
RENOVADA... O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues (PR), anunciou na última quarta-feira a 
realização de duas obras de revitalização no Centro. Viabilizadas através de recursos federais e da iniciativa 
privada, as melhorias serão feitas nas tradicionais rua dos Andradas e praça Monsenhor Marcondes. Durante 
entrevista coletiva à imprensa regional, no Palacete 10 de Julho, Isael e a secretária de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, explicaram os detalhes do plano de recuperação e modernização dos espaços públicos, 
que busca garantir mais acessibilidade a deficientes físicos e facilitar o fluxo de pedestres que frequentam 
a região comercial do Centro. Pág.  9
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Pedido por 13% de aumento é descartado por Soliva e empresa fala em paralisação

Valor da tarifa do TUG cria 
nova polêmica em Guará 

A empresa Rodoviário e 
Turismo São José protocolou 
um ofício na Prefeitura de 
Guaratinguetá solicitando 
reajuste emergencial no 
preço da tarifa do transporte 
público municipal. Hoje, a 
tarifa das linhas municipais 

do TUG (Transporte Urbano 
de Guaratinguetá) custa 
R$3,50. A concessionária 
pede 13% de reajuste, que 
pode elevar o valor da pas-
sagem para R$ 3,80. O do-
cumento foi recebido pela 
secretaria de Administração 

na última segunda-feira, e 
chegou até a secretaria de 
Mobilidade Urbana na tarde 
seguinte. A proposta tenta 
emplacar o novo valor até 
o dia 1 de outubro, véspera 
do início do novo contrato 
com a empresa Oceano, 

vencedora da licitação do 
transporte coletivo. O do-
cumento protocolado cita 
que o pedido foi feito devido 
à "inviabilidade que vem 
sendo bancada e suportada" 
pela empresa. O ofício cita 
ainda que a empresa São 

José (uma das responsáveis 
pelo TUG atualmente, per-
tencente ao mesmo grupo da 
Oceano) tem sido obrigada 
a suportar prejuízos, cresci-
mento de passivos e perdas 
patrimoniais significativas.
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Denúncia em Aparecida 
leva a afastamento na GCM

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo deter-
minou o afastamento do 
comandante e do subcoman-
dante da GCM (Guarda Civil 
Municipal) de Aparecida. 
Os membros da Guarda, 
segundo a denúncia feita 
pelo Ministério Público, te-
riam praticado improbidade 
administrativa e coagido 
testemunhas do caso.

A ação aponta que o co-
mandante da Guarda, Giovani 
Galle, teria permitido que sua 
esposa, Jamily Helena Galle, 
que também atua na Guarda 
Civil Municipal, usasse mais 
de uma vez um veículo oficial 
para fins particulares.

Após  os  fatos  serem 
denunciados por outros 
membros da corporação, 
foi instaurada sindicância 
administrativa. No entanto, 
de acordo com o MP, foi 
nomeado o subcomandante 
da Guarda para presidir a 
apuração, com o objetivo 
de favorecer a esposa do 
comandante.

Há indícios de que o co-
mandante vinha autori-
zando o pagamento de ho-
ras extras não prestadas a 
guardas, inclusive de sua 
esposa e do subcomandante 
Francisco Vetóri.

Pág. 6Guarda municipal em atuação no Centro de Aparecida; corporação é alvo de polêmica após denúncias
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Lorena tem 
isenção de 
IPTU e lixo 
ampliada 

Mais moradores terão acesso 
a isenção do IPTU (Imposto 
Territorial e Predial) e da taxa 
de remoção do lixo em Lorena. 
A Câmara aprovou um projeto 
do Executivo que inclui duas 
novas categorias no benefício. 
O prazo de solicitação segue 
até novembro. Os vereadores 
aprovaram por unanimidade 
o projeto, que substitui uma 
lei de 2014 que já oferecia o 
direito. Segundo o secretário de 
Negócios Jurídicos de Lorena, 
Adriano Aurélio dos Santos, 
com a aparição de mais cate-
gorias, houve a necessidade de 
formalizá-las.
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Prefeita troca secretários e 
diretor do Saae em Aparecida

À frente da Prefeitura de Apa-
recida há três semanas, Dina 
Moraes (PDT) deu início a mu-
danças na gestão do Executivo 
e fez as primeiras alterações no 
quadro de secretários e direto-
res. A prefeita prometia trocas, 
caso Ernaldo César Marcondes 
(MDB) não conseguisse retor-
nar ao cargo. O emedebista 
permanece afastado após de-
cisão judicial. A primeira troca 

