do Joana 
D’Arc, com acusações de aban-
dono e desrespeito ao estatuto 
do clube.

Fotos: Reprodução CML

Pág.  3

O prefeito de Aparecida, 
Ernaldo César Marcondes, 
está sob nova pressão. Desta 
vez um processo de 2016, em 
que é acusado por compras ir-
regulares de material escolar. 
Uma audiência teria definido 
o caso nesta semana, mas o 
resultado segue sob sigilo, 
aumentando a expectativa 
política na cidade, já que a 
ação pede o afastamento do 
chefe do Legislativo. Em abril 

Ernaldo volta à mira da Justiça 
em ação de fraude em contrato 
que pode tirá-lo da Prefeitura 

de 2016, o vereador Carlos 
Rodrigo de Assis, o Diguinho 
(PP), denunciou ao MP (Minis-
tério Público) e TCE (Tribunal 
de Contas do Estado) supostas 
irregularidades cometidas 
pela gestão do prefeito Ernal-
do César Marcondes (MDB) 
na compra de kits escolares 
em 2015, e distribuídos aos 
alunos da rede municipal de 
ensino.

Câmara de Guará vota criação 
de cargos de confiança com 
foco em servidores de carreira

A Câmara de Guaratinguetá 
recebeu um novo projeto de 
lei do Executivo, que sugere a 
criação de cargos de confiança 
para a Prefeitura. De acordo 
com o texto do documento, o 
motivo pela criação é buscar 
maior organização nos depar-
tamentos da administração 
municipal. Outras 11 funções 
terão adicional de R$ 1,2 mil. O 

PL foi deliberado às comissões 
permanentes e pode entrar em 
votação na próxima semana. Os 
vereadores estão analisando o 
impacto que a criação dos car-
gos e o adicional das funções 
causará aos cofres do muni-
cípio. O orçamento atualizado 
indica pouco mais de R$ 328 
milhões arrecadados.
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Cruzeiro cria 
ação especial 
para casos
de dengue

O crescente número de casos 
de dengue em Cruzeiro tem 
acendido o sinal de alerta das 
autoridades de saúde no mu-
nicípio. A secretaria Municipal 
de Saúde montou um posto 
extra para atendimento ex-
clusivo dos casos suspeitos da 
doença. Até o último boletim 
epidemiológico divulgado pela 
pasta, foram registrados 128 
casos positivos para dengue 
no município, mas o número 
deve ser ainda maior, já que 
os dados são datados ainda do 
início do mês.

Pinda reforça 
estrutura da 
saúde pública 
na zona rural 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou a construção 
de um polo de apoio no bairro 
Ribeirão Grande. Além da 
melhoria, o Executivo planeja 
concluir a reforma da ESF (Es-
tratégia de Saúde da Família) 
do bairro rural até novem-
bro. Segundo a secretária de 
Saúde, Valéria dos Santos, os 
servidores eram obrigados 
a utilizarem um imóvel em 
más condições de conservação 
como ponto de apoio para 
atender as famílias que moram 
em áreas mais afastadas.

Sonho de trem turístico
volta à pauta em Cruzeiro

A linha férrea que liga as 
cidades de Cruzeiro à Passa 
Quatro, em Minas Gerais, será 
recuperada através de um 

projeto encabeçado pela ABPF 
(Associação Brasileira de Pre-
servação Ferroviária). 

Fotos: Arquivo Atos

Sistema ferroviário de Cruzeiro, mais perto de voltar a ter trem turístico
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Bastidores da Política

Lorena - O vereador Pedro da Vila 
Brito, que surpreedeu e deixou dúvidas 
se ele realmente desobedeceu ou ape-
nas esqueceu o roteiro, ao contrariar o 
comando de Elcio Vieira Junior sobre a 
forma de atuar da redação deste Atos, 
que procurou a Comissão de Ética da 
Câmara de Lorena, em matéria sobre o 
arquivamento de processo que pedia a 
retirada do mandato de Adevaldir Ramos 
por coação e concussão. Enquanto Vieira 
esbravejava ao fundo (os gritos ecoavam 
na transmissão, argh) que o jornal não 
procurou a Câmara, Pedro explicava, com 
direito a dia e hora do contato, a forma 
como foi questionado sobre o tema, já que 
ocupa a chefia da Comissão. É claro que 
a explicação foi abafada por Elcio Vieira, 
que se esforçava para implacar o discurso 
do "Jornal Atos contra a Câmara", o que 
não colou. Tarefa mais que difícil para 
um vereador que não sabe a diferença de 
comentário para matéria jornalística. Na 
verdade, para quem ataca o Atos e finan-
cia jornal sem registro, tudo é possível...

Aparecida - Para quem acreditava 
que o ano não poderia piorar para o 
prefeito de Aparecida, Ernaldo César 
Marcondes, a semana foi aterrorizante. 
Depois de emplacar uma conta rejeitada 
ao lado do ex-prefeito (e ex-ex-ex-par-
ceiro) Márcio Siqueira, e uma decisão 
judicial que ordenou o bloqueio de bens 
em processo que investiga contratos na 
Saúde, Ernaldo está prester a receber 
na porta de casa a decisão que pode 
tirá-lo da Prefeitura. Com o cargo por 
um fio, ele já se desdobra para conseguir 
reverter a condição, mas na cidade, já 
há quem diga que o sargento reformado 
nem deve continuar na Terra da Padro-
eira, até porque o acúmulo de processo 
pode aumentar antes do início da corrida 
eleitoral de 2020. Tudo uma questão de 
expectativa, já que alguns  esfregam as 
mãos pela interrupção de mandato ou, 
de olho no cargo e no partido... Mas 
como a fé na capital católica é palavra 
de ordem, ainda há quem acredite que 
o ano não pode piorar. Será?

Atos e Fatos
“A visão constitucional do leigo 
é que aquilo de que ele gosta é 
constitucional e aquilo de que 
ele não gosta é inconstitucional”

Márcio Meirelles
  Hugo Black, magistrado americano.

"A grande verdade: todos as 
ações legais não libertaram 

o ex-presidente Lula. O negócio 
é partir para a fraude!"

HEROIS E ANTI-HEROIS!
O herói da Lava Jato em pro-

cesso de “desmoronamento” para 
salvar o anti-herói Lula.

O juiz Sergio Moro, leitor 
contumaz da obra italiana “Mãos 
Limpas”, que colocou na cadeia 
políticos e empresários corruptos 
na Itália, não contava com uma 
ação criminosa depois de muitos 
anos, para atingir a operação Lava 
Jato e o seu símbolo.

A sociedade identificava Ser-
gio Moro com a Lava Jato uma 
vez que a operação era de respon-
sabilidade do Ministério Público e 
Polícia Federal. Sergio Moro era 
apenas o juiz da vara onde corria 
o processo e, portanto, o saneador 

do processo jurídico.
De herói para mártir da Lava 

Jato o retrato da justiça brasileira, 
sua operacionalidade, a qualidade 
técnica e moral dos magistrados su-
premos, a sensação de impunidade.

O primeiro herói do combate 
a corrupção a tombar foi o juiz 
Joaquim Barbosa lutou quanto ao 
atraso da jurisprudência brasilei-
ra, enfrentar colegas de colegiado 
com palavras e posturas duras, 
nunca pronunciadas em um ex-
celso tribunal na ação penal do 
mensalão. Trouxe para o direito 
brasileiro contribuições do direito 
alemão e anglo-saxônico, como 
Sergio Moro, com procedimentos 
da Justiça americana.

Joaquim Barbosa poderia per-
manecer na Suprema Corte, mas 
por uma decisão pessoal pede a 
sua aposentadoria. Hoje entende-
mos melhor o seu gesto!

Do outro lado da Praça dos 
Três Poderes um poder Legislati-
vo omisso, incapaz de traduzir os 
anseios da sociedade, corporati-
vista por excelência, transfere ao 
Poder Judiciário a competência de 
legislar originando um processo 
de judicialização.

Cabe lembrar que o Poder 
Judiciário faz parte da tríade de 
poderes contemplados pela Cons-
tituição Federal, juntamente com 
o Poder Legislativo e Poder Exe-

cutivo, sendo esses independentes 
e harmônicos entre si. 

Nesse sentido, cada poder tem 
suas funções típicas e atípicas.

A judicialização, portanto, 
significa a transferência de atri-
buições de um poder, no nosso 
caso, pela inépcia de um deles.

A pergunta que não quer calar 
é: cabe ao Judiciário decidir as 
questões políticas, sociais e mo-
rais que envolvem a sociedade?

A judicialização, no contexto 
brasileiro, é um fato consumado, 
uma circunstância que decorre do 
modelo constitucional que o país 
adotou, e pela baixa qualidade e 
produção do poder legislativo, um 
exercício deliberado de vontade 

política que a Suprema Corte tem 
adotado.

O Poder Judiciário é provoca-
do a se manifestar e o faz dentro 
dos limites dos pedidos formula-
dos. Deveria!

A judicialização decorreu de 
uma opção ideológica ou filosófi-
ca do Judiciário, pois esse deveria 
decidir em cumprimento, de modo 
estrito, ao ordenamento jurídico 
vigente.

Não deveria ser consensual 
que a sociedade soubesse ante-
cipadamente do resultado dos 
julgamentos do Supremo Tribunal 
orientado pela formação do egré-
gio tribunal. Sentenças são ante-
cipadas pela sociedade de acordo 
com a composição das turmas.

A disponibilidade da ex-pre-
sidente Dilma de poder exercer 
cargo público – vetado pela 
Constituição – foi acatado pelo 
ministro Lewandowski numa 
demonstração clara da ideologia 
dominante na suprema corte.

Neste ambiente que o juiz 
Sergio Moro navegou com muita 
precisão onde seus atos foram re-
ferendados por tribunais superio-
res. Nada de injustiça e de vícios! 

A grande verdade: todos as 
ações legais não libertaram o ex-
-presidente Lula. 

O negócio é part ir  para a 
fraude! 

O cordão dos puxas...
A visita do Presidente da Repú-

blica à Guará, na última quarta-feira, 
foi marcada pelo assédio de muitos 
militares da reserva do pedaço que 
sonham com o efeito nas eleições 
do ano que vem (se é que haverá 
eleição). Enquanto Major Salomão 
buscou entrar em uma farda antiga 
para chegar perto do homem, Moura 
Brasil foi mais longe, quer dizer, 
chegou mais próximo, na terceira 
fila das apresentações dos forman-
dos da Escola de Especialistas, 
porém, gastando o vocabulário e 
ouvindo o vereador Pedro Sanni-
ni, posicionado atrás da fileira de 
honra...

