
VESTIDA DE SHAKESPEARE... Fim de semana com muita cultura para os moradores de Lorena e visitantes 
que passarem pela cidade. As variadas atrações têm início neste sábado com feira artesanal e música na 
Praça e se encerram na próxima sexta-feira com o Circuito Cultural Paulista encenando Shakespeare, no 
teatro Teresa D’Ávila. Pág.  12
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Vereadores alteram proposta do Executivo e reduzem prazo para acerto emergencial

Colisão entre Dina e Câmara 
pode atrasar saída para saúde
Enquanto os moradores de 

Aparecida aguardam por defi-
nições concretas, a Prefeitura 
se movimenta para acelerar 
o processo de contratação 
emergencial na saúde. Já os 
vereadores, ao alterarem a 
nomenclatura “calamidade 
pública” para “estado emer-
gencial”, diminuíram o prazo 
necessário para a definição 
municipal. A Câmara aprovou 
por unanimidade o projeto de 
decreto de calamidade pública, 
em sessão extraordinária no 
último dia 5, com uma emen-
da que altera a nomenclatura 
para “estado de emergência”. 
“Entendemos que como ‘cala-
midade pública’ a Santa Casa 
não estava trabalhando, até 
porque estava atendendo as 
pessoas."

A prefeita Dina Moreira e vereadores de Aparecida; votação de decreto de calamidade na saúde gerou atrito e pode atrasar processo

Fotos: Reprodução CMAFotos: Leandro Oliveira
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Délcio Sato assina parceria que garantiu ações de identidade cultural

Fotos: Reprodução PMU

Parceria beneficia indígenas
e quilombolas em Ubatuba
A Prefeitura de Ubatuba 

firmou na última semana um 
acordo de cooperação técni-
ca com a Unesp (Universida-
de Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho) para o 
desenvolvimento de ações 
educacionais nas comuni-
dades caiçaras, indígenas e 
quilombolas da cidade. Com 
o objetivo de reforçar sua 

identidade cultural, o muni-
cípio estuda implantar aulas 
com a história de seus povos 
formadores na rede pública 
de ensino. Celebraram o 
convênio o prefeito Délcio 
Sato (PSD) e o professor 
representante da Unesp, 
Dagoberto José Fonseca.
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Por esgoto, 
Soliva pode 
assinar mais 
um aditivo
Estacionado em 29%, o 

tratamento do esgoto de Gua-
ratinguetá pode ganhar um 
novo capítulo nas próximas 
semanas. Em entrevista ao 
Jornal Atos, o prefeito Mar-
cus Soliva (PSB) confirmou a 
possibilidade da assinatura 
de um novo aditivo com a 
Guaratinguetá Saneamento 
(antiga CAB) para a conclu-
são da melhoria no esgoto 
do município, além da pror-
rogação do contrato por mais 
cinco anos.
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Tarifa gera 
polêmica
entre taxistas
em Cachoeira

Um grupo de taxistas de 
Cachoeira Paulista solicitou 
na Prefeitura uma redução na 
tabela do valor cobrado nas 
viagens. Eles temem a dificul-
dade com os valores cobrados 
por aplicativos de transporte 
privado, como o Uber, recém 
chegado à cidade. O pedido 
gerou polêmica junto a outros 
membros da associação, que 
fizeram abaixo-assinado para 
reverter a medida.

Ponto no Centro de Cachoeira

Fotos: Jéssica Dias
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Lorena ganha 
câmera para 
auxiliar ação 
de guardas
A Prefeitura de Lorena inves-

tiu em mais um equipamento 
para tentar inibir a criminali-
dade. A câmera corporal será 
acoplada aos coletes dos guar-
das civis, dando a possibilidade 
de visualizar as ações dos 
agentes em tempo real na sede 
da secretaria de Segurança Pú-
blica. A princípio, a Prefeitura 
investiu R$ 10 mil na aquisição 
de uma câmera corporal. O 
equipamento começa operar 
na próxima semana, e deve ser 
conectado a um chip de celular 
para serem feitas gravações 
e fotos. Pág. 5

Evento debate 
inclusão de 
pessoas com 
TEA em Guará
O sábado será de informação 

sobre um dos temas em maior 
evidência quanto a transtornos 
psiquiátricos. O TEA (Transtor-
no do Espectro Autista) será 
debatido no 3° Simpósio de Au-
tismo, realizado no auditório do 
CTE (Centro de Treinamento de 
Especialistas) na Escola de Es-
pecialistas da Aeronáutica,  em 
Guaratinguetá. O evento terá 
palestras com início na manhã, 
em programação que segue até 
o fim da tarde. A organização é 
do Programa Mais Sobre TEA, 
que propõe o debate e estudo 
sobre o transtorno na região.
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Pinda avança 
em drenagem 
para conter 
alagamentos
Dando continuidade ao 

processo de modernização do 
sistema de drenagem de Pin-
damonhangaba, a Prefeitura 
concluiu na última semana as 
obras de melhorias no bairro 
Jardim Princesa. Após 45 
dias de serviço, o município   
tenta evitar que os mora-
dores do local sofram com 
novos alagamentos em dias 
de fortes chuvas. Cansadas 
com os transtornos causados 
por inundações, as famílias 
do Jardim Princesa cobram 
há mais de três décadas uma 
solução.

Pág. 5
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Bastidores da Política

Guaratinguetá - A secretaria de 
Turismo que organizou mais uma 
edição do Festival da Truta, presti-
giado com um público recorde que 
subiu a serra em direção ao Gomeral. 
Foram três dias de temperatura bai-
xas, mas com o calor dos shows e o 
aroma das iguarias a base do peixe 
criado no local, que inspirou a cria-
tividade no cardápio das pousadas e 
restaurantes que compõem o espaço 
de beleza paradizíaca. Juntos, prefei-
to Marcus Soliva e o secretário João 
Pita já estudam a criação do Festival 
de Inverno do Gomeral, agregado 
ao projeto de uma estrada ligando o 
bairro a Campos do Jordão.

Aparecida - A Câmara, que 
barrou o decreto de 'calamidade pú-
blica' na saúde municipal da cidade 
da prefeita em exercício Dina da 
Apae, onde se pretendia a contrata-
ção de uma empresa para executar 
a gestão de atendimento por 180 
dias, enquanto tramita-se com o 
processo de licitação para escolha de 
uma outra em regime convencional. 
Os vereadores, "numa ação de mão 
amiga", decidiram em sua maioria

 transformar 'calamidade em 
emergência', reduzindo assim para 
apenas 90 dias este prazo, colocando 
em risco a iniciativa da atual chefe 
do Executivo com relação a Justiça.

Atos e Fatos
“Tudo que vem da terra 
volta à terra e o que vem 
das águas volta ao mar”

Márcio Meirelles Eclesiástico 40,11

A SINDROME DA 
AMAZONIA

A “síndrome da Amazônia”, 
expressão que o presidente Bol-
sonaro utilizou na última reunião 
do G-20 para explicar a preocu-
pação do mundo sobre a preser-
vação da Amazônia.

Parece-me que a expressão foi 
essa. O importante que respon-
deu a primeira ministra da Ale-
manha e ao presidente da França 
que a Amazônia é um problema 
do país e de que sobrevoou a 
Europa e não viu florestas.

Não viu e não verá! 
Para completar convidou-os 

para uma visita à floresta ama-
zônica.

A verdade é que a Europa des-
truiu suas florestas. A Alemanha 
como a mais industrializada des-
truiu suas florestas como a dos 
países próximos com a famosa 

“chuva ácida” de suas indústrias.
A verdade que o desmatamen-

to na Amazônia é um fato e que 
precisa ser controlada.

Temos recursos tecnológicos. 
mas não financeiros.

O temor da Europa sobre a 
preservação da Amazônia foi 
provocado pelo próprio presiden-
te ao se negar a aceitar os precei-
tos da Cúpula Mundial do Meio 
Ambiente, sem uma informação 
técnica e segura sobre o tema.

De qualquer forma refez a sua 
visão sobre o a questão ambiental 
mundial e no seu estilo reagiu e 
se saiu melhor que o ex-presiden-
te Temer, em Davos, que ouviu 
acusações sobre o desleixo na 
preservação ambiental do país. 
Entrou mudo e saiu calado!

Na verdade, os dois presiden-
tes não se prepararam para de-
fender a posição do país e o que 
já fizemos na questão ambiental. 

Mudez e canelada não resol-
vem a má vontade do mundo na 
questão amazônica. É preciso 
mostrar ação!

A grande verdade é que o 
Brasil, com o agronegócio e a 
sua potencialidade, geram preo-
cupações na Europa que é extre-
mamente protecionista no setor 
agrícola e nos Estados Unidos 
que temem a concorrência dos 
nossos produtos a cada safra 

atingindo uma produtividade 
invejosa.

A questão da preservação está 
intimamente ligada a questão do 
agronegócio, posição que precisa 
ser destruída porque o Brasil é 
um dos países mais eficientes na 
relação agricultura-natureza do 
mundo, revelado por instituições 
sérias americanas.

O Brasil usa menos de 8% das 
suas terras com a lavoura contra 
60% na Índia; Estados Unidos 
18%; a Europa nada a indicar. 
Temos uma cobertura territorial 
de 65% com área verde.

O problema que no país qual-
quer pessoa que tenha a carteira 
de “artista”, ou modelo de passa-
rela e disser que o país está sendo 
destruído pela soja, pela agro-
pecuária causando efeito estufa, 
os frangos com hormônio, estão 
destruindo a mata amazônica, re-

cebem da mídia espaço e até para 
programa matinal gastronômico.

Intencional ou não intencio-
nal, colaboram com os lobbies 
agrícolas americanos que gastam 
milhões de dólares combatendo o 
agronegócio brasileiro com o seu 
lema: “fazendas aqui, floresta 
lá”, traduzindo, não aumentem a 
sua capacidade de produção no 
agronegócio.

Em resumo, o agronegócio 
brasileiro desperta no continente 
americano o receio da concorrên-
cia e no europeu a produção de 
baixo custo de nossos produtos 
agrícolas.

A preservação da natureza 
virou ideologia política, religião, 
dogmas que estão acima da dis-
cussão racional e parece que tem 
de ser obedecido sem o menor 
questionamento.

É preciso aprofundar no co-
nhecimento da questão ambiental 
para ser taxado de defensor do 
agrotóxico, inimigo da alimenta-
ção saudável – sem agrotóxico -, 
capitalista selvagem, grileiro, des-
matador, perseguidor de campone-
ses, cúmplice do trabalho escravo, 
carvoeiro e assim por diante.

Reconheça que desconhece o 
assunto, se informe, e não perca 
o tempo com esta gente.

Lembre-se: o agronegócio 
sustenta economicamente o país!

Palinha
O trabalho de auto-divulgação 

do prefeito Isael Domingues – em 
cima de suas obras e realizações 
frente à Prefeitura de Pinda – em 
suas lives nas redes sociais, tem 
rendido até para seus supostos opo-
sitores, quando faz questão de men-
cionar a autoria dos vereadores nas 
reivindicações, através das emendas 
impositivas.

Carreira solo
Com o inchaço do PSDB de 

Pinda e Rafel Goffi ocupando todo 
espaço com sua pré-candidatura 
a prefeito, a especulação política 
coloca os holofotes sobre Roderley 
Miotto para ver de que forma deverá 
enfrentar a próxima temporada de 
caça aos votos. Ou seja, se migra 
para o PSD a espera de um bom 
convite a vice (quem sabe até de 
Isael), ou aproveita o enxame de 
postulantes ao Legislativo do ninho 
tucano para surfar em mais um 
mandato de vereador...

Cheiro de campanha
Eleitores de Pinda, que presen-

ciaram o vereador Roderley Miotto 
(PSDB) se reunindo recentemente 
com os "notáveis da comunicação de 
Moreira César” e um grupo de viú-
vas políticas, apostam que o empre-
sário está capitaneando apoio para 
possível candidatura a prefeito em 
2020. Para os bons entendedores da 
política local, Miotto dá a entender 
que deve seguir seu mapa eleitoral 
em rota de colisão com o colega de 
partido Rafael Goffi (também tuca-
no), que também sonha em “pular” 
para o comando do Executivo. Fa-
lam ainda, se ele realmente mudar 
de partido, aí, é fato consumado...

