
TRUTA E BOA MÚSICA... Guaratinguetá já vive a 16ª edição do Festival da Truta do Gomeral. A iniciativa 
é uma parceria entre a Associação de Amigos do Bairro do Gomeral e da secretaria de Turismo. Para esse ano 
serão cinco dias de festa, com apresentações de bandas regionais e variedade gastronômica, com a truta como 
iguaria principal. O Gomeral é uma região afastada do centro urbano da cidade. Mais próximo da natureza, aos 
pés da Serra da Mantiqueira e próximo do Ribeirão Guaratinguetá, o bairro é uma das áreas mais visitadas do 
município. Na temporada de inverno, o Gomeral atrai turistas e visitantes da região, tanto para o Festival da 
Truta, como para a alta temporada. Pág.  12
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Ação da Aceg pede 
volta do Zona Azul
Associação cita queda de vendas no Centro de Guaratinguetá; sem 
o estacionamento rotativo, busca por vagas é cada vez mais dificil

A falta do estacionamento 
rotativo em Guaratinguetá 
causa incômodo aos moto-
ristas que não encontram 
vagas para estacionar, mas 
também aos comerciantes 
da cidade. Sem a Zona Azul, 
as principais vias da região 
central permanecem o dia 
inteiro com praticamente 
todas as vagas ocupadas. A 
rotatividade pela ocupação 
das vagas deixou de existir e 
os lojistas estão preocupados 
com as quedas nas vendas. No 
fim do ano passado o temor 
era parecido. Sem a Zona 
Azul, em dezembro, a Aceg 
(Associação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá) 
mostrou receio de que as ven-
das para o Natal sofressem 

queda. Houve uma reunião 
na época onde os lojistas 
demonstraram dificuldades 
enfrentadas pelos clientes 
que, muitas vezes, optavam 
por fazer compras em outra 
cidade ou centro comercial. 
Seis meses depois, o cenário 
é o mesmo. As vias perma-
necem com quase todas as 
vagas ocupadas e estacionar 
no centro da cidade se tor-
nou uma tarefa cansativa. O 
presidente da Aceg, Ricardo 
Teberga, confirmou que as 
reclamações dos comercian-
tes ainda são frequentes, 
principalmente após o can-
celamento da licitação para 
contratar a nova operadora 
da Zona Azul.

Trânsito no Centro de Guará, que enfrenta dificuldades com Zona AzulPág. 3

O prefeito Thales Gabriel Fonseca, que teve contas eleitorais barradas

Fotos: Arquivo Atos

TRE-SP reprova contas da 
campanha de Thales e do 
vice Dr. Davi, em Cruzeiro

O TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo) rejeitou 
as contas do prefeito de Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(SD), referentes à campanha de 
2016. A decisão foi unânime. 
Os desembargadores julgaram 
que as contas da corrida elei-
toral do prefeito e de seu vice, 
Dr. Davi Mota (PV), estavam 
irregulares. De acordo com o 
processo, julgado no último dia 

25, houve irregularidades que 
comprometeram a confiabili-
dade e a transparência da pres-
tação de contas. Os auditores 
encontraram inconsistências 
em movimentação bancária 
e também no pagamento de 
funcionários, caracterizando 
abuso de poder econômico da 
chapa composta por Fonseca 
e Mota.
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Prefeitura de Ubatuba lança 
programa de recuperação 
fiscal para contribuintes

A Prefeitura de Ubatuba 
deu início na última se-
gunda-feira ao programa 
Refis (Recuperação Fiscal), 
que promove descontos de 
até 100% dos juros para 
regularização cadastral. 
O sistema acelera ainda a 
recuperação de créditos 

tributários do município. O 
Refis permite que pessoas 
físicas ou jurídicas parcelem 
débitos tributários e não tri-
butários inscritos na dívida 
ativa. A adesão ao programa 
deve ser feita até o dia 27 de 
setembro de 2019.
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“Esperava mais apoio”: Dina 
critica secretários e anuncia 
que fará dança das cadeiras

Depois de mais de uma 
semana no comando de Apa-
recida, a prefeita Dina Moraes 
Moreira (PDT) não escondeu 
a insatisfação com parte do 
secretariado, e cobrou publica-
mente mais apoio. Ela destacou 
que nomes de confiança e 
que detenham conhecimento 
técnico dos setores serão 
nomeados.
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Dina protestou contra secretários

Investigação desmantela 
facção em Guaratinguetá

A DIG (Delegacia de Investi-
gações Gerais) concluiu nesta 
semana um inquérito sobre a 
atuação de uma organização 
criminosa em Guaratinguetá. 
As investigações duraram um 

ano e terminaram com a apu-
ração do comando da facção 
no tráfico de drogas, disputas 
pelo mercado ilícito com outra 
facção, roubos e homicídios.

Pág. 6

Vale vai na contramão
e gera menos empregos

A Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba obteve um 
saldo negativo na geração de 
empregos, segundo os dados 
divulgados pelo Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 

Desempregados). Ao todo, 440 
postos de trabalhos foram fe-
chados. A cidade de Aparecida 
obteve cerca de 133 demissões 
no último mês.

Pág. 9
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Bastidores da Política

Edson Nota

Thales Gabriel

Délcio Sato

Silveiras - A Prefeitura, que tem se 
respaldado em um rejuvenescido calen-
dário para alavancar o turismo e a cultura 
da cidade. Se é de independência que 
os pequenos municípios precisam para 
reverter as dificuldades com os cofres 
rasos e a baixa atenção do Estado, a cida-
de do Vale Histórico tem dado exemplo 
ao apostar nas características históricas 
e culturais para atrair olhares. Nesta 
semana, Silveiras abre a 11ª da Semana 
de Artes, com apoio aos artistas internos, 
pouco menos de dois meses de um dos 
principais destaques do ano, a Festa 
dos Tropeiros. A estratégia é divulgar, 
organizar, atrair e dar frutos, ao contrário 
do antecessor, que acreditava que festa 
significava o ópio do povo, o que tem 
repetido no município vizinho...

Pindamonhangaba - A Câmara, 
que não parece direcionar as atenções 
para as necessidades dos moradores 
com o foco na política da procrasti-
nação. A estratégia se repete a cada 
proposta do Executivo, naquilo que 
parece uma mera tentativa de engessar 
os trabalhos do prefeito Isael Domin-
gues. No Palácio de Vidro, o chefe do 
Executivo se desdobra para desemperrar 
demandas como o Plano Diretor, mas 
tem como missão maior driblar a mura-
lha erguida no plenário. Como tudo tem 
um preço, nas ruas o discurso já indica 
que velhas raposas seguem desgastadas, 
assim como jovens que mal sabem uivar 
em palanque independente devem ter 
dificuldades ao sentir a carapuça do 
grupo de trava a cidade.

Atos e Fatos
“Não há graus intermediários 
entre o medíocre e o pior”

Márcio Meirelles  Nicolas Boileau

"A verdade, o aprendizado 
político que o ministro Sergio Moro 
está despertando na sociedade está 

incomodando a “velha política”"

O ESPETÁCULO DA 
MEDIOCRIDADE

Mais um espetáculo de medio-
cridade. 

A presença do ministro Sergio 
Moro na Comissão de Justiça da 
Câmara dos Deputados.

A mediocridade está em todos 
os sentidos.

Na qualidade de nossos repre-
sentantes, nossos por que foram 
eleitos, escolhidos pela população, 
dignos representantes do povo e 
pela qualidade das perguntas.

A farsa montada pelos perdedo-
res beira ao ridiculo demonstrando 
que os nossos representantes des-
conhecem a nossa Carta Magna e 
o funcionamento da Justiça.

Perto de 30% dos membros do 
parlamento estão envolvidos na 
operação Lava Jato. Na fabula bra-
siliana o rato intimidando o gato!

O parlamento como uma praça 
pública onde transitam as pessoas 
de toda a espécie e nível de edu-
cação. 

Um deputado fardado com a 
Bíblia na mão esquerda e no braço 
direito a bandeira nacional.

Semelhança de um garçom com 
o cardápio em uma das mãos e no 
braço o guardanapo.

Outro com um enorme chapéu 
como se estivesse no sertão.

Nas reuniões a semelhança das 
praças públicas interioranas onde 
transitam letrados, mulheres de 
vida fácil, pregadores, desocu-
pados, mercadores, pipoqueiros 
e algodão doce, tipos populares, 
agiotas, dementes e pedintes.

Seria interessante que todos 
tivessem o mesmo nível de ins-
trução, de conhecimento, e que 
respeitassem o ambiente onde se 
discutem as propostas e as melho-
res soluções para seus representa-
dos e não um local para ofensas 
pessoais.

O corrupto arguindo o magis-
trado!

Talvez este seja um dos defei-
tos da democracia que Churchill 
enxergava!

Uma demonstração descabida 
dos representantes do povo com 
o objetivo de salvar um conde-
nado, preso, julgado por todas as 
instâncias jurídicas que o nosso 
regime democrático concede e a 
Constituição confere.

A verdade, o aprendizado po-
lítico que o ministro Sergio Moro 
está despertando na sociedade está 
incomodando a “velha política”.

Nos meandros dos processos, 
no estudo criterioso das provas, o 
magistrado percebeu a fragilidade 
de nossas estruturas de controle, 
a intervenção e a ingerência do 
Estado na coisa pública e a ação 
descabida e incompetente de go-
vernantes que não distinguem a 
vida público da privada. 

Abandona a sua carreira na 
magistratura pela insegurança que 
a Lava Jato fosse destruída pelos 
políticos como ocorreu na Itália. 

Mantida as devidas proporções 
seria anular o processo contra o 

ex-presidente Lula, torná-lo ele-
gível e ser o atual presidente da 
República.

O Lula italiano seria o Ber-
lusconi e a Itália atual, o país 
europeu com maiores dificuldades 
econômicas e políticas da União 
Europeia.

Sergio Moro se apresenta como 
um modelo de funcionário público 
exemplar, raro de se ver, em que 
simplesmente executou o óbvio: 
cumpriu a lei!

Não se trata de destruir a ima-
gem do magistrado, não há como, 
pois se trata de uma farsa crimi-
nosa que a oposição gerou, mas o 
modelo de política que a sociedade 
está desenvolvendo - perfil que a 
grande maioria dos políticos atuais 
não se encaixa.

O episódio dos vazamentos está 
sendo uma aula magna aos políti-
cos que o país não tolera mais este 
tipo de política populista, corrupta, 
a sociedade está encontrando for-
ças para destruir estas mazelas do 
corporativismo, do assembleísmo 
e da farsa.

 Somos todos iguais perante 
a Constituição, menos na Previ-
dência!

Na reforma da previdência 
resquícios deste atraso político e 
a ausência do conceito de nação.

A lembrança do hino nacional 
da Finlândia – um dos países com 
o maior índice mundial de Desen-
volvimento Humano - que em seu 
início afirma: “somos um país po-
bre sem recursos naturais”, mas,” 
o nosso ouro está em nosso povo”.

Vamos chegar lá!

“Empurrometro”
Se depender da Câmara de Pinda, 

o orçamento da cidade para 2020 
vai demorar um pouco mais para 
ser conhecido no mercado político. 
Para o descontentamento de muitos 
eleitores, a LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) foi adiada por 12 

dias, a pedido da Mesa Diretora 
do Legislativo - leia-se presidente 
Felipe César (PV) – justificando 
que a proposta precisa ser melhor 
analisada pela Casa de Leis. A 
atitude serviu de ‘combustível’ 
para protesto do público que acom-
panhava a sessão, pela prática do 
‘empurrômetro’, a exemplo do que 
aconteceu na votação de projetos 
relevantes, como o que concedia 
faltas abonadas e licença-prêmio aos 
servidores municipais, que ficou me-
ses “congelada” por ‘obra e graça’ 
dos vereadores.

Saldo positivo
Líder há dois anos na geração 

de empregos no Vale do Paraíba, ao 
que tudo indica, Pinda “caminha a 
passos largos” para conquistar o “tri-
campeonato” em 2019. Divulgado 
na última semana pelo Ministério 
do Trabalho, o levantamento apon-
tou que o município registrou um 
saldo positivo de 587 empregos nos 
primeiros cinco meses do ano. Para 
os principais analistas da cidade, se 
depender da política de incentivos 
prometidos pela administração 
Isael Domingues, a cidade deverá 
continuar na liderança isolada no 
“Ranking do Emprego”, refletindo 
nas urnas de 2020. 