Câmara aprova empréstimo 
de R$ 6,5 milhões em Potim

Ubatuba inicia 
recuperação
de acesso a 
área comercial

Principal acesso para a re-
gião de maior movimentação 
comercial de Ubatuba, a Ponte 
da Barra da Lagoa, desde a úl-
tima semana, recebe obras de 
recuperação na região central 
do município. Com um investi-
mento de quase R$ 260 mil, o 
serviço tenta adequar a passa-
gem e garantir mais mobilidade 
aos pedestres.
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Soliva garante que aditivo 
do esgoto está próximo de 
aprovação: "90% aprovado"

As negociações pelo novo 
aditivo sobre o contrato de 
tratamento do esgoto de 
Guaratinguetá avançaram. 
Uma reunião nesta semana 
com representantes da Pre-
feitura, da Guaratinguetá 
Saneamento, da Saeg (Com-
panhia de Águas, Esgotos e 
Resíduos) e da Promotoria 
de Justiça terminou com 
sinal positivo para o aditivo. 
Segundo o prefeito Marcus 
Soliva (PSB), o acordo está 
“90% fechado”.

Pág. 7
Soliva espera acerto por água

Fotos: Leandro Oliveira 

confirmada foi no Saae (Serviço 
Autônomo de Águas, Esgoto e 
Resíduos). Na manhã da última 
segunda-feira, João Marcos, 
então diretor, foi desligado 
para a nomeação de Laércio 
Nogueira da Silva, ex-diretor 
da autarquia, ex-secretário de 
Administração da Prefeitura 
e ex-vereador. Outras trocas 
foram confirmadas.
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Câmara de Lorena volta a 
alterar horário de sessões
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Bastidores da Política

Marcus Soliva

Lorena – O prefeito Fábio Marcon-
des, que deu mais um passo esta semana 
para se tornar o governante que mais viabi-
lizou avanços na área de assistência social 
do município. Com investimento federal 
de R$ 250 mil e contrapartida municipal 
de R$ 132 mil, Marcondes inaugurou o 
prédio próprio do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – o 
CREAS. A unidade atenderá moradores 
em situação de risco pessoal e social por 
violação de seus direitos. No primeiro 
semestre, o prefeito já havia inaugurado o 
Centro do Idoso e o Centro Especializado 
em Reabilitação. Pelos bons resultados 
e a proximidade do fim do mandato de 
Fabinho, tem muito morador já sentindo 
saudades do atual governo e preocupado 
com o que esperar da próxima gestão.

Canas – A administração do prefeito 
Lucemir do Amaral, que está sendo 
questionada por moradores mais politi-
zados pelos resultados e aprovações no 
concurso público realizado no primeiro 
semestre. O fato de algumas aprovações 
suspeitas – inclusive a filha de um 
prefeito da região – em detrimento de 
muitos que praticamente gabaritaram as 
provas não estarem entre os aprovados, 
deu margem a toda desconfiança. A 
possibilidade de alguns inconformados 
buscarem respostas na Justiça sobre a 
transparência e procedimentos da em-
presa ‘contratada’ para aplicar as provas 
pode revelar um 'lado oculto' que muitos 
suspeitam e que vários, talvez com 
toda certeza, deixarão de lado devido a 
politicagem...

Pedro Vila Brito

Atos e Fatos
“O preço da Justiça 
está no canhoto do 
meu talão de cheque.”

Márcio Meirelles  Sergio Naya

PÁTRIA AMADA, 
MÃE GENTIL

A reforma da previdência está em 
gozo de merecidas férias.

Os senhores parlamentares tam-
bém!

Em agosto voltam à atividade 
estafante de trabalho nos últimos três 
meses e, agora, encaminham para o 
Senado a reforma.

Os senhores senadores, em busca 
de holofotes, vão incluir os Estados 
na reforma.

Para tanto, necessitariam de, pelo 
menos, sessenta dias para examinar 
uma reforma urgente e discutida há 
pelo menos 25 anos.

Volta para Câmara e estamos em 
outubro e os senhores deputados 
reanalisaram a reforma e, talvez, até 
as férias natalinas contaremos com a 
sua aprovação, uma reforma pronta 
para ser reformada daqui cinco anos. 
Pode? Pode!

O presidente Bolsonaro que se 
contente, em seu governo, pelo 
menos com umas três reformas, no 
máximo. O Brasil espera, mas o 
mundo não!

Com a previdência em férias 
a novela dos vazamentos da Lava 
Jato voltam ao cenário das fofocas 
tendo como vítima o Ministério 
Público Federal na pessoa de Deltan 
Dallagnol. 

Sergio Moro está em troca de 
pena. Tá na muda!

Interessante que no governo FHC 
tivemos um procurador implacável.

Poucos procuradores da Repú-
blica alcançaram tanta projeção 
na mídia quanto Luiz Francisco 
Fernandes de Souza, na época, com 
44 anos. Sua notoriedade se deveu 
à implacável marcação que exerceu 
contra as irregularidades cometidas 
durante o governo Fernando Henri-
que Cardoso. 