Cabo de guerra
Em reflexo ao efeito Bolsonaro 

em Guaratinguetá, Salomão, Moura 
Brasil e Fabrício da Aeronáutica se 
acotovelam para liderar a preferên-
cia no PSL – Partido do Homem – 
em vista a eleição do ano que vem. 
Ao que parece, a ficha de alguns 
aficionados pelo partido do presi-
dente ainda não caiu, mesmo com 
os rumores que o Sr Jair Messias 
está de olho no PSC. Perguntem ao 
Marcio Almeida!!!

Tobogã
Com valor do Dr. Davi (metra-

lhado pela Justiça com sentença 
de prisão e outros rigores da lei) 
despencando no mercado político 
de Cruzeiro, postulantes a sua vaga 
de vice-prefeito de Thales Gabriel, 
na disputa pela reeleição na eleição, 
‘esfregam as mãos’ esperando pelo 
pior. Alegria de uns, tristeza de 
outros...

Os dois lados da moeda
Se por um lado, a população de 

Lorena observa o prefeito Fábio 
Marcondes tentando viabilizar cerca 
de R$ 7 milhões com a vendas de 
algumas áreas públicas para investir 
em obras de infraestrutura ainda 
este ano, a Câmara de Vereadores 
por sua vez, que deverá consumir 
aproximadamente R$ 12 milhões do 
orçamento público municipal em seu 
‘custeio’, segue na partilha de cargos 
de assessorias e outras despesas, em 
benefício de uma minoria. Comenta-
-se entre os que sabem fazer contas 
que se todos os contratados da Casa 
Arnolfo Azevedo forem trabalhar 
ao mesmo tempo faltarão cadeiras e 
mesas para muitos sentarem...

Antecipando o pleito
Em preparação às próximas elei-

ção, o atual vice-prefeito Agnaldo 
Almeida – o Xeroso – anunciou par-
ceria com Carlos da Saúde e deram o 
start para candidatura majoritária em 
Piquete. Para alguns politiqueiros 
do pedaço, a medida foi precipitada 
porque se em casamento a frase 
destaque é: “até que a morte nos 
separe”, na política a tradução disso 
é “até que os interesses nos sepa-
rem”, porque tão importante como 
acertar a majoritária é acomodar os 
interesses dos quem acompanham 
a ambos...

Multado e condenado
Como profetizado, a contratação 

de um escritório de advocacia da 
Capital para ‘cuidar dos interesses’ 
de Cachoeira Paulista, logo no pri-
meiro dia de mandato do prefeito 
Edson Mota, deu zebra na Justiça. 
A Gradim (ex-Castelut – segundo 
comentários), contratada em janeiro 
de 2017, foi declarada pela Justiça 
‘impedida de trabalhar’ para o poder 
público logo em abril, mas conti-
nuou recebendo até o final do ano da 
Prefeitura pelos serviços de reduzir 
o pagamento de tributos à Federação 
(INSS). Em resumo, Edson Mota foi 
multado, e como ‘filme repetido’ em 
outros municípios, a cidade logo 

será sentenciada a parar mais de 
R$ 4 milhões que deixaram de ser 
recolhidos devidamente à União.

Cumprindo tabela
Uma passadinha pelas depen-

dências do Comercial de Lorena e 
a previsão é que o novo presidente 
Felipe Millet levará seu mandato na 
base do ‘cumprindo tabela’, já que 
recebeu o Clube das mãos do seu 
antecessor, Renato Marton, em bom 
estado de conservação, totalmente 
equipado e com as finanças em dia e 
equilibradas. Ah, parece que o único 
diferencial de Millet é a quantidade 
de ‘assessores’ e agregados em seu 
entorno querendo falar por ele...

Sucessão de risco
Com o prefeito Fábio Marcondes 

encerrando seu mandato em menos 
de 500 dias, já se escutam pelas 
esquinas de Lorena a célebre frase: 
“E agora, quem poderá nos defen-
der?” Em resposta a esse apelo e, 
com o risco da cidade cair nas mãos 
da quadrilha que depenou o erário 
público num passado não muito 
distante, alguns nomes começam a 
surgir entre as velhas raposas (entre 
elas, o Dr. Tumor). Para conquistar 
70% de eleitores indecisos (segundo 
pesquisas) na terra das Palmeiras 
Imperiais, nomes como de Ma-
rietta Bartelega ressona em muitos 
ouvidos como também de Renato 
Marton, Sylvio Ballerini, padre 
Robertinho e nos últimos dias, Celio 
Melilo e Aloísio Vieira. O que passar 
disso, são meras especulações para 
candidatos a vice.

Sucessão ou prorrogação?
O assunto prorrogação de manda-

to (ao invés de eleições municipais 
em 2020, ampliação de dois anos 
para alinhar o pleito de presidente a 
vereador em 2022) divide opiniões 
entre insatisfeitos e satisfeitos. A 
realidade dos defensores da PEC 56, 
em tramitação no Congresso, é que 
devido à crise política que assola 
o Pais, candidatos a prefeito e ao 
legislativo encontram-se inibidos 
para pedir voto.

“Gol de letra”
Atendendo ao pedido da popula-

ção e na contramão da maioria das 
prefeituras, a de Pindamonhangaba 
anunciou na última quarta-feira que 
distribuirá uniformes escolares para 
todos os alunos da rede municipal de 
ensino. Apesar de não ter obrigação 
legal, o prefeito Isael Domingues 
investirá na compra das vestimentas, 
beneficiando quase 14 mil estudan-
tes, distribuídos por 60 unidades 
escolares. Inédita na cidade, a inicia-
tiva foi comemorada principalmente 
pelas famílias de baixa renda. De 
acordo com a Prefeitura, os alunos 
receberão camisetas manga curta e 
cumprida, regata, calça e jaqueta. 
Os meninos receberão também duas 
bermudas e as meninas dois shorts 
saia. A expectativa de moradores de 
cidades vizinhas é que a atitude de 
Isael acabe inspirando seus prefeitos 
a seguirem o mesmo caminho, ga-
rantindo mais conforto às crianças e 
economicidade aos pais. Perguntem 
em Taubaté 

“Mais do mesmo”
Para o descontentamento dos 

moradores de Ubatuba, a última 
sessão de Câmara foi novamente 
marcada pela falta de apresentação 
e discussão de projetos relevan-
tes. Realizada na noite da última 
terça-feira, a sessão foi mais um 
“festival” de moções de aplausos 
e de pedidos de poda de árvores. A 
ausência de propostas que possam 
contribuir para o desenvolvimento 
da cidade litorânea tem levado 
muitos moradores a questionarem 
a necessidade do Legislativo contar 

com dez vereadores. Os cientistas 
políticos mais exaltados, afirmam 
que se for contar com as sugestões 
dos vereadores, o prefeito Délcio 
Sato (PSD) “vai ficar a pé”.

Falta de empolgação 
Quem diminuiu o ritmo inicial 

frente ao Legislativo de Ubatuba 
foi o presidente Silvio Brandão, 
na opinião de boa parte da classe 
política. Segundo a ‘boca pequena’, 
Silvinho, que iniciou seu mandato 
de presidente com ‘força total’ e 
desfrutando de uma boa parceria 
com o Executivo, de repente ́ baixou 
a bola’ e segue tabelando o cotidiano 
do Legislativo. A pergunta que fica 
é o que poderia ter ocorrido para 
baixar a temperatura do parlamentar, 
que acumula por direito até a função 
de vice-prefeito desde o passamento 
do Pelezinho, que ainda é lembrado 
nas rodas política com apreço?!?!? 

“Efeito colateral” 
As constantes greves encabeça-

das pelo presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamonhangaba, 
Herivelto Vela, tornaram-se palan-
que para o sindicalista, que tenta 
“cavar” um espaço na política local. 
Aproveitando-se da “audiência ca-
tiva” dos trabalhadores nas assem-
bleias, Vela tem demonstrado em 
seu discurso a intenção de concorrer 
a algum cargo eletivo em 2020. 
Porém, para a preocupação do sin-
dicalista, sua popularidade não anda 
em alta pelas ruas da cidade, já que 
muitos moradores sentem o efeito da 
fragilização econômica enfrentada 
pelas principais indústrias da cida-
de, que sofrem prejuízos diante as 
rotineiras greves. Pelo que se ouviu 
nas imediações do Mercadão, apesar 
de todo o esforço para conquistar 
seu “lugar ao sol”, o sindicalista 
até o momento só conseguiu anga-
riar uma vaga promessa de vaga a 
postulante vice-prefeito na chapa 
daquele ex-secretário municipal, 
caso o Coronel não seja candidato.

Carreira solo 
Diante à ineficiência de sua 

assessoria política, o prefeito Isael 
Domingues (PR) tem “lutado” sozi-
nho na busca de aprovação popular 
de sua gestão, que tem registrado 
uma alta taxa de aprovação no muni-
cípio. Contando com o vice-prefeito 
Ricardo Piorino apenas como um 
expectador de inauguração, cabe a 
Isael se desdobrar na busca por re-
cursos governamentais, elaboração 
de projetos, fiscalização de obras e 
divulgação de melhorias pelas redes 
sociais. Fazendo uma analogia com 
o futebol, Isael está sendo obrigado 
a “bater o escanteio e ir para a área 
cabecear para o gol”. 

Termômetro
À 469 dias da eleição, Regis 

Yasumura, Celão e Marcus Soliva 
ainda podem dividir a mesma selfie, 
mas dependendo do ‘jogo de xadrez’ 
para decidir quem ‘vem com quem’ 

na passarela eleitoral, os ânimos 
podem ser outros. A definição em 
que posição o atual vice-prefeito 
deverá jogar em 2020 tem sido 
motivo de apostas nos cafezinhos 
mais politizados de Guará, porque 
segundo a patuleia, a fruta que ele 
gosta, o Celão come até o caroço. 
Pelo andar da carruagem, depen-
dendo da definição dos grupos para 
a futura campanha, nem Bolsonaro 
vai conseguir reuni-los novamente...

Regis, Celão, Bolsonaro e Soliva
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Câmara analisa criação 
de cargos de confiança 
com foco em servidores 
de carreira em Guará
Proposta tramita por comissões antes 
de entrar em votação no Legislativo; 
recesso da Casa pode adiar definição

Da Redação
Pindamonhangaba

A Câmara de Guaratinguetá 
recebeu um novo projeto de 
lei do Executivo, que sugere 
a criação de cargos de con-
fiança para a Prefeitura. De 
acordo com o texto do docu-
mento, o motivo pela criação 
é buscar maior organização 
nos departamentos da admi-
nistração municipal. Outras 
11 funções terão adicional de 
R$ 1,2 mil. O PL foi delibera-
do às comissões permanentes 
e pode entrar em votação na 
próxima semana.