Sem pedras no caminho
O mercado político de Ubatuba 

entendeu como ‘nova musculatura 
eleitoral’ os R$ 20 milhões que o 
prefeito Sato anunciou para pavi-
mentação na cidade. E o ‘tapete 
preto’ para os 
eleitores passa-
rem vai come-
çar pelas ruas 
e avenidas dos 
bairros Itaguá 
e Perequê-Açu, 
na região cen-
tral. A parte da 
política, o be-
nefício deverá facilitar o cotidiano 
das famílias litorâneas até no quesito 
segurança nas vias que recebem um 
alto fluxo de veículos durante a tem-
porada turística. Outro posiciona-
mento que inevitavelmente rendeu 
comparações entre os antecessores 
é que Sato precisou de pouco mais 
de meio mandato para solucionar 
um problema que aflige a população 
há décadas. 

Final da novela
“Esquecida” pela antiga gestão 

de Ubatuba, a obra de construção 
do novo prédio da única escola mu-
nicipal do bairro Praia Dura entrou 
em sua última etapa nesta semana. 
Iniciada em 2014, a edificação da 
nova sede do colégio Ernesmar 
de Oliveira foi paralisada um ano 
antes de Sato assumir a Prefeitura 
devido a erros de projeto e falta de 
fiscalização na empresa terceirizada 
responsável pela obra. Retomada 
em 2017 em "ritmo de Délcio Sato 
(PSD)", a obra será entregue até o 
fim deste mês, beneficiando 130 es-
tudantes. Já em 2020, a expectativa 
é que a escola passe a atender 450 
alunos. A melhoria, que conta com 
um investimento municipal superior 
a R$ 2 milhões, é mais uma das 

ações que buscam fortalecer a rede 
municipal de ensino.

Entre a cruz e a espada
Eleitores de Lorena indecisos en-

tre os dois candidatos mais cotados 
na prévias eleitorais. Um está com os 
ladrões e o outro é a personificação 
do próprio ladrão.

Bota fora
Corre na boca-pequena de Ca-

choeira que o prefeito Edson Mota 
conseguiu numa força-tarefa com os 
vereadores da subserviência descar-
tar o conhecido 'e bem informado' 
Júlio, que 'estava botando' ordem 
em vários setores da Prefeitura, 
principalmente na Santa Casa. Há 
quem garanta que o próprio gabinete 
'iscou a cachorrada' em cima de um 
dos únicos secretário que realmente 
estava executando, inclusive limi-
tando a politicagem dos ociosos da 
Câmara no local, onde deveria rolar 
a saúde pública. Perguntem ao Máx 
miando...

Tiro no pé 
Muito tomaram conhecimento 

em solo cachoeirense que o postu-
lante a prefeito em 2020, João Bosco 
Torrada, deu um 'tiro no próprio pé' 
com o resultado da pesquisa que 
supostamente 
mandou fazer. 
Disseram que os 
resultados fo-
ram desastrosos, 
complicando sua 
performance até 
para para uma 
eventual candi-
datura de vice. 

Ah! O que poucos ainda sabem, 
'é que alguém' descobriu que o ainda 
prefeito Edson Mota tem um sub-
terfúgio para disputar a reeleição, 
contrariando o pensamento comum 
de que seria um terceiro mandato - 
considerando o de Silveiras com este 
em Cachoeira. Disseram que o fato 
acirrou a disputa entre 'baba-ovos' 
que esperavam a indicação para su-
cessão, e agora já se degladiam para 
ser escolhido para vice - tipo Breno 
Arraya, Dimas Barbosa e outros...

Mensagem cifrada
Enquanto poucos políticos de 

Lorena se destacam por trabalho, há 
que se lambuza na lama de seu pas-
sado – arrastando outros consigo – e, 
que segue o ‘canto dos passarinhos’, 
ainda que custe R$ 100 mil... ‘Tô 
sabendo’!!!

Marola eleitoral
A decisão do TRE de rejeitar as 

contas da campanha que elegeu o 
prefeito Thales Gabriel, de Cruzei-
ro, agitou o mercado político local 
e motivou 'alguns' postulantes ao 
cargo a 'saírem do armário', arris-
cando a possibilidade do homem 
ficar inelegível para reeleição. 
Claro que Thales ainda tem recurso 
no STF, mas com a notícia já foi 
possível ouvir vozes pelas esquinas 
aparentemente esquecidas como de 
Rafic Zake, Sérgio Antônio, Beto do 
Renato e entre outros, hora diga, até 
o vice Doutor Davi...

Cala boca
Enquanto a patuleia política de 

Cruzeiro conjectura o pior para o 
prefeito Thales Gabriel, sua admi-

nistração avan-
ça. Em meio aos 
rumores de TRE 
e contas de cam-
panha rejeitadas, 
Thales teve a 
clareza que seus 
eleitores seguem 
em seu apoio por 
atitudes e respos-

tas de melhorias na cidade. Como 
'cala boca' à galera dos contras, ele 

entregou a pavimentação de uma das 
ruas do Jardim Paraíso - com imagens 
do antes e depois do local nas redes 
sociais. Ah! E ainda deu uma palinha 
ao vereador Paulo Vieira, por reco-
mendar a melhoria no bairro...

Rádio peão!!!
Circula pelos cafezinhos da Pra-

ça Conselheiro o mais recente ape-
lido da Câmara de Guará: “Kinder 
Ovo” – quando abrem as sessões, 
tem sempre uma surpresa. Já tem 
cientista achando que o apelido é 
como luva, serve para muitas Câ-
maras da região...

Campo minado
Estrelando na Prefeitura de Apa-

recida como prefeita em exercício, 
Dina da Apae deixa dúvida no 
mercado político se a oportunidade 
é para ‘rir ou chorar’. Com a ‘di-
tadura’ do judiciário pressionando 
em todas as direções, somado a um 
‘monte’ de assessores e comissio-
nados aparentemente sem funções 
- perambulando pelos corredores 
da Prefeitura esperando o retorno 
do chefe, e um elenco de secretários 
como se tivessem remando contra, 
parece que a experiência segue com 
sabor de pesadelo.

Filme repetido...
...consequência catastróficas 

– Comenta-se pelas esquinas de 
Aparecida que a mesma alternativa 
que a prefeita em exercício Dina da 
Apae esta tomando para dar conti-
nuidade no atendimento da saúde, 
segue em semelhança a que Ernaldo 
optou no início de seu mandato e 
agora amarga os rigores da lei. Ou 
seja, decretar estado de calamidade 
no setor da saúde básica para con-
tratação de uma empresa ou OS em 
regime de urgência para fazer o que 
a Prefeitura não consegue. Se o erro 
é o mesmo, pelo andar da carruagem 
as consequências não serão diferen-
tes, afirmam os bem informados!!!

Três perguntas que...
...não querem calar Onde estava 

o vereador Pedro Sannini quando a 
Câmara de Guará votou o aumento 
de salário dos vereadores da próxima 
legislatura? Afinal, o vereador Fa-
brício da Aeronáutica foi favorável 
ao aumento do subsídio dos parla-
mentares na Comissão, mas votou 
contra no plenário? E por fim, para 
quem o Marcos Evangelista passa 
primeiro as ‘verdades secretas’ do 
Legislativo: para os comunicólo-
gos da oposição ou para os colegas 
ausentes?

Edital de Praça
Comenta-se pelas esquinas de 

Lorena e até nas feiras livres – em 
especial a do Bairro da Cruz, que, 
com tantas ‘figuras carimbadas’ da 
política local tentando pegar carona 
na provável candidatura de Sylvio 
Ballerini, ele mesmo em alto e bom 
tom começou esclarecer que não tem 
vice escolhido e só vai tratar deste 
assunto no período das convenções. 
Segundo os mais próximos – não os 
mais malandros – nenhum dos men-
cionados pela patuleia faz parte da 
sua preferência. Parece que a coisa 
babou para o Tanga Froxa e para o 
Garganta Profunda...  

Carreira solo
Parece que a 'quimioterapia' con-

tra o Dr. Tumor - que tem compro-
metido a saúde do legislativo de Lo-
rena - está surtindo efeito em meio as 
suas metástases. Quem diagnosticou 
aquele vereador, amigo dos taxistas, 
como infeccioso, mudou de opinião 
ao vê-lo em 'carreira solo' decidindo 
por opinião própria. Já o "Homem 
que Assina", o "Fraldão", "Aquele 
Que Tem o Coco na Cabeça" e "Pe-
nelope" seguem infectados...

Felipe Cesar e Jânio Lerário
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Mesmo com derrota na justiça sobre dados da campanha, prefeito e vice mantém direitos eleitorais

TRE-SP reprova contas da campanha de 
Thales Gabriel e Dr. Davi em Cruzeiro

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel Fonseca, que teve contas de campanha apontadas na Justiça

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo) rejeitou 
as contas do prefeito de Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(SD), referentes à campanha de 
2016. A decisão foi unânime. 
Os desembargadores julgaram 
que as contas da corrida elei-
toral do prefeito e de seu vice, 
Dr. Davi Mota (PV), estavam 
irregulares.

De acordo com o processo, 
julgado no último dia 25, hou-
ve irregularidades que com-
prometeram a confiabilidade 
e a transparência da prestação 
de contas.

Os auditores encontraram 
inconsistências em movimen-
tação bancária e também no 
pagamento de funcionários, 
caracterizando abuso de poder 
econômico da chapa composta 
por Fonseca e Mota.

A justificativa da defesa é 
que era necessário o paga-
mento das pessoas que faziam 
o trabalho de divulgação de 
campanha em um período 

de greve. “Vivíamos em um 
período de eleição, quando 
tínhamos que fazer muitas 
movimentações bancárias 
e pagamentos com cheque, 
e tudo isso em um período 
de greve. Optamos naquele 
momento, até mesmo para 
cumprir nossos compromis-
sos com as pessoas que tra-
balhavam conosco nas ruas, 
entregando nosso material, 
que faríamos uma retirada no 
banco na sexta-feira para pa-
gar essas pessoas no sábado”, 
explicou o prefeito.

Mesmo com a movimen-
tação e o pagamento sendo 
feito pela coordenação de 
campanha, a Justiça Eleitoral 
entendeu que houve inconsis-
tência na prestação de contas, 
minimizada pelo prefeito, que 
alegou que mesmo com a re-
provação, o Tribunal entendeu 
que não houve “dolo ou má fé”.

Com as explicações, Thales 
afirmou que a Justiça julgou 
improcedente a denúncia de 
abuso de poder econômico, 
mas manteve, ainda assim, 
a reprovação das contas. “O 

que perdurou foi a reprovação 
das contas formais por conta 
da Justiça Eleitoral. Nós já 
fizemos um recurso para que 
elas fossem reavaliadas e pu-
déssemos obter uma reforma 
dessa decisão, mas constando 
no acórdão que não houve má 
fé ou dolo”, reforçou Fonseca.

Apesar de constar contas 
eleitorais rejeitadas, o prefeito 
de Cruzeiro garantiu que isso 
não o impede de disputar a 
próxima eleição. Legalmente, 
ele ainda pode recorrer, o que 
daria condições de concorrer 
ao cargo no pleito do ano que 
vem.

Caso o recurso seja rejeita-
do também no TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), o chefe do 
Executivo ainda não se tornará 
inelegível na próxima eleição, 
mas não poderá receber re-
cursos financeiros pelo fundo 
partidário para sua campanha. 
“Vamos à terceira instância 
para buscar, a partir dessa 
consistência de não haver má 
fé, o dolo, tentar a aprovação 
das nossas contas, mesmo que 
com ressalvas”, finalizou.

Fotos: Arquivo Atos

Após cancelamento, Aceg pede agilidade por Zona Azul
Associação cita queda de vendas no centro de Guará; sem o estacionamento rotativo, vagas estão sempre lotadas

Foto: Jéssica Dias
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A falta do estacionamento 
rotativo em Guaratinguetá 
causa incômodo aos moto-
ristas que não encontram 
vagas para estacionar, mas 
também aos comerciantes 
da cidade. Sem a Zona Azul, 
as principais vias da região 
central permanecem o dia 
inteiro com praticamente 
todas as vagas ocupadas. A 
rotatividade pela ocupação 
das vagas deixou de existir e 
os lojistas estão preocupados 
com as quedas nas vendas.

No fim do ano passado o 
temor era parecido. Sem a 
Zona Azul, em dezembro, a 
Aceg (Associação Comercial 
e Empresarial de Guaratin-
guetá) mostrou receio de 
que as vendas para o Natal 
sofressem queda. Houve uma 
reunião na época onde os 
lojistas demonstraram difi-
culdades enfrentadas pelos 
clientes que, muitas vezes, 
optavam por fazer compras 
em outra cidade ou centro 
comercial.