Alvos de investigações por ele 
comandadas, algumas autoridades, 
como o senador cassado Luiz Este-
vão (PMDB-DF) ou o ex-ministro 
Eduardo Jorge, secretário-geral da 
Presidência de FHC, polemizaram 
publicamente com o procurador, 
questionando de modo veemente 
sua atuação.

O ex-senador Luiz Estevão está 
cumprindo pena na Papuda pela 
Lava Jato e o ministro Eduardo Jorge 
foi absolvido.

O procurador tinha um processo 
de denúncia interessante: tomava co-

nhecimento do fato delituoso vazava 
para a imprensa e, após divulgação, 
aí entrava com o inquérito.

Foi afastado e mandado para 
Coimbra para um curso de aperfei-
çoamento em Direito. Pode? Pode!

O ministro Sergio Moro está 
sendo acusado de destruir os grandes 
conglomerados da construção civil 
no Brasil, patrimônio nacional, com 
dinheiro público.

O brasileiro não tem memória, 
ou, é curta.

As empresas de construção civil 
no país fizeram a fortuna de seus em-
preendedores à sobra dos governos, 
principalmente, o federal.

Na era JK, com a construção de 
Brasília, as empresas mineiras de 
construção civil tiveram um desen-
volvimento estupendo como: Cons-
trutora Mendes Junior (construções 
na África); Construtora Rabello 
(obras na Argélia), as paulistas, 

Constran (estradas e terraplanagem), 
Camargo Correa (engenharia civil e 
elétrica)

No governo da revolução o 
crescimento da Andrade Gutierrez 
(ponte Rio-Niterói e na área de te-
lecomunicações); OAS (construção 
civil conhecida na Bahia como Os 
Amigos do Sogro, no caso o sogro, 
Antônio Carlos Magalhães), Nor-
berto Odebrecht (construção civil 
e petroquímica) – no governo Lula 
elevou-se a tarifa de importação 
de um seu produto para favorecer 
a Braskem empresa do grupo - e 
tantas outras que se especializaram 
no setor petroquímico para atender 
a Petrobras.

A situação econômica e financei-
ra das empreiteiras é reflexo do fato 
de se especializarem em construir 
para o governo, não ampliar e fixar 
os seus negócios para a área inter-
nacional.

A proverbial proteção do go-
verno em não permitir a entrada de 
empresas estrangeiras de engenharia 
no Brasil, um mercado fechado, 
sem concorrência, condição de ex-
celência para a corrupção e falta de 
controle de preços. O governo paga 
e os governantes enriquecem.

O setor de engenharia brasilei-
ro é altamente competente e com 
condições de expansão para à área 
internacional, optou pela proteção 
de mercado e ser fornecedor dos 
governos.

A culpa é deles!

Perguntar não ofende
O que além de um série de recla-

mações e denúncias ao Ministério 
Público, o vere-
ador Ney Car-
teira (hoje MDB) 
conseguiu para 
a cidade em ter-
mos de recursos, 
verbas  pa rla-
mentares ou até 
mesmo um pro-
jeto importante 

para chamar de seu, no curso de sua 
trajetória pelo Legislativo de Guará?

'Morde e assopra'
Parece que o pessoal da Câmara 

de Aparecida, digo, os vereadores, 
não estão dispostos a dar ‘vida 
fácil’ à prefeita em exercício Dina 
Moreira. Em sessão extraordinária 
nessa semana, eles aprovaram o veto 
do Executivo para manter o estado 
de calamidade na saúde municipal 
(para facilitar a contratação de uma 
empresa em caráter emergencial), 
mas negaram o projeto que liberava 
20% do orçamento municipal para 
remanejamento de verbas, em detri-
mento de apenas 12%.

Céu de brigadeiro
Ao que tudo indica, a prefeita 

Erica Soler anda em ‘Céu de Bri-
gadeiro’ em Potim, rumo a sua 
provável campanha à reeleição, 

principalmente 
após ter apro-
vado na Câmara 
o financiamen-
to de R$ 6,5 
milhões - via 
Caixa Federal 
– para investir 
em pavimenta-
ção. De acordo 

com a classe política, com o tapete 
(asfalto) preto estendido pelas ruas 
da cidade e a água de qualidade 
chegando nas residências dos eleito-
res, vai precisar de muito mais que 
críticas baratas e conversa de liqui-
dificador para tirá-la do comando 
da Prefeitura.