O melhor de três
Com a vaga de vice livre para 

disputar a reeleição, o prefeito Dél-
cio Sato já faz um processo seletivo 
entre um possível nome forte de 
seu secretariado, uma liderança de 
destaque da oposição (que sinalizou 
a possibilidade de uma aliança) ou 
‘alguém’ (que já está na mira) que 
reúne carisma, possibilidade de vo-
tos e recursos para compartilhar seu 
próximo mandato frente à Prefeitura 
de Ubatuba.

Curta metragem
Ninguém do mercado político 

de Ubatuba arrisca apostas numa 
eventual aliança do prefeito Sato 
com o ‘saliente’ da Câmara como 
vice, na disputa da reeleição. Parece 
que os ensaios para este filme durou 
pouco, ou melhor, terminou antes de 
virar roteiro de cinema com o sabor 
de moqueca de traíra...

A mala preta
Rola entre os bem informados 

que esta semana tem uma 'mala' 
circulando pelas câmaras do Tribu-
nal de Justiça e, dependendo do seu 
conteúdo, uma facção infecciosa da 
política de Lorena deve comemorar, 
enquanto pessoas de bem ficaram 
ainda mais desapontadas com a 
'justiça', ou melhor, a injustiça...

A cartada final
A cúpula tucana do Estado deve 

decidir o paradeiro do PSDB de 
Lorena nos próximos dias. Nomes 
como dos deputados Eduardo Cury 
somam-se a outros tucanos a favor 
de que o comando do partido perma-
neça na plataforma do prefeito Fabio 
Marcondes - leia-se Dr. Adriano 
Aurélio na presidência, enquanto 
Carlos Sampaio, apoiado do pessoal 
do litoral, busca transferir o coman-
do do PSDB local ao prefeiturável 
Sylvio Ballerini.

Saco sem fundo
A notícia que o prefeito Edson 

Mota teria meios jurídicos eleitorais 

para sustentar sua suposta candi-
datura à reeleição em Cachoeira, 
completando hipoteticamente o 
terceiro mandato consecutivo, não 
empolgou muita gente do cenário 
político, a não ser, é claro, seus asse-
cras mais próximos para saber quem 
seria o eventual vice. Entre os que 
reclamam que a cidade não merece 
tamanho castigo novamente, há os 
que afirmam que falta crédito na 
Justiça para o homem que saiu dos 
rincões de Cunha para fazer fortuna 
na garagem da Prefeitura de Lorena, 
e após mais de 20 anos de comando 
absoluto em Silveiras, mirou seu 
‘aspirador’ para o orçamento de 
Cachoeira, e pelo jeito, gostou ‘do 
que viu’.

‘Casca de banana’
Tornou-se público e notório ao 

mercado político de Aparecida que 
a prefeita em exercício Dina da Apae 
está com sua governabilidade mais 
precária que imagina a vã filosofia 
da Capital Mariana da Fé. Se não 
bastasse a operação lentidão por 
parte do secretariado municipal, os 
vereadores na sessão extraordinária 
passada, abrandaram seu decreto de 
Calamidade Pública na saúde para 
estado de ‘emergência’. Segundo os 
bem informados, o que a induziria a 
chefe do Executivo ao mesmo erro 
do prefeito afastado Ernaldo César 
Marcondes, em contratar uma nova 
empresa para administrar o aten-
dimento público na saúde, sem as 
condições de nomenclatura adequa-
da. Tem gente torcendo para que ele 
escorregue...

Água morna
Circula entre os bem informados 

de Aparecida que os comissionados 
da administração pública – do pri-
meiro ao terceiro escalão – estão 
fazendo ‘cara de paisagem’ à pre-
feita em exercício Dina da Apae, 
possivelmente por temerem a ‘dita-
dura’ do prefeito afastado Ernaldo 
Marcondes. Talvez isto explique a 
lentidão no cumprimento e respostas 
aos pedidos do gabinete interino, e 
transformado a prefeita em quem 
mais mandou nos últimos mandatos. 
Ou seja, manda, manda e ninguém 
obedece – por isso é que está man-
dando muito, mas...

Nova configuração
Se a palavra de ordem para a 

próxima eleição é ter grupo forte, 
os prefeituráveis de Guará se mo-
vimentam atrás dos disponíveis: 
Argus Ranieri busca estruturar seu 
MDB e agora o PTB com o que so-
brou ao seu lado da eleição passada, 
quando disputou com mais de sete 
partidos; Marcus Soliva – leia-se 
João Pita e Márcio Almeida já so-
mam nomes para formatar três gru-
pos fortes; Junior Filippo, percorre 
o trecho com uma lista, tentando 
repor a debandada que sofreu do seu 
extinto clã de postulantes à Câmara. 
Ah! Como novidade da temporada, a 
dupla recém formada Moura Brasil 
e Fabrício Aeronáutica anda dando 
‘ordem unida’ em todos políticos 
com o viés de militar que encontram 
pela frente – buscando um efeito 
‘bolsonariano’. Ainda no empenho 
de ajuste partidário, o PSDB local 
segue ‘enxugando gelo’, enquanto 
espera a definição de quem será a 
estrela dos tucanos desta temporada 
eleitoral, ou se pegam carona de vice 
numa das lideranças em evidência 
– assim mesmo, achando um nome 
no baú de relíquias do partido para 
empolgar algum candidato que se 
preze.

O que muitos querem saber
Em qual agremiação política o 

presidente da Câmara de Guará, 
Celão Coutinho, vai estar na próxi-
ma eleição, uma vez que limitou seu 
espaço do PSD de Junior Filippo, 

quando declarou-se pré-candidato 
a prefeito? Segundo a turma do 
Ponto Chique - o cafezinho mais 
politizado da cidade - a pergunta 
da especulação é pertinente, porque 
dois ‘urutus’ não moram no mesmo 
cupim...

Não convidem para...
...a mesma picanha O 'Tanga 

Frouxa' da política lorenense e o 
'Garganta Profunda' - que agora 
chegou próximo do cofre, princi-
palmente se o assunto for promessas 
não cumpridas e o churrasqueiro for 
o próprio Dr. Tumor!!!

E agora! O que eu vou dizer?
Parece que o filósofo da Câmara 

de Lorena está na saia justa com o 
B.O do filho correndo da Justiça, 
na ação do Ministério Público que 
investiga a ‘farra da jornada de 
trabalho’ entre membros de um 
dos órgãos agregados para o cum-
primento do Estatuto da Criança e 
Adolescente - ECA na cidade. Pior, 
mesmo como investigados ‘confes-
sos’, a turma toda, inclusive o filho 
do ilustre parlamentar, concorre 
nos próximos dias a permanecer na 
boquinha...

“Onde há fumaça”
Buscando contribuir com a Polí-

cia Militar Ambiental, a Prefeitura 
de Ubatuba intensificou suas ações 
de fiscalização contra incêndios cri-
minosos e ocupações irregulares em 
áreas de preservação no município. 
Houve detenção de criminosos por 
queimadas e abrigos ilegais na Mata 
Atlântica, nos bairros Estufa II e 
Sesmaria. Enfim, à ação ordenada 
pelo prefeito Délcio Sato (PSD) 
agradou moradores e ambientalis-
tas, porém, gerou preocupação em 
políticos latifundiários que temem 
que suas “verdades secretas” sejam 
descobertas pela fiscalização.

“Sem dar o cano”
Sofrendo há mais de três déca-

das com alagamentos em Pinda, as 
famílias do Vila Princesa ganharam 
um motivo para comemorarem na 
última semana. Com mão de obra 
própria, a Prefeitura concluiu a mo-
dernização do sistema de drenagem 
do bairro. Após 45 dias trabalho 
duro ordenado pelo prefeito Isael 
Domingues, com implantação de 
novas tubulações e a duplicação 
de bocas de lobo, a população deu 
adeus às inundações na região. Ah! 
Além do Vila Princesa, ao longo 
do ano a equipe de Isael promoveu 
melhorias no sistema de drenagem 
de diversos outros bairros, o que le-
vou a oposição a beira do desespero, 
porque o prefeito está cumprindo 
mais uma de suas promessas de 
campanha, a evitar que a população 
continuasse enfrentando transtornos 
causados por inundações nos pontos 
críticos do município.  

Erro de percurso 
Especuladores de Cachoeira dão 

como favas contadas que o vereador 
Breno Arraya, após um primeiro 
mandato promissor, está passando 
de postulante a prefeito para futuro 
ex-vereador. O descontentamento 
de seus eleitores é porque o ‘garoto 
prodígio’ parece ter esquecido do 
“jogo duro” que desempenhou con-
tra o ex-prefeito João Luiz (que lhe 
garantiu o status de ser o mais votado 
em 2016), para complacência com o 
desgoverno da Motolândia, que po-
derá excluí-lo do quadro a Câmara.

Perguntar não ofende
Sobre a possibilidade de redução 

do número de vereadores de Lorena 
para a próxima legislatura - a bem 
do dinheiro público - alardeado 
inclusive pelo atual presidente nas 
mídias sociais, por que 'ninguém' 
mais está falando sobre o assunto?

"O agronegócio brasileiro desperta 
no continente americano o receio 
da concorrência e no europeu a 

produção de baixo custo de nossos 
produtos agrícolas"
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Ponto em Cachoeira; taxistas e Prefeitura divergem sobre valores

Com proposta de R$ 550 mil, empresa deve ser contratada para gerir atendimentos no município

Câmara altera decreto de Dina, reduz prazo e 
prejudica emergencial na saúde de Aparecida

Rafaela Lourenço
Aparecida

Enquanto os moradores de 
Aparecida aguardam por defi-
nições concretas, a Prefeitura 
se movimenta para acelerar 
o processo de contratação 
emergencial na saúde. Já os 
vereadores, ao alterarem a no-
menclatura “calamidade públi-
ca” para “estado emergencial”, 
diminuíram o prazo necessário 
para a definição municipal.
A Câmara aprovou por unani-

midade o projeto de decreto de 
calamidade pública do Executi-
vo, em sessão extraordinária no 
último dia 5, com uma emenda 
que altera a nomenclatura para 
“estado de emergência”.
“Recebemos o projeto na 

última quarta-feira (3) e os ve-
readores entenderam pela mu-
dança. Entendemos que como 
‘calamidade pública’ a Santa 
Casa não estava trabalhando, 
até porque estava atendendo 
as pessoas. Agora, estamos 
aguardando para saber como 
está esse projeto e o que vão 
mexer”, contou o presidente da 

A prefeita Dina Moreira, que entrou em colisão com a Câmara por decreto de calamidade na saúde

Câmara, Wadê Pedroso (DEM), 
destacando o foco no termo 
“calamidade” como o motivador 
para a votação que alterou a 
proposta da prefeita em exer-
cício Dina Moraes (PDT). “Com 

essa situação, a vice (Dina) 
sendo interina, temos que es-
tudar tudo. Não pode ser tudo 
em cima da hora”, reclamou 
Pedroso.
De acordo com a secretária 

de Saúde de Aparecida, Maria 
Eliane de Moraes, o termo 
“calamidade pública” decre-
tado após o encerramento do 
contrato com a Saec (Sociedade 
Amiga e Esportiva do Jardim 

Copacabana) determinado 
judicialmente, autorizaria um 
prazo máximo de 180 dias 
de contratação de uma nova 
empresa. Neste período, um 
contrato emergencial garan-
tiria o atendimento. Com a 
alteração realizada pelos verea-
dores, a Prefeitura terá apenas 
noventa dias de emergencial, 
o que colocaria em risco o 
tempo necessário para uma 
licitação, que tem prazo de 
noventa dias, mas com o risco 
de contestação de resultados e 
prorrogação por mais noventa 
dias, ou seja, 180. 
Com o prazo reduzido, o 

Executivo terá que projetar a 
contratação se esquivando de 
possíveis impugnações.
Três empresas participaram 

do processo emergencial, ini-
ciado em abril, e o Instituto 
Lagus, que ofereceu a melhor 
proposta, no valor de R$ 550 
mil, deve ser a contratado. 
“O rito normal acontece em 
noventa dias. O que poderia 
acontecer nesse meio é algum 
tipo de impugnação, alguma 
empresa que discorda, que 

entra com recurso, isso vai 
atrasando o processo. Vamos 
fazer um TAC (Termo de Ajuste 
de Conduta) com o Ministério 
Público, que vai acompanhar 
todo esse processo regular”, 
comentou Eliane sobre o pro-
cesso licitatório da Organiza-
ção Social. 
Os moradores e turistas que 

precisarem de atendimento 
médico podem passar pelo 
Pronto Atendimento que segue 
com funcionamento normal, 
mas a Farmácia Municipal e as 
ESF’s (Estratégia Saúde da Fa-
mília) estão com atendimentos 
parciais, com apenas agentes 
comunitários de saúde. 
Eliane Moraes enfatizou os 

atendimentos prejudicados 
como do Capes, Centro de 
Especialidades Odontológicas 
e Fisioterapia, que seguem 
paralisados sem profissionais 
terceirizados. “Atendemos tam-
bém dois municípios, Roseira e 
Potim. Tem toda essa gama do 
turismo, e além de toda essa 
assistência da Atenção Básica, 
recebemos pessoas de todo o 
Brasil”, lembrou.