Seis meses depois, o ce-
nário é o mesmo. As vias 
permanecem com quase 
todas as vagas ocupadas 
e estacionar no centro da 
cidade se tornou uma tarefa 
cansativa. O presidente da 
Aceg, Ricardo Teberga, con-

Trânsito na região central de Guaratinguetá; cidade enfrenta dificuldades com polêmica sobre o Zona Azul: processos e acusações

firmou que as reclamações 
dos comerciantes ainda são 
frequentes, principalmente 
após o cancelamento da lici-
tação para contratar a nova 
operadora da Zona Azul.

"A Aceg já foi à Promotoria 
de Justiça. A Prefeitura abriu 
uma licitação e não houve 
interessados pelo serviço", 
iniciou. "A falta da Zona Azul 
prejudica bastante, não só no 
comércio, mas restaurantes 
e outros estabelecimentos. 
Você não tem vaga suficiente 
e o cliente se afasta do centro 
por causa disso. Esperamos 
que seja solucionado o mais 
rápido possível, porque da-
qui a pouco estamos nos 
aproximando do Natal de 
novo e a gente vê isso com 
bastante preocupação", de-
talhou.

Outro lado – No fim de 
2018 a Prefeitura de Guara-
tinguetá elaborou a licitação 
para contratar uma nova 
empresa para operar a Zona 
Azul. A previsão era de que 
o certame fosse concluído 
em fevereiro, porém, após 
recomendação do Tribunal 
de Contas, o processo foi 
suspenso. A licitação foi 
retomada em junho, mas ne-
nhuma empresa compareceu 
à abertura dos envelopes. 
Sem concorrentes, o certame 
foi cancelado.

"O quanto antes (será re-
solvido). O anseio de todos 

é pelo retorno do estaciona-
mento rotativo, consideran-
do que na prática, verifica-
mos uma grande dificuldade 
em especial na área central. 
Estamos fazendo uma veri-

ficação e revisão para abrir 
um novo edital", explicou o 
secretário de Mobilidade Ur-
bana, Marco Antônio 'Major' 
Oliveira.

Legalmente, a Prefeitura 

precisa aguardar trinta dias 
até abrir um novo certame 
licitatório. Além da região 
central, bairros como Cam-
po do Galvão, São Benedito 
e Pedregulho também têm 

vagas do estacionamento 
rotativo. Sem a Zona Azul, 
os flanelinhas voltaram a 
ocupar pontos estratégicos 
no município, em especial 
próximo de hospitais.

Agentes comunitários de dez bairros recebem tablets; medida agiliza processo de cadastramento de pacientes da cidade

Ubatuba avança em modernização na atenção básica de saúde

Lucas Barbosa
Ubatuba

Para otimizar o trabalho 
da rede de atenção básica 
de saúde de Ubatuba, a Pre-
feitura revelou na última 
terça-feira que pretende até 
o fim do ano disponibilizar 
tablets para seus 152 agen-
tes comunitários. Através do 
equipamento, que teve sua 
primeira remessa entregue 
na última semana, os servido-
res municipais armazenarão 
digitalmente os dados dos pa-
cientes, podendo interligá-los 
ao sistema de informações do 
Ministério da Saúde.

Além de receberem seus 
tablets, setenta agentes co-

munitários participaram na 
última quinta e sexta-feira 
de treinamentos para o uso 
do aparelho e do aplicativo 
“E-SUS AB (Atenção Básica) 
Território”, que reúne in-
formações pessoais e dos 
estados de saúde dos pa-
cientes assistidos pelas UBS’s 
(Unidade Básica de Saúde) e 
ESF’s (Estratégia de Saúde da 
Família).

Com a ferramenta, a pro-
posta é reduzir o uso de 
papéis para armazenamento 
dos registros, agilizando 
o serviço e facilitando a 
consulta dos dados de cada 
morador. O sistema permite 
também os agentes acom-
panharem a evolução dos 

tratamentos oferecidos aos 
pacientes, principalmente 
diagnosticados com diabetes 
ou hipertensão.

Responsáveis pelo atendi-
mento a 6.819 famílias, os 
agentes comunitários que 
receberam os tablets na últi-
ma semana atuam em bairros 
como Araribá, Estufa II, Estu-
fa II-A, Ipiranguinha, Itaguá, 
Jardim Carolina, Perequê-Mi-
rim, Tabatinga, Perequê-Açu 
e Taquaral.

A diretora de Atenção Bá-
sica de Ubatuba, Estela Mira-
gaya, ressaltou as melhorias 
previstas diante a moderniza-
ção do processo. “O trabalho 
dos agentes será otimizado, 
acelerando o registro e sis-

tematização de informações. 
Os tablets possibilitarão, 
através do E-SUS, um melhor 
acompanhamento da gestão 
de cuidados aos moradores. 
Também será facilitada a bus-
ca de dados epidemiológicos 
dos bairros”.

Estela explicou que a Prefei-
tura iniciou recentemente um 
processo de captação de re-
cursos para tentar viabilizar 
a aquisição de mais tablets 
até o fim do ano.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Ubatuba o valor do inves-
timento para a compra dos 
setenta tablets, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.Reunião de qualificação e entrega de tablets para agentes em Ubatuba

Foto: Divulgação PMU
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Falhas em contratos da gestão de Ernaldo Marcondes e atendimento 
defasado culminam em medida para possibilitar contratação emergencial

Sem médicos, Dina decreta 
estado de calamidade na saúde

Rafael Rodrigues
Aparecida

Em sua primeira semana à 
frente da Prefeitura de Apareci-
da, Dina Moraes Moreira (PDT) 
já enfrentou uma crise e foi 
obrigada a decretar estado de 
calamidade pública na saúde. A 
medida foi anunciada no início 
da semana, quando terminou o 
contrato com a empresa que 
gerenciava o setor.

O fim da parceria entre Pre-
feitura e a empresa foi de-
terminada pela Justiça, que 
cobra mais transparência na 
contratação do serviço na cida-

de. Com o término do contrato, 
ao longo de toda semana os 
postos de saúde dos bairros 
não contaram com médicos 
e vários outros profissionais 
como enfermeiros e auxiliares 
de enfermagem.

Sem saída para conter o 
problema, Dina afirmou que 
procurou auxílio com o Mi-
nistério Público e recorreu ao 
decreto para conseguir sanar 
as dificuldades, com uma con-
tratação emergencial. “Fizemos 
um termo de ajustamento de 
conduta e pedimos apoio do 
Ministério Público. Em se-
guida, decretamos estado de 

calamidade pública, porque 
com essas ações poderemos 
ter uma empresa assumindo 
temporariamente o setor e 
conseguiremos sanar os pro-
blemas”, avaliou.

A secretária de Saúde, Maria 
Eliane de Moraes, revelou que 
a Prefeitura realizou reunião 
com o Comus (Conselho Muni-
cipal de Saúde) para garantir, 
segundo ela, mais transpa-
rência de todas as ações de 
contratação de empresas para 
gerenciamento da saúde.

“A solução é a contratação 
emergencial de uma empresa, 
e vamos conseguir a partir des-
se decreto. Conforme decisão 
da mesa diretora do Comus, 
chegamos a qualificação de 
quatro empresas interessadas 
e que poderão assinar esse 
contrato emergencial”, revelou.

A responsável pela pasta ex-
plicou que os problemas mais 
agudos na saúde se deram 
nos postos do programa ESF 
(Estratégia Saúde da Família). 
Sem profissionais, os serviços 
prestados nas unidades foram 
comprometidos ao longo da 
semana.

Além dos postos, o centro de 
fisioterapia, a farmácia muni-

cipal e outros setores da saúde 
publica de Aparecida ficaram 
com o serviço funcionando 
parcialmente. “A calamidade 
é específica na atenção básica. 
São os postos, o Capes, Farmá-
cia e Centro de Fisioterapia que 
terão funcionamento parcial 
devido à falta de profissionais”, 
confirmou.

O contrato emergencial pro-
posto pela Prefeitura terá vali-
dade de 180 dias, e segundo a 
administração, ao longo desse 
período realizará o processo 
licitatório com a supervisão do 
Conselho Municipal de Saúde, 
para contratação em definitivo 
de uma empresa para geren-
ciar o setor.

“O processo de licitação 
começou em maio, com o cha-

mamento público, e se tudo 
correr bem, dentro de noventa 
dias estará pronto”, frisou a 
secretária.

Entenda o caso – A Justiça de 
Aparecida determinou o fim do 
contrato com a empresa Saec 
(Sociedade Amiga e Esportiva 
do Jardim Copacabana), que 
até então gerenciava a saú-
de do município. Na mesma 
decisão, de maio desse ano, a 
juíza Luciene Belan Ferreira 
Allemand também determinou 
o bloqueio dos bens do então 
prefeito Ernaldo Cesar Mar-
condes (MDB), hoje afastado 
por irregularidade em contrato 
da Educação.

As decisões atenderam pe-
dido feito pelo Ministério 
Público, através de ação civil 

pública, que investiga irregula-
ridades na contratação da Saec, 
que teve orçamento de R$ 3,3 
milhões. O inquérito apurou 
que o prefeito de Aparecida 
autorizou, em dezembro do 
ano passado, a dispensa de 
licitação para contratação da 
empresa.

O acordo entre Prefeitura 
e Saec foi realizado após a 
suspensão da contratação da 
Organização Social Gamp. A 
Justiça destacou ainda que a 
então nova contratada não 
possuía capacidade técnica 
para prestação do serviço na 
rede pública de saúde.

Além de Ernaldo, a decisão 
também se estende ao ex-secre-
tário municipal de Administra-
ção, Domingos Leo Monteiro.

Pronto Atendimento em Aparecida; cidade sofre com crise na saúde

A prefeita em exercício, Dina Moraes, despacha durante semana de difícil diálogo com secretários

Prefeita não esconde insatisfação com postura do 
primeiro escalão e não descarta novas mudanças

“Esperava mais apoio”: Dina 
critica secretários e anuncia 
que fará "troca de cadeiras"

Rafael Rodrigues
Aparecida

Depois de mais de uma 
semana no comando de Apa-
recida, a prefeita Dina Moraes 
Moreira (PDT) não escondeu 
a insatisfação com parte do 
secretariado, e cobrou publica-
mente mais apoio. Ela destacou 
que nomes de confiança e 
que detenham conhecimento 
técnico dos setores serão 
nomeados. 

Ao assumir o cargo, com o 
afastamento de Ernaldo Cesar 
Marcondes (MDB), Dina não 
sinalizou mudanças drásticas 
no secretariado. A única alte-
ração feita, foi a nomeação de 
Welington Nogueira para o 
cargo de secretário municipal 
de Administração. Nogueira 
está no cargo por conta do 
afastamento de Domingos Leo 
Monteiro.

Mas após sete dias no cargo, 
a chefe do Executivo já tem 
outro discurso. “Eu acho que 
é necessário que haja uma 
mudança (no secretariado), 
até porque eu senti uma certa 
resistência de algumas pessoas 

nesse período em que estou 
aqui. Entendo perfeitamente 
a situação de cada um, mas 
esperava maior apoio, mas 
infelizmente temos que traba-
lhar com as pessoas que temos 
muita confiança”, revelou. 

Dina confirmou que ainda 
não teve muito tempo para 
avaliar toda situação da Pre-
feitura e que até o momento 
fez levantamentos sobre as 
necessidades de cada secreta-
ria municipal, principalmente 
para atender as informações 
da Câmara da cidade. “Uma 
semana é um tempo muito 
curto, mas já consegui fazer 
um breve levantamento para 
tomar a conhecimento das 
condições e necessidades de 
cada secretaria e também 
levantar os pedidos de infor-
mações dos vereadores”.

A prefeita demonstrou cau-
tela quanto as mudanças, pois 
segundo ela, ainda aguarda 
decisão judicial para ter con-
firmação de que continuará 
no cargo. “Vamos deixar cla-
ro que existe essa liminar e 
estou aguardando a decisão 
da Justiça sobre o recurso do 

Sargento Ernaldo. Até porque 
não posso dispensar ninguém 
enquanto não tiver certeza da 
minha permanência do cargo”, 
revelou.

Uma das principais queixas 
de Dina é que as informações 
nessa semana de governo 
estão desencontradas. “As 
informações chegam muito 
segmentadas até mim, e vejo 
que alguns secretários estão 
tomando certas atitudes sem 
me comunicar, ou se saber a 
real situação e a verdade dos 
fatos”, finalizou.

Dina Moraes Moreira está no 
cargo de prefeita de Aparecida 
desde o último 25 de junho. Ela 
assumiu o governo depois que 
a Justiça de concedeu liminar 
na quarta-feira, 19, em Ação 
Civil Pública ajuizada pelo Mi-
nistério Público determinando 
o afastamento do prefeito 
Ernaldo Cesar Marcondes e do 
secretário de Administração, 
Domingos Leo Monteiro.