Quem compara, vota!
Agora que a oposição ao prefeito 

Marcus Soliva percebeu que não 
será críticas ou escrachos vazios que 
vão neutralizá-lo em sua provável 
disputa à reelei-
ção em Guará, 
tem concorrente 
com histórico 
de gestão arru-
mando portfólio 
para exibir no 
período eleito-
ral, e outros trei-
nando discursos 
carregados de futuro – pela falta do 
passado e do presente. Ah! Tem ‘um 
outro’ que até gostou de estar inele-
gível para a próxima eleição, porque 
além dos romances não teria nada à 
mostrar. Perguntem ao Fabrício da 
Aeronáutica!!!

Corrida
Em velocidade frenética, o mer-

cado político de Cachoeira Paulista 
vai dando forma aos postulantes ao 
Executivo. Entre os nomes novos, 
três (Mineirinho da Funerária, Tio 
João do Açaí e Fernando Hummel) 
se destacam com possibilidades de 
neutralizar outros três (Aloísio Viei-
ra, Torrada e Domingos Geraldo) 
que integram o bloco dos veteranos.

Não convidem para...
...a mesma picanha O vereador 

Breno Anaya e o João Bosco Torra-
da, principalmente se o assunto for 
a indicação do prefeito Edson Mota 
para candidatura à sua sucessão 
na Prefeitura de Cachoeira e, se na 
churrasqueira, estiver o porta-voz 
Max – enteado!!!

Erica Soler

"O presidente Bolsonaro que 
se contente, em seu governo, pelo 
menos com umas três reformas, 

no máximo. O Brasil espera, mas o 
mundo não!"

Saia justa
Comenta-se pelas esquinas de 

Lorena que o vereador Pedro da 
Vila Brito anda provando de suas 
próprias ‘palavras e juízo de valores’ 
proferidos na tri-
buna da Câmara, 
com reflexos pe-
los corredores da 
municipalidade. 
É que a ação por 
enriquecimento 
i l ícito movida 
pelo Ministério 
Público contra 
alguns conselheiros tutelares da 
cidade, órgão do qual o parlamentar 
tem laço consanguíneo, acertou em 
cheio sua altivez, principalmente 
quando se refere ao prefeito como 
hipócrita...

Dose quádrupla
Como ocorrido nos primeiros 

meses de governo, o prefeito Isael 
Domingues deverá ser alvo de 
mais uma série de CEI’s patrocina-
das pelos vereadores que buscam 

suas autopromoções em episódios 
alheios, principalmente períodos 
eleitorais. Esta semana o quarteto 4 
R’s – Rafael Goffi, Ronaldo Pipas, 
Renato Cebola e Roderlley Miotto 
assinaram a abertura de uma inves-
tigação sobre veículos alugados su-
postamente para a base da Atividade 
Delegada em Pinda. Enquanto isso 
os eleitores esperam pelos relevantes 
projetos dos parlamentares para o 
processo seletivo do ano que vem. 
E como vem...

‘Nenhum de nós’
Com exceção do vereador Mar-

quinhos da Colchoaria, nenhum dos 
parlamentares que integram a base 
governista do prefeito Fábio Mar-
condes compareceu na inauguração 
do novo prédio do Centro de Refe-
rência Especializado em Assistência 
Social – o Creas, ocorrida nesta 
quinta-feira, em Lorena. Apesar de 
não terem faltados pessoas, auto-
ridades e muitos convidados para 
prestigiar o evento, a impressão que 
ficou nos ‘amplificadores políticos’ 
é que a moçada está com a eleição 
ganha. Em tempo, quem assinou o 
livro de presença na inauguração e 
com direito a um ‘particular’ com o 
prefeito foi o atual presidente da Câ-
mara, que pelo visto, vê na imagem 
do Executivo uma boa oportunidade 
de aumentar seu cacife eleitoral. 
Perguntem ao Marçal!!!

Novela do transporte
Parece que Guará, ou melhor, 

os usuários do transporte público, 
vivem um novo capítulo da ‘novela’ 
do TUG. Pela ‘queda de braços’ que 
chegou na patuleia, a empresária 
Edna Abdala busca um aporte 
financeiro na tarifa até encerrar, 
em outubro, as antigas condições 
emergenciais (final da participação 
da empresa São José) e começar o 
novo contrato e com as novas dire-
trizes entre a empresa Oceano e a 
Prefeitura. Reivindicação negada 
pelo prefeito Marcus Soliva, que não 
aceita nem ouvir falar de reajuste 
de preços sem ver a realidade da 
frota de ônibus e dos serviços no 
formato do novo contrato firmado 
na licitação.