Os vereadores estão anali-
sando o impacto financeiro 
que a criação dos cargos e 
o adicional sobre as funções 
causará aos cofres do muni-
cípio. O orçamento atualizado 
do município indica pouco 
mais de R$ 328 milhões 
arrecadados. O valor gasto 
com o pagamento das folhas 
salariais dos servidores mu-
nicipais está em pouco mais 
de R$ 147 milhões, 44,75% 
do investimento.

Segundo a Prefeitura, a 
projeção para o ano que vem 
com a criação dos cargos e 
funções é de que sejam in-
vestidos R$ 156,5 milhões, 
que representarão 46,27%, 
bem abaixo do percentual 
apontado como limite para 
pagamento de folhas salariais 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, 54%. 

O presidente da Câmara, 

Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), descreveu o docu-
mento. “O projeto contempla 
os servidores de carreira, 
portanto, não são cargos co-
missionados de livre escolha 
do prefeito Marcus Soliva”, 
garantiu. “Foi dada entrada 
nesse projeto há uns quaren-
tas dias. Numa determinada 
análise do departamento ju-
rídico, encontramos algumas 
falhas e eu fiz a devolução ao 
Executivo”.

A adesão ao PDV (Plano 
de Demissões Voluntárias) 
considerada “forte” na Prefei-
tura e o corte do pagamento 
de horas extras deram ao 
governo um alívio financeiro. 
O Executivo prepara ainda 
a abertura de um concurso 
público para o segundo se-
mestre. O vereador Fabrício 
Dias (MDB) elogiou a propos-
ta. “Esses cargos que estão 
sendo criados serão ocu-
pados exclusivamente por 
funcionários de carreira, ou 
seja, não serão funcionários 
externos, cargos políticos. 
São funcionários que já ocu-
pam as funções e executam 
essas atividades”.

Com o recesso das sessões 
da Câmara em virtude do 
feriado de Corpus Christi, a 
votação sobre a criação de 
cargos ainda não tem data 
definida. Até o fechamento 
desta edição, a ordem do 
dia para a próxima terça-
-feira ainda não havia sido 
informada.

Ação denuncia descaso e atuação ilegal da diretoria do clube; defesa nega irregularidades e abandono

Moradores do Olaria pedem fim de domínio 
de Adevaldir e Fabrício Ramos no Joana D’Arc

Da Redação
Lorena

Um dos clubes esportivos 
mais tradicionais de Lorena 
é palco de uma ação judicial 
que tenta impedir o fim das 
atividades. Um grupo de 
moradores do Olaria tenta 
retirar das mãos do grupo 
encabeçado pelo empresário 
e vereador Adevaldir Ramos 
(PRB) e seu filho, o também 
empresário e ex-vereador, 
Fabrício Ramos (PRB), a 
direção do Joana D’Arc, com 
acusações de abandono e 
desrespeito ao estatuto do 
clube.

Fundado em 1952, o Joana 
D’Arc Esporte Clube não é 
mais espaço apenas para a 
disputa dentro de campo, 
onde recebe o torneio recre-
ativo e partidas amadoras. 
Agora, o clube, que fica no 
bairro do Olaria, é alvo tam-
bém de uma disputa judicial, 
após uma ação impetrada 
em novembro de 2018, pelo 
“Cabo” (Comitê Amigos do 
Bairro Olaria), que pede a 
nomeação de um “adminis-
trador provisório”, além de 
uma eleição para a formação 
de uma nova diretoria. A 
medida foi tomada por mo-
radores do bairro, entre eles 
o policial reformado José 
Carlos da Silva Pinto, tenente 
da Polícia Militar. 

A motivação, de acordo 
com o grupo, é que Fabrício 
Ramos e a atual diretoria 

deveriam exercer o mandato 
apenas entre janeiro de 2013 
e janeiro de 2016, mas não 
realizaram um novo pleito. 
A denúncia destaca que 
nem mesmo assembleias, 
reuniões ordinárias ou ex-
traordinárias teriam acon-
tecido, assim como a falta 
de prestações de contas. O 
grupo denunciou ainda um 
abandono das estruturas e 
atividades do clube e ainda 
pelo temor de dívidas, entre 
ela, com o IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), 
que estaria em débito deste 
2008.

Na ação entregue à Justiça, 
o grupo de moradores pede 
entre outras coisas a apura-
ção do atual estado estrutu-
ral e financeiro do clube e a 
fixação de multas diárias em 
caso de descumprimento.

Outra solicitação é para a 
realização de uma audiência 
de conciliação, o que acon-
teceu no último dia 28, mas 
que não teve resultado, já 
que a defesa teria apresenta-
do proposta não aceita pelos 
denunciantes, como a de uma 
gestão compartilhada. 

Presidentes – Adevaldir 
e Fabrício Ramos estão à 
frente do Joana D’Arc há 12 
anos. O pai ocupou o cargo 
por dois mandatos, entre 
5 de janeiro de 2007 e 15 
de janeiro de 2013, quando 
Fabrício assumiu o clube. O 
mandato do empresário seria 
de dois anos, mas de acordo 

com as denúncias, não foram 
realizadas novas eleições.

Em resposta, o atual presi-
dente negou à Justiça que o 
clube esteja sob administra-
ção irregular. A defesa de Ra-
mos garantiu que, seguindo 
o estatuto, a diretoria atual 
seguiu no comando do Joana 
D’Arc porque não conseguiu 
realizar uma nova eleição 
devido à falta de interessados 
na participação do pleito, 
que teria sido divulgado em 
“jornal da cidade”. Mas um 
documento anexo à defesa 
mostraria que um edital te-
ria sido publicado em 2016, 
apenas no jornal “Queluz 
Notícia”. Queluz fica à 54,3 
quilômetros de Lorena, cida-
de sede do clube. Em 2016, 
o “Queluz em Notícias” não 
contava com distribuição em 
Lorena, como foi informado 
ao Cabo, que frisou ainda que 
o periódico teria negado que 
havia publicado o edital do 
Joana D’Arc.

Sobre os cuidados com a 
estrutura do clube, a defesa 
destaca que o Joana D’Arc 
segue fechado por determi-
nação da Prefeitura devido 
à falta de laudo do Corpo de 
Bombeiros desde 2017, e 
ainda, que o atual presidente 
mantém cuidados com a es-
trutura, que estaria “arcando 
do próprio rendimento”.

O processo segue na 2ª 
Vara de Justiça de Lorena, 
que deve publicar despacho 
nos próximos dias. Quadra em desuso e mato cobrindo alambrado do campo de futebol; condições do atual Joana D'Arc

Aparecida aguarda decisão sobre 
processo de kits escolares que 
pode tirar Ernaldo da Prefeitura
Contratação de empresa foi denunciada após apontamentos de fraude 
em licitação e superfaturamento na compra de materiais para rede pública

Da Redação
Aparecida

O prefeito de Aparecida, 
Ernaldo César Marcondes 
está sob nova pressão. Desta 
vez um processo de 2016, 
em que é acusado por com-
pras irregulares de material 
escolar. Uma audiência teria 
definido o caso nesta sema-
na, mas o resultado segue 
sob sigilo, aumentando a 
expectativa política na ci-
dade, já que a ação pede o 
afastamento do chefe do 
Legislativo.

Em abril de 2016, o verea-
dor Carlos Rodrigo de Assis, 
o Diguinho (PP), denunciou 
ao MP (Ministério Público) 
e TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) supostas irre-
gularidades cometidas pela 
gestão do prefeito Ernaldo 
César Marcondes (MDB) na 
compra de kits escolares 
em 2015, e distribuídos aos 
alunos da rede municipal de 
ensino. No período, Ernaldo, 
eleito como vice-prefeito 
de Marcio Siqueira (PSDB), 
substituía o tucano, afastado 
do cargo pela Justiça du-
rante o andamento de cinco 
processos que cobravam sua 
cassação por improbidade 
administrativa. 

De acordo com a denúncia 
de Diguinho, o processo 
licitatório para a aquisição 
dos kits escolares, que teve 
um valor de cerca de R$ 3,8 
milhões, continha incom-
patibilidades de valores de 
produtos como uma male-
ta, que aparece na lista de 
compras com quatro preços 
diferentes. 

Segundo o parlamentar, 

em um lote com a compra de 
duas mil unidades, o objeto 
custava R$ 30,50, e outro 
apresenta valor menor, de 
R$ 27. Ele também denun-
ciou que foram entregues 
aos alunos mídias de CD, que 
custaram o dobro do valor de 
mercado.

Após a acusação do par-
lamentar, o MP abriu uma 
investigação para apurar a 
legalidade do processo licita-
tório, realizado no modo de 
pregão presencial. Já em 18 
de fevereiro de 2018, a pro-
motora de Justiça, Paloma 

Sanguiné, apresentou uma 
ação de improbidade admi-
nistrativa contra Ernaldo. 
Além de representantes de 
empresas que concorreram 
na licitação, também foi 
denunciado pelo crime o 
secretário de Administração, 
Domingos Léo Monteiro, 
que atuou como leiloeiro 
no processo de compra dos 
materiais escolares.

A reportagem do Jornal 
Atos teve acesso a uma 
cópia do processo, onde a 
promotora afirma que cons-
tatou superfaturamento na 
aquisição dos kits e direcio-
namento para que a empresa 
vencedora fosse a DCB Co-
mercial Eireli, pertencente 
a empresária Daniela Biagi. 

No caso do suposto dire-
cionamento, um dos fatos 
que chamou a atenção da 
promotora foi que uma das 
três empresa consultadas 
por Ernaldo para realiza-
rem a cotação de preços 
dos materiais, a Terraclean 
Comercial Ltda., era de 
propriedade do marido de 
Daniela, o também empre-
sário João Leandro de Biagi. 
A terceirizada, que chegou 
a fornecer kits escolares 
à Prefeitura de Aparecida 
em 2014, estava impossi-
bilitada de participar da 
licitação, já que respondia 
judicialmente por denúncias 
de irregularidades em servi-
ços prestados à Prefeitura 
de Ponta Grossa (PR) e em 
municípios do Tocantins.

A promotora ressalta que 
os citados “realizaram uma 
série de manobras para di-
recionar a contratação para 
a empresa DCB, quando, na 

verdade, o real destinatário 
do contrato seria a Terra-
clean”. 

Outro ato suspeito que 
reforça a hipótese de frau-
de na licitação foi de que a 
outra empresa concorrente, 
a Diclean, sequer tem como 
objeto social (finalidade 
comercial) a venda de ma-
teriais escolares, mas sim 
serviços de limpeza

Em relação à acusação 
de superfaturamento dos 
preços dos materiais esco-
lares, que integraram 3.300 
kits, Paloma concluiu que 
também foram realizadas 
manobras para elevar os 
valores. Além disso, não foi 
detalhada a forma em que 
ocorreram as cotações de 
preços e que eles não cor-
respondem aos valores de 
mercado. 