Eles são acusados de autori-
zar licitação fraudulenta para 
aquisição de kits escolares em 
2015, quando Marcondes era 
prefeito interino na cidade.

Promotoria analisa contratos de prefeito afastado por fraude

Prefeitura passa por “varredura” 
e debate ações com vereadores

Leandro Oliveira
Aparecida

O afastamento do prefeito 
eleito em 2016, Ernaldo César 
Marcondes (MDB), marcou 
uma mudança nos rumos 
do Executivo. Desde então, 
reuniões com a Promotoria de 
Justiça e a Câmara Municipal 
são realizadas com frequência.

Na última quarta-feira, a 
prefeita Dina Moraes (PDT) 
recebeu um grupo de vere-
adores. No dia anterior, ela 

já havia sido visitada pela 
Promotoria de Justiça, e re-
presentantes do Comus foram 
à sede do Executivo colher 
informações e analisar todas 
as contas, contratos e proce-
dimentos que foram tomados 
pela Prefeitura com relação à 
saúde municipal e ao contrato 
assinado com a empresa Saec 
(Sociedade Amiga e Esportiva 
do Jardim Copacabana), que 
administrava o setor básico no 
município. 

O contrato entre a Prefeitura 

e a Saec é alvo de investigação, 
e teve um desfecho negativo 
para o prefeito afastado (leia 
texto nesta página). "A Promo-
toria veio fazer uma análise 
de todos os documentos de 
todas as empresas. Para nós da 
Prefeitura foi uma atitude até 
muito positiva, pois podemos 
traçar um norte e corrigir os 
possíveis erros", afirmou. "É 
muito complicado, pois eu nem 
cheguei e já estou enfrentando 
todos esses problemas", escla-
receu.

Plano do Executivo, que tentava elevar referência de aposentadoria para afastamento, teve voto minerva

Câmara de Cachoeira Paulista barra projeto sobre 
sistema de pagamento a servidores municipais

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira Pau-
lista reprovou por 7 votos a 6, 
o projeto de lei encaminhado 
pelo prefeito Edson Mota (PR) 
que tinha como proposta a 
promoção de referência aos 
servidores municipais com 
tempo para aposentadoria 
pela Previdência Social.

No município, a lei 877, 
de 17 de agosto de 1992, 
leva para última referência o 
salário do servidor quando es-

tivesse faltando um ano para 
se aposentar, ou seja, a in-
tenção de elevar a referência 
do funcionário era que ele se 
afastasse da Prefeitura para 
inativo. Segundo a secretária 
de Negócios Jurídicos, Gisely 
Fernandes, na última referên-
cia muita há casos de salários 
que triplicam e os servidores 
não “encostam” (sic). “Essa lei 
acabou criando um impacto 
orçamentário muito grande, 
causou um caos nas finanças 
do município. Principalmente 
nas últimas gestões, o orça-

mento não teve condições de 
levar para a última referência 
do servidor, porque o valor 
triplicava e a intenção de 
elevar a referência era que 
ele (servidor) se afastasse, 
mas aconteceu que eles iam 
para a última referência e 
continuavam trabalhando 
recebendo normalmente o 
salário”, explicou.

Segundo a explicação da 
secretária, o projeto barrado 
na Câmara tinha o objeto 
de oferecer escolha para o 
servidor em receber a última 

referência no último ano do 
trabalho antes da aposentado-
ria, com a condição de que se 
afastasse do serviço público.

Para o vereador de oposi-
ção Danilo Luiz da Silva, o 
Professor Danilo (PROS), o 
projeto visava desrespeitar 
o servidor público, e tirava a 
possibilidade da evolução no 
momento de aposentadoria. 
“Quando eu digo ‘no momento 
de aposentadoria’, alguém 
pode estar achando que é um 
favor que a Prefeitura faz ao 
dar as referências na hora da 

aposentadoria. Pelo contrário, 
são as referências que não são 
dadas durante toda a vida do 
trabalhador”.

Alegando supervalorização 
nos cofres públicos, a Prefei-
tura busca alternativa para 
retomar a proposta. “Não 
tem a menor condição dessa 
lei existir. Hoje o município 
está com orçamento compro-
metido, e isso pode levar uma 
falência da Prefeitura se con-
tinuar dessa forma. Na próxi-
ma semana o jurídico já está 
finalizando o parecer para o 

prefeito, e vamos aguardar a 
decisão final dele”, relatou a 
secretária.

No final de 2018 foram 
exonerados cerca de setenta 
aposentados que atingiram 
o tempo de aposentadoria. 
“Nós temos poucos funcio-
nários no quadro em razão 
dessa exoneração. Com as 
demissões, podemos contra-
tar outros servidores através 
de concurso público por um 
salário inicial. Se mantermos 
os aposentados no quadro, 
estamos criando o emprego 
vitalício, ou seja, eles nunca 
vão sair, então a gente precisa 
rever mesmo essa situação”, 
concluiu.

Com as demissões dos apo-
sentados, a cidade gerou uma 
economia em torno de R$ 200 
mil por mês, em torno de 25%.

Fotos: Leandro Oliveira

Fotos: Arquivo Atos
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Investimento deve pavimentar cinco bairros e drenar o Vista Alegre; vereadores seguem em recesso

Potim espera por extraordinária para 
garantir R$ 6,5 milhões de pavimentação

Rafaela Lourenço
Potim

Um antigo pedido dos 
moradores de Potim pode 
ser atendido ainda este mês. 
Pelo menos essa é a tenta-
tiva da prefeita Erica Soler 
(PR), em passar um projeto 
pela Câmara que autoriza o 
Executivo a firmar um em-
préstimo de R$6,5 milhões 
junto à Caixa Econômica 
Federal para pavimentação 
no município. Os vereadores 
seguem em recesso.

Segundo Erica, o projeto 
enviado à Câmara em maio 
e que teve alteração em um 
artigo há duas semanas, 
especifica um empréstimo 
através do Finisa (Programa 
de Financiamento à Infraes-
trutura e ao Saneamento), li-
nha de créditos da Caixa Eco-

nômica Federal que analisa 
a possibilidade financeira de 
cada município e define o va-
lor a ser liberado. Em Potim, 
o investimento beneficiará 
moradores de bairros como 
o Chácara Tropical, Frei 
Galvão, Jardim Cidade Nova, 
Jardim Alvorada e Miguel 
Vieira. “A gente consegue 
pegar esse investimento 
de R$ 6,5 milhões, dividir 
em dez anos e pavimentar 
quase 100% da cidade. Aí a 
gente finaliza a pavimenta-
ção de todos esses bairros 
e ficaria o Vista Alegre, que 
precisa fazer a drenagem 
primeiro”, salientou a chefe 
do Executivo.

Erica contou ainda que no 
edital de concessão da água 
do município, já disponí-
vel para consulta pública, 
constam as contrapartidas 

de R$2,3 milhões em pavi-
mentação do bairro Vista 
Alegre e R$ 1 milhão para 
a Prefeitura investir em 
infraestrutura.

O empréstimo com a Caixa, 
assim como realizado na ci-
dade vizinha Guaratinguetá, 
no valor de cerca de R$10 
milhões, não impactará os 
cofres públicos porque, se-
gundo Erica, além de ser 
uma liberação feita pelo 
programa tendo vista a 
capacidade econômica e 
seriedade da gestão pública, 
serão dois anos de carência 
e oito para o parcelamento 
da dívida. Para ela, além 
dos moradores ganharem 
mais qualidade de vida, o 
município deixará de pagar 
multas diárias por falta de 
pavimentação. “Temos TAC’s 
(Termo de Ajuste de Con-

duta) no Ministério Público 
com multas diárias por não 
ter pavimentação. Hoje o 
município paga muito mais 
do que isso só de dívidas 
anteriores. Quase todas 
portas das escolas não são 
pavimentadas, e também 
vamos ter a valorização dos 
imóveis da cidade”.

A prefeita ficou de enca-
minhar informações sobre o 
projeto como valores e ruas 
beneficiadas para a Câmara 
até a última sexta-feira, e 
após a entrega, pedirá aos 
parlamentares que realizem 
uma sessão extraordinária 
durante o recesso para a 
discussão do projeto, já que 
o prazo do programa é de 
sessenta dias para adesão. 

A expectativa é de que a 
votação seja realizada até o 
fim do mês.A prefeita Erica Soler, quer apoio da Cãmara por empréstimos na Caixa

Fotos: Arquivo Atos

Hospital passa por reformulação no planejamento de gestão após cinco anos 
de intervenção; unidade enfrenta problemas na estrutura e no atendimento

Após blitz do TCE, Cruzeiro promete 
melhorias para recuperar Santa Casa

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Considerada pela fiscali-
zação do TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) como a 
que enfrenta a situação mais 
preocupante no Vale do Para-
íba, a gestão da Santa Casa de 
Cruzeiro informou na última 
terça-feira que vem adotando 
medidas para elevar a quali-
dade do serviço oferecido à 
população. O levantamento do 
órgão apontou diversas falhas 
estruturais, organizacionais e 
de atendimento aos pacientes.

Distribuídos por 229 cidades 
paulistas no último dia 25, 
fiscais do TCE realizaram blitz 
surpresas em 268 unidades 
municipais de saúde e 32 
estaduais. A ação buscou ave-
riguar a condição estrutural 
dos prédios e a qualidade do 
atendimento aos usuários da 
rede pública de saúde.

Na RMVPLN (Região Me-
tropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte), além de 
Cruzeiro, ocorreram vistorias 
em Aparecida, Areias, Canas, 
Campos do Jordão, Ilhabela, 
Jacareí, Lagoinha, Lavrinhas, 
Lorena, Paraibuna, Pinda-
monhangaba, Piquete, São 
Sebastiao e Taubaté.

Apontada pelo relatório do 
TCE como a unidade em que 
foram verificados mais proble-
mas, a Santa Casa de Cruzeiro 
apresentou desde a falta de 
licença de segurança para seu 
funcionamento, o AVCB (Auto 
de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros), até o armazenamento 
de medicamentos vencidos no 
estoque.

Na parte estrutural do pré-
dio foram verificadas más 
condições da sala de espera, 
banheiros inadequados (au-
sências de papel higiênico, as-
sentos nas privadas e tampa da 
válvula hidra), baixa acessibili-

dade para cadeirantes e falta 
de uma porta segura na sala de 
estoque de medicamentos. Ao 
chegarem na recepção do hos-
pital, os fiscais se depararam 
ainda com um morador em 
situação de rua dormindo em 
cima de um cobertor em um 
canto do chão, com diversos 
pertences espalhados.

Já em relação à assistência 
oferecida aos pacientes, os 
agentes constataram que a 
unidade não conta com aten-
dimento preferencial (idosos, 
gestantes e portadores de 
necessidades especiais) e lo-
cal destinado exclusivamente 
para o tratamento de casos 
de dengue. No relatório, os 
fiscais descrevem ainda que 
“notamos que as recepcionis-
tas não são cordiais com os 
munícipes que necessitam de 

alguma informação” (trecho 
do documento).

Sob intervenção municipal 
há quase cinco anos, a Santa 
Casa, de acordo com o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (SD), 
enfrenta uma dívida de cerca 
de R$ 20 milhões.

Em nota oficial, a Prefeitura 
justificou que a unidade passa 
por um processo de implanta-
ção de um novo planejamento 
de gestão e o atendimento é 
realizado conforme a escala de 
classificação de risco, a qual a 
prioridade é dada conforme a 
gravidade do paciente. Diver-
gindo do relatório do TCE, o 
município afirmou que não há 
medicamentos vencidos nos 
estoques, apenas uma relação 
de registro do descarte.

O Executivo ressaltou que 
situações pontuais de conduta 

dos atendentes estão sendo 
corrigidas mediante treina-
mento contínuo, e a nova ges-
tão tem promovido diversas 
melhorias na infraestrutura 
do prédio.

A nota enfatizou que “a di-
reção do Hospital Santa Casa 
Cruzeiro, está trabalhando 
fortemente para proporcionar 
à população uma saúde de 
qualidade e resgatar a credibi-
lidade da unidade após muitos 
anos de sucateamento e falta 
de gestão”.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posiciona-
mento do TCE sobre quais 
providências judiciais serão 
tomadas após os resultados 
da fiscalização em Cruzeiro, 
mas nenhuma resposta foi en-
caminhada até o fechamento 
desta edição.

Prefeitura de Ubatuba 
lança programa de 
recuperação fiscal
2019 para contribuintes

Marcelo Augusto
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba deu 
início na última segunda-feira 
ao programa Refis (Recupera-
ção Fiscal), que promove des-
contos de até 100% dos juros 
para regularização cadastral. 
O sistema acelera ainda a recu-
peração de créditos tributários 
do município.