A realidade dos números
Uma pesquisa (não de Facebook) 

mostrou esta semana que o colégio 
eleitoral de Lorena segue indeciso  a 

Ney Carteiro

Renato, Rafael, Roderley e Ronaldo

441 dias das eleições de 2020. Em 
tese, uma boa parcela dos eleitores 
aguardam o pronunciamento do pre-
feito Fábio Marcondes em relação 
a indicação de um candidato para 
sucessão e, outro percentual abaixo 
de 40%, dividem opiniões entre os 
nomes mais conhecidos, tanto em 
rejeição como intenção de votos. 
Pelo andar da carruagem, o mercado 
está aberto para um nome que reúna 
proposta, caráter e que demonstre 
capacidade administrativa.

Esperando sentados
Com as dificuldades explicitas 

do prefeito Edson Nota em encon-
trar uma solução para a caótica 
situação da Santa Casa de Cachoeira 
Paulista, moradores decidiram agir 
por conta própria para oferecer mais 
conforto e dignidade aos pacientes 
do hospital. Através da iniciativa da 
empresária Patrícia Andrade, uma 
campanha lançada recentemente 
para arrecadação de fundos rendeu 
para a compra de diversas cadeiras 
de espera e poltronas de medi-
cação para auxiliar os pacientes. 
Os objetos foram entregues ‘sem 
curvas’ e diretamente à diretoria da 
Santa Casa. Por mais discretos que 
os voluntários foram, os elogios 
chegaram de forma imediata na ci-
dade inteira (ao ponto de provocar 
ciúmes em alguns políticos). Logo 
não faltaram comentários e críticas 
ao prefeito e vereadores pelo ponto 
em que a saúde municipal chegou. 
Os mais espirituosos chegaram até 
brincar ao afirmarem que agora os 
pacientes poderão “esperar senta-
dos” pela cumprimento das promes-
sas de campanha do prefeito...

Dose dupla
Após conseguir captar recursos 

federais e da iniciativa privada, o 
prefeito Isael Domingues anunciou 
na última semana a realização de 
duas obras de revitalização no centro 
de Pinda. Orçado em mais de meio 
milhão, o serviço trará melhorias às 
famosas rua dos Andradas e praça 
Monsenhor Marcondes. Além fa-
cilitar o deslocamento de pedestres 
através do alargamento de calçadas, 
a ação contará com a implantação de 
rampas e pisos especiais, garantindo 
mais acessibilidade para cadeirantes 
e deficientes visuais.  A notícia posi-
tiva sobre a obra, que não necessita-
rá de gastos municipais, agradou os 
comerciantes da região central, que 
já prospectam registar um maior 
fluxo de consumidores.

Passagem obrigatória
“Falando” em melhorias no cen-

tro e contentamento do comércio, 
a população de Ubatuba também 
ganhou motivos para comemorar na 
última semana. A Prefeitura iniciou 
a recuperação e adequação da histó-
rica Ponte da Barra da Lagoa, que 
é o principal acesso para a região 
de maior movimentação comercial 
da cidade. O ponto de passagem 
localizado no conhecido Guarani 
receberá reparos e reforços até o 
fim do ano. O serviço contará com 
um investimento de cerca de R$ 260 
mil, sendo a maioria proveniente de 
recursos conquistados pelo prefeito 
Délcio Sato em suas articulações 
com o pessoal do Estado.

Investida tucana
A articulação dos tucanos da 

Capital que buscam laçar, quer dizer, 
filiar prefeitos em todo Estado em 
condições de reeleição e prefeitu-
ráveis com possibilidades de vitória 
em 2020, passou por Aparecida tam-
bém. Pelo que se ouve nas equinas, 
Celso Alves já faz as contas para 
ver se troca o PSD do vice-gove-
nador pelo PSDB de Doria, com as 
promessas que se eleito, não faltará 
aporte para administrar.    
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Pedido da São José de 13% de aumento é descartado e prefeito aguarda atendiumento de contrato

Soliva nega reajuste da tarifa do transporte e 
passagem segue a R$ 3,50 em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A empresa Rodoviário e 
Turismo São José protocolou 
um ofício na Prefeitura de 
Guaratinguetá solicitando 
o reajuste emergencial no 
preço da tarifa do transporte 
público municipal. Hoje, a ta-
rifa das linhas municipais do 
TUG (Transporte Urbano de 
Guaratinguetá) custa R$3,50. 
A concessionária pede 13% de 
reajuste, que pode elevar o va-
lor da passagem para R$ 3,80.

O documento foi recebido 
pela secretaria de Administra-
ção na última segunda-feira, 
e chegou até a secretaria de 
Mobilidade Urbana na tarde 
seguinte. A proposta tenta 
emplacar o novo valor até o 
dia 1 de outubro, véspera do 
início do novo contrato com a 
empresa Oceano, vencedora da 
licitação do transporte coleti-
vo. O documento protocolado 
cita que o pedido foi feito de-
vido à "inviabilidade que vem 
sendo bancada e suportada" 
pela empresa.