Por tratamento de esgoto, Soliva pode assinar 
novo aditivo com a Guaratinguetá Saneamento
Prefeito estuda proposta da empresa, que pede mais cinco anos para concluir meta de acordo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Estacionado em 29%, o 
tratamento do esgoto de Gua-
ratinguetá pode ganhar um 
novo capítulo nas próximas 
semanas. Em entrevista ao 
Jornal Atos, o prefeito Mar-
cus Soliva (PSB) confirmou a 
possibilidade da assinatura 
de um novo aditivo com a 
Guaratinguetá Saneamento 
(antiga CAB) para a conclu-
são da melhoria no esgoto 
do município, além da pror-
rogação do contrato por mais 
cinco anos.
De acordo com Soliva, a 

proposta foi encaminhada 
pela direção da empresa à 
Prefeitura em uma reunião 
na última semana. O encon-
tro contou com a presença 

do promotor de Justiça de 
Guaratinguetá, Ricardo Si-
mili, o presidente da Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos de Guaratingue-
tá), Luciano Passoni, além de 
representantes da empresa e 
da Prefeitura.
Entre as ofertas feitas pela 

empresa estava o prolonga-
mento do contrato entre as 
partes por mais 15 anos. O 
pedido foi descartado ime-
diatamente pelo chefe do 
Executivo. Seguindo o con-
trato, a Guaratinguetá Sane-
amento precisa tratar 100% 
do esgoto do município até 
2020. Numa contraproposta, 
a empresa pediu que o prazo 
fosse ampliado para 2025. A 
segunda pedida poderá ser 
aceita. "Até cinco anos a gen-
te admite conversar. Passou 
de cinco, não tem jeito, não 

dá para aceitar", destacou o 
prefeito. 
O aditivo, segundo Soliva, 

seria de 95% do valor líqui-
do arrecadado pela Saeg 
referente ao tratamento 
do esgoto. Esse percentu-
al poderá ser repassado à 
Guaratinguetá Saneamento 
para que a empresa volte 
a prestar o serviço ao mu-
nicípio. "Esse é um cálculo 
que estamos fazendo com 
eles (empresa), pois não tem 
como dar resultado negativo 
com essa conta. 95% do que 
arrecadar de taxa de esgoto, 
já deduzido o imposto, é re-
passado. Se arrecadar R$1 
milhão, você reduz 9,5% e 
paga R$ 905 mil. O que arre-
cadar menos, vai abaixando", 
explicou.
Sobre os pagamentos blo-

queados à Guaratinguetá Sa-

neamento, o prefeito afirmou 
que negocia a liberação dos 
recursos após a assinatura 
do aditivo. Atualmente, o 
montante congelado é de 
R$ 11 milhões. "Como não 
foi feito investimento na 
evolução, eles receberiam 
metade desse valor através 
de um acordo", afirmou.
A avaliação feita pela Fun-

dação Getúlio Vargas - do 
contrato entre a Prefeitura, 
a Saeg e a CAB (Companhia 
de Águas do Brasil), de 2008, 
e os aditivos assinados anos 
depois - também foi cita-
da pelo prefeito. Segundo 
Soliva, a direção da Guara-
tinguetá Saneamento reco-
nhece que há uma dívida 
de R$8 milhões da empresa 
com a Saeg. Para o chefe do 
Executivo, a ideia inicial é 
abater o valor dos futuros 

pagamentos que a Saeg fizer 
à empresa.
As lideranças da Prefeitura 

e da Guaratinguetá Sanea-

mento vão se reunir nova-
mente ainda neste mês para 
ajustar as propostas feitas 
no último encontro. Mesmo 
com a possibilidade da assi-
natura do novo aditivo, Soliva 
não descartou uma segunda 
opção para o tratamento do 
esgoto. A Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo) corre 
por fora como 'plano B', 
caso não haja acordo com a 
Guaratinguetá Saneamento.

NOTA À IMPRENSA
A Guaratinguetá Saneamento esclarece que, em 

reunião realizada na última semana com represen-
tantes da Prefeitura, SAEG e Ministério Público, foram 
discutidos diversos pontos acerca do contrato da 
Guaratinguetá Saneamento na cidade e do segundo 
aditivo que está em fase de construção, entre eles a 
viabilidade de extensão por mais cinco anos da Parce-
ria Público-Privada, que hoje está prevista para término 
em 2038. O objetivo dessa possível alternativa seria 
ajudar a reduzir um desequilíbrio contratual futuro.

Outro ponto que foi abordado e está sendo estudado 
por todos os envolvidos é a definição de 2025 como 
prazo para a universalização do tratamento de esgoto 
em Guaratinguetá.

Serviços de tecnologias de transportes como Uber e 99 já atuam na cidade e preocupa setor; audiência tem baixa procura

Para competir com aplicativos, taxistas pedem redução 
na tabela de valores da tarifa em Cachoeira Paulista

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista

Um grupo de taxistas de 
Cachoeira Paulista solicitou 
na Prefeitura uma redução na 
tabela do valor cobrado nas 
viagens. Eles temem a dificul-
dade com os valores cobrados 
por aplicativos de transporte 
privado, como o Uber, recém 
chegado à cidade. O pedido 
gerou polêmica junto a outros 
membros da associação, que 
fizeram abaixo-assinado para 
reverter a medida.
A solicitação da mudança do 

valor foi feita em uma reunião 
no último dia 5, na Câmara, 
entre a secretária de Negócios 
Jurídicos, Gisely Fernandes, e 
nove taxistas. Eles argumenta-
ram que devido à concorrência 
de aplicativos de transportes 
como o Uber e o 99, o valor de 
tarifa inicial deveria sofrer uma 
redução de R$ 15 para R$ 10. 
“Nós tínhamos uma tabela que 
foi de 2018, mas agora com a 
questão do Uber, eles solicita-
ram uma reunião para diminuir 

o valor da tarifa. Com base 
nisso, nós fizemos um decreto 
abaixando o preço, mas essa 
reunião aconteceu com uma 
pequena parcela dos taxistas, 
menos de 10% compareceu, 
quem esteve presente optou 
para que fosse reduzido o va-
lor”, esclareceu Gisely.
Segundo o presidente da 

Associação de Taxistas de 
Transporte para Passageiros 
Municipal e Turístico de Cacho-
eira Paulista, Sebastião Augusto 
dos Santos, pontos de taxistas 
não foram informados sobre 
a reunião, o que em outras 
gestões era feito através de 
um ofício encaminhado pelo 
secretário de Trânsito. “Houve 
sim uma reunião, inclusive a Gi-
sely falou que todos os taxistas 
foram avisados, mas não fomos, 
nós temos uma média de 13 
pontos de táxis. Essa reunião 
que fizeram na Câmara foram 
solicitados dois pontos de táxis, 
desses, foram nove pessoas. 
Fazer uma reunião com nove 
taxistas e tomar uma decisão 
não está certo”, criticou.
Na reunião, ficou definido 

o valor de R$ 10, mas em 
seguida, 77 taxistas fizeram 
abaixo-assinado para reverter 
a situação. “Na mesma semana 
da reunião, os taxistas fizeram 
um pedido para o prefeito 
Edson Mota (PR) para que vol-
tasse a tabela anterior. Por 
essa razão, conversando com 
o prefeito, ele opinou por fazer 
uma tabela com valor máximo 
a ser cobrado, considerando os 
aplicativos, que de fato já estão 
ativos no nosso município”, 
explicou a secretária.
O novo valor a ser cobrado 

como um “teto de tarifa”, que 
não poderá ser ultrapassado, 
terá o valor de R$ 15 para 
o dia e R$ 20 para noite. Os 
aplicativos Uber, e 99 já estão 
operando no município. A Pre-
feitura elabora um projeto de 
lei para regulamentar o serviço 
na cidade.

Recadastramento - A Pre-
feitura solicitou dos taxistas 
inscritos no Cadastro Fiscal 
do Município, que ainda não 
efetuaram a atualização, a 
apresentação dos dados cadas-
trais junto ao Setor Jurídico, de 

segunda a sexta-feira, das 13h 
às 16h30.
O município conta com cerca 

de 140 taxistas, sendo 115 ca-

dastrados. “O recadastramento 
precisa ser feito anualmente, e 
desde que a gestão Edson Mota 
assumiu nós identificamos que 

os taxistas não fazem esse pro-
cedimento. Nós recebemos mui-
tas reclamações de moradores 
e turistas, que muitas das vezes 
os motoristas desrespeitam 
as tabelas, cobram além dos 
valores. Estamos com fotos 
desatualizadas, alguns veículos 
que não passam pela vistoria 
anual, então esse recadastra-
mento é como uma garantia 
aos moradores e turistas”, 
esclareceu Gisely.
Para efetuar o recadastra-

mento, os motoristas devem 
apresentar RG, CNH, compro-
vante de pagamento do ISS e 
alvará; certificado de registro 
e licenciamento do veículo em 
nome do autorizatário; atesta-
do de antecedentes criminais 
recente – expedido até trinta 
dias; duas fotos 3×4 recentes; 
comprovante de residência do 
município (mínimo de 6 meses) 
e cópia do DPVat.
A Prefeitura fica à avenida 

Coronel Domiciano, nº 92, no 
Centro. A lista completa com os 
nomes dos taxistas irregulares 
está no site da Prefeitura, ca-
choeirapaulista.sp.gov.br.

Fotos: Jéssica Dias

Fotos: Leandro Oliveira
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Reunião entre Estado e prefeitos 
aborda Plano de Manejo do Litoral

Da Redação
Região

Os quatro municípios do 
Litoral Norte participaram 
na última quarta-feira de 
uma reunião com represen-
tantes do Sima (Secretaria 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente). Eles debateram 
o Plano de Manejo da Área 
de Proteção Ambiental Mari-
nha do Litoral Norte, criada 
em 2008. Discutido desde 
2012 o plano foi intensifi-
cado na tentativa de imple-
mentação ainda neste ano.
O prefeito de Ubatuba, 

Délcio José Sato (PSD), e 

os secretários de Meio Am-
biente, Guilherme Adolpho; 
e adjunta de Pesca e Agri-
cultura, Paula Bonjorno, 
representaram a cidade no 
encontro.
A reunião contou ainda 

com a participação do sub-
secretário de Meio Ambien-
te da Sima, Eduardo Trani; a 
assistente técnica Lie Shita-
ra Schutzer; o coordenador 
de Planejamento Ambiental, 
Gil Scatena; o diretor execu-
tivo da Fundação Florestal, 
Rodrigo Levkovicz; o diretor 
adjunto do Litoral Norte, 
Diego Hernandes Rodri-
gues Laranja; e o gestor da 

Área de Proteção Ambiental 
Marinha do Litoral Norte, 
Márcio José dos Santos.
A proposta é regulamen-

tar as áreas de atividades 
como pesca, maricultu-
ra, produção de algas e 
mergulho. O plano prevê 
ainda a regulação de zonas 
turísticas como a Ilha das 
Couves, em Ubatuba, área 
que pertence à União, mas 
por meio do manejo teria 
controle estadual maior das 
atividades turísticas.
O secretário estadual 

de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Marcos Penido, 
destacou que o Estado tem 

ampliado o diálogo na busca 
de apoio pela aprovação. 
“Este plano de manejo é 
fundamental para garan-
tir a proteção de nossas 
áreas e o desenvolvimento 
sustentável. Não podemos 
esperar mais, este assunto 
é urgente”.
O projeto segue em de-

bate. Estado e municípios 
definiram novas reuniões 
em prefeituras, além de au-
diências públicas e oficinas. 
A expectativa é que o texto 
final seja encaminhado para 
deliberação do Consema 
(Conselho Estadual do Meio 
Ambiente) até dezembro.