O Refis permite que pessoas 
físicas ou jurídicas parcelem 
débitos tributários e não tri-
butários inscritos na dívida 
ativa. A adesão ao programa 
deve ser feita até o dia 27 de 
setembro de 2019. As parcelas 
têm vencimentos para o dia 10 
ou 21 de cada mês.

A secretaria da Fazenda 
de Ubatuba destacou que “o 
programa permitirá aumentar 
a arrecadação, reduzindo o es-
toque da dívida ativa, num mo-
mento em que o poder público 
em geral, principalmente os 
municípios, se deparam com 
extrema escassez de recursos 
para atender os diversos com-
promissos governamentais”.

A assinatura do termo de 
adesão do Refis pode ser feita 
pelo responsável tributário, 
procurador constituído ou, 
em caso de pessoas jurídicas, 
pelo representante legal. A 
adesão é homologada somente 
após o pagamento da primeira 
parcela do acordo.

Os documentos necessá-
rios para aderir ao Refis são 
carteira de identidade ou 
Carteira Nacional de Habili-
tação, documento expedido 
por órgãos ou entidade de 
classe; CPF ou CNPJ (Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica) 
e comprovante atualizado de 
endereço.

O coordenador do curso 
de administração do Unifa-
tea, o professor mestre Luiz 
Gustavo Souza, explicou os 
benefícios do sistema para a 
cidade. “Para o poder público, 
o dinheiro que entra em caixa, 
mesmo sem as cobranças 
de juros e multas, ajudam a 
administração fazer novos 
investimentos e complemen-
tar a renda”.

Ainda segundo professor, 
a pessoa jurídica se beneficia 
com o Refis com a liberação 
de novas cartas de créditos 
para investimentos em seu 
negócio.

A adesão ao programa 
pode ser feita pelo Portal de 
Serviços da Prefeitura de Uba-
tuba no link servicos.ubatuba.
sp.gov.br ou pessoalmente, 
junto ao Fácil (Setor de Aten-
dimento ao Cidadão), com 
atendimento ao público das 
9h às 16h à rua Dona Maria 
Alves, nº 865, no Centro, ou 
junto ao Espaço Cidadão, à 
rua Oscar Rossin, nº 10, no 
Maranduba.

Fotos: Arquivo Atos

A Santa Casa de Cruzeiro, apontada em levantamento do TCE, sofre com crise de quase uma década

Governo esperar até R$ 12 milhões em 
arrecadação com adesão ao serviço
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Postes tem fios cortados indevidamente no Centro; Polícia Civil investiga o caso

Prefeitura denuncia sabotagem na 
iluminação pública em Ubatuba

Lucas Barbosa
Ubatuba

Através de sua secretaria 
de Assuntos Jurídicos, a Pre-
feitura de Ubatuba registrou 
um boletim de ocorrência na 
manhã da última quarta-feira 
após constatar sabotagens 
em seu sistema de ilumi-
nação pública. O crime foi 
descoberto após o município 
registrar, na última semana, 
apagões em diversos postes 
da região central. 

Segundo o secretário de 
Infraestrutura e Serviços Pú-
blicos, Ronaldo Dias, no fim 
de junho a empresa Uba Pos-
tes, contratada para realizar 
manutenções no sistema de 
iluminação pública, registrou 
um aumento na incidência de 
quedas de energia nos postes 
da cidade litorânea.

Acionada na última sema-
na para verificar a causa do 
apagão nos pontos de luz 
da avenida Armando Barros 
Pereira, que liga os bairros 
do Tenório e Praia Grande, 
na região central, a tercei-
rizada constatou que os fios 

de alimentação dos reatores 
foram cortados.

Estendendo a vistoria às 
demais vias do município, 
os técnicos descobriram que 
de cada quatro postes apa-
gados, três apresentavam o 
mesmo problema verificado 
na avenida Armando Barros. 
O número de pontos de luz        
prejudicados não foi revela-
do pelo Executivo.

A principal suspeita da 
Prefeitura é que alguma 
empresa de instalação de 
internet tenha cortado os 
fios de alimentação dos 
reatores dos postes para 
facilitar o serviço de ligação 
de suas redes de fibra óptica. 
“Já que existem diversas em-
presas deste ramo atuando 
em Ubatuba, não sabemos 
ainda qual foi a responsável 
por esta irregularidade. Os 
culpados por esta sabotagem 
merecem serem punidos, já 
que causaram sérios trans-
tornos à população. Segue 
em andamento o trabalho de 
recuperação dos postes afe-
tados”, revelou o secretário 
de Infraestrutura.

Procurada pela reporta-
gem do Jornal Atos, a Polícia 
Civil de Ubatuba afirmou 
que está investigando o 
caso, mas preferiu não dar 
detalhes sobre seu trabalho 
de apuração.

Até o fechamento desta 
edição, os responsáveis pelos 
apagões não haviam sido 
identificados.

Iluminação – Contratada 
de forma emergencial no 
último dia 13, a Uba Postes 
será responsável, até o fim da 
primeira quinzena de julho, 
pelos reparos de cerca de 
quinhentos postes distribu-
ídos pelo município.

A Prefeitura aguarda a 
conclusão dos trâmites do 
processo licitatório para a 

contratação anual de uma 
nova gestora do serviço de 
manutenção.

A antiga responsável pelos 
reparos era a empresa GCL 
Brasil, contratada em feve-
reiro de fora emergencial 
através de um investimento 
municipal de quase R$ 340 
mil, ficou por dois meses na 
função.

Trabalho emergencial para troca de 500 pontos de iluminação, que flagrou roubo de material em Ubatuba

Fotos: Divulgação PMU

Tráfico de drogas, roubos e homicídios; Parque São Francisco e Santa Luzia eram áreas de atuação

Investigação da Polícia Civil desmantela facção 
que comandava esquemas em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A DIG (Delegacia de Investi-
gações Gerais) concluiu nesta 
semana um inquérito sobre a 
atuação de uma organização 
criminosa em Guaratinguetá. 
As investigações duraram 
um ano e terminaram com 
a apuração do comando da 
facção no tráfico de drogas, 
disputa pelo mercado ilícito 
com outra facção na cidade, 
roubos e homicídios. Dezoito 
pessoas foram indiciadas e 
presas de forma cautelar.

De acordo com as investi-
gações, a disputa pelo tráfico 
na cidade foi concentrada em 
duas facções que entraram 
em conflito em 2018. Uma 
das organizações era da re-
gião do Parque São Francisco, 
e outra do Santa Luzia. No 
ano passado, a secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
confirmou que foram regis-
trados quarenta homicídios 
na cidade, número recorde 
para Guaratinguetá desde 
o início da divulgação dos 
dados no site da SSP. Grande 
parte das mortes tem ligação 
direta ou indireta com o trá-
fico no município, de acordo 
com a Polícia Civil.

A DIG deu início à investi-
gação após uma ocorrência 
de homicídio no Parque São 
Francisco. “Por meio dessa 

investigação a gente chegou 
à conclusão de que tínhamos 
duas facções criminosas lo-
cais em conflito, disputa gera-
da pela expectativa de domí-
nio do tráfico de drogas, o que 
teria alavancado o número de 
homicídios, com 2018 sendo 
reconhecido como o ano mais 
violento de Guará. A Polícia 
Civil investigou e concluiu 
que a razão de boa parte dos 
assassinatos era o conflito en-
tre as organizações”, afirmou 
o delegado titular da DIG, Dr. 
Francisco Sannini.

De acordo com o delegado, 

após a confirmação da dispu-
ta entre as facções, a DIG con-
centrou os trabalhos em uma 
das organizações, a mais ro-
busta, segundo Sannini. Com 
a investigação em andamento, 
a Polícia Civil desarticulou a 
facção. “Desarticulamos com-
pletamente. Foram 18 presos, 
24 mandados de busca e 
apreensão e armas, que pro-
vavelmente foram utilizadas 
nos homicídios, apreendidas”, 
destacou Sannini. 

Mecanismo – Os bairros 
Parque São Francisco e Santa 
Luzia ficam na mesma região. 

Ambas as facções não tinham 
denominações, mas agiam de 
forma estruturada, de acordo 
com a DIG, e inicialmente 
dentro dos próprios bairros. 
O comando do comércio ilí-
cito da zona oeste foi alvo de 
disputa entre as organizações 
criminosas e os conflitos pas-
saram a intensos. 

“Não temos uma cidade 
violenta, mas sim alguns 
bairros problemáticos. Em 
2018 a gente teve esse pro-
blema envolvendo o Parque 
São Francisco e Santa Luzia. 
Como não existe domínio de 

uma grande facção criminosa 
na região, isso permite que 
surjam pequenas facções 
locais que tem um nível de 
estrutura muito complexo”, 
descreveu o delegado.

Uma das ações mais san-
grentas de uma das orga-
nizações foi a emboscada 
feita em janeiro deste ano, 
em Moreira César, distrito 
de Pindamonhangaba, que 
terminou com duas mortes 
e três feridos. Uma van que 
saiu de Guaratinguetá de-
sembarcou 12 pessoas em 
uma casa, no distrito. Eles 
invadiram o imóvel e abriram 
fogo contra os moradores. 
Na época as investigações 
descreviam a ocorrência 
como acerto de contas entre 
as gangues e disputa pelo 
tráfico. 

"Esse caso está sendo in-
vestigado pela Polícia Civil 
de Moreira César. Pela nossa 
investigação e por eles, temos 
fortes indícios de que é um 
resquício dessa guerra que 
teve início em Guaratingue-
tá", concluiu Sannini.

Grande parte dos 18 deti-
dos continuam presos tem-
porariamente no Vale do 
Paraíba. Segundo o delegado, 
assim que a prisão temporá-
ria for convertida em prisão 
preventiva, eles serão trans-
feridos para os CDP's (Centro 
de Detenção Provisória).

Operação da Polícia Militar faz prisões e apreensões na madrugada; trabalho desmantelou quadrilha

Fotos: Divulgação PM

Empresário 
é esfaqueado 
durante assalto 
em Piquete

Um adolescente foi apre-
endido após esfaquear o 
dono de um restaurante 
durante uma tentativa de as-
salto, na última quinta-feira, 
em Piquete.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o empresário 
estava no interior de seu 
estabelecimento comercial, 
que fica às margens da 
rodovia BR-459, quando 
foi surpreendido por um 
assaltante encapuzado.

A vítima reagiu, conse-
guindo retirar o capuz do 
menor infrator. Ao ser re-
conhecido, o adolescente 
entrou em luta corporal 
com o empresário, que foi 
atingido por uma facada 
no braço.

A Polícia Militar foi acio-
nada, conseguindo apreen-
der o adolescente poucos 
minutos depois da tentativa 
de latrocínio (roubo seguido 
de morte).

O menor infrator foi enca-
minhado ao Distrito Policial 
de Piquete, onde aguarda 
transferência para a Fun-
dação Casa.

Quadrilha 
furta igreja 
evangélica em 
Guaratinguetá

A Polícia Civil de Guaratin-
guetá abriu um inquérito para 
tentar identificar os crimino-
sos que furtaram uma igreja 
evangélica na madrugada da 
última quinta-feira, no bairro 
Campo do Galvão.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os ladrões invadiram o 
templo religioso, que fica na 
avenida Juscelino Kubistchek, 
após arrombarem uma porta 
lateral.

Antes de fugirem, os cri-
minosos foram até a sala de 
instrumentos musicais, onde 
furtaram dois violões e um 
contrabaixo.

O crime foi descoberto so-
mente na manhã de quinta-
-feira, após o pastor se deparar 
com o interior da igreja revi-
rado. Até o fechamento desta 
edição os ladrões não haviam 
sido identificados.

Traficante de 
drogas é presa 
em Pinda

Durante patrulhamento 
de rotina, a Polícia Militar 
flagrou uma mulher de 24 
anos em posse de quase meio 
quilo de skank, na tarde da 
última terça-feira, no distrito 
de Moreira César, em Pinda-
monhangaba.

De acordo com a PM, uma 
equipe realizava uma ronda 
pelo bairro Residencial Pasin, 
quando percebeu que uma 
moradora correu para o in-
terior de sua casa.

Ao invadir o imóvel, os PM's 
encontraram o entorpecente, 
considerado um tipo de maco-
nha mais puro, escondido em 
um dos cômodos.

Encaminhada ao 1° Distrito 
Policial de Pindamonhangaba, 
a criminosa foi presa em fla-
grante por tráfico de drogas.

Contrabandista é preso com quase 
11 mil maços de cigarros, em Pinda

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Após denúncia anônima, a 
Polícia Militar prendeu um 
contrabandista de cigarros na 
última quarta-feira, em Pinda-
monhangaba.