O ofício cita ainda que a 
empresa São José (uma das 
responsáveis pelo TUG atual-
mente, pertencente ao mesmo 
grupo da Oceano) tem sido 
obrigada a suportar prejuízos, 
crescimento de passivos e per-
das patrimoniais significativas, 
e afirma não ser mais possível 
manter o valor da tarifa em 
R$ 3,50. “O último reajuste, 

Marcus Soliva e Edna Abdalla, durante reunião para assinatura de contrato; semana de discussão

Ônibus das empresas Oceano e São José; valor da tarifa do TUG vira epicentro de polêmica entre empresária e prefeito de Guaratinguetá

ocorrido em 7 de dezembro de 
2017, fixou o valor tarifário 
parcial insuficiente de R$ 3,50 
e, desde então, a situação de 
inviabilidade do sistema de 
transporte outrora demons-
trada, além de se agravar, 
apresenta-se cada vez mais 
consistente”.

Em resposta, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) foi enfá-
tico ao negar qualquer possi-
bilidade de reajuste sobre o 
valor da tarifa antes do início 
do novo contrato do trans-
porte coletivo municipal. “A 
resposta é negativa. Não vai 
ter reajuste em cima daquilo 
que vem sendo pago nesse 
intervalo entre o período que 
houve a licitação e início das 
operações, onde a empresa 

poderá cobrar os R$ 4,10”, 
explicou.

O valor de R$ 4,10 será 
cobrado pela empresa Ocea-
no a partir de 2 de outubro e 
estava previsto no edital de li-
citação. A empresa, que opera 
parte da malha rodoviária do 
município, venceu o certame 
e precisa renovar a frota de 
veículos antes de iniciar as 
operações do novo contrato. 
“Espero que não haja quebra 
de confiança entre a contra-
tante e a contratada”, citou 
Soliva, já que tanto a São José 
como a Oceano pertencem a 
mesma proprietária.

Caso haja paralisação do 
transporte coletivo no muni-
cípio, o prefeito afirmou que 
precisará fazer uma convo-
cação de veículos comple-
mentares para não parar o 
serviço do transporte público 
de Guaratinguetá, mas não 
crê que os ônibus deixarão de 
circular após a sua negativa.

A empresária Edna Abdalla, 
responsável pelas empresas 
São José e Oceano, foi procu-
rada para responder sobre o 
pedido de reajuste e a resposta 
negativa do prefeito. Por tele-
fone, Edna afirmou que só vai 
se pronunciar oficialmente 
após receber a resposta do-
cumentada da Prefeitura. A 
empresária citou ainda que 
os pedidos por reajustes são 
feitos desde 2017, quando o 
Executivo deixou de ajustar o 
valor da tarifa.

Prefeita troca secretários e diretor do Saae em Aparecida
Decisão por quatro mudanças é tomada três semanas após posse de Dina; titular da Educação também deixa cargo

Leandro Oliveira
Aparecida

À frente da Prefeitura de 
Aparecida há três semanas, 
Dina Moraes (PDT) deu iní-
cio a mudanças na gestão do 
Executivo e fez as primeiras 
alterações no quadro de secre-
tários e diretores. A prefeita 
prometia trocas, caso Ernaldo 
César Marcondes (MDB) não 
conseguisse retornar ao car-
go. O emedebista permanece 
afastado após decisão judicial.

A primeira troca confirmada 
foi no Saae (Serviço Autôno-
mo de Águas, Esgoto e Resí-
duos). Na manhã da última 
segunda-feira, João Marcos, 
então diretor, foi desligado 
para a nomeação de Laércio 
Nogueira da Silva, ex-diretor 
da autarquia, ex-secretário de 
Administração da Prefeitura 
e ex-vereador. Outras trocas 
também foram confirmadas.

Diego Rodrigues deixou a 
secretaria de Promoção So-
cial, Esporte e Cultura, para a 
nomeação de Gelson Maciel. 
Na chefia de gabinete, Eder-
son Santos foi trocado por 
Eduardo Elache. Na terça foi 
confirmada a quarta troca, na 
secretaria de Administração; 
Wellington Nogueira pediu 
exoneração na última semana 
e a prefeita nomeou Cláudio 
Gibelli como novo secretário.

Dina afirmou que decidiu 
trocar parte dos secretários 
por querer pessoas de sua 
confiança mais próximas da 
administração municipal. 
“Não tenho nada contra os 
secretários que foram exo-
nerados, mas é o momento 
de eu formar a equipe de 
minha confiança. Pessoas que 
também têm conhecimento e 
capacidade de gerir o serviço 
municipal”, afirmou a prefeita, 
que deixou aberta a possibili-

dade de novas nomeações ao 
longo da semana.