Município e PM tentam evitar queimadas e ocupações irregulares; dois são detidos próximos ao Rio Acaraú

Depois de incêndio criminoso, Ubatuba 
reforça segurança em áreas de preservação

Lucas Barbosa
Ubatuba

Buscando impedir incên-
dios criminosos em áreas 
de preservação ambiental 
de Ubatuba, a Prefeitura 

intensificou neste mês as 
ações de fiscalização em 
pontos estratégicos. Con-
tando com o apoio de mo-
radores, agentes municipais 
detiveram dois homens, na 
última semana, acusados de 

participarem de queimadas 
e ocupações irregulares. 
Com um território de 

712 km², Ubatuba possui 
83% de seu terreno, que 
corresponde a quase 590 
km², pertencente ao Parque 

Fotos: Divulgação Polícia Ambiental

Área atingida por queimada em Ubatuba; Polícia Ambiental reforça atenção para evitar novos casos

Estadual da Serra do Mar, 
criado em 1977 para prote-
ger as áreas de vegetação de 
Mata Atlântica.
Apesar das políticas esta-

dual e municipal de preser-
vação, Ubatuba tem registra-
do queimadas em regiões de 
APP (Área de Preservação 
Permanente).
Tentando contribuir com 

o trabalho da Polícia Militar 
Ambiental na coibição das 
práticas criminosas, agen-
tes da secretaria de Meio 
Ambiente, Defesa Civil e a 
Guarda Civil Municipal rea-
lizam operações integradas 
em trechos estratégicos da 
cidade.
No último dia 3, os servido-

res municipais receberam a 
denúncia sobre um incêndio 
criminoso em um ponto de 
preservação que fica entre 

os bairros Estufa 2 e Sesma-
ria. Apesar de não integrar 
o Parque Estadual da Serra 
do Mar, o local possui um 
vasto trecho de vegetação 
de Mata Atlântica, que fica 
às margens do rio Acaraú.
Acionado, o Corpo de Bom-

beiros conseguiu conter as 
chamas. 
Já no dia seguinte, uma 

operação integrada entre a 
Guarda Municipal e a Defesa 
Civil flagrou dois integrantes 
de uma ocupação clandes-
tina próximos à área que 
foi queimada.  “A dupla foi 
detida e encaminhada ao 
Distrito Policial de Ubatuba. 
A Polícia Civil está investi-
gando o que estas pessoas 
estavam planejando com 
esta ocupação e se tem mais 
envolvidos. Infelizmente o 
incêndio atingiu uma grande 

área, afetando diversas árvo-
res nativas. Esta queimada 
foi a maior registrada em 
2019, e faremos o possível 
para auxiliar a Polícia Am-
biental evitar novos casos”, 
explicou o chefe de seção da 
secretaria de Meio Ambien-
te, Antônio Carlos Custódio.
Mesmo liberados após 

prestarem depoimentos, os 
dois homens responderão 
por crime ambiental, po-
dendo ser condenados ao 
pagamento de multas ou até 
mesmo cumprirem de 3 a 6 
anos de prisão. 
Além das forças munici-

pais, a Polícia Militar Am-
biental reforçou na última 
semana o patrulhamento 
na região de mata entre os 
bairros Estufa 2 e Sesmaria, 
local do crime na última 
semana.

Sistema tem início previsto para próxima semana; investimento chega a R$ 30 mil

Lorena investe em câmera corporal 
para auxílio dos guardas municipais

Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena inves-
tiu em mais um equipamento 
para tentar inibir a crimina-
lidade. A câmera corporal 
será acoplada aos coletes dos 
guardas civis, dando a possi-
bilidade de visualizar as ações 
dos agentes em tempo real na 
sede da secretaria de Seguran-
ça Pública.
A princípio, a Prefeitura in-

vestiu R$ 10 mil na aquisição 
de uma câmera corporal. O 
equipamento começa operar 

na próxima semana e deve ser 
conectado a um chip de celular 
para serem feitas gravações 
e fotos.
Segundo o secretário da 

pasta, Carlos Adriany Lescu-
ra, após fazer o teste com o 
equipamento, se atender a 
expectativa do munícipio, a 
cidade vai investir em mais 
câmeras. “Estamos estudando 
o funcionamento da câmera. 
Sexta-feira veio um pessoal de 
São José dos Campos passar 
as instruções de como operar. 
O guarda vai trabalhar com 
ela o dia todo. Se o agente vê 

a necessidade de gravar, ele 
aciona a opção na própria 
câmera”.
Outro investimento que 

busca inibir a criminalidade 
na cidade foi a instalação do 
videomonitoramento. Com 
cerca de R$ 20 mil, as câme-
ras estão instaladas na praça 
doutor Arnolfo Azevedo, a Pra-
ça Principal. A GCM (Guarda 
Civil Municipal) será respon-
sável pelo monitoramento do 
local, que tem a expectativa de 
ampliação para outros pontos 
da cidade.
A Praça Principal realiza 

shows, eventos e tem grande 
aglomeração de jovens duran-
te as noites de domingo.
Uma das câmeras está posi-

cionada para gravar boa parte 
do Calçadão Arthur Ballerini, 
também no Centro. Lescura 
ressaltou ainda que o Calçadão, 
por não ter a disponibilidade 
de passagem de carros, se 
torna um local propício a atos 
ilícitos, e que com o videomo-
nitoramento, possíveis crimes 
poderão ser inibidos.
A expectativa é de que o 

sistema comece operar na 
próxima semana.

Fotos: Divulgação PML

Câmera adquirida pela Prefeitura para auxiliar na identificação e atenção contra ação de criminosos em Lorena; GCM segue reforçada

Abusador sexual é 
capturado após missa 
em Cachoeira Paulista

Da Redação
Cachopeira Paulista

Condenado por abusar 
sexualmente de menores 
de idade no Mato Grosso 
do Sul, um professor de 48 
anos foi capturado na noite 
da última terça-feira, em 
Cachoeira Paulista.
De acordo com o boletim 

de ocorrência, o crimino-
so assistia uma missa no 
Santuário Pai das Mise-
ricórdias, pertencente à 
comunidade Canção Nova, 
quando foi reconhecido por 
um dos fiéis.
Acionadas, as polícias 

Civil e Militar capturaram o 
foragido da Justiça na saída 

do templo religioso.
Após prestar depoimento 

em Cachoeira, o homem foi 
encaminhado à Cadeia Públi-
ca de Lorena, onde aguarda 
transferência para o sistema 
prisional do Mato Grosso Sul. 
O professor era procurado 

desde 26 de julho, quando 
foi condenado à prisão após 
abusar sexualmente de cin-
co adolescentes em Ponta 
Porã-MS.
Fingindo ser terapeuta, o 

criminoso atraia as menores 
de idades para sua casa, 
afirmando que realizaria 
massagens utilizando pedras 
místicas.  Durante o falso tra-
tamento, o homem cometia 
os abusos.

Menores são flagrados 
traficando crack e 
maconha em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

Dois adolescentes foram 
apreendidos por tráfico de 
drogas na tarde da última 
quarta-feira, no bairro San-
ta Luzia, em Guaratinguetá. 
Segundo a Polícia Militar, 

uma equipe patrulhava a 
rua Ronaldo de Souza, quan-
do suspeitou da atitude 
dos menores de idade, que 

estavam parados em uma 
esquina. Na abordagem, os 
PM’s apreenderam 88 por-
ções de maconha e 5 pedras 
de crack. 
A dupla, que possuí pas-

sagens recentes por tráfico 
de drogas e furtos, foi enca-
minhada ao Distrito Policial 
de Guaratinguetá. Após seus 
responsáveis assinarem ter-
mos circunstanciais, os ado-
lescentes foram liberados.  

Visitante presa com drogas 
em presídio de Potim 

Da Redação
Potim

Durante fiscalização de 
rotina, agentes de segurança 
da Penitenciária de Potim, a 
P2, flagraram no último final 
de semana uma jovem de 20 
anos tentando entrar na uni-
dade com porções de cocaína 
e maconha escondidas.
De acordo com a SAP (Se-

cretaria de Administração 
Penitenciária), os agentes 
vistoriavam um grupo de fa-

miliares de detentos no último 
sábado, quando suspeitaram 
do nervosismo de uma mulher, 
que visitaria o marido.
Durante revista minuciosa, 

seguranças femininas encon-
traram drogas escondidas no 
sutiã da jovem. Os dois invó-
lucros armazenavam cerca 
de 126 gramas de cocaína e 
6 gramas de maconha.
A criminosa foi presa em 

flagrante por tráfico de drogas, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.
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Comunidades receberão programas de complementação educacional; 
“histórias dos povos” deve ser inserida na rede pública no próximo ano

Parceria entre Prefeitura e 
Unesp beneficia indígenas 
e quilombolas em Ubatuba

Lucas Barbosa
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
firmou na última semana 
um acordo de cooperação 
técnica com a Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho) para 
o desenvolvimento de ações 
educacionais nas comuni-
dades caiçaras, indígenas e 
quilombolas da cidade. Com 
o objetivo de reforçar sua 
identidade cultural, o muni-
cípio estuda implantar aulas 
com a história de seus povos 
formadores na rede pública 
de ensino.
A celebração do convênio 

entre o prefeito Délcio Sato 
(PSD) e o professor represen-
tante da Unesp, Dagoberto 
José Fonseca, ocorreu após 
a cerimônia de abertura do 

Encontro de Gestão Social, 
no último dia 4, no Rancho 
Texas, no bairro da Figueira. 
Organizado através de uma 
parceria entre o poder públi-
co e diversas organizações 
sociais, o evento discutiu o 
funcionamento das leis de 
incentivo e as formas que as 
entidades sem fins lucrativos 
podem captar recursos para 
o desenvolvimento de ações 
nas áreas da cultura, comu-
nicação, esportes e turismo.
Segundo a atual gestão 

municipal, o acordo de co-
operação técnica prevê que 
a partir do ano que vem 
serão oferecidos cursos de 
educação continuada (pro-
gramas de complementação 
educacional) aos membros de 
comunidades caiçaras, indí-
genas e quilombolas do mu-
nicípio. Além de elevar o grau 

de instrução dos moradores, 
a medida disponibilizará 
cursos profissionalizantes.
O convênio, que promo-

verá simpósios culturais, 
possibilitará também que 
sejam inseridos na grade 
curricular da rede pública 
de ensino matérias sobre os 
povos africanos, caiçaras e 
indígenas. A expectativa é 
iniciar a atividade até o fim 
do ano.
Com a parceria, os estudan-

tes da rede pública poderão 
ter vivências de intercâmbio 
nas comunidades, através de 
troca de cartas e visitações, 
reforçando o sentimento 
de identidade cultural do 
município.
Além da Prefeitura e da 

Unesp, colaborarão com o 
programa a AGCip (Associa-
ção de Gestão Cultural no In-

terior Paulista) e o Consórcio 
Intermunicipal Culturando.
Comunidades – Formados 

no século 19 e abrigando 
atualmente cerca de duzen-
tas famílias de parentes de 
afrodescendentes que foram 
escravizados, Ubatuba conta 
com quatro comunidades 
quilombolas, a Caçandoca, 
Camburi, Picinguaba e Sertão 
do Itamambuca.
Já as quase trinta famílias 

indígenas, de origem Tupi-
-Guarani e Guarani, ocupam 
as aldeias Renascer, no Pico 
do Corcovado, e a Boa Vista, 
no Sertão do Promirim.
Os locais são abertos à 

visitação pública através de 
agendamentos, e contam 
com postos de saúde e es-
colas de educação infantil e 
EJA (Educação de Jovens e 
Adultos).