Segundo a PM, os criminosos 
armazenavam produtos ilícitos 
em uma casa no bairro do Ara-
retama. Ao chegarem no imóvel 
indicado, os policiais se depara-
ram com um jovem na porta. 
Questionado, ele revelou que 
o cunhado escondia materiais 
contrabandeados no interior 
da residência.

Durante vistoria no local, fo-

ram localizados 10.970 maços 
de cigarros de diversas marcas.

Na sequência, o contraban-
dista chegou na residência, 
assumindo a responsabilidade 
pelo crime. O homem, que não 
teve a idade divulgada, confes-
sou que comprou os produtos 

ilegais em São Paulo, e que 
os venderia para camelôs de 
Pindamonhangaba.

O contrabandista foi en-
caminhado à Delegacia de 
Polícia Federal de São José 
dos Campos, permanecendo à 
disposição da Justiça.
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Com mudança implantada, Basílica cobra R$ 10 
também de moradores de municípios vizinhas

Fiéis não apoiam 
nova cobrança do 
estacionamento no 
Santuário Nacional

Larissa Diamantino
Aparecida

Carros com placa de Apa-
recida, Guaratinguetá, La-
goinha, Potim e Roseira, 
área de abrangência da 
Arquidiocese de Aparecida, 
não contam mais com a 
isenção na tarifa do esta-
cionamento da Basílica. Os 
frequentadores da região 
possuíam o benefício desde 
2000, mas agora passam a 
pagar R$ 10 (os demais fiéis 
pagam R$ 18).

A decisão não agradou 

parte dos fiéis da região, que 
utilizaram das redes sociais 
para o manifesto contra a 
nova política aplicada pela 
Igreja. “Eu acho bom na par-
te de gerar empregos, mas 
trabalhei no estacionamento 
da Basílica por um ano e cin-
co meses, e acho engraçado, 
pois quando havia reajustes 
de preços, o salário não era 
alterado. Uma miséria”, argu-
mentou Washington Luiz da 
Silva, de 27 anos, que mora 
em Aparecida.

O funcionário público na 
Prefeitura de Guaratinguetá, 

Ezequiel Honorato Silva, de 
55 anos, também criticou a 
medida. “Infelizmente, siste-
mas religiosos sempre foram 
um meio de mercantilismo. 
O ser humano torna-se gado 
por falta de discernimento”.

Em nota, o departamen-
to de comunicação social 
do Santuário Nacional de 
Aparecida afirmou que a 
administração do templo 
atualizou as políticas de 
isenção do estacionamento 
e, apesar da imposição, visa 
continuar possibilitando 
que fiéis das cinco cidades 

O complexo do Santuário Nacional de Aparecida, que passa a cobrar de fieis de cidades da região

Fotos: Reprodução

Dois micro-ônibus devem passar por 16 pontos das cidades, que apostam em trajetos para ampliar acesso a turismo
Parceria em Aparecida e Guará criam Ônibus da Fé

Jéssica Dias
Região

Os fiéis que visitam a RMVa-
le (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba) em busca do 
Circuito Turístico Cultural Apa-
recida-Frei Galvão contam com 
um novo meio de locomoção, o 
Ônibus da Fé. A novidade pas-
sará por 16 pontos turísticos 
e culturais entre Aparecida e 
Guaratinguetá.

O projeto da Agência Accetur 
Turismo, em parceria com a 
Valetur Transportes, tem como 
objetivo inicial dois micro-ô-
nibus, podendo ampliar para 

oito na linha. O transporte 
oferecerá duas opções de 
serviços, o passeio privativo, 
onde o guia irá acompanhar o 
grupo nos principais pontos, e 
o rota regular, que garante ao 
romeiro, com um único bilhete, 
usar o serviço o dia inteiro, 
embarcando e desembarcando 
dentro do limite de tempo e em 
pontos de ônibus exclusivos 
para a rota turística.

Os valores dos passeios va-
riam de R$ 25 a R$ 45. Segun-
do Thiago Theodoro da Silva, 
sócio proprietário da Accetur, 
o ônibus começa operar no 
final de julho, e o primeiro 

final de semana o passeio será 
gratuito. “O ônibus já está ope-
rando para grupos fechados 
e vai operar para população 
em geral para Aparecida e 
Guaratinguetá no final de 
julho”, destacou o empresário. 
“Estamos fazendo os últimos 
testes e pegando autorização 
da EMTU (Empresa Metropo-
litana de Transportes Urbanos 
de São Paulo)”.

Os passageiros poderão 
conferir os pontos turísticos 
passando pelo Santuário Nacio-
nal de Aparecida; Basílica Rio 
Santo Hotel; Basílica Rio Santo 
Graal; praça São Benedito 

(acesso à Basílica Velha); Pousa-
da Bom Jesus; Igreja Matriz de 
Santo Antônio (acesso à casa de 
Frei Galvão); Estação de trem 
de Guaratinguetá; praça São 
Benedito de Guaratinguetá; Se-
minário Frei Galvão; Santuário 
Frei Galvão; Parque Ecológico; 

Fotos: Reprodução

O Santuário de Frei Galvão, um dos mais novos e principais pontos do turismo religiosos na RMVale

continuem participando dos 
momentos de celebração.

O comunicado da decisão 
foi feito uma semana antes 
da aplicabilidade da cobran-
ça. A isenção será mantida 
nas quartas-feiras, a partir 
das 18h, quando é reali-

zada a Novena Perpétua; 
aos domingos, a partir das 
17h30 e durante a novena 
em preparação à Festa da 
Padroeira.

Em datas especiais como a 
Missa de Natal e Ano Novo, 
haverá isenção da tarifa 

das 20h às 21h15. O esta-
cionamento do Santuário 
Nacional conta com cinco 
mil vagas, sendo três mil 
delas para carros de passeio. 
O templo não revela a arre-
cadação financeira gerada 
com o espaço.

Ônibus que fará o transporte de turistas pelo circuito turistico-religiosos entre Guaratingeutá e Aparecida

Estação de Trem de Aparecida 
(acesso ao Mercado Municipal 
e Museu); Shopping Buriti; Gru-
ta Nossa Senhora de Lourdes; 
Posto Itaguaçu (passeio de bal-
sa e ao Caminho do Rosário); 
Cidade do Romeiro (acesso ao 
Caminho do Rosário) e a feira 

de Aparecida.
O transporte vai funcionar 

às sextas-feiras, sábados, do-
mingos, feriados e vésperas 
de feriados. Mais informações 
sobre o novo serviço pelos 
telefones (12) 98121-0587 e 
(12) 98138-9901.

Prefeitura lança aplicativo que fornece boletim de cada aluno

Roseira investe em tecnologia para aproximar pais e escolas
Rafaela Lourenço
Roseira

A tecnologia a favor da in-
teração familiar no ambiente 
escolar. Com esse objetivo a 
Prefeitura de Roseira lançou 
um aplicativo para pais e 
responsáveis de alunos da 
rede pública acompanharem 
integralmente as informa-
ções sobre os filhos.

A plataforma Apus, cria-
da em maio, atende cerca 
de três mil estudantes dos 
ensinos fundamentais 1 e 
2 do município. Através do 
aplicativo, a cada bimestre os 
pais e responsáveis conferem 
avisos dos respectivos pro-
fessores e diretoria escolar, 
e o boletim dos alunos.

Segundo o diretor de Edu-
cação de Roseira, Edson 
Menezes, o aplicativo faz 
parte de um projeto-piloto 
criado pela Prefeitura, que 
busca uma maior interação 
das famílias com as escolas 

da cidade. Posteriormen-
te, mais informações se-
rão inseridas no aplicativo 
como a frequência escolar 
de cada estudante. “Todos 
os pais foram convocados 
para irem até a escola de 
seu filho, e receberam uma 
carta com o usuário e senha 
para o cadastro no sistema 
apus.com.br. E eles já estão 
acompanhando a evolução 
dos filhos através do próprio 
celular”, frisou.

O secretário destacou 
ainda que os pais que não 
conseguirem participar das 
reuniões escolares também 
receberão automaticamente 
os comunicados e boletins 
através do aplicativo, mas de 
que a presença pessoalmen-
te ainda é indispensável para 
o acompanhamento do ren-
dimento escolar dos alunos. 
“Alertamos aos pais para que 
eles não sumam da escola. É 
importante a participação, 
indo nas reuniões conver-

sar com o professor. Este é 
apenas mais um projeto para 
ampliar a comunicação, não 
substituir”.

Ainda segundo Menezes, 
a criação do aplicativo não 
gerou gastos extras para o 
Executivo, que já possuía o 
contrato com a empresa res-
ponsável pelo projeto e toda 
a parte digital da Prefeitura.

Região – Em março, Pin-
damonhangaba, pioneira na 
região, lançou a plataforma 
virtual Educapinda, um pro-
jeto semelhante ao de Rosei-
ra, com mais suportes. Neste 
portal, além do boletim, os 
pais ou responsáveis têm 
acesso aos deveres de casas, 
a merenda escolar, projetos 
realizados pela instituição de 
ensino, frequência escolar, e 
até mesmo informação se o 
aluno que possui transporte 
escolar chegou ao colégio.

Ao todo, a rede municipal 
de ensino de Pinda conta 
com mais de 14 mil alunos.
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Recuperação tenta garantir mais segurança para os motoristas; Centro é a primeira região beneficiada

Com investimento de R$ 20 milhões, Ubatuba 
inicia mega pavimentação pela região central

Lucas Barbosa
Ubatuba

O prefeito de Ubatuba, Dé-
lcio Sato (PSD), anunciou na 
última segunda-feira a cap-
tação de R$ 20 milhões para 
obras de recapeamento e 
pavimentação asfáltica em di-
versos pontos estratégicos do 
município. Além de atender um 
antigo pedido dos moradores, 
a iniciativa almeja também 
garantir mais segurança nas 
vias que recebem um alto de 
fluxo de veículos durante a 
temporada turística.

Com quase noventa mil 
habitantes, Ubatuba recebe 
anualmente cerca de dois mi-
lhões de visitantes, sendo meio 
milhão somente no réveillon. 
Já que diversos turistas prefe-
rem transitar pelo balneário 
em seus carros particulares, 
as principais vias da cidade 

registram um tráfego intenso 
durante a temporada, con-
sequentemente acelerando 
o processo de deterioração 
da pavimentação asfáltica de 
diversos trechos.

Buscando angariar recursos 
para recuperar as principais 
ruas e avenidas da cidade, Sato 
encaminhou um projeto à Câ-
mara em outubro do ano pas-
sado, solicitando autorização 
para contratar uma operação 
de crédito no valor de R$ 20 
milhões junto à Caixa Econô-
mica Federal. Aprovada por 
unanimidade pelos vereadores, 
a proposta foi encaminhada ao 
órgão bancário.

Depois de cerca de quase 
cinco meses de tratativas, Sato 
e representantes da Caixa as-
sinaram o contrato no último 
dia 28, na sede da superinten-
dência do banco, em São Paulo. 
“Agradeço a todos de Ubatuba 

que se empenharam para que 
isso acontecesse, e também a 
confiança da Caixa Federal. 
Iremos aplicar esse investi-
mento na pavimentação, pois 
sabemos que é tão necessária 
e esperada há anos. Agora va-
mos concretizar esse sonho da 
população”, comemorou Sato.

Segundo a secretaria de 
Obras Públicas, a primeira 
etapa da ação, orçada em R$ 4 
milhões, recuperará as vias dos 
bairros Itaguá e Perequê-Açu, 
na região central.

Devido aos trâmites de aber-
tura do processo licitatório 
para a contratação da empresa 
que será responsável pelo 
serviço, a expectativa do mu-
nicípio é que o recapeamento 
inicie até o fim de setembro. 
Após a conclusão da melhoria 
no Centro, o serviço se esten-
derá para as outras quatro 
regiões da cidade.