A Promotoria ressalta 
que “a análise demonstrou 
que os itens pesquisados 
se mostraram, na variação 
média dos preços, incompa-
tíveis e em desacordo com 
as condições de mercado 
à época das aquisições, ha-
vendo uma diferença média 
percentual de preços a mais 
à ordem de 42,19%, o que 
determinou uma diferença 
de sobrepreço no montante 
de R$ 446.676” (trecho do 
documento). 

Paloma Sanguiné afirmou 
também que não foi dada 
ampla publicidade ao pre-
gão, já que não constava 
na publicação no Diário 
Oficial a data em que seria 
realizado o certame, que 
também não foi divulgada 
no site oficial da Prefeitura 
de Aparecida. 

Foto: Arquivo Atos

Ernaldo alvo de mais um processo
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Lorena aposta em câmeras na 
Praça para coibir criminosos
Investimento garante ainda compra de materiais para guardas civis

Rafaela Lourenço
Lorena

Mais uma cidade da re-
gião investe em videomo-
nitoramento para inibir a 
criminalidade. Com cerca de 
R$ 20 mil, Lorena instalará 
câmeras na praça doutor 
Arnolfo Azevedo, a Praça 
Principal do município. A 
GCM (Guarda Civil Munici-
pal) será responsável pelo 
monitoramento do local. 
A Prefeitura estima uma 
ampliação do sistema para 
outros pontos da cidade.

Através de uma parceria 
entre os poderes Executi-
vo, Judiciário e Ministério 
Público, cerca de R$ 30 
mil provenientes de penas 
de prestações pecuniárias, 
foram transferidos para a 
secretaria de Segurança 
Pública de Lorena.

Segundo o secretário da 
pasta, Carlos Adriany Les-
cura, o projeto inicial con-
templa a compra dos equi-
pamentos para o videomo-
nitoramento com R$21.729 
para a praça, as aquisições 
de 22 coldres, com o in-
vestimento de R$4.749, e 
R$1.733 para a compra de 
22 lanternas táticas que 
serão utilizadas por agentes 
da GCM.

O local que receberá as 
câmeras foi definido estra-
tegicamente através de um 
levantamento feito pela Segu-
rança. A Praça Principal é a 
que mais recebe a realização 
de shows, eventos e tem gran-
de aglomeração de jovens du-
rante as noites de domingo. 
“Já definimos os locais que 
serão instaladas as câmeras 
cercando toda a praça. Essas 
imagens serão geradas na se-
cretaria, teremos um guarda 
acompanhando em tempo 
real o que está acontecendo, 
e assim auxiliando as patru-
lhas para poder otimizar o 
trabalho”, contou.

Uma das câmeras será 
posicionada para gravar 
boa parte do Calçadão Ar-
thur Ballerini, também no 
Centro. Lescura ressaltou 
ainda que o Calçadão, por 
não ter a disponibilidade 
de passagem de carros, se 
torna um local propício a 
atos ilícitos, e que com o 
videomonitoramento, possí-
veis crimes poderão ser ini-
bidos. Além das câmeras, as 
patrulhas a pé e com motos 
serão mantidas para aten-
der toda a demanda. “Mais 
do que implantar o novo 
sistema, é importante esse 
trabalho de divulgação. A 
população precisa saber 
que é um local vigiado, 
controlado e que tem uma 
atenção especial”.

O material será instalado 
nesta semana, e até o final 
do mês as câmeras estarão 
em funcionamento. Poste-
riormente, a expectativa 
do Executivo é ampliar o 
sistema para outros locais 
da cidade. “Essa instalação 
vai servir de laboratório. 

A praça Arnolfo Azevedo, que receberá câmeras de monitoramento; Centro é foco de ação de criminosos

Dando certo, vamos fazer 
projetos, chamar a empresa 
especializada para analisar e 
propor a ampliação do siste-
ma com câmeras de resolu-
ção melhor, até mesmo nas 
entradas da cidade, mas tudo 
em cima de planejamento 
para apresentar ao prefeito 
e sabermos se há a possibi-

lidade de implementação”.
Índices – O início do ano 

é preocupante na cidade. 
De acordo com a secretaria 
Estadual de Segurança Pú-
blica, até abril (último mês 
de avaliações publicadas), 
Lorena registrou 71 roubos, 
255 furtos, 13 estupros e 8 
homicídios.

Fotos: Rafaela Lourenço

Sistema é alternativa contra violência no Araretama; oitos bairros integram projeto

Após proposta da Polícia, famílias de 
Pinda estudam “Vizinhança Solidária”

Lanternas e coldres também são adquiridos para reforço da Guarda

Fotos: Rafaela Lourenço

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Considerado um dos bair-
ros mais violentos de Pin-
damonhangaba, o Arare-
tama pode estar próximo 
de integrar o programa de 
segurança conhecido como 
“Vizinhança Solidária”. Após 
a Polícia Militar apresentar a 
proposta na última semana, 
os moradores decidirão até o 
fim de julho se devem aderir 
ao projeto.

No último dia 13, a capitã 
e comandante da Polícia 
Militar de Pindamonhan-
gaba, Lucimeire Jerônymo, 
participou de uma reunião 
com moradores do Arare-
tama, membros do Conseg 
(Conselho de Segurança 
de Pindamonhangaba) e 
representantes de igrejas 
evangélicas e católicas do 

bairro para debater as ações.
Segundo o presidente do 

Conseg, Alexandre Pió, no 
encontro foi detalhado o 
funcionamento do “Vizi-
nhança Solidária”, apontado 
por especialistas como uma 
alternativa para que a popu-
lação auxilie ativamente nas 
ações de segurança de seus 
bairros.

Implantado pela Polícia 
Militar em 2009, o programa 
consiste na união de mora-
dores de bairros com alta 
incidência de crimes, que 
criam grupos no aplicativo 
Whatsapp para trocarem di-
cas de prevenção de seguran-
ça e também denunciarem 
movimentações suspeitas 
na região. Assim, o morador 
acaba vigiando sua rua, 
contribuindo para a inibição 
de práticas criminais e mais 
agilidade no acionamento da 

PM. Os bairros inseridos no 
programa recebem, regular-
mente, palestras e reuniões 
de mobilização ministradas 
por policias militares. Cada 
uma das ruas conta com um 
morador escolhido, deno-
minado tutor, responsável 
por gerenciar as etapas do 
projeto.

Os residentes recebem 
também placas de seguran-
ça, afixadas nos portões de 
suas casas, informando que 
o imóvel é vigiado pela co-
munidade e pela PM. “Apesar 
da segurança pública ser de 
responsabilidade do Estado, 
todos podemos colaborar 
para viver numa cidade mais 
segura. Além de atitudes da 
Prefeitura, as comunidades 
também podem se unir e 
evitar delitos com ações 
preventivas, como acionar 
o 190 ao verificar elementos 

suspeitos, avisar um vizinho 
quando alguém estranho 
está em frente sua casa ou 
até mesmo acender uma luz”, 
explicou Pió.

O presidente do Conseg 
revelou ainda qual a atual 
situação do processo de 
implantação do programa 
no Araretema. “Após a reu-
nião de apresentação, os 
tutores farão contato com 
cada morador, que assinará 
um cadastro concordando 
em participar. Com a adesão 
aprovada pela maioria, a 
PM voltará para a reunião 
efetiva de implantação, efe-
tuando a colocação de uma 
placa na entrada do bairro. 
Os policiais farão contato 
regularmente com os tutores, 
sempre trazendo recomen-
dações e informações uteis”. 

Atualmente, contam com o 
programa “Vizinhança Segu-
ra” os bairros Cidade Jardim, 
Mombaça, Ribeirão Grande, 
Parque das Palmeiras, Jar-
dim Yassuda, Pasin, Lessa e 
Jardim Mariana. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Policia Mi-
litar de Pindamonhangaba 
o agendamento de uma en-
trevista com a capitã Luci-
meire Jerônymo para o es-
clarecimento de detalhes do 
“Vizinhança Solidária” e de 
índices de registros criminais 
no Araretama, mas o pedido 
não foi respondido até o fe-
chamento desta edição.

Casal é flagrado com 
quase 370 quilos na 
Via Dutra,em Lorena

Da Redação
Lorena

Após perseguição pela rodo-
via Presidente Dutra, no tre-
cho de Lorena, a PRF (Polícia 
Rodoviária Federal) prendeu 
na última terça-feira um casal 
que tentava transportar cerca 
de 370 quilos de maconha em 
um carro.

De acordo com a PRF, agen-
tes realizavam abordagens no 
trecho de Santa Isabel (SP), 
quando deram ordem de 
parada ao veículo do casal. 
Questionado, o motorista 
afirmou que vinha do Para-

ná e seguiria para o Rio de 
Janeiro. A resposta gerou a 
desconfianças dos policiais.  

Percebendo que o automó-
vel seria revistado, o condu-
tor arrancou com o carro. 

Após cerca de meia hora 
de perseguição, o motorista 
perdeu o controle do veículo, 
sendo interceptado pela PRF.

Além da apreensão da 
drogas, os policias desco-
briram que o automóvel era 
roubado.

O casal foi encaminhado 
à sede da PRF, em Cruzeiro, 
permanecendo à disposição 
da Justiça. 

Membros de facção criminosa 
são presos em Caraguatatuba

Da Redação
Caraguatatuba

Dois homens apontados 
como integrantes da facção 
criminosa PCC (Primeiro 
Comando da Capital) foram 
presos na última segunda-
-feira, em Caraguatatuba. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, policiais mi-
litares patrulhavam a re-
gião central do município, 
quando desconfiaram da 
atitude de dois ocupantes 
de um carro, modelo Astra, 
da Chevrolet.  O motorista 

tentou fugir, mas o veículo 
foi interceptado. 

Na abordagem, os PM’s 
localizaram com a dupla 47 
cápsulas de cocaína. Os ho-
mens possuem anteceden-
tes criminais por homicídio, 
roubo e tráfico de drogas. 
Um deles é acusado de ser 
o líder da organização cri-
minosa na cidade litorânea.

Encaminhada ao Distrito 
Policial de Caraguá, a dupla 
foi presa em flagrante por 
tráfico de drogas, e aguarda 
transferência para algum 
presídio da região.

Trio armado resgata menor 
infrator de viatura em Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

Na tarde da última quarta-
-feira, um adolescente infrator 
foi resgatado por comparsas 
enquanto era transportado 
pelas ruas de Cruzeiro em uma 
viatura da Fundação Casa.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o menor, que 
é interno da Fundação Casa 
de Taubaté, participou de 
uma audiência no Fórum de 
Cruzeiro por volta das 13h.

Após o término da sessão, 
o réu foi algemado e coloca-

do na viatura da Fundação 
Casa. Ao se aproximar da 
saída do município, o veículo 
foi interceptado por três ho-
mens, que estavam em duas 
motociclistas.