Detentos do semiaberto 
são capturados depois de 
tentativa de fuga em Potim

Da Redação
Guaratinguetá

A Polícia Ambiental de Gua-
ratinguetá capturou quatros 
detentos do semiaberto da 
Penitenciaria 1 de Potim, na 
tarde da última quinta-feira. 
Eles tentarem fugir enquan-
to faziam a pintura de uma 
escola no bairro guaratin-
guetaense do Pingo de Ouro.
De acordo com a polícia, o 

grupo estava na escola Clo-
tilde Ayello Rocha, que faz 
parte do projeto de ressocia-
lização de presos em regime 

semiaberto.
Eles foram vistos na rua 

João Hasmann, por mora-
dores que informaram a 
polícia. O caso aconteceu 
por volta das 14h. 
Recapturados, os presi-

diários perderão o direito 
ao regime semiaberto e ao 
trabalho fora da unidade, 
ficando isolados em cela 
disciplinar.
Um processo administra-

tivo interno foi aberto. A 
ocorrência foi registrada 
na delegacia de Potim e os 
quatro voltaram à prisão.

Polícia resgata pássaros 
silvestres em Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

A Polícia Militar Ambiental 
resgatou 14 aves silvestres 
de um cativeiro irregular, na 
manhã da última terça-feira, 
em Cruzeiro.
Segundo o boletim de ocor-

rência, PM’s patrulhavam o 
bairro Vila Biondi, quando 
se depararam com diversas 
gaiolas, vazias, no muro de 
uma casa. Acionados, os 

policiais ambientais reali-
zaram uma fiscalização no 
imóvel, onde foram locali-
zados pássaros das espécies 
papa-capim-de-coleira e 
trinca-ferro.
O proprietário do ca-

tiveiro, que responderá 
em liberdade por crime 
ambiental, foi multado em 
R$7 mil. As aves resgatadas 
foram levadas para o Cen-
tro de Triagem de Animais 
Silvestres.

Criminoso é capturado 
dentro de ônibus em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

Um foragido da Justiça foi 
capturado pela Polícia Militar 
no interior de um ônibus, 
na última quinta-feira, no 
distrito de Moreira César, em 
Pindamonhangaba.
De acordo com a PM, a 

corporação realizava abor-
dagens de rotina na estrada 
Abel Fabricio Dias, a SP-62, 

quando ordenou a parada 
do transporte coletivo.
Ao checar a documentação 

dos passageiros, os PM’s 
descobriram que um deles 
era condenado pelo crime de 
tráfico de drogas. Apesar de 
negar que estava foragido, o 
criminoso foi encaminhado 
ao 1° Distrito Policial de 
Pindamonhangaba, perma-
necendo à disposição da 
Justiça.

Dupla é presa por tráfico 
de drogas em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

Dois homens foram presos 
após serem flagrados trafican-
do entorpecentes, na manhã 
da última quarta-feira, em 
Ubatuba.
Segundo o boletim de ocor-

rência, policiais militares 
patrulhavam o bairro Pedreira 
Alta, quando se depararam 
com a dupla em um local co-
nhecido como ponto de venda 

de entorpecentes. Perceben-
do a aproximação da viatura, 
os suspeitos tentaram correr, 
mas foram capturados.
Na abordagem foram loca-

lizadas 87 pedras de crack, 
65 cápsulas de cocaína e 
um caderno com anotações 
do tráfico.
Os criminosos foram con-

duzidos ao Distrito Policial 
de Ubatuba, onde aguardam 
transferência para algum 
presidio da região.

O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, participa de lançamento de parceria que garantiu acordo por cooperação para ações de identidade cultural

Ação atende antiga reivindicação do Jardim Princesa; seis bairros são beneficiados

Pindamonhangaba avança em obras 
de drenagem para conter alagamentos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Dando continuidade ao 
processo de modernização 
do sistema de drenagem 
de Pindamonhangaba, a 
Prefeitura concluiu na úl-
tima semana as obras de 
melhorias no bairro Jardim 
Princesa. Após 45 dias de 
serviço, o município   tenta 
evitar que os moradores do 
local sofram com novos ala-
gamentos em dias de fortes 
chuvas.
Cansadas de conviverem 

com os transtornos causados 
por inundações, as famílias 
do Jardim Princesa cobram 
há mais de três décadas uma 
solução do poder público 
para a falta de estrutura do 
sistema de captação e vazão 
de águas pluviais (provenien-
tes da chuva).
Atendendo à reinvindica-

ção da população, a Prefeitu-
ra iniciou em 27 de maio um 
plano de ações de melhorias 
no sistema de drenagem 
do bairro. Contando com 
materiais e mão de obra 
próprias, realizou a dupli-
cação de bocas de lobo e a 
substituição das tubulações 
da rua José Murilo Monteiro, 
via que registrava os pontos 

mais críticos de alagamentos. 
Após esta etapa, foi feita a 
recomposição do solo com 
massa asfáltica no último 
dia 6.
“O Jardim Princesa enfren-

tava este grave problema his-
tórico, pois sua tubulação era 
inadequada, prejudicando 
a vazão das águas pluviais.  
Certamente essa moderniza-
ção contribuirá para que os 
moradores tenham uma me-
lhor qualidade de vida, não 

se preocupando mais toda 
vez que começar a chover”, 
explicou a secretária de In-
fraestrutura e Planejamento 
Urbano, Marcela Franco.
Marcela ressaltou que não 

é possível estimar o valor 
investido nas obras, já que 
elas contaram com materiais 
próprios e o trabalho de ser-
vidores municipais. Lembrou 
que a ação no Jardim Prince-
sa fez parte de um cronogra-
ma de obras de adequação 

do sistema de drenagem da 
cidade, que viabilizou me-
lhorias nos bairros Alto do 
Tabau, Araretama, Bela Vista, 
Jardim Boa Vista, Vila Prado 
e Parque São Domingos.
Segundo a secretária, fo-

ram iniciados na última 
semana os estudos para a 
definição de quais os próxi-
mos pontos da cidade e do 
distrito de Moreira César que 
serão beneficiados por novas 
etapas da ação.

Obra de drenagem da Prefeitura de Pinda; cidade investe para evitar novos problemas com chuvas

Com R$ 190 mil, academia 
do CSU ganha revitalização

Da Redação
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
iniciará uma nova obra no 
CSU (Centro Social Urbano) 
nesta semana. Com um inves-
timento de aproximadamente 
R$ 190 mil, a academia rece-
berá melhorias estruturais e 
novos equipamentos. O local 
seguirá interditado por cerca 
de trinta dias. 
Além da revitalização da 

quadra poliesportiva que se-
gue em andamento com um 
investimento de R$80.926,98, 
a reforma da academia ini-
ciará nesta segunda-feira.  O 
local receberá R$ 90.256,65 
para a manutenção predial 
com a troca de pisos, pintura 
interna e externa, reparos 
na rede elétrica, troca da 
atual iluminação, vidros das 
esquadrias e instalação de 
ventiladores e espelhos. Já 
a modernização de equipa-

mentos para musculação 
contará com R$99.491,59, 
recursos provenientes dos 
cofres públicos.
De acordo com a Prefeitu-

ra, o prazo para a conclusão 
das obras é de trinta dias, 
tempo em que o local estará 
interditado aos moradores. 
As aulas de zumba realiza-
das no mesmo ambiente 
serão realocadas para outro 
espaço do CSU, ainda não 
divulgado pela assessoria 
municipal.

Investimentos – Desde 
2018, o centro social rece-
beu melhorias no esporte e 
infraestrutura como novos 
vestiários, iluminação do 
campo de futebol e reati-
vação do aquecimento do 
complexo aquático.
Áreas que também rece-

beram investimentos foram 
as quadras de tênis, beach 
soccer (futebol de areia) e 
pista de skate.

Fotos: Divulgação PMU

Fotos: Divulgação PMP
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Projeto social tenta custear viagem para torneio sul-americano; baile beneficente no próximo dia 2, no CCL 

Bicampeão paulista, Família Futsal realiza 
evento de arrecadação de fundos em Lorena

Lucas Barbosa
Lorena 

Após sangrar-se bicampeão 
do Campeonato Metropoli-
tano Paulista, no fim junho, 
o Instituto Família Futsal de 
Lorena realizará um evento 
beneficente em agosto bus-
cando arrecadar recursos 
para custear as viagens do 
time, que disputará torneios 
nacionais e internacionais 
até o fim do ano. Criado em 
2012, o projeto social atende 
gratuitamente cerca de cem 
jovens de baixa renda no 
bairro do São Roque.
Fundado e comandado 

pelo educador físico Rodolfo 
Zanin, 27 anos, o Instituto 
Família Futsal oferece sema-
nalmente treinamentos teóri-
cos e práticos da modalidade 
a crianças e adolescentes de 
6 a 17 anos, na quadra mu-
nicipal do São Roque. Além 
de Lorena, o projeto atende 
jovens de Aparecida, Canas, 
Cachoeira Paulista, Cruzeiro 
e Guaratinguetá.     
Durante sua trajetória de 

quase sete anos, além de reve-
lar talentos, o Família Futsal 

coleciona resultados expres-
sivos em competições regio-
nais e estaduais. A principal 
conquista é o bicampeonato 
Metropolitano Paulista na 
categoria sub-16 anos, sendo 
o primeiro conquistado em 
2018 e o segundo no último 
dia 22, em São Paulo. 
A equipe lorenense alcan-

çou o lugar mais alto do 
pódio após derrotar na final o 
Ômega Futsal de Santo André 
por 7 a 6. Em jogo emocio-
nante, o   Família Futsal, que 
estava perdendo por 6 a 3, 
conseguiu virar o placar na 
última etapa da partida. A 
competição, organizada pela 
Federação Paulista de Futsal, 
contou com 26 times.
Após o título, o Família Fut-

sal se prepara para disputar 
a 17ª Supercopa América de 
Fustal, que será realizada a 
partir de 23 de julho, em Bal-
neário Camboriú, em Santa 
Catarina. O torneio contará 
com a participação de times 
tradicionais como Athético 
Paranaense, Botafogo, Coriti-
ba, Goiás, Flamengo, Náutico, 
Santos, Sport, Paysandu, 
Paraná Clube e Remo.

Além das equipes nacio-
nais, também disputarão o 
torneio equipes da Argentina, 
Chile, Colômbia e Estados 
Unidos.
Para angariar recursos 

para o custeio da viagem à 
Santa Catarina e de outras 
competições neste segundo 
semestre, como a Copa do 
Brasil. no Rio de Janeiro, o 
projeto social realizará um 
baile beneficente no pró-
ximo dia 2 no CCL (Clube 
Comercial de Lorena). Com a 
apresentação da banda Alpha 
Vale, o evento contará com os 
ingressos a R$ 15, podendo 
ser adquiridos na entrada da 
festa ou no ginásio do bairro 
São Roque, que fica à rua 
Capitão Leovigildo Areco. “Es-
peramos contar com o apoio 
da população neste evento 
para podermos ter condições 
de participar destes grandes 
campeonatos, representan-
do o nome de Lorena da 
melhor maneira possível. 
Nossos atletas estão muito 
motivados, principalmente 
pela equipe ser a primeira 
da cidade a participar de 
um torneio sul-americano 

tão expressivo. Nosso obje-
tivo continua sendo que as 
crianças tenham um futuro 
melhor através do esporte”, 
explicou Zanin.

Apoio – Os interessados 
em conhecerem ou colabo-
rarem com o Instituto Fa-
mília Futsal, que mantém-se 
financeiramente através de 

rifas, doações e patrocínios 
esporádicos, devem entrar 
em contato com a direção 
do projeto social através do 
contato (12) 99151-2392.

Corinthians Máster faz amistosos 
beneficente neste sábado em Silveiras

Da Redação
Silveiras

O torcedor corintiano e o 
amante do futebol antigo tem 
uma oportunidade de matar 
a saudade de antigos ídolos 
do Timão. A equipe máster 
do Corinthians joga neste 
sábado, a partir das 11h, com 

o Silveiras Futebol Clube.
A partida beneficente será 

realizada no estádio munici-
pal Tropeirão, com entrada 
de um quilo de alimento não 
perecível.
Em campo, ídolos do Co-

rinthians nos anos 1980 e 
1990 como Marcelinho Ca-
rioca, Gilmar Fubá, Vampeta 

e Wladimir. 
Esta não é a primeira vez 

que o máster do Corinthians 
vem para a região. Em 2008 
o time passou por Canas e, 
em 2014, no Joana D’Arc, 
em Lorena. 
Palco da partida, o estádio 

Tropeirão fica à rua João 
Antunes de Macedo.  