Equipe da Prefeitura durante trabalho de pavimentação na região central de Ubatuba; alto investimento

Fotos: Divulgação PMU
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Obra de mais de R$ 2 milhões e interrempida entra em última etapa após espera de cinco anos
Nova escola no Praia Dura avança em Ubatuba

Lucas Barbosa
Ubatuba

Depois de quase cinco 
anos de espera, as famílias 
do Praia Dura, em Ubatuba, 
estão próximas de presencia-
rem a inauguração do novo 
prédio da única escola mu-
nicipal do bairro. A obra de 
construção da unidade, que 
conta com um investimento 
superior a R$ 2 milhões, en-
trou em sua última fase na 

última segunda-feira.
Atendendo uma reivin-

dicação dos moradores do 
Praia Dura, a antiga gestão 
municipal, comandada pelo 
ex-prefeito Mauricio Mo-
romizato (PT), decidiu em 
2014 construir uma nova 
sede para o colégio Ernes-
mar de Oliveira, já que a 
unidade funcionava em um 
imóvel de pouca estrutura 
e em estado avançado de 
deterioração. Após demolir 

a antiga construção, a obra 
foi iniciada no mesmo ano 
pela empresa Geométrica 
Engenharia, responsável pela 
elaboração do projeto, e as 
equipes da Endurb (Empresa 
Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano). De acordo 
com a Prefeitura, o projeto 
continha diversas falhas, 
como a medida do tamanho 
do prédio que era maior do 
que a extensão do próprio 
terreno. Buscando corrigir 

o erro, a terceirizada foi 
obrigada a explodir pedras 
do local para a ampliação 
da área, assim retomando a 
obra no fim de 2014. 

Para o descontentamento 
da população, o serviço foi 
paralisado no fim de 2015, 
sendo retomado somente em 
setembro de 2017, desta vez 
pela atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito 
Délcio Sato (PSD). 

Desde então, a equipe da 

Endurb atua na edificação 
da nova escola, que deverá 
ser inaugurada até o fim 
de julho. De acordo com o 
Executivo, a escola atenderá 
130 alunos neste segundo 
semestre do ano. Para o iní-
cio de 2020 são aguardados 
450 estudantes.

Além da construção de 
calçadas internas e do depar-
tamento de zeladoria, nesta 
última etapa da obra estão 
em andamento as pinturas 

dos portões, caixa d’àgua e 
do muro.

Com uma área construída 
de 1.057 m², a unidade con-
tará com nove salas de aulas 
e outras quatro destinadas 
aos professores, diretoria, 
artes e vídeo. O local possui 
também laboratório, biblio-
teca, despensa, cozinha, 
banheiros, lavabo e uma área 
externa coberta de 433 m², 
onde será o pátio de alimen-
tação e de recreação.

Após de meses de saldos positivo, avaliação tem queda puxada pelo setor varejista

Vale do Paraíba vai na contramão 
e gera menos empregos em 2019

Marcelo Augusto
Região

A Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba obteve um 
saldo negativo na geração de 
empregos, segundo os dados 
divulgados pelo Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados). Ao todo, 
440 postos de trabalhos fo-
ram fechados.

A cidade de Aparecida ob-
teve cerca de 133 demissões 
no último mês. Além disso, 
o município acumula nos 
últimos 12 meses um saldo 
negativo de 382 dispensas.

Guaratinguetá foi a que 
mais gerou empregos. Ao 
todo foram abertas 391 no-
vas vagas. Pindamonhangaba 
e Campos do Jordão juntas 
geraram 346 novas carteiras 
assinadas.

No lista das cem cidades 
que mais demitiram no es-
tado, Guaratinguetá aparece 
na 69ª posição e Pindamo-

nhangaba aparece como a 
71ª mais demissionária no 
levantamento.

Lorena obteve quarenta no-
vas vagas, mas no acumulado 
dos últimos 12 meses, atingiu 
cerca de 140 demissões.

A cidade de Piquete foi a 

que menos demitiu, segundo 
o Caged, ao todo foram -0,46. 
No ano, a cidade apresenta 
um saldo de 90 novas cartei-
ras assinadas, sendo que nos 
últimos 12 meses foram 45.

O país gerou cerca de 32 
mil novos postos de trabalho, 

mas segundo o IBGE (Institu-
ído Brasileiro de Geografia 
e estática) ainda são 13,2 
milhões de desempregados.

Em 2019, o saldo é positivo 
em 575 empregos na região, 
sendo nos últimos 12 meses 
criadas 1.137 novas vagas.

Cartaz indica vaga no comércio de Guaratinguetá; setor responsável por dados do mês de maio na região

Feriado prolongado tem 
expectativa de estradas 
cheias na RMVale
e operações especiais

Da Redação
Região

O final de semana come-
çou agitado na região, por 
conta do feriado prolonga-
do da Revolução Constitu-
cionalista, que acontece na 
próxima terça-feira.

Mais de 380 mil veículos 
devem passar pelas estra-
das que cortam a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba). 

Na rodovia Presidente 
Dutra, a concessionária re-
aliza operação especial de 
orientação e atendimento 
aos motoristas e passagei-
ros que utilizarão a via até 
terça-feira.

A operação contará com 
papa-filas nos pedágios e 
equipes extras do SOS Usu-
ário em pontos estratégicos 
da rodovia.

Para auxiliar os usuários 
durante a viagem, a Via 

Dutra será inspecionada 
por mais de cem viaturas 
e quinhentos profissionais, 
entre médicos, agentes de 
atendimento pré-hospitalar 
e equipes de emergência, 
que estarão 24 horas em 
regime de revezamento.

Os horários com maior 
volume de tráfego no trecho 
paulista da Via Dutra serão 
entre 8h e 14h de sábado. A 
previsão é de oito mil veícu-
los por hora.

No retorno do feriado, o 
horário de maior movimento 
fica entre às 16h e 21h de 
terça-feira, com mais de 6 
mil veículos por hora. 

A rodovia dos Tamoios foi 
interditada na última sexta-
-feira por conta de risco de 
queda de barreiras. Ainda 
não há previsão de retorno. 
As rotas alternativas para os 
motoristas são as rodovias 
Oswaldo Cruz (SP-125), 
Mogi-Bertioga (SP-98).

Fotos: Arquivo Atos



6 DE JULHO DE 201910

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  casa – Alto 
do Cardoso – sem ga-
ragem. Tr.F: 99254-
3702 – Pinda
ALUGO Kitnet – próx. 
a Esc. João Pedro 
C a r d o s o .  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 – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. Tr. 
F: 99105-0792 – Pin-
da
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– 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

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 

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 

Perfilor S.A. Construções, 
Indústria e Comércio

CNPJ nº 05.476.154/0001-78 – NIRE 35.300.194.225
Ata da Assembleia Geral Ordinária 

realizada em 30 de abril de 2019
Data, Hora e Local: Às 14 horas do dia 30/04/2019 na sede da Compa-
nhia, na Avenida Peixoto de Castro, Quadra I-6, GB, Pólo Urbo Industrial, 
Lorena-SP. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convo-
cação, em decorrência de estarem presentes os acionistas representando 
a totalidade do capital social. Presentes ainda, os Senhores Rogério 
Barbosa e Valter Takeo Sassaki, representando a Diretoria da Companhia. 
Dispensada a presença de representante da auditoria independente, por 
não haver por parte dos acionistas a necessidade de esclarecimentos 
adicionais. Mesa: Mauro André de Souza, Presidente da Mesa; Valter 
Takeo Sassaki, Secretário. Ordem do Dia: Por unanimidade dos votos 
dos presentes e observados os impedimentos legais, foram discutidas e 
aprovadas as seguintes matérias: 1. Relatório Anual da Administração. 
Foi aprovado em sua íntegra e sem quaisquer restrições, o relatório anual 
da administração da Companhia referente ao exercício encerrado em 
31/12/2018. 2. Demonstrações Financeiras. Foram aprovadas em 
sua íntegra e sem quaisquer restrições, as demonstrações financeiras 
da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018, com 
o parecer favorável, sem ressalvas, da KPMG Auditores Independentes, 
publicadas no dia 17/04/2019, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
páginas 61 a 63 e no Jornal ATOS de Lorena, página 03. Foi aprovado 
também que não haverá distribuição de dividendos. 3. Remuneração 
dos Administradores. Fixou-se o valor global de até 20.000,00 para 
a remuneração dos administradores da Companhia até a próxima 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, valor esse a ser distribuído 
entre os membros dos órgãos da administração conforme deliberação do 
Conselho de Administração, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do 
Estatuto Social. 4. Lavratura da ata desta Assembleia em conformidade 
com o Parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76, estando os documen-
tos que a compõe – o relatório anual e as demonstrações financeiras, 
respectivamente numerados 01 e 02 – devidamente rubricados pela 
Mesa e arquivados na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente Ata. 
Assinaturas: Mesa: Presidente: Mauro André de Souza; Secretário: Valter 
Takeo Sassaki. Acionistas: Arcelormittal Spain Holding, S.L.; Tekno S.A. 
Indústria e Comércio. Mauro André de Souza – Presidente. Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 346.572/19-8 
em 02/07/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público 
Edital 001/2018, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento 
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA RG: 12418411; LUAN 
SANTANA BENTO CRESPO RG: 12739044-1; MARCELA APARECIDA DOS SANTOS LINO RG: 40082910-1; 
IZIS MARA PRADO LEONARDO RG: 498952733; ADRIANA RODRIGUES PEREIRA RG: 08696712-2; 
ANDREIA CRISTINA MOTA RICARDO RG: 335970023; TAMIRIS BRAZOLIN SOUZA RG: 375889115; 
NATALIA PELLEGRINE UEDA RG: 439965226; BRENO DOS SANTOS TAVARES RG: 532216568; AMANDA 
CASTRO ROCHA RG: 39267712X; KARINA DOS SANTOS DOMINGUES RG: 429858127; NADIA MONTEIRO 
ABERTONI RG: 429110406; DIEGO GLAUCO AZARIAS DOS REIS RG: 44633036X; ERIKA CRISTINA 
SORIANO DE OLIVEIRA RG: 482583976; FILLIPE HENRIQUE GONCALVES DE LIMA RG: 44.152.431-X; 
PAULA CONCEICAO DA COSTA GRANJA RG: 17.928.681; TALES CRISTIANO OLIVEIRA GONCALVES RG: 
468123192; DOUGLAS CORREA PEREIRA COELHO RG: 49256041-9; REYNALDO VIANNA RODRIGUES RG: 
187312278; FERNANDA DINIZ DE OLIVEIRA RG: 201763356; MARIA APARECIDA CAMPOS DA CUNHA 
DUQUE RG: M-6052089; ROBSON BASTOS FILGUEIRAS RG: 061115242; GRAZIELE LIMA NOBREGA RG: 
44248446X; ITALO DE PAIVA TELES RG: 207761479; ROGERIO HENRIQUE DA SILVA RG: 19719629-9; IVAM 
DE FRANCA MOTTA SIQUEIRA RG: 44548388; VANESSA DE PAULA GUTIERREZ RG: 441382952; AMANDA 
GONCALVES DOS SANTOS MOTTA RG: 43449355_7; SONIA APARECIDA DA SILVA RG: 217860205; 
VERIDIANA APARECIDA DOS REIS GONCALVES RIBEIRO RG: 448757114; DANIEL LUCAS DE SOUZA 
ANTUNES RG: 498624912; ANDRESSA DA SILVA PEREIRA RG: 413246322; IVANILSON JOSE DE ALMEIDA 
RG: 18849732; MARIA LUCIA SILVA RG: 34298904. 
 

Lorena, 05 de JULHO de 2019. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 
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Investimento em saneamento básico em 
Atibaia recebe aporte de mais de R$ 60 milhões

Da Redação
Guaratinguetá

A busca pelo avanço na 
universalização do esgota-
mento sanitário deve ser 
uma das premissas das 
gestões públicas federais, 
estaduais e municipais. 
O saneamento contribui 
para o bem-estar, saúde 
e qualidade de vida da 
população. Muitas cidades 
já entenderam o recado e 
colocaram o saneamen-
to básico como uma das 
prioridades da gestão. 
Nessa última semana, a 
Atibaia Saneamento lan-
çou a Pedra Fundamental 
para início da construção 
de mais uma Estação de 
Tratamento de Esgoto no 
município. A empresa, as-

sim como a Guaratinguetá 
Saneamento,  faz parte 
do grupo Iguá, uma nova 
companhia de saneamento 
que atua no gerenciamento 
e operação de sistemas de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, por 
intermédio de concessões 
e de Parcerias Público-Pri-
vada. Essa nova estação de 
tratamento de esgoto, loca-
lizada no bairro de Caete-
tuba em Atibaia, incluirá a 
coleta e o tratamento dos 
esgotos domiciliares de 
25 bairros que ainda não 
são atendidos pelos servi-
ços de saneamento. Estão 
previstos investimentos 
de cerca de R$ 63 milhões 
até o final de 2021 e, já na 
1ª fase, tratará mais de 
250 mil litros de esgoto 

por hora. Além da ETE, 
também estão previstas a 
implantação de coletores 
troncos, novas ligações de 
rede e Estações Elevatórias 
de Esgoto.