Armado, o trio rendeu os 
funcionários da instituição e 
libertaram o menor de idade, 
que fugiu na carona de uma 
das motos. 

As polícias Civil e Militar 
realizam buscas em diver-
sos pontos da cidade, mas o 
adolescente não havia sido 
encontrado até o fechamento 
desta edição. 

Polícia de Pinda flagra homem 
com metralhadora e cocaína

Da Redação
Pindamonhangaba

Durante operação na ma-
nhã da última quarta-feira, 
em Pindamonhangaba, a 
Polícia Militar apreendeu 
uma metralhadora e quase 
cinco quilos de cocaína.

Segundo a PM, uma equipe 
realizava uma ação de com-
bate ao tráfico de drogas no 
bairro do Araretama, quando 
desconfiou da atitude de um 

homem de 33 anos. 
Conhecido pela prática 

de venda de entorpecentes 
no município, o suspeito 
confessou que armazenava 
a arma de fogo e a cocaína 
em um terreno alugado no 
bairro. 

Encaminhado ao 1° Distri-
to Policial de Pindamonhan-
gaba, o criminoso foi preso 
em flagrante por tráfico de 
drogas e posse ilegal de 
arma de fogo. 

Caçador de pássaros é detido 
durante operação em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

A Polícia Militar Ambiental 
prendeu na última quarta-
-feira um homem acusado de 
caçar pássaros silvestres na 
zona rural de Ubatuba. Além 
de armadilhas, foi apreendida 
uma arma de fogo. 

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava a estrada 
de acesso do bairro Sertão do 
Puruba, quando se deparou 

com um pedestre carregando 
uma sacola suspeita. No inte-
rior do objeto foram localiza-
das uma espingarda calibre 
32, que estava desmontada, 
25 munições e materiais 
usados como armadilha para 
pássaros.  

O infrator, que responderá 
pelo crime de caça ilegal, foi 
conduzido ao Distrito Policial 
de Ubatuba, sendo liberado 
após o pagamento de uma 
fiança de R$ 1 mil.
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Presidente retornou à cidade para formatura na EEar e conhecer atendimento da Fazenda da Esperança; 
capitão do Exército, ele exaltou participação das Forças Armadas em projeto de “um país melhor”

Bolsonaro desconversa sobre investimentos 
no Vale; "Marcos Pontes, está analisando"

A passagem do presidente Jair Bolsonaro pela EEar, quando falou sobre propostas para região e respondeu às polêmicas do governo

Fotos: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A passagem do presidente 
da República Jair Bolsonaro 
(PSL) por Guaratinguetá, na 
última quarta-feira, foi marcada 
por visitas, lutas por selfies e a 
primeira vez na Fazenda Espe-
rança. Demandas regionais e as 
polêmicas de Brasília pautaram 
as falas do capitão do Exército 
eleito em 2018.

Bolsonaro visita a cidade 

anualmente para a formatura 
dos sargentos da EEar (Escola 
de Especialistas da Aeronáuti-
ca). Nesta semana, a cerimônia 
que terminou com a formação 
de 141 novos militares contou 
com a presença inédita de um 
presidente em exercício. 

Antes da EEar, o presidente 
conheceu de perto o trabalho 
da Fazenda da Esperança, 
entidade que dá apoio e aco-
lhimento para dependentes 
químicos. O convite, segundo 

Bolsonaro, partiu do fundador 
da Fazenda, Frei Hans Stapel. A 
passagem pela unidade durou 
aproximadamente uma hora e 
foi restrita. “É um trabalho ma-
ravilhoso que é feito lá. A gente 
agradece a Deus por ter essas 
pessoas na Terra salvando as 
pessoas das drogas”.

Um forte esquema de se-
gurança foi montado com 
policiais militares, rodoviá-
rios federais e do Exército. O 
comando da segurança ficou 

sob responsabilidade do 5º BIL 
(Batalhão de Infantaria Leve de 
Lorena).

Na Escola de Especialistas, 
o presidente discursou, rapi-
damente, aos novos sargentos 
e fez questão de afirmar que 
conta com as Forças Armadas 
para construir um país melhor. 
Bolsonaro citou que é funda-
mental defender a liberdade e a 
democracia. “Quis Deus colocar 
em nossas mãos a Presidência 
da República e nós honramos 

a missão”, exaltou.
Diferente do discurso aos 

militares, na coletiva de im-
prensa o presidente deu longas 
respostas. Da última vez que 
esteve em Guaratinguetá, no 
final de novembro do ano pas-
sado, o presidente afirmou que 
o Vale do Paraíba seria um polo 
estratégico para exploração do 
nióbio e grafeno. À época, ao 
ser indagado sobre possíveis 
investimentos no Vale do Para-
íba, o presidente afirmou que 
a região tem grande potencial 
de exploração para o desenvol-
vimento. “O Vale do Paraíba, a 
gente estuda junto com Marcos 
Pontes, para criarmos aqui o 
‘Vale do Silício’, que poderia ser 
o Vale do Grafeno ou Nióbio. 
Existe essa possibilidade e a 
região a ser escolhida, devido 
à proximidade de grandes em-
presas, seria o Vale do Paraíba”, 
respondeu, comparando a re-
gião entre Rio e São Paulo com 
a principal área de tecnologia 
dos Estados Unidos.

Desta vez, se limitou a dizer 
que o ministro de Ciências e 
Tecnologia, Marcos Pontes, 
está analisando a proposta.

Nacional – A política nacio-
nal e as polêmicas envolvendo 
nomes do seu governo foram 
as principais pautas duran-
te a coletiva de imprensa. O 
presidente se mostrou seguro 
ao afirmar que o decreto de 
liberação da posse de armas, 
derrotado no Senado, será 
aprovado sem dificuldades na 
Câmara. “Tenho certeza que a 
gente ganha na Câmara. Não 
é compromisso de campanha 
meu, o povo que quer isso. O 

povo que, em 2005, optou por 
ter arma em casa”.

Enquanto Bolsonaro acom-
panhava a cerimônia na EEar, o 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, era saba-
tinado no Senado. Conversas de 
Moro e Deltan Dallagnol, chefe 
da operação Lava Jato, foram 
divulgadas pelo site The In-
tercept. No Senado, o ministro 
afirmou não ter apego ao cargo 
e sair, caso sejam comprovadas 
irregularidades. 

Em Guaratinguetá, Bolso-
naro saiu em defesa de Moro. 
“Não vi nada de anormal até 
agora”, afirmou. “Atacam quem 
está do meu lado para tentar 
me atingir. Vão quebrar a 
cara. Podem procurar outro 
alvo. O Sérgio Moro é o nosso 
patrimônio”.

Curtas – O presidente afir-
mou que crê na aprovação da 
Reforma da Previdência como 
um sistema para destravar a 
economia brasileira e gerar 
mais empregos. Bolsonaro 
confirmou ainda que o mi-
nistro da Casa Civil, Onyx Lo-
renzoni, deixará a articulação 
política, que será ocupada pelo 
general Luiz Eduardo Ramos, 
recém-nomeado para a se-
cretaria de Governo. Por fim, 
o presidente confirmou que 
não irá assinar nenhuma nova 
reserva indígena no Brasil.

Após a coletiva, o presidente 
fez questão de se reunir, na 
parte interna da EEar, com 
lideranças da política regional, 
para uma rápida reunião. De-
pois, seguiu para o Aeroporto 
Edu Chaves, em Guaratinguetá, 
de onde partiu para Brasília.

Mais de 1,5 mil prefeitos debateram investimentos no Seminário de Gestão Pública

Em ano de pressão de cidades, Doria
anuncia R$ 230 milhões em estrutura

Jéssica Dias
Região

A pressão feita pelos peque-
nos municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba) por maior atenção 
e investimentos em setores tu-
rísticos, saúde e infraestrutura 
parece que tem surtido efeito. 
O governador do Estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
escutou os pedidos e anunciou 
um repasse de R$ 230 milhões 
para infraestrutura de 567 
municípios.

A confirmação foi feita no 1º 

Seminário de Gestão Pública, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
que reuniu mais de 1,5 mil 
lideranças de todas as regi-
ões. A verba será escalonada 
priorizando municípios de até 
cem mil habitantes. Segundo 
os critérios da secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
cidades com até vinte mil ha-
bitantes poderão pleitear até 
R$300 mil. O valor sobe para 
R$ 500 mil para municípios 
com até cinquenta mil habi-
tantes e atinge o máximo de 
R$ 700 mil para as cidades de 
até cem mil habitantes.

Para aprovação da verba, as 
prefeituras devem apresentar 
seus projetos para obras ur-
banas e pavimentação, reca-
peamento de vias, construção 
e reforma de escolas e praças. 
Após a avaliação e aprovação, 
os recursos serão liberados 
mediante contratação dos 
serviços e medição de cada 
etapa das obras.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, as cidades com 
população superior a cem mil 
habitantes também poderão 
pleitear novos convênios para 

programas específicos, que 
serão anunciados pelo Esta-
do nos próximos meses. “As 
novas diretrizes do governo 
foram expostas aos prefeitos 
no Seminário. Apresentamos 
programas que qualificam, 
focalizam e modernizam as 
políticas públicas, pactuando 
resultados e investindo na 
descentralização dos recursos,” 
explicou.

Entre os novos programas 
apresentados aos prefeitos 
e lideranças municipais no 
Seminário, destaque para 
“Cidades Inteligentes”, “Sem 

Papel”, “Parcerias Municipais” 
e “Canal Direto SP Mais Perto”.

Em contrapartida, o Governo 
de São Paulo exigirá que as 
prefeituras atendam as metas 
de gestão pública pré-estabe-
lecidas, entre elas aumento 
no número de matrículas em 
creches, pré-escolas e ensino 
fundamental; a redução da 
taxa de mortalidade infantil e 
a queda no número de mortes 
por homicídios e em acidentes 
de trânsito.

Seminário – O 1º Seminário 
de Gestão Pública teve público 
recorde de prefeitos, com mais 

de 1,5 mil gestores de 509 
municípios (503 prefeitos). O 
evento foi aberto pelo governa-
dor João Doria, e contou com 
palestras sobre governança e 
resultados, projetos e metas, 
gestão descentralizada e digi-
talização de processos.

Novos programas – O “Ci-
dades Inteligentes” abrange 
qualificação, mapeamento e 
planeja linha de financiamento 
pelo BNDS (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social) e pela Desenvolve SP 
para investimentos em tecno-
logia nos municípios paulistas.

O “SP Mais Perto” envolve 
a requalificação e o remode-
lamento de 15 escritórios re-
gionais do governo espalhados 
por todas as regiões do estado, 
seguindo o modelo de eficiên-
cia e rapidez do Poupamento.