Na quinta-feira, Rita Reis 
deixou a pasta da Educação. 
Nenhum nome havia sido 
anunciado até o fechamento 
desta edição.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, o novo diretor do Saae 
afirmou que as contas da au-
tarquia estão em dia. Segundo 
Nogueira, não há nenhuma 
pendência aberta por parte 
do Saae após a saída de João 
Marcos. “A parte financeira 
está sob controle", afirmou. 
"Está tudo em dia, o Saae não 
deve para ninguém. Não há 
nenhum perigo. Fizemos o 
pagamento dos funcionários 
nessa semana, rigorosamente 
em dia”, explicou.

Decisões judiciais – Ernal-
do Marcondes foi afastado 
do cargo de prefeito após 
decisão judicial que indicou 
ter havido fraude no processo 

licitatório que terminou com 
a compra de kits escolares 
em 2015, quando estava à 
frente do Executivo. A falta 
de licitação para contratar 
uma empresa para prestar 
serviços de assistência básica 
de saúde também foi alvo de 
investigação, que terminou 
com bloqueio de bens do 
prefeito.

Dina Moraes foi questio-
nada se pretende trocar a 
secretária de Saúde, Maria 
Eliane Pereira, a Laine. Extra-
oficialmente, as informações 
são de que novas trocas po-
dem acontecer, mas a pre-
feita negou. “Não confirmo, 
pois estamos envolvidos, 
por enquanto, na solução do 
problema na saúde", concluiu, 
destacando a crise que afeta 
a rede pública, com direito a 
debate sobre novo contrato 
e decreto de calamidade (leia 
texto nesta edição). A prefeita Dina Moraes, que anunciou mudanças no secretariado

Aprovado por 6 a 2, projeto do Executivo garante investimento 
para asfalto em cinco bairros e drenagem no Vista Alegre

Câmara aprova empréstimo de 
R$ 6,5 milhões solicitado por 
Erica Soler para pavimentação

Jéssica Dias
Potim

A Câmara de Potim aprovou 
na última quarta-feira, por 6 
votos a 2, em sessão extraor-
dinária, o projeto do Executivo 
que pede autorização para a 
pavimentação e drenagem de 
ruas na cidade. A expectativa 
da prefeita Erica Soler (PR) é 
firmar um empréstimo junto 

à Caixa Econômica Federal de 
R$ 6,5 milhões.

Votaram contra o projeto os 
vereadores Willian do Amaral 
(PV) e João Luis Santos (PSDB). 
Os parlamentares Valquiria 
Cristina de Freitas (MDB), Jua-
rez do Nascimento (PP), Edna 
de Fátima Ribeiro (Patriota), 
Rogério da Silva (PCdoB), João 
Vicente Rocha (Podemos) e 
Roberto Rivelino (PR) foram 
contra a proposta.

O presidente Márcio de Cas-
sio (PCdoB) não votou, en-
quanto, com atestado médico, 
Vani Carvalho (PR) e Eduardo 
Andrini (PSB) não comparece-
ram à sessão.

Segundo a prefeita Erica, o 
projeto enviado à Câmara em 
maio especifica um emprésti-
mo através linha de créditos 
da Caixa Econômica Federal, 
o Finisa (Programa de Finan-
ciamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento), que analisa 
a possibilidade financeira de 
cada município e define o va-
lor a ser liberado. Em Potim, 
o investimento beneficiará 
moradores de bairros como o 

Chácara Tropical, Frei Galvão, 
Jardim Cidade Nova, Jardim 
Alvorada e Miguel Vieira. “A 
gente consegue pegar esse 
investimento de R$ 6,5 mi-
lhões, dividir em dez anos e 
pavimentar quase 100% da 
cidade. Aí a gente finaliza a 
pavimentação de todos esses 
bairros e ficaria o Vista Alegre 
que precisa fazer a drenagem 
primeiro”, salientou a chefe do 
Executivo.

Erica contou que no edi-
tal de concessão da água do 
município, já disponível para 
consulta pública, constam 
as contrapartidas de R$ 2,3 
milhões em pavimentação do 
bairro Vista Alegre e R$ 1 mi-
lhão para a Prefeitura investir 
em infraestrutura.

O empréstimo com a Caixa 
não impactará os cofres pú-
blicos, é o que garante Erica. A 
prefeita frisou que a liberação 
feita pelo programa foca a ca-
pacidade econômica e serieda-
de da gestão pública, com dois 
anos de carência e oito para o 
parcelamento da dívida.
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Nova lei inclui duas categorias no benefício municipal; prazo de cadastro termina em novembro

Lorena amplia isenção de IPTU e taxa do lixo 
Rafaela Lourenço
Lorena

Mais moradores terão acesso 
a isenção do IPTU (Imposto 
Territorial e Predial) e da taxa 
de remoção do lixo em Lorena. 
A Câmara aprovou um projeto 
do Executivo que inclui duas 
novas categorias no benefício. 
O prazo de solicitação segue até 
novembro.