13 DE JULHO DE 2019 7

VESTIBULAR 2 º  S E M E S T R E  •  2 0 1 9

G A B R I E L  M A N E U
A L U N O  S A L E S I A N O

UNISAL.BR/VESTIBULAR
0800 77 12345

50% OFF
NA MATRÍCULA

ENEM: DESCONTOS DE ATÉ
100% NAS MENSALIDADES

alto índice de
EMPREGABILIDADE

w
w

w
.a

ge
nc

ia
.v

is
io

n

Tradicional, evento chega a 26ª edição com 
muito rock, pop e o melhor da culinária regional

Festival de Inverno espanta 
o frio de julho em Cunha

Da Redação
Cunha

O Inverno de 2019 come-
çou oficialmente no último 
dia 21, e segue até o dia 23 
de setembro. Até lá, o que não 
faltarão na região são opções 
de eventos que contam com 
shows e comidas típicas, 
como o tradicional Festival 
de Inverno ‘Acordes na Serra’, 
em Cunha, iniciado no último 
dia 28.
Com um mês de apresenta-

ções, as atividades da 26ª edi-
ção do festival são realizadas 
na Praça da Matriz.
No palco principal, as atra-

ções valorizam os músicos 
locais e o cardápio da praça 
de alimentação traz receitas 
preparadas com produtos 
típicos de Cunha como truta, 

pinhão, cordeiro e shitake. 
Outro destaque fica por conta 
do artesanato.
A festa conta com atrações 

na Capela da Santa Casa e a 
Casa do Artesão, que recebe 
exposições até o fim do mês. 
Entre os destaques, a apre-
sentação da Folia do Divino e 
do Quarteto de Cordas Pres-
tíssimo.
Nas duas primeiras se-

manas de evento, o público 
agradou. A expectativa na 
cidade é de que o Festival de 
Inverno, que conta com todas 
as atrações gratuitas, atraia 
cerca de sessenta mil turistas.
O evento segue neste sába-

do com a apresentação de um 
recital de violão, na Capela 
da Santa Casa, quando Ra-
fael Schimidt fará releituras 
de composições de grandes 

gênios da MPB como Chico 
Buarque, Dominguinhos, 
Geraldo Vandré, Vinicius de 
Moraes, Milton Nascimento 
e Dorival Caymi.
Mais tarde, no palco prin-

cipal, na Praça da Matriz, 
é a vez de Raul Seixas ser 
lembrado com o show de 
Chico Salem. No domingo, a 
programação começa com 
Marcinho Eiras, considerado 
pela mídia especializada um 
dos maiores guitarristas de 
sua geração.
Na sequência, Paula Mar-

quezini fecha a semana com 
o show “Divas do Rock”, um 
tributo às grandes cantoras 
do rock e pop internacional. 
No repertório estarão suces-
sos de Aretha Franklin, Amy 
Winehouse, Donna Summer, 
Beyoncé e Lady Gaga.

Programação:
13 de julho (sábado)
20 h - Recital de Violão MPB - Rafael 

Schimidt (Capela da Santa Casa)
22h30 - Chico Salem - Raul Vivo
14 de julho (domingo)
15h - Marcinho Eiras
21h30 - Paula Marchesini
19 de julho (sexta)
10h às 16h30 - IX Varal Fotográfico 

- Cunha para o Cunhense (Praça da 
Matriz)

20h - Quarteto de Cordas Pau Brasil 
(Capela da Santa Casa)

21h30 - Grupo Madalena
20 de julho (sábado)
10h às 16h30 - 9º Varal Fotográfico 

- Cunha para o Cunhense (Praça da 
Matriz)

16h - Sianinhas (Proac)

22h30 - Marcelo Viola e Ricardo
21 de julho (domingo) - Dia da Festa 

do Divino
12 h - João Galvão (Artista Cunhense)
15 h - Pedro e Jeferson (Atração 

Cunhense)
21h30 - André Moraes e Banda
26 de julho (sexta)
21h30 - Peleco e Banda
27 de julho (sábado)
15 h - Giliardi (Voz e Violão)
19 h - II Corrida Noturna - Revolução 

de 1932 (Largada da Praça da Matriz)
22h30 - Tuia e Ana Vilela
28 de julho (domingo)
15 h - Zilei Ribeiro - Projeto Acústico 

Groove Night
21h30 - Banda Vellin

Programação gratuita 
é destaque em Lorena

Cena de "Vestida de Shakespeare" com Christiane Tricerri, com apresentação no Teatro Teresa D’Ávila

Da Redação
Lorena

Semana com muita cul-
tura para os moradores 
de Lorena e visitantes que 
passarem pela cidade. As 
variadas atrações têm iní-
cio neste sábado com feira 
artesanal e música na praça 
e se encerram na próxima 
sexta-feira com o Circuito 
Cultural Paulista encenan-
do Shakespeare, no teatro 
Teresa D’Ávila.
A praça Dr. Arnolfo de 

Azevedo, a Praça Principal, 
um dos locais que mais con-
centra jovens e famílias na 
cidade tem como atração a 
Feira de Artesanato durante 
todos os sábados, no período 
da manhã, mas nesta sema-
na, o local também será de 

música, com DJ para animar 
o ambiente que recebe um 
maior fluxo de pessoas de-
vido ao horário comercial.
Já no período da tarde, a 

praça Professor Luiz de Cas-
tro Pinto, localizada entre a 
avenida 7 de Setembro e a 
rua Madame Cúrie receberá 
uma apresentação perfor-
mática de Carmem Xavier e 
Jorge Nicoli, do Grupo Sábia 
Indecisão, a partir das 16h.
Encerrando o final de se-

mana, o projeto Música na 
Fonte terá a apresentação 
de Fábio Giffoni, na Praça 
Principal, a partir das 20h.
As opções culturais se-

guem para esta semana, 
através da parceria com o 
Ponto Mis (programa do 
Museu da Imagem e do Som 
de São Paulo e governo do 

estado que realiza ofici-
nas, transmissão de filmes 
gratuitos) o Cinecultura 
terá o filme O Vendedor de 
Sonhos, às 19h30, na Casa 
da Cultura.
Para quem prefere con-

ferir peças teatrais, o Cir-
cuito Cultural Paulista 
estará na cidade nesta 
sexta-feira (19) com a peça 
Vestida de Shakespeare 
com Christiane Tricerri, 
no Teatro Teresa D’Ávila. 
Assim como todas as ou-
tras atrações, a entrada é 
gratuita. O diferencial será 
a tradução em libras como 
forma de inclusão para o 
público que possui defici-
ência auditiva. O espetá-
culo é para maiores de 12 
anos com horário definido 
a partir das 19h30. 

Fotos: Divulgação
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Panorama do saneamento evidencia 
carência de investimentos no setor

Da Redação
Guaratinguetá

nas 66% da população brasi-
leira é atendida de acordo com 
dados do PNAD\2017 – Pes-
quisa Nacional por Amostras 
de Domicílios. Novamente a re-
gião Norte apresenta o menor 
índice com apenas 20,3%. Nas 
demais regiões, os números 
são melhores: Sudeste 88,9%, 
Centro-Oeste 52,8%, Sul 65,9% 
e Nordeste 45,1%.
De acordo com a Lei 

11.079/2004, Parceria Pú-
blico-Privada é o contrato 
administrativo de concessão, 
na modalidade patrocinada 
ou administrativa, firmado 
entre os setores público e 
privado que possibilita a ace-
leração dos serviços essen-
ciais à população. Trata-se de 
uma relação onde as cidades 
ganham no avanço da quali-
dade de vida dos munícipes. 
Como exemplo claro disso 
está a cidade de Atibaia, que 
possui uma PPP de sucesso 
no esgotamento sanitário 

e que pretende universali-
zar o tratamento até 2021, 
graças a essa modalidade de 
contrato.
Os dados mostram que o 

País precisa ter um olhar 
muito mais atento às ques-
tões de saneamento. Ainda 
segundo o Instituto Trata 
Brasil, 13 milhões de crian-
ças e adolescentes não têm 
acesso ao saneamento bá-
sico, quadro que reflete di-
retamente no processo de 
aprendizagem e rendimento 
escolar. De acordo com os 
dados, se 100% da população 
brasileira tivessem acesso à 
coleta de esgoto, haveria uma 
redução em termos absolutos 
de 74,6% mil internações, 
sendo 56% só na região 

Nordeste. O acesso à água 
potável também evitaria do-
enças como dengue, diarreia, 
infecções gastrointestinais e 
leptospirose. 
A Guaratinguetá Sanea-

mento, que tem uma Parceria 
Público-Privada com a SAEG, 
defende mais uma vez a ne-
cessidade de universalização 
dos serviços de saneamento. 
“A ausência do saneamento 
básico impacta diretamente 
a saúde, a produtividade 
no trabalho e o rendimento 
escolar, além de prejudicar 
a capacidade de atração de 
investimentos, entre outros 
aspectos econômicos e so-
ciais”, explica o, diretor da 
Guaratinguetá Saneamento, 
Eduardo Caldeira.

Parceria com empresas privadas é um dos caminhos para universalização 
dos serviços de tratamento básico da água e do esgoto para a população

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019 – PROC. 254/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Tomada de Preço acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de apoio à adequação da Estrutura Organizacional 
da Administração Direta, revisão de Plano de Cargos e Carreiras para os Servidores do 
quadro geral para a Prefeitura Municipal de Lorena e revisão do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADA: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ: 11.726.521/0001-21
VALOR TOTAL: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
PARECER JURÍDICO Nº 497/2019

PREGÃO PRESENCIAL n°. 140/2018 – Proc. nº. 694/18
O Município de Lorena/SP torna público o Parecer Jurídico nº 497/2019 do Pregão 
Presencial 140/2018, cujo objeto é a ata de registro para eventual aquisição sob demanda 
de material de comunicação visual, cujo a empresa CONATTI SOLUÇÕES GRÁFICA – 
EIRELI - ME, CNPJ: 26.073.309/0001-03, terá sua suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com o Município de Lorena, pelo prazo de 01 (um) 
ano e multa no valor de R$ 28,26 (conforme cláusula 13.4.2 e 13.5.| do Edital do Pregão 
Presencial 140/2018 e arts. 77 e 78, |, da lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02), 
porquanto do não cumprimento da Ata de Registro de Preço n° 35/2019, por não cumprido o
prazo de entrega de 5 (cinco) dias, após a emissão das AS Nº 1;537 e AS Nº 1.767. A 
empresa após intimação, terá o prazo de recorrer de 5 (cinco) dias úteis (art. 109 da Lei nº 
8.666/93). O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, das 09h00min às 17h00min.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DAS 
ESTRATÉGIAS PARA REVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.963/1992 QUE DISPÕE 

SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DE LORENA,

A Prefeitura Municipal de Lorena, através do Conselho Municipal de Política de 
Desenvolvimento Urbano (ConCidade Lorena) instituído pela Lei Complementar nº 244 de 15
de dezembro de 2016 e constituído pelo Decreto Municipal nº 7.146 de 8 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º/II e no art. 40/§4º/I, ambos da Lei Federal nº 
10.257/2001 – Estatuto da Cidade; CONVOCA todos os cidadãos para AUDIÊNCIA PÚBLICA 
com objetivo de tornar público as estratégias para revisão da Lei Municipal 1.963 de 24 de 
fevereiro de 1992 que dispõe sobre uso e ocupação do solo urbano, assim como apresentar 
as próximas etapas para execução dos trabalhos. Na oportunidade, cidadãos, entidades, 
associações e profissionais da construção civil (arquitetos e engenheiros), entre outros, 
serão ouvidos pelos membros do ConCidade Lorena assim como pelos representantes da 
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano. A audiência acontecerá no Mercado 
Municipal de Lorena, que fica à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 211, no dia 26 de 
julho de 2019 (sexta-feira) com início às 19 horas com o credenciamento dos participantes, 
seguido da formação da mesa e discussões. O encerramento está previsto para às 21 
horas. Para mais informações, ligue (12) 3185-3500 ou envie e-mail para concidade@
lorena.sp.gov.br. Lorena, SP, 11 de julho de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROC nº 335/19-SUP - GPRO: 5656/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conserto de
mecânica e elétrica do carro oficial Mercedes-Benz, placa DDA 4209, para atender as 
necessidades da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, que serão prestados nas 
condições estabelecidas no contrato e na proposta, os quais integram este instrumento 
de transcrição.
CONTRATADA: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ N°: 61.591.459/0010-92
VALOR TOTAL: R$ 1.164,00 (um mil cento sessenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/07/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019 PROC. Nº 58/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição mobiliário para nova unidade de creche a ser instalada no Bairro São
Roque, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: TREND COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 23.130.098/0001-05
VENCEDORA DOS ITENS: 06
VALOR TOTAL: R$ 192,30 (cento noventa e dois reais e trinta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 05/07/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2019 PROC. Nº 324/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de cápsulas e embalagens a serem utilizadas na Farmácia de 
Manipulação de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 68.577.063/0001-49
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
VALOR TOTAL: R$ 298.110,00 (duzentos noventa e oito mil cento e dez reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/07/2019
CONTRATADA: UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
CNPJ: 05.971.396/0001-38
VENCEDORA DOS ITENS: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
VALOR TOTAL: R$ 304.347,00 (trezentos e quatro mil trezentos quarenta e sete reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/07/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2019 – PROC. 332/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de um Ônibus
conforme Emenda Parlamentar proposta nº 10.872.126 000/1180-14, definidas no Termo
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADA: TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA
CNPJ: 11.726.521/0020-00
VALOR TOTAL: R$ 265.800,00 (duzentos sessenta e cinco mil e oitocentos reais)

O acesso aos serviços de 
saneamento básico é funda-
mental para o bem-estar e 
o desenvolvimento socioe-
conômico de qualquer país. 
No entanto, o Brasil ainda 
deixa muito a desejar quanto 
à oferta dessas atividades. Se 
por um lado temos avançado 
quanto à disponibilidade 
de água tratada, quando o 
assunto é esgotamento sani-
tário estamos bem longe da 
situação ideal. O saneamento 
básico é um direito constitu-
cional, e hoje apenas 45,1% 
dos esgotos do País são trata-
dos. Segundo o Instituto Tra-
ta Brasil, a região Norte pos-
sui 22,58% de tratamento de 
esgoto, o Nordeste 34,73%, o 
Sul 44,93%, o Sudeste 50,39% 
e o Centro-Oeste 52,02%. 
Quanto a coleta de esgoto 

em território nacional, ape-

EDITAL COMMAM Nº 01/2019

Dispõe sobre a atualização do cadastro e a indicação dos representantes das entidades 
e segmentos especificados nos incisos I e II do art. 3º da Lei Municipal nº 3.056/2005. E 
dispõe sobre a convocação de assembleia de eleição para a nova composição do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – COMMAM, do município de Lorena, São 
Paulo, no uso das atribuições e competências que lhe conferem a Lei Municipal nº 3.056/2005 
e o Decreto Municipal nº 5.980/2010, convoca as entidades e segmentos especificados 
nos incisos I e II do art. 3º da Lei Municipal nº 3.056/2005 com as seguintes finalidades:
DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Art.1º - No prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente as entidades e 
segmentos especificados nos incisos I e II do art.3º da Lei Municipal nº 3.056/2005 deverão 
realizar a atualização de
seu cadastro, mediante preenchimento de ficha de atualização de cadastro que estará 
disponível junto à Secretaria Executiva ou à Presidência do COMMAM.
DA INDICAÇÃO DOS REPRESENTATES
Art.2º - No prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente as entidades e 
segmentos especificados nos incisos I e II do art.3º da Lei Municipal nº 3.056/2005 deverão 
realizar, por escrito, a indicação dos seus representantes (titular e suplente) junto à Secretaria 
Executiva ou à Presidência do COMMAM.
DA CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO
Art.3º - As entidades e segmentos especificados nos incisos I e II do art. 3º da Lei Municipal nº
3.056/2005, e descriminadas nos incisos I e II do artigo 10 do Decreto Municipal n.º 
5.980/2010 que realizarem a atualização de cadastro e a indicação dos seus representantes 
na forma dos artigos anteriores, serão convocados para a assembleia de eleição para a 
composição do COMMAM.
Art.4º - Os representantes, que comparecerem à assembleia da eleição, deverão fornecer 
seus dados para credenciamento no ato da chegada.
Art.5º - Caso os representantes que comparecerem à assembleia de eleição não sejam os 
candidatos titulares ou suplentes anteriormente informados pela entidade na forma do art.2º 
deste edital, deverão estar munidos de procuração simples da instituição que representa.
Art.6º - A assembleia de eleição será presidida pela comissão eleitoral nomeada pelo 
COMMAM.
Art.7º - Em cada segmento, as entidades presentes indicarão o(s) eleito(s) a ocupar a vaga de
conselheiro, respeitados os limites previstos nos incisos I e II do art. 10º do Decreto 
Municipal nº 5.980/2010.
Art.8º - Finda a eleição, a comissão eleitoral realizará a nomeação dos novos membros 
para o mandato de 2 (dois) anos e será dissolvida.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.9º - A Secretaria Executiva do COMMAM atenderá na Secretaria do Meio Ambiente do 
Município de Lorena – SEMEAR, situada na Rua Comendador Custódio Vieira, 333, Centro, 
Lorena, das 08h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira, telefone (12) 3157-2619.
Art.10 As dúvidas e controvérsias acerca do presente edital serão sanadas mediante consulta 
à comissão eleitoral e deliberadas em plenária.

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 364/19-SUP; 5535/19-GPRO,
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição de 
cola para tachões e tachinhas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes, para contratação da seguinte empresa:
PIRA SINAL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 30.680.484/0001-28

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:
TIAGO MADEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público,
estado civil divorciado, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de fevereiro de 1984, residente e domiciliado Rua Sthephano Eugenio nº 94,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MADEIRA DA SILVA e MARIA
NEUSA DA SILVA.
GABRIELA CHRISTINE COSTA MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil divorciada, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 10 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada Rua Sthephano Eugenio nº 94,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de GABRIEL VIEIRA MACHADO NETO e
ANA CRISTINA COSTA MACHADO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  11 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDUAN MATEUS BENTO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de outubro
de 1996, residente e domiciliado na Rua Tetequera, Fazenda Aguada, nº 570, Colméia,
Pindamonhangaba-SP, filho de SIDNEI DA SILVA BENTO e FATIMA LUCAS DA SILVA.
MARIA ANTONIA INACIO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Moreira César -
Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de outubro de 1978, residente e domiciliada na Rua
Tetequera, Fazenda Aguada, nº 570, Colméia, Pindamonhangaba-SP, filha de
ALEXANDRE MANOEL DA CONCEIÇÃO e GLÓRIA INACIO DA CONCEIÇÃO.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  11 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ RENAN DE PAULA FERREIRA COUTO, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedor, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Paraisópolis-MG, no dia 13
de abril de 1995, residente e domiciliado na Rua 13 de Maio nº 301, Crispim, Pindamonhangaba
SP, filho de ANTONIO HENRIQUE DO COUTO e KÁTIA FERREIRA DO COUTO.
EDUARDA CRISTINE MARCONDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão projetista, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de maio de 1996, residente e domiciliada na Rua Luiz
Moreira dos Santos nº 110, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO
HENRIQUE MARCONDES DE OLIVEIRA e RENATA APARECIDA DOS SANTOS.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  11 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO DE ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, profissão padeiro, estado civil
divorciado, de 59 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
fevereiro de 1960, residente e domiciliado Avenida Mario Nogueira da Silva nº 718,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DE ALVARENGA e MARIA DAS
DÔRES DE ALVARENGA.
ELIANA MATHEUS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado
civil solteira, de 60 anos de idade, nascida em Rio de Janeiro-RJ, no dia 03 de março de
1959, residente e domiciliada Rua Capitão Benedito Corrêa da Silva nº 710, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM AUGUSTO DE SOUZA e DINAH MATHEUS
DE SOUZA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  11 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO DOS SANTOS JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 18
de dezembro de 1998, residente e domiciliado Rua Antonio Alves da Silva nº 165,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO DOS SANTOS e JENI JERONIMO.
PÂMELA APARECIDA NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18
de setembro de 1988, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes nº 243,
bloco 2b, aptº. 203, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de ALTAMIRO
NUNES DA SILVA e ADRIANA APARECIDA NUNES DA SILVA. 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,  12 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
BENEDITO VALDECIR CHARLEAUX DE CAMPOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira,
profissão mecânico, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Taubaté-
SP, no dia 01 de janeiro de 1989, residente e domiciliado à Avenida das Palmeiras, nº
09, Goiabal, Pindamonhangaba-SP, filho de BENEDITO VALDECIR CHARLEAUX DE
CAMPOS e ANA MARIA CRISTINA DOS SANTOS CAMPOS.
FLÁVIA RAÍSSA GOMES CORREA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03
de junho de 1995, residente e domiciliada à Avenida das Palmeiras, nº 09, Goiabal,
Pindamonhangaba-SP, filha de FLÁVIO HENRIQUE RANGEL CORREA e NOELI
GOMES CORREA. 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,  12 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
SÉRGIO CORRÊA VILELA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
microempresário, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de agosto de 1989, residente e domiciliado na Rua
Dr. Rodrigo Romeiro nº 595, Crispim, Pindamonhangaba-SP, filho de SERGIO CORRÊA
VILELA e MARIA ROSELI DOS SANTOS VILELA.
VIVIANE DE OLIVEIRA ROSA MARCELINO, de nacionalidade brasileira, profissão
funcionária pública, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Tremembé-
SP, no dia 25 de abril de 1990, residente e domiciliada na Rua José Bonani nº 38, Bel
Recanto, Taubaté-SP, filha de ANTONIO CARLOS MARCELINO e REGINA CELIA DE
OLIVEIRA ROSA MARCELINO. 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,  12 de julho de 2019.
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Mais Sobre TEA propõe série palestras por socialização e compreensão

Simpósio debate tratamento e inclusão 
de pessoas com TEA em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O sábado será de informa-
ção sobre um dos temas em 
maior evidência quanto a 
transtornos psiquiátricos. O 
TEA (Transtorno do Espectro 
Autista) será debatido no 3° 
Simpósio de Autismo, rea-
lizado no auditório do CTE 
(Centro de Treinamento de 
Especialistas) na Escola de 
Especialistas da Aeronáutica 
de Guaratinguetá.
O evento terá palestras 

com início na manhã, em 
programação que segue até 
o fim da tarde. A organização 
é do Programa Mais Sobre 
TEA, que propõe o debate e 
estudo sobre o transtorno 
na região.
Segundo a OMS (Organi-