As “Parcerias Municipais” 
constituem nova abordagem 
na relação com os entes lo-
cais, com aprimoramento de 
desempenho mediante com-
partilhamento de práticas e 
tecnologias e pactuação de 
resultados em função de metas 
estabelecidas.

O quarto programa, o “Sem 
Papel”, estabelece um sistema 
totalmente digitalizado nas 
trocas e intercâmbios entre 
as prefeituras e o governo 
estadual.

O governador João Doria tem recebido cada vez mais pedidos de prefeitos e consórcios regionais; no início da semana, reunião em São Paulo debateu investimentos na RMVale
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EJA abre inscrições para segundo semestre em Lorena
Da Redação 
Lorena

Lorena está com inscrições 
abertas até o próximo dia 12 
para o EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos), referente ao 

segundo semestre de 2019. 
Para se inscrever é preciso ter 
15 anos ou mais e não ter con-
cluído o ensino fundamental.

Os interessados devem 
apresentar RG com cópia, 
duas foto 3x4, cópia da cer-

tidão de nascimento ou ca-
samento, comprovante de 
residência, declaração escolar 
ou histórico escolar, e se for 
menor de 18 anos, deverá 
estar acompanhado por um 
responsável.

Mais informações sobre 
aulas e matrículas devem ser 
esclarecidas na Escola Milton 
Ballerini, das 8h às 17h, à 
avenida São José, nº150, no 
Vila Buck ou pelo telefone 
3153-1548.
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Aumento no número de casos assusta a cidade; último boletim aponta 128 casos confirmados da doença

Cruzeiro implanta atendimento especial 
para atender casos suspeitos de dengue

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O crescente número de 
casos de dengue em Cruzei-
ro tem acendido o sinal de 
alerta das autoridades de 
saúde no município. A se-
cretaria Municipal de Saúde 
montou um posto extra para 
atendimento exclusivo dos 
casos suspeitos da doença.

Até o último boletim epi-
demiológico divulgado pela 
pasta, foram registrados 
128 casos positivos para 
dengue no município, mas 
o número deve ser ainda 

maior, já que os dados são 
datados ainda do início do 
mês.

Apesar de não traçar um 
paralelo entre os casos re-
gistrados no mesmo período 
do ano passado, a Prefeitura 
tem demonstrado preocu-
pação com as notificações, 
e realiza várias campanhas 
de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmissor 
da dengue.

As consultas, orientações 
e atendimentos médicos 
são realizados no posto 
campanha para assistir os 
casos positivos e suspeitos 

de dengue, implantado no 
Centro de Saúde da Rua 10, 
que fica na rua Cel. Joaquim 
do Prado, nº 91, no Centro, 
de segunda a sexta-feira, das 
13h às 17h.

De acordo com a adminis-
tração, um posto exclusivo 
para os casos de dengue se 
fez necessário para dar mais 
celeridade aos atendimentos 
na cidade, na tentativa de 
desafogar o atendimento 
no Pronto Socorro da Santa 
Casa da cidade.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Prefeitura para esclarecer 

quais os procedimentos que 
são feitos e o diferencial do 
atendimento, mas até o fe-
chamento dessa edição não 
obteve resposta.

Além do posto exclusivo 
para atendimento e com-
bate à dengue no Centro de 
Saúde, as unidades de saúde 
nos bairros também tem rea-
lizado consultas, de segunda 
à sexta-feira das 7h às 17h, 
com coleta de sangue, hidra-
tação oral e orientações. Aos 
finais de semana e períodos 
noturnos, os pacientes de-
vem procurar a Santa Casa 
de Misericórdia.Agente da Vigilância Epidemiológica busca criadouros do mosquito

Fotos: Divulgação PMC

Prefeitura avança em reforma de ESF e construção de polo de apoio; investimentos na área ultrapassam R$ 400 mil 

Pinda reforça estrutura da saúde na zona rural 
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para otimizar o atendimento 
à população e garantir melho-
res condições de trabalho às 
equipes de saúde que atuam na 
zona rural de Pindamonhan-
gaba, a Prefeitura iniciou na 
última semana a construção 
de um polo de apoio no bair-
ro Ribeirão Grande. Além da 
melhoria, o Executivo planeja 
concluir a reforma da ESF (Es-
tratégia de Saúde da Família) 
do bairro rural até o fim de 
novembro.

Segundo a secretária de 
Saúde, Valéria dos Santos, 

historicamente os servidores 
da Saúde eram obrigados a 
utilizarem um imóvel em más 
condições de conservação 
como ponto de apoio para 
atender as famílias que mo-
ram em um ponto ainda mais 
afastado do bairro, conhecido 
popularmente como Cruz 
Grande. Todas as sextas-feiras 
são realizadas consultas médi-
cas e procedimentos básicos.

Com o objetivo de adequar o 
espaço, o prefeito Isael Domin-
gues (PR) ordenou no início do 
ano a construção de um polo 
de apoio para os atendimentos 
dos pacientes do Cruz Grande. 
Através de um investimento 

municipal de quase R$ 210 
mil, a unidade contará com 
salas de atendimento, consul-
tórios, banheiros e recepção. 
“Este polo dará suporte   para 
as equipes que trabalham no 
ESF do Ribeirão Grande, que 
anteriormente eram obrigadas 
a atender os pacientes da Cruz 
Grande em um imóvel empres-
tado e em péssimo estado. 
Certamente, essa adequação 
representará um importante 
reforço ao atendimento destas 
famílias da zona rural”, expli-
cou Valéria. 

A secretária de Saúde reve-
lou ainda como está o anda-
mento da reforma da ESF do 

bairro. “Através de um inves-
timento superior a R$ 200 
mil, as obras de recuperação e 
modernização do prédio estão 
a todo vapor. Nossa expectativa 

é que esta unidade, que atende 
mensalmente quase seiscentos 
pacientes, seja reinaugurada 
até o fim de novembro. Com 
a reforma da ESF e a constru-

ção do polo de apoio, nossas 
equipes terão condições de 
realizarem um trabalho ainda 
mais eficiente e abrangente 
nesta região”.

Projeto Guri abre inscrições para cursos 
de iniciação musical em Lorena e Ubatuba

Da Redação
Região

Lorena e Ubatuba estão com 
inscrições abertas para o Pro-
jeto Guri, com oportunidades 
para o segundo semestre de 
2019. As vagas são destina-
das a crianças e adolescentes 
entre 6 e 18 anos incompletos.

Mantido pela secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo, em 
parcerias com municípios, o 
Projeto Guri é o maior progra-
ma sociocultural brasileiro, 
e oferece, nos períodos de 
contraturno escolar, cursos 
de iniciação musical, luteria, 

canto coral, tecnologia em mú-
sica e instrumentos musicais 
para crianças, adolescentes 
e jovens.

Em Ubatuba, as oportuni-
dades são para canto coral, 
iniciação musical, percussão 
e violão, sendo possível se 
inscrever até o próximo dia 
27. Em Lorena, o cadastro 
deve ser feito até o dia 28 para 
as aulas de clarinete, flauta, 
saxofone, violão, contrabaixo 
acústico, violoncelo, viola 
clássica, violino, canto coral 
e percussão.

Os interessados não preci-
sam ter conhecimento prévio 
de música, nem possuir ins-

trumentos ou realizar testes 
seletivos. Para participar em 
Ubatuba, o aluno deve com-
parecer no polo do projeto 
na cidade, à rua Coronel Do-
miciano, nº 19, no Centro, às 
segundas e terças-feiras, das 
8h às 17h30.

Em Lorena, as matrículas 
devem ser feitas na Casa da 
Cultura, que fica à rua Vis-
condessa de Castro Lima, nº 
39, no Centro, às segundas e 
quartas-feiras, das 9h às 17h, 
e nas terças, quintas e sextas-
-feiras, das 13h30 às 17h.

Para se inscrever é preciso 
apresentar certidão de nasci-
mento ou RG do aluno (origi-
nal e cópia), comprovante de 
matrícula escolar e/ou decla-
ração de frequência escolar, 
RG do responsável (original 
e cópia) e comprovante de 
endereço.
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Moradores divergem sobre mudanças no serviço; localização e segurança são motivações para proposta

Soliva espera Estado por transferência 
de posto do Poupatempo para shopping

Posto instalado para atendimento no Pedregulho; prefeito tenta implantar mudança para o shopping

Fotos: Divulgação PMG

Larissa Diamantino
Guaratinguetá

Uma proposta debatida, des-
de o último ano, pela mudança 
de local do atendimento do 
Poupatempo em Guaratingue-
tá, voltou à pauta. Com a in-
tenção de melhorar e otimizar 

os serviços, a Prefeitura tenta 
emplacar a ideia de mudá-lo 
para o shopping da cidade, 
plano que deve chegar em 
breve às mãos do governador 
João Doria (PSDB).

O projeto, que está em anda-
mento desde o ano passado, foi 
abordado em reunião realizada 

na última quarta-feira, entre o 
presidente da Prodesp (Com-
panhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo), 
Carlos André Arruda, e o pre-
feito Marcus Soliva (PSB), que 
apresentou um planejamento 
sobre o que seria o número de 
funcionários e replanejamento 

na logística de funções, devido 
a possível alteração no espaço.

O objetivo da administra-
ção municipal é solucionar os 
problemas com os flanelinhas 
que abordam usuários e fun-
cionários, e diminuir o índice 
de criminalidade na região do 
posto, instalado para otimizar 
serviços que levavam tempo 
para serem atendidos, como a 
regularização de documentos 
essenciais como RG, CNH. “Além 
da acessibilidade e comodidade, 
a ideia é atender os usuários 
que vêm de outros municípios 
como Piquete, Queluz, Lorena 
e Aparecida”, explicou Soliva.

Moradora do Parque São 
Francisco 2, Denise Ximenes 
concorda com o prefeito pela 
dificuldade com a localização 
do posto. “Acho ótimo, pois 
muitos vêm de longe, com 
pouco dinheiro para resolver 
problemas, e o Pedregulho 
não acho um lugar acessível.”, 
opinou.

Hoje, com setenta postos 
fixos pelo estado de São Paulo, 
o Poupatempo é um projeto 
criado e implantado pelo Go-
verno do Estado na gestão de 
Mário Covas (PSDB), em 1996, 

e administrado pela Prodesp. 
Em um único posto são mais 
de quatrocentos serviços. Em 
2015, uma pesquisa feita pelo 
Portal do Governo do Estado 
revelou que 97% dos usuários 
aprovaram o atendimento 
prestado nas unidades do 
programa.