De acordo com o diretor 
da Atibaia Saneamento, 

Eduardo Caldeira, a cons-
trução da ETE Caetetuba, 
aumentará em 12% pontos 
percentuais a cobertura de 
tratamento de esgoto no 
município. “Esse sistema 
atenderá mais de 35% da 
população da cidade quan-

Lançamento da Pedra 
Fundamental da Estação de 
Tratamento de Caetetuba 
aumentará a capacidade de 
tratamento de esgoto na cidade 

EDITAL DE LOTEAMENTO  
“RESIDENCIAL ITÁLIA” 

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

FAZ SABER a todos os interessados que a firma ITÁLIA GUIMARÃES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, depositou neste Registro, nos termos 
da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, os documentos necessários para o registro 
do LOTEAMENTO  “RESIDENCIAL ITÁLIA”  em Guaratinguetá, os quais foram 
examinados e considerados em ordem. O loteamento compreenderá uma área de 
propriedade do loteador, com 113.134,00 m2,  localizada em zona urbana, com acesso 
pela Estrada Vicinal Presidente Tancredo A. Neves (GTG 050), objeto da Matrícula nº 
48.139, do Livro 2, deste Registro Imobiliário. Além de 02 áreas institucionais, 03 áreas 
verdes, sistema viário e  03 sistemas de lazer, o loteamento compreenderá 338 lotes,    
distribuídos em 07 quadras, perfeitamente demarcados conforme planta e memorial 
arquivados. Os loteadores se comprometem a executar, as suas expensas, os seguintes 
serviços e obras: 1. Terraplenagem para implantação de ruas e quadras; 2. Demarcação 
dos lotes  e das áreas publicas; 3. Implantação do sistema de drenagem das águas 
pluviais, até a sua destinação final, conforme projeto aprovados pela Secretaria Municipal 
de Planejamento, Coordenação e Habitação; 4. Implantação do sistema de capitação e 
rede de distribuição de água potável, com derivação para cada lote, conforme projeto 
aprovado pelo SAEG;5. Implantação da rede coletora de esgotos sanitários e sua 
destinação, com derivação para cada lote, conforme projeto aprovado pelo SAEG; 
6.Implantação de guias, sarjetas e calçadas; 7. Implantação de ciclovia; 8. Pavimentação 
das vias públicas, atendendo normas técnicas de acordo o projeto aprovado pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; 9. Implantação do 
sistema de sinalização; 10. Implantação da rede de distribuição de energia elétrica 
domiciliar, segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante de Energia; 11. 
Implantação da rede de distribuição de iluminação pública segundo projeto aprovado pela 
EBE - Empresa Bandeirante de Energia; 12. Implantação de ajardinamento das áreas 
públicas e de lazer, de acordo com a Lei nº 1.875 de 01/04/1.985 (plantio de arvores), 
art. 11 da Lei nº 3.786/05 de 22/06/2.005 (calçada verde) e Lei nº 3.926 de 17/05/2.017 
(arborização). Foi apresentando cronograma de obras. O loteamento foi aprovado pelo 
Decreto Municipal nº 8.484, de 14/08/2018, revigorado pelo Decreto n. 8.668, de 
29 de abril de 2019, com Certificado da GRAPROHAB n° 069/2018, expedido aos 
20/02/2018. Para que ninguém alegue ignorância é expedido o presente edital, que será 
publicado juntamente com um pequeno desenho de localização da área, em três dias 
consecutivos na imprensa da região, podendo o loteamento ser impugnado no prazo de 
quinze (15) dias contados da data da última publicação, sem a qual se fará o registro 
pretendido, nos termos do art. 19 da Lei 6766/79. 

Guaratinguetá,  27 de junho de 2018. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

do as três fases estiverem 
implantadas. O tratamento 
de esgoto, além de contri-
buir com a preservação dos 
recursos naturais da região, 
traz saúde e dignidade, 
proporcionando uma vida 
melhor para a população 

de Atibaia, sem contar 
que, por meio da Parceria 
Público-Privada, é possível 
minimizar os gastos esta-
tais, envolvendo recursos 
privados em projetos de 
interesse público”, comen-
tou Caldeira.

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:
PAULO CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil
solteiro, de 54 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
novembro de 1964, residente e domiciliado Rua Mogi das Cruzes nº 266, Cidade
Nova, em Pindamonhangaba SP, filho de MALVINO CORRÊA e LUIZA DINO.
ELIANE FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 36 anos de idade, nascida em Londrina-PR, no dia 10 de agosto de
1982, residente e domiciliada Rua Mogi das Cruzes nº 266, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO JUSTINIANO FERREIRA e WANUZA DO
NASCIMENTO FERREIRA. 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,  04 de julho de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WESLEY CARLOS SARAIVA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 04 de junho de 1993, residente e domiciliado à Avenida 2, nº 440, Bl. 1A, apto.
403, Cond. Cerejeiras, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de
FRANCISCO CARLOS SARAIVA DA SILVA e ANA CLAUDIA DA SILVA.
LAIS GOMES CASTRO DE MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Guarulhos-SP, no dia 30 de
junho de 2000, residente e domiciliada à Avenida 2, nº 440, Bl. 1A, apto. 403, Cond.
Cerejeiras, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filha de GILDEVAN CASTRO
DE MATOS e MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA MATOS. 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,  04 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MANUEL MARCELINO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em Roseira-SP, no dia 18
de junho de 1976, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, bloco 1b, aptº.
303, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de OSVALDO MOREIRA
e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REIS MOREIRA.
FRANCISCA CLÁUDIA DA SILVA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão dona
de casa, estado civil divorciada, de 42 anos de idade, nascida em Moreira César -
Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de abril de 1977, residente e domiciliada Avenida
Antonio Fernandes, bloco 1b, aptº. 303, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba
SP, filha de DURVAL LEITE e HELENA DA SILVA LEITE. 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,  05 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS HENRIQUE DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 06 de fevereiro de 1998, residente e domiciliado à Rua Raul Borges, nº 610,
Beta, Pindamonhangaba-SP, filho de REGINALDO ANTONIO DE CARVALHO e
ELISÂNGELA APARECIDA DE CARVALHO.
BEATRIZ MEDEIROS MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
30 de julho de 2000, residente e domiciliada à Avenida Rio de Janeiro, nº 1045, Cidade
Nova, Pindamonhangaba-SP, filha de RUI BARBOSA MORAES e ELAINE BERNAL
MEDEIROS MORAES. 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,  05 de julho de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2019 PROC. Nº 330/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Secretaria de
Esporte, Juventude e Lazer, destinados a alimentação dos atletas que participarão dos 
Jogos Regionais do ano de 2019, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DIEGO MANCHINI SILVA ME CNPJ: 17.632.051/0001-39
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45
VALOR TOTAL: R$ 24.597,93 (vinte e quatro mil quinhentos noventa e sete reais noventa
e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2019

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com 
base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao 
Processo nº 345/19-SUP; 4858/19-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da 
lei supracitada, cujo objeto aquisição 
de plastificadora e poliseladora, para 
atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, para contratação 
da seguinte empresa:
DRIMAR COMERCIAL LTDA  
CNPJ Nº: 00.311.633/0001-10

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 361/19-SUP - GPRO: 4968/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de profissional habilitado no ramo de engenharia e arquitetura para
confeccionar laudo de avaliação imobiliária, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no contrato e na proposta, os quais integram este instrumento de transcrição.
CONTRATADA: JUSTO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR
CPF N°: 005.370.168-21
VALOR TOTAL: R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/07/2019.

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: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
VENCEDORA DOS ITENS: 11, 29, 35, 49, 69, 83, 115, 117, 143, 147, 169, 197, 201, 243,
277, 303, 321
VALOR TOTAL: R$ 112.905,00 (cento e doze mil novecentos e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/07/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2019 PROC. Nº 298/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades das 
Unidades de Saúde, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CIRÚRGICA IZAMED LTDA
CNPJ: 12.967.916/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 05, 09
VALOR TOTAL: R$ 21.090,00 (vinte e um mil e noventa reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/07/2019

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público 
Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento 
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: VAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS RG: 304406125-5; 
LUCAS DE AZEVEDO LEONEL RG: 44499627-8; NEUZA MARIA GUIMARÃES DA SILVA RG: 235751960; 
OLGA MARIA DA SILVA ANDRADE RG: 10218582-7; ROBERTA CRYSTIA RODRIGUES RG: 293668966; 
MURILLO HENRIQUE ANTONIO DE OLIVEIRA RG: 451603503. 

Lorena, 05 de JULHO de 2019. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 
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Shows abrem 16ª edição do evento, marcado pela variedade artística e gastronômica

Festival da Truta do Gomeral reúne 
gastronomia e boa música em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá já vive a 16ª 
edição do Festival da Truta 
do Gomeral. A iniciativa é 
uma parceria entre a Asso-
ciação de Amigos do Bairro 
do Gomeral e da secretaria de 
Turismo. Para esse ano serão 

cinco dias de festa, com apre-
sentações de bandas regionais 
e variedade gastronômica, 
com a truta como iguaria 
principal.

O Gomeral é uma região 
afastada do centro urbano 
da cidade. Mais próximo da 
natureza, aos pés da Serra 
da Mantiqueira e próximo 

do Ribeirão Guaratinguetá, 
o bairro é uma das áreas 
mais visitadas do município. 
Na temporada de inverno, 
o Gomeral atrai turistas e 
visitantes da região, tanto 
para o Festival da Truta, 
como para a alta temporada. 
É com essas características 
que o Festival começou nes-

ta sexta-feira, com a banda 
Cereal Killers.

O segundo dia de atrações 
musicais, neste sábado, co-
meça às 12h com o show de 
Máquina do Tempo, seguido 
de Dj Tom Lukaschek (às 
16h) e Paulo Meyer e Banda 
(21h). No domingo, às 12h, 
Teresa Barbosa e Banda, às 

16h Dj Tom Lukaschek, e às 
21h Samuca e a Selva. Na se-
gunda-feira, às 12h, Randolfo 
Luz, às 16h Dj Tom Lukas-
chek, e às 21h Banda Bloody 
Mary. Na terça-feira, às 12h, 
Grupo Feitiço da Lapa, e às 
18h Banda Paralelo 22.

Na área gastronômica serão 
sete restaurantes participan-
tes dessa edição, a Fazenda da 
Serra; Restaurante Gomeral; 
Restaurante e Pousada Dona 
Ana; Restaurante e Pousada 
Parada da Serra; Restaurante 
e Pousada Além das Nuvens; 
Restaurante, Pousada, Pes-
queiro; e Trutaria Bela Vista. 
“Elas (as proprietárias dos 
restaurantes) vêm incentivan-
do o turismo e a gastronomia 
de toda a região do Gomeral. 
Elas não pensam só nela, 
mas sim em todo o coletivo", 

exaltou Rosa Filippo, membro 
da Associação dos Amigos do 
Gomeral.

Haverá uma variedade de 
opções de comida, que tem 
como carro-chefe a truta. Se-
gundo Rosa Filippo, foram es-
tabelecidos preços tabelados 
para comida e bebida. Para 
quem não gosta de peixe, 
haverá opções de outros pra-
tos com carne e frango. Foi 
confirmada uma integração 
dos produtores de arroz da 
Colônia no Festival desse ano. 
Serão fornecidos arroz bran-
co, preto e vermelho para o 
acompanhamento dos pratos. 
Todos os leitos de pousadas 
da região já foram ocupados 
há pelo menos um mês.

A Associação de Amigos 
também terá uma tenda com 
produtos feitos no Gomeral 
para venda. A estrutura do 
Festival desse ano será se-
melhante ao de 2018, com 
grandes tendas armadas no 
pátio da Pousada Dona Ana. 
Haverá um espaço destinado 
ao público infantil, com brin-
quedos. O estacionamento 
de carros terá preço fixado 
a R$20 por dia.

Pinda celebra aniversário 
com shows de Biquíni 
Cavadão e Ultraje a Rigor

Da Redação
Pindamonhangaba

A preparação para a come-
moração dos 314 anos de 
Pindamonhangaba está nos 
ajustes finais. Os destaques 
para a festa do próximo 
dia 10 serão os shows das 
bandas Biquíni Cavadão e 
Ultraje a Rigor, no Parque 
da Cidade. A festa vai até o 
dia 13.

Segundo programação 
da Prefeitura, o evento terá 
início às 19h, e, além dos 
shows, contará com praça 

de alimentação, food trucks 
e feira de artesanato.

O ingresso pode ser ad-
quirido com antecedência, 
pela troca de alimento na 
sede do Fundo Social de 
Solidariedade, que fica à 
rua Deputado Claro César, 
nº 53, no Centro, e na sede 
da Subprefeitura de Moreira 
César. As trocas terão início 
nesta segunda-feira.

O estacionamento do par-
que terá a cobrança de 
R$10. O valor será revertido 
para as instituições assisten-
ciais da cidade.