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:
WILLIAM SOARES BAIÃO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro ambiental,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP, no
dia 05 de novembro de 1990, residente e domiciliado à Rua General Júlio Salgado, nº
900, Apto. 115, Santana, Pindamonhangaba-SP, filho de EDMILSON ALVES BAIÃO e
ELIZABETH SOARES BAIÃO.
MARIA CAROLINA CORREIA DE MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheira ambiental, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Taubaté-
SP, no dia 24 de fevereiro de 1993, residente e domiciliada à  Rua General Júlio
Salgado, nº 900, Apto. 115, Santana, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ CORREIA
DE MENDONÇA e LIGIA FERREIRA MENDONÇA. 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,  06 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS ROBERTO CAVALHEIRI, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Caieiras-SP, no dia 22 de
junho de 1973, residente e domiciliado Rua Dona Carmelita Gama Romeiro nº 140,
aptº. 73, São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filho de RODOLPHO CAVALHEIRI
e DIVA MAZARINI CAVALHEIRI.
DRIELE FRANÇOSO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
escritório, estado civil divorciada, de 32 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia
12 de março de 1987, residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1974,
Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filha de JAILSON BISPO DOS SANTOS e IRIS
FRANÇOSO DOS SANTOS. 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,  06 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ BARRA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de produção
mecânica, estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 01
de junho de 1978, residente e domiciliado à Rua Geraldo Prates da Fonseca, 705, Lessa,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CANDIDO DIAS e AGUIDA MARIA BARRA DIAS.
NIRLENE APARECIDA ARRUDA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira de
produção mecânica, estado civil solteira, de 46 anos de idade, nascida em Lorena-SP, no
dia 22 de fevereiro de 1973, residente e domiciliada à Rua Geraldo Prates da Fonseca,
705, Lessa, Pindamonhangaba SP, filha de NELSON BENEDITO ARRUDA e NICÉA
OLIVEIRA DA CRUZ ARRUDA. 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,  06 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS DE LIMA SALUM, de nacionalidade brasileira, profissão técnico eletricista, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de maio de
1990, residente e domiciliado à Rua Jesus Antonio de Miranda, nº 95, Jardim Boa Vista,
Pindamonhangaba-SP, filho de HELDER SALUM e REGINA CÉLIA DE LIMA SALUM.
MARIA CAROLINA GONZAGA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista
de departamento pessoal, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de julho de 1994, residente e domiciliada à Rua dos
Jatobás, nº 70, Lago Azul, Pindamonhangaba-SP, filha de AMAURI JOÃO DA SILVA e
PATRICIA GONZAGA DA SILVA. 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,  06 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEJANDRO PATRÍCIO VARAS SOTO BERTHOUD, de nacionalidade brasileira,
profissão analista de suporte, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de abril de 1990, residente e domiciliado à Rua
Casemiro de Souza Braga, 89, Maria Aurea, Pindamonhagaba SP, filho de RONALDO
BERTHOUD e ALEJANDRA VALENTINA VARAS SOTO.
ANA LÚCIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão analista de sistemas,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de setembro de 1988, residente e domiciliada à Rua Diogenes de Azevedo Costa,
171, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de DONIZETI DOS SANTOS e TEREZA
MARTINS RANDIS. 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,  06 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO LOPES CLARO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
março de 1990, residente e domiciliado na Travessa Justiniano Antunes nº 40, Centro,
em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO CLARO DA SILVA e NEUSA LOPES DA SILVA.
STHEFÂNIA APARECIDA MONTEIRO GAMA, de nacionalidade brasileira, profissão
fisioterapêuta, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 18 de junho de 1991, residente e domiciliada Rua Professor Otacilio Salgado nº 170,
Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de MARCO ANTONIO GAMA e WANDA
MONTEIRO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  06 de julho de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO ANTONIO PIRES FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
cartório, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 07 de junho de 1995, residente e domiciliado à Praça Padre João de Faria
Fialho, nº 85, apto. 53, Centro, Pindamonhangaba-SP, filho de JOÃO ANTONIO
PIRES e ELIANE DE MATOS PIRES.
BIANCA MAGALHÃES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão chefe de
gabinete da presidencia, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de agosto de 1995, residente e domiciliada à Praça
Padre João de Faria Fialho, nº 85, apto. 53, Centro, Pindamonhangaba-SP, filha de
JOEL TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR e ODETE MAGALHÃES GOMES DE SOUZA.
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,  06 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON LOPES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pintor,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Malacacheta-MG, no dia 21 de
agosto de 1996, residente e domiciliado Rua Alfredo Alves nº 134, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filho de EVA LOPES DOS SANTOS.
GARCIELA DOS SANTOS COIMBRA, de nacionalidade brasileira, profissão babá,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Malacacheta-MG, no dia 14 de
dezembro de 1997, residente e domiciliada Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira nº 200,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de DINO DOS SANTOS COIMBRA e
TEREZA OLIVEIRA SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  06 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO VÍCTOR RODRIGUES SALUSTIANO, de nacionalidade brasileira, profissão
policial militar, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de outubro de 1991, residente e domiciliado à Rua Francisco Joaquim
de Oliveira Filho, nº 397, Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filho de PAULO HENRIQUE
SALUSTIANO e SILVIA RODRIGUES SALUSTIANO.
MAYARA DE PAULA PIRES, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de maio
de 1992, residente e domiciliada à Rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho, nº 397,
Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filha de LUIS OTAVIO MARCONDES PIRES e TANIA
REGINA DE PAULA PIRES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  10 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS FERNANDO SENOBIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de produção, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de maio de 1989, residente e domiciliado à Rua
Manoel Eugenio, nº 45, casa 1, Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filho de MARCOS
AUGUSTO DE OLIVEIRA e SONIA SENOBIO DE OLIVEIRA.
ALÉXIA SOARES E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
desenvolvimento infantil, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de janeiro de 1995, residente e domiciliada à Rua
Manoel Eugenio, nº 45, casa 1, Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filha de PAULO
ROBERTO DA SILVA e GERALDA MONTEIRO E SILVA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  10 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RICARDO KATSUO FUKUOKA WATANABE, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro de produção mecanica, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de agosto de 1984, residente e domiciliado à Rua
São Bento do Sapucaí, 335, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de HISAO
WATANABE e MARIA APARECIDA FUKUOKA WATANABE.
JÉSSICA ALEXSANDRA RATSUMI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 31 de outubro de 1988, residente e domiciliada à Rua Coronel Francisco
Bicudo de Mello, nº 60, apto. 61, Edificio Florencia, Centro, Pindamonhangaba-SP,
filha de VALDIR BATISTA DA SILVA e MARIA ODETE KEIKO NAGAHASHI DA SILVA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  11 de julho de 2019.

zação Mundial da Saúde), 
existem pelo menos setenta 
milhões de pessoas com au-
tismo em todo o mundo. No 
Brasil, o número chega a dois 
milhões de habitantes, quase 
1% da população. Ainda de 
acordo com a OMS, uma em 
cada 88 crianças tem traços 
de autismo, sendo que a 
prevalência do transtorno é 
cinco vezes maior em meni-
nos do que em meninas.
“O que a gente tenta fa-

zer no simpósio é trazer as 
novidades no tratamento, 
em questões pedagógicas, 
tudo isso para auxiliar na 
melhora de condição de 
vida dos autistas, até mesmo 
em instruir os profissionais 
que trabalham na área e 
conscientizar as pessoas de 
um modo geral”, explicou 

Adriane Alvarenga, membro 
do programa Mais Sobre TEA 
e uma das organizadoras do 
simpósio.
As inscrições para o públi-

co geral foram encerradas 
na última sexta-feira. São es-
peradas pelo menos 1,7 mil 
pessoas para as palestras. A 
primeira delas está marcada 
para as 8h, com Dr. Caio 
Abujadi, que falará sobre 
inter-relação dos conceitos 
sobre o autismo. Às 9h, a 
Dra. Renata Veloso abordará 
a linguagem e apraxia de fala 
do TEA. Ainda no período 
da manhã, às 10h15, a Dra. 
Adrielle Fonseca falará sobre 
os impactos da epigenéticas 
e dos distúrbios da metilação 
nos TEAs, e às 11h15, Vi-
viane Guimarães ministrará 
uma palestra sobre o método 

boquinhas e a inclusão.
No período da tarde os 

palestrantes serão Dr. Ri-
cardo Trajano, FGA Vanessa 
Schaffel, o professor Paulo 
Baptista, Dra Babette Men-
doa e Dr. Fabiano Guimarães. 
Entre os temas discutidos 
estarão o uso terapêutico 
da cannabis medicinal, os 
direitos dos diagnosticados 
e a inclusão escolar.
O autismo, ou TEA é um 

transtorno do neurodesen-
volvimento que geralmen-
te é identificado ainda na 
infância. O distúrbio é ca-
racterizado por padrões de 
comportamentos repetitivos, 
e pode levar a dificuldade 
de interação social, além 
de afetar a comunicação e 
interferir no aprendizado 
da criança.

Evento segue até domingo com variedade gastronômica e apresentações artísticas

Festival Gastronômico do Arroz chega 
a 11ª edição com novidades em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Lançada na última sex-
ta-feira, a 11ª edição do 
Festival Gastronômico do 
Arroz de Guaratinguetá é o 
destaque do final de semana 
na cidade. Além de uma série 
de pratos típicos, o evento 
conta com shows gratuitos.
A cidade é uma das princi-

pais produtoras de arroz no 
estado de São Paulo. Anual-
mente, o Círculo Italiano de 
Guaratinguetá promove a 
festividade, que tem como 
acompanhamento principal 
o arroz plantado e colhido.
No município uma das re-

giões com mais campos de 
plantação do grão é a Colô-
nia do Piaguí, bairro da zona 
rural. Por toda extensão da 
comunidade é possível en-
xergar plantações dos mais 
diversos tipos de arroz.
O bairro também concen-

tra a comunidade italiana, 
que migrou para Guaratin-
guetá no início do século 
passado, e realiza há 20 

anos a Festa Italiana. Devido 
ao grande número de pro-
dutores de arroz, foi criado 
11 anos atrás o festival, que 
assim como a festividade de 
massas, atrai bom público.
Uma das organizadoras 

do evento, Fabíola Ferreti 
lembrou que o evento foi 
criado não somente para o 
público degustar os pratos 
feitos na hora, mas também 
para evidenciar o trabalho 
feito pelo homem do campo 
no município. "Nós temos 
uma grande variedade de 
opções culinárias, sempre 
com o arroz como acompa-
nhamento. O Festival atrai 
bastante gente de Guará e 
também de fora. São festas 
para as famílias, ambientes 
tranquilos e pessoas chegam 
para aproveitar a culinária 
da região e assistir aos 
shows", detalhou.
O Festival é realizado no 

pátio da igreja São João Ba-
tista, na Colônia do Piaguí. 
Foram montados estandes 
e tendas, além do palco que 
receberá os shows.

Depois do primeiro dia, 
que contou com apresen-
tação da banda Plural, o 
sábado terá duas atrações: 
José Galvão, às 12h, e Raul 

Ribeiro, às 20h. No fecha-
mento, o sertanejo Fábio 
Satin se apresenta às 14h de 
domingo. A entrada para os 
shows é franca.
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Festival da Truta é sucesso de público com o 
melhor da música e gastronomia do Gomeral

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A 16ª edição do Festival da 
Truta do Gomeral não desapon-
tou quem esperava o sucesso 
de um dos eventos mais aguar-
dado do calendário regional. 
Com uma parceria entre a 
Associação de Amigos do Bairro 
do Gomeral e a secretaria de 
Turismo, a festa atraiu cerca de 

13 mil pessoas nos cinco dias.
Em 2019, o festival ganhou 

um dia. O destaque ficou por 
conta dos três últimos, domin-
go, segunda-feira e terça-feira, 
com aumento no público e 
shows variados.
No primeiro dia, a banda 

Cereal Killers levou o melhor 
do rock para o palco, seguido 
do sábado, com Máquina do 
Tempo, Dj Tom Lukaschek e 

Paulo Meyer e Banda.
O domingão contou com a 

música de Teresa Barbosa e 
Banda, Dj Tom Lukaschek e 
Samuca e a Selva. Na véspera 
de feriado, a tarde da segunda-
-feira teve destaque ao som de 
Randolfo Luz, Dj Tom Lukas-
chek, Banda Bloody Mary.
O último dia do Festival da 

Truta, realizado no feriado de 9 
de Julho (quando é comemora-

da a Revolução Constituciona-
lista de 1932), foi um dos mais 
movimentados. “Esse foi um 
dia especial”, comemorou o se-
cretário de Turismo João Pita. 
A edição 2019 do Festival da 
Truta do Gomeral se despediu 
com os shows do Grupo Feitiço 
da Lapa e da Banda Paralelo.
Além da música, não falta-

ram bons pratos, com ênfase 
no “carro-chefe”, a truta. Foram 

sete restaurantes participantes: 
a Fazenda da Serra; Restau-
rante Gomeral; Restaurante e 
Pousada Dona Ana; Restauran-
te e Pousada Parada da Serra; 
Restaurante e Pousada Além 
das Nuvens; Restaurante, Pou-
sada, Pesqueiro; e Trutaria Bela 
Vista, além de uma integração 
dos produtores da Colônia, 
com o fornecimento de arroz 
branco, preto e vermelho para 

o acompanhamento dos pratos.
Palco – O Gomeral é uma re-

gião afastada do centro urbano 
da cidade. Mais próximo da 
natureza, aos pés da Serra da 
Mantiqueira e próximo do Ri-
beirão Guaratinguetá, o bairro 
é uma das áreas mais visitadas. 
Na temporada de inverno, o 
Gomeral atrai turistas, tanto 
para o Festival da Truta, como 
para a alta temporada.