Apesar da aprovação em 
Guaratinguetá, há quem não 
se sinta beneficiado com as 
atuais mudanças propostas 
pelo prefeito. Para Jéssica Reis, 
moradora do São Manoel, o 
maior problema é o custo a 
ser pago no estacionamento do 
shopping, uma vez que acima 
de 15 minutos os usuários 
pagam R$ 5 por hora, e nos 
estacionamentos próximos à 
rotatória do Ícaro (estátua em 
alusão a personagem da mito-
logia grega instalada próxima 
à praça Brito Broca), onde está 
localizado atualmente o Pou-
patempo, são cobrados cerca 
de R$ 3 por hora. “Se não vão 
cobrar estacionamento, tudo 
bem. Deveriam solucionar o 
problema dos flanelinhas”, 
afirmou Cecília Silvia, mora-
dora do bairro Campinho e 
formada em matemática pela 

FMU (Centro Universitário das 
Faculdades Metropolitanas 
Unidas-SP). Receio que foi 
minimizado por Soliva. “Os 
usuários poderão utilizar o 
estacionamento interno ou 
usufruir do estacionamento no 
entorno do shopping, na praça 
Piratininga (Campo do Galvão)”, 
lembrou, argumentando sobre 
os benefícios da mudança pro-
posta pela Prefeitura.

O prefeito afirmou que no 
local, que hoje recebe o Pou-
patempo, será implantada uma 
nova Unidade Básica de Saúde 
para a região do Pedregulho 
e Parque São Francisco, com 
horários de funcionamento das 
7h às 22h.

O presidente da Prodesp, Car-
los Arruda, frisou que seiscen-
tas pessoas são atendidas na 
cidade, e devido ao crescimento 
contínuo, levará a proposta 
de mudança para o Estado. 
“Iremos levar essa ideia ao 
nosso governador João Doria, 
e ao chefe de governo, Rodrigo 
Garcia, para que todo esse estu-
do seja analisado e se, de fato, 
essa mudança irá melhorar a 
otimização dos atendimentos 
em Guaratinguetá.”, contou.

Sebrae Aqui abre inscrições para oficinas gratuitas em Ubatuba
Da Redação 
Ubatuba

O Sebrae Aqui de Ubatuba 
está com inscrições abertas 
para oficinas gratuitas “Equipe 
Motivada”, que serão realiza-
das na próxima segunda-feira, 
e “Leis e Normas”, no dia 3 de 
julho. Outra oficina, “Começar 

bem – Formalização: passo a 
passo rumo ao sucesso do seu 
negócio”, teve as inscrições 
prorrogadas até o próximo dia 
28. A atividade será realizada 
no dia 1 de julho.

A capacitação “Equipe mo-
tivada” é voltada a empreen-
dedores que buscam alcançar 
melhores resultados por meio 

do fortalecimento das relações 
de trabalho e da criação de um 
ambiente saudável. A oficina 
sobre “Leis e Normas” é des-
tinada a resolver principais 
dúvidas dos empreendedores 
em relação à legislação. Com 
“Começar bem – Formalização: 
passo a passo rumo ao suces-
so do seu negócio”, o Sebrae 

Aqui vai abordar os direitos 
e obrigações após a formali-
zação do negócio, e aspectos 
como planejamento e identifi-
cação de oportunidades.

As inscrições podem ser 
feitas pessoalmente no Sebrae 
Aqui, pelo telefone 3834-3433 
ou pelo e-mail sebraeaqui@
ubatuba.sp.gov.br. As ativi-

dades estão marcadas para a 
Aciu (Associação Comercial de 
Ubatuba), à rua Doutor Este-
ves da Silva, nº 51, no Centro, 

entre 18h30 e 22h30. 
O Sebrae Aqui fica à rua 

Dona Maria Alves, nº 850, no 
Centro.
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TERRENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 

30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na Santa 
Clara, para casal sem 
fi lhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bair-
ro Santa Luzia, todo 
murado. Valor R$ 

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem 
g a r a g e m .  T r . F : 
99254-3702 – Pinda
ALUGO Ki tne t  – 
próx. a Esc. João 
Pedro Cardoso. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. 
Tr.: 99225-9227 - 
Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19)  98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F: 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – ótimo estado. 
Tr.F: 99110-3753 – 

Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda
Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 

expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível para 
o final de semana, 
com experiência e 
referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista 
ou restaurantes finais 
de semana. Telefone: 
3122-1090 ou 99143-
0245
Contrata-se encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 

inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Montador. Monto e 
desmonto e conser-
to móveis em geral. 
Atendo todo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar 
com Jean
Jardineiro Waldir, ma-
nutenção de jardins, 
roça se terrenos. Te-
lefone: 98143-4298 
ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máqui-
nas de lavar e gela-
deiras, freezer. Visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões. Telefone: 
3108-2606
Negócios e Oportu-
nidades
Oficina mecânica 
c o m  f a t u r a m e n -
to mensal acima e 
16.000,00. Motivo: 
idade. Rua Monse-
nho Anibal. 164. Tele-
fone: 3125-5994
Roupas e Lingerie 
em consignação. Pa-
gue só o que vender. 
Renda extra. Entre 
em contato. Telefone: 

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 

250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
V E N D O  C l a s s i c 
LS 11 completo – 4 
pneus novos/óleo/fil-
tro. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL ano 
99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo – 
doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-

9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2019 PROC. Nº 166/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de peças e acessórios para manutenção de frota de veículos da 
Prefeitura de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI - ME CNPJ: 22.713.728/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 2, 5, 11, 15, 17, 27, 33, 34, 39, 42, 48, 52, 54, 64, 70, 71.
VALOR TOTAL: R$ 291.600,00 (duzentos e noventa e um mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 PROC. Nº 270/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de medicamentos para a Atenção 
Básica, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.034.934/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 19, 21, 25, 27, 43, 45, 47, 51, 59, 89, 131, 135, 149, 
167, 173, 209, 223, 227, 239, 247, 251, 253, 273, 275, 297, 301, 309.
VALOR TOTAL: R$ 322.362,00 (trezentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta 
e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019.
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ME CNPJ: 28.123.417/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 40, 64, 76, 78, 80, 82, 98, 134, 136, 138, 146, 172, 
216, 218, 220, 230.
VALOR TOTAL: R$ 116.968,50 (cento e dezesseis mil novecentos e sessenta e 
oito reais e cinqüenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019.
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 09.192.829/0001-08
VENCEDORA DOS ITENS: 75, 77, 79, 229.
VALOR TOTAL: R$ 53.367,00 (cinqüenta e três mil trezentos e sessenta e sete 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 62/19 PROC. Nº 332/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é Aquisição de
ônibus novo (zero quilômetro); Ano\Modelo: 
2019\2019 ou versão mais recente até a data da 
abertura da licitação, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme emenda 
parlamentar proposta nº 10872.126000/1180-14, a 
realizar-se às 09h30min do dia 10 de julho de 2019,
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.

PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA, 
FÁBIO MARCONDES.
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO JOSÉ SOURATY HINZ, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 16 de agosto de 1953, residente e domiciliado na Estrada Antônio Viotti Nogueira
de Sá, nº 24500, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba-SP, filho de ALOISIUS HINZ e
BENEDICTA SOURATY HINZ.
MARIA CÉLIA THOMAZ, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo,
estado civil solteira, de 49 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 12 de
dezembro de 1969, residente e domiciliada na Rua Soldado José Pires Barbosa, 650,
Parque das Nações, Pindamonhangaba-SP, filha de ERNESTO THOMAZ e DINALVA
FONSECA THOMAZ. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  14 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
30 de dezembro de 1975, residente e domiciliado Rua Maria Zelia dos Santos Oliveira
nº 15, ap. 04, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filho de DJARIO RAMOS DA
SILVA e MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA.
RAPHAELA DA SILVA MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária,
estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 17 de agosto de 1991, residente e domiciliada Rua Maria Zelia dos Santos Oliveira
nº 15, ap. 04, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filha de SAMUEL MARINHO
MACHADO e RUTE MARIA DA SILVA MACHADO. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EVERTON PAZ PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
comércio, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 1 de junho de 1995, residente e domiciliado à Rua Irene de Oliveira, 312,
Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de EPAMINONDAS PEREIRA DA
SILVA e MARINALVA MARIA DA PAZ.
NATHALY DYANA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 29 de julho de 1998,
residente e domiciliada à Rua Pedro Nogueira de Sá, 200, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filha de JOSÉ BENEDITO BARBOSA e CONCEIÇÃO DE JESUS DOS SANTOS
BARBOSA. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DARCI DA SILVA MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 5 de
setembro de 1968, residente e domiciliado na Rua Luiz de Araújo Filho, nº 21, Jardim
Yassuda, Pindamonhangaba-SP, filho de GERALDO LINO DE MACEDO e MARIA
APARECIDA DA SILVA MACEDO.
MARIA FATIMA DE ASSIS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em Redenção da Serra-SP, no dia
8 de março de 1973, residente e domiciliada na Rua Luiz de Araújo Filho, nº 21, Jardim
Yassuda, Pindamonhangaba-SP, filha de SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS e MARIA
EVARISTA GOMES DE ASSIS. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHAEL APOLINARIO FONTES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 9 de
junho de 1988, residente e domiciliado na Rua Coronel José Francisco, nº 4, Centro,
Pindamonhangaba-SP, filho de EDNA APOLINARIO FONTES.
ELEANDRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil
divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 4 de
outubro de 1986, residente e domiciliada na Rua Coronel José Francisco, nº 4,
Centro, Pindamonhangaba-SP, filha de LILIA DA SILVA. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de maio de
1984, residente e domiciliado Rua Matheus Romeiro nº 37, Centro, em
Pindamonhangaba SP, filho de MARCO ANTONIO DONOLA DE CAMARGO e ALIDA
MARIA MOREIRA GULLO DE CAMARGO.
CAROLINA PEREIRA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
fevereiro de 1989, residente e domiciliada Rua Major Mario Agnelo Lacerda nº 60, Crispim,
em Pindamonhangaba SP, filha de FLORIANO CAMPOS MAGALHÃES e MARIA HELENA
PEREIRA MAGALHÃES. 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,  15 de março de 2019.

Obra de extensão na rede de esgoto 
é realizada no bairro Jardim Nova Era

Da Redação
Guaratinguetá

Na última semana, a Pre-
feitura de Guaratinguetá, 
a SAEG e a Guaratingue-
tá Saneamento iniciaram 
obras de drenagem de água 
pluvial e extensão de rede 
no bairro Jardim Nova Era. 
Foi realizado o desvio de 14 
metros de rede de esgoto 
(tubulações responsáveis 
por levar os efluentes até a 
uma Estação de Tratamento 
de Esgoto).

Segundo o coordenador 
da Guaratinguetá Sanea-
mento, Felipe Parente, as 
obras de substituição de 
rede são investimentos 
necessários para obter um 
bom funcionamento do 
processo.

“Esse trabalho no Jardim 
Nova Era, além de trazer 
melhorias no escoamento 
do esgoto até a ETE, tam-
bém beneficiará os mora-
dores que ainda não eram 
atendidos pelo serviço de 
coleta, aumentando assim 
os índices de saneamento 
básico no município”, con-
tou Parente.

O percurso que a água faz 

da residência até a Estação 
de Tratamento de Esgoto 
é realizado pelas redes 
coletoras subterrâneas. De 

acordo com os dados do 
Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Saneamento 
(SNIS – ano base 2016), em 

Guaratinguetá são coleta-
dos cerca de 91% do esgoto 
por meio de uma rede com 
extensão de 338,81 Km. 

Serviço traz melhoras no escoamento do esgoto e evita futuras intervenções no local

Toda a água que é utilizada 
pelas pessoas, seja para ba-
nho, uso do vaso sanitário 
ou lavagem das roupas na 

máquina de lavar, deve ser 
destinada ao tratamento 
para que seja devolvida aos 
rios livres de poluentes.

Confira os nomes dos contemplados do 

Sorteio que aconteceu na ACIAL no dia 15/06/19 

GANHADORES DA PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS 2019 

Nome PRÊMIO ONDE COMPROU 
Maria José Matias ACIAL Calsul Magazine 
Jose Roberto Moreira ACIAL Lojas ED+ 
Maria T. Oliveira da Silva ACIAL Albano 
Milton Gonçalves Xavier ACIAL O Lojão 
Leonardo V. B. Macena ACIAL Storm 
Priscila A. F. Ramos ACIAL Octopuss 
Oscar Vieira Mello Filho ACIAL Lojas ED+ 
Silmara Ernestino Silva ACIAL Farma Ponto 
Luziara Rodrigues Silva ACIAL Lojas ED+ 
Rodrigo Augusto A. Matias ACIAL Lojas ED+ 
   
Nome BRINDES ONDE COMPROU 
Cassia Regina Dos Santos Farma Ponto Lojas ED+ 
Ronald Esteves R. Oliveira Farma Ponto Auto Moto E. Premium 
Zilda L. Assis Ribeiro      Império Alquimia  
Loraine Mota Bernardino Nelsinho A. Peças Casa Elisabete 
Michele Ap. R. Carvalho Lojas Calsul Criativa 
João Donizete Ferreira      Octopuss Fiji  
Katia Ap. Marins Carrera      Storm Nelsinho 
Ines R. Oliveira      Sllalow Milet 
Natalia Tavares Martins Casa Albano Uniodonto 
Alexsandro Santos Ribeiro      O Lojão Calsul 

 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/19 - PROC. Nº 331/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 
Câmara de Vacinas (Imunobiológicos) de 120L e 280 L para a Secretaria de 
Saúde e Unidades de Saúde, a realizar-se às 09h30min no dia 11 de julho de 
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Jardim Nova Era recebe investimento em extensão de rede de esgoto

Pinda prorroga inscrições do 
Concurso do Símbolo Cultural

Da Redação
Pindamonhangaba

As inscrições para o con-
curso do Símbolo Cultural da 
cidade foram prorrogadas 
em Pindamonhangaba. O 
concurso tem o objetivo de 
selecionar um símbolo cultural 
que representará a promoção 
artesanal de Pinda, elegendo 
a melhor proposta.

O processo de participação 
está aberto desde o último 
mês, e pode ser consultado no 
site da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba,  pindamonhangaba.
sp.gov.br. Estão dispostos para 
consulta também o regulamen-
to e formulário de inscrições.

Mais informações podem 
ser obtidas no Palacete 10 
de Julho, sede da secretaria 
de Cultura e Turismo, à rua 
Deputado Claro Cesar, nº 33, 
no Centro.
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Cidade espera retorno de linha que terá ligação com Passa Quatro

Sonho de trem turístico 
volta à pauta em Cruzeiro

Trecho da ferrovia de Cruzeiro ainda desativada; projeto da ABPF tenta revitalizar sistema entre ciadades

O trem turístico de Passa Quatro; Cruzeiro espera retomada de projeto

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Reprodução ABPF

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A linha férrea que liga as 
cidades de Cruzeiro à Passa 
Quatro, em Minas Gerais, 
será recuperada através de 
um projeto encabeçado pela 
ABPF (Associação Brasileira 

de Preservação Ferroviária). 
A entidade recebeu, no iní-
cio de junho, os primeiros 
materiais para restauração 
do trajeto, com remessas de 
dormentes para a reconstru-
ção da Ferrovia Cruzeiro-Sul 
de Minas.

Atravessar de um estado 

para o outro pela linha fér-
rea, ligando os dois muni-
cípios, é um dos principais 
sonhos dos mais diversos 
agentes políticos que passam 
pelas duas cidades, principal-
mente por conta dos valores 
histórico, cultural e turístico 
que englobam o trajeto. 

Foi na divisa dessas duas 
cidades que aconteceram as 
mais sangrentas batalhas da 
Revolução Constitucionalista 
de 1932.

O diretor da ABPF, Bruno 
Sanches, explicou que o 
projeto de recuperação da 
linha e a implantação do 
trem turístico no local é ex-
clusivamente da entidade. Ele 
revelou que a obra ainda está 
no inicio, e que os dormentes 
que chegaram representam 
o ponto de partida para dar 
andamento no projeto. “Esta-
mos começando a fazer o es-
toque de material, e também 
a preparar o remanejamento 
da equipe de manutenção, 
que está em Passa Quatro, 
para irem para Cruzeiro”.  

Sanches enfatizou que o 
projeto será custeado pela 
ABPF Sul de Minas, a fundo 
perdido, e que o recurso 
vem de uma reserva que a 
entidade conseguiu agregar 
ao longo dos anos com bi-
lheteria dos trens turísticos 
que opera. “Hoje já temos 
em caixa disponível para a 

primeira etapa, e manter a 
mão de obra durante toda a 
execução do projeto. Como é 
algo para ser realizado ao lon-
go de alguns anos, contamos 
com a geração de caixa de 
projetos e operações em an-
damento da própria regional 
para ir custeando a aquisição 
de insumos para o trabalho”.

As obras de recuperação 
irão compreender todo tre-
cho paulista da ferrovia. Se-
rão 25 quilômetros de linha 
recuperada. Apesar de alguns 
pontos estarem críticos, San-
ches garantiu que as pontes 
não estão deterioradas.

“São construções ferrovi-
árias de alto padrão, e que 
conforme a frente de trabalho 
for avançando, vão sendo 
revisadas e verificadas no 
mesmo processo que usamos 

já nas pontes que mantemos 
atualmente”, garantiu. 

Além do trecho de serra, o 
representante da entidade 
garantiu que em Cruzeiro, 
todo o trecho do perímetro 
urbano será recuperado na 
primeira etapa do projeto.

Além da entidade, o pro-
jeto conta também com a 
parceria do Dnit (Departa-
mento Nacional de Infraes-
trutura). Segundo Sanches, 
no contrato firmado entre 
as duas entidades já ficou 
estabelecido que a ABPF será 
responsável pelos cuidados 
do patrimônio. Com a via em 
condições, a ABPF submete 
à ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terrestres) 
o pedido para autorizar a 
operação regular do trem 
turístico.

Sem manutenção há décadas, seis quadras poliesportivas devem ser recuperadas em até dois meses

Com investimento de R$ 250 mil, Prefeitura de 
Silveiras inicia reforma de espaços esportivos 

Obra de recuperação de quadra esportiva em Silveiras; local estava há duas décadas à espera de reforma

Da Redação
Silveiras

Atendendo uma antiga rei-
vindicação dos moradores de 
Silveiras, a Prefeitura iniciou 
na última semana a reforma 
das duas principais quadras 
poliesportivas do município. 
A expectativa do Executivo, 
que recuperará também 
outras quatro áreas de lazer, 
é que as melhorias atraiam 
cerca de dois mil jovens aos 
treinamentos, afastando-os 
da criminalidade. 

Iniciada no último dia 14, 
a primeira etapa do projeto 
consistirá na reforma das 
quadras Geraldo Cintra Rosa, 
localizada no Centro, e no 
bairro do Vila Marina. Além 
de novas pinturas e reparos 
no sistema de iluminação, 
serão substituídos os pisos, 
alambrados e portões. Os 
espaços públicos contarão 
também com acessibilidade 
para portadores de necessi-
dades especiais. 

Após a recuperação das 
quadras, elas retornarão 

a sediarem treinamentos 
gratuitos de futsal, capoei-
ra, taekwondo e jiu-jitsu. As 
aulas são frequentadas por 
alunos entre 7 e 17 anos. 

Nas próximas semanas 
serão iniciadas as reformas 
das quadras dos bairros do 
Macacos, Bom Jesus, Geraldo 
Adão e Vila Esperança. 

De acordo com a Prefei-
tura, as recuperações das 
seis unidades, que deverão 
ser concluídas em até dois 
meses, contarão com um 
investimento municipal de 
R$ 250 mil. “Faz muitos anos 
que a população cobra uma 
solução para o abandono da 
maioria das quadras da cida-
de. A do Vila Marina estava 
em um estado tão crítico que 
usuários de drogas estavam 
se aproveitando da situação. 
Com as reformas, elas ficarão 
mais atrativas, aumentando 
o número de frequentadores 
nos treinamentos. Assim, 
estes jovens seguirão o cami-
nho do esporte, se afastando 
da criminalidade” comemo-
rou o diretor de Esportes, 

Robinson Cardeal da Silva.
Além de incentivar a práti-

ca esportiva, para o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB) 
a iniciativa será importante 
para garantir também mais 
segurança aos frequenta-

dores. “Já que as quadras 
estavam sem reparos desde 
quando foram inauguradas, 
precisávamos tomar uma ati-
tude antes que algum jovem 
se machucasse. Em breve, as 
crianças e adultos terão lo-

cais adequados para se exer-
citarem e confraternizarem. 
Torcermos também para que 
esta medida contribua para 
o surgimento de grandes 
atletas, que no futuro leva-
rão o nome Silveiras”. 

Fotos: Divulgação PMS

Ubatuba tem 
atividades 
radicais 
gratuitas

Da Redação 
Lorena

Ubatuba recebe neste fim 
de semana uma série de 
atividades radicais gratui-
tas para a população, com 
a participação no evento 
“Arena Radical”.

O projeto, criado pela 
Liga de Esportes Radicais, 
é realizado há mais de 11 
anos com foco na seguran-
ça e o desenvolvimento 
humano por meio da auto-
estima, quando se vê capaz 
de romper seus próprios 
limites.

O evento, realizado das 
10h às 18h, ao lado do 
Aeroporto (próximo à con-
fluência das ruas Guaicurus 
e Guarani), terá atividades 
disponíveis para todas as 
idades como parede de 
escalada, tirolesa, pista de 
patinação, simulador de 
snowboard, slide, snowbo-
ard mecânico, trenzinho 
maria fumaça, eject-x, are-
na de sumô e apresentação 
de patinação.