Os vereadores aprovaram 
por unanimidade o projeto que 
substitui uma lei de 2014 que já 
oferecia o direito, mas segundo 
o secretário de Negócios Jurídi-
cos de Lorena, Adriano Aurélio 
dos Santos, com a aparição de 
mais categorias, houve a neces-
sidade de formalizá-las. “Foram 
aparecendo outros beneficiários 
que não estavam devidamente 
incluídos na lei. Resolvemos 
revogar a nossa lei de 2014, 
e fazer uma nova incluindo as 
outras pessoas”, destacou.

Com a nova lei, sancionada na 
última terça-feira, fazem parte 
do grupo de assistidos as pes-
soas que recebem o benefício 
assistencial de prestação conti-
nuada (Loas), e os que possuam 
guarda definitiva de menor, 
desde que o processo judicial 
seja tramitado na Comarca de 
Lorena e cujos rendimentos 
mensais não ultrapassem dois 
salários mínimos.

O programa já atende apo-
sentados, pensionistas ou be-
neficiários de renda mensal 
vitalícia, com mais de 62 anos 
idade, aposentados por invali-
dez permanente comprovada 
por laudo emitido por órgão ofi-
cial da previdência, portadores 
de deficiência física ou mental, 
ou doença grave devidamente 
comprovada por laudo ates-
tado por médico. Todos esses 
moradores não devem possuir 
rendimentos mensais superio-
res a dois salários mínimos.

De acordo com a lei, o in-
teressado precisa residir no 
imóvel e não pode ser pro-
prietário ou compromissário 
comprador de outro imóvel 
no município.

Para a Prefeitura, que ainda 
não tem uma estimativa de 
arrecadação para 2020, a 
inclusão das categorias não 
impactará o orçamento muni-
cipal. “Nossa lei de orçamento 
e diretrizes orçamentarias já 
tem essa previsão de isenção, 
então como já praticamos isso 
há alguns anos e só adequamos 
essas duas classes, não há um 
impacto significativo não”, 
reforçou Santos.

Os interessados em obter a 
isenção das taxas devem solici-
tar o benefício através de reque-
rimento protocolado no setor 
de Tributação na Prefeitura, 
no período de 1 de janeiro a 30 
de novembro do ano anterior a 
cobrança do tributo.Lixo na rua; tarifa da coleta e tratamento também terá maior isenção

Cerca de cem moradores do Vila Esperança e Geraldo Adão devem entregar documentos para ser contemplados

Silveiras regulariza beneficiados do programa Cidade Legal
Jéssica Dias
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
está recolhendo a documen-
tação de famílias assistidas 
pelo programa estadual 
Cidade Legal, para a regula-
rização fundiária. Os bairros 
contemplados são Conjunto 
Habitacional Geraldo Adão e 
o Vila Esperança.

Após a aprovação dos pro-
jetos, com agentes de casa 
em casa e por fotos aéreas, 
foi realizado o serviço de 
topografia com medições 
das áreas e levantamento de 
residências A próxima etapa 

será recolher a documenta-
ção dos moradores.

No Conjunto Habitacional 
Geraldo Adão são oitenta 
casas, e na Vila Esperança 
cinquenta unidades.

As famílias dos bairros 
devem comparecer neste 
sábado, a partir das 10h, 
no posto ESF (Estratégia 
Saúde da Família) do Vila 
Esperança, para realização 
do cadastro social e fundi-
ário. Os moradores devem 
apresentar cópia do contrato 
de compra e venda (se hou-
ver) ou outro documento de 
aquisição do imóvel; capa 
e primeira folha do IPTU 

(antigo e atual); conta de 
luz (antiga e atual), água ou 
telefone; certidão de casa-
mento (se casado), certidão 
de nascimento (se solteiro), 
ou contrato de união estável 
dos proprietários do lote; 
RG e CPF.

Após o término do projeto, 
os próximos bairros contem-
plados serão o Bom Jesus e 
Macacos.

Dúvidas referentes ao 
processo de regularização 
fundiária podem ser escla-
recidas no departamento 
Jurídico da Prefeitura, de 
segunda a sexta-feira, das 
12h às 18h. Trabalho de topografia no conjunto habitacional Geraldo Adão; Prefeitura avança com trabalho em Lavrinhas

Documentos
Cópia simples do compro-

vante de rendimentos ou 
da declaração de Imposto 
de Renda

Comprovante de resi-
dência referente ao mês 
anterior ao do protocolo do 
requerimento;

Cópia do RG e do CPF;

Procuração, caso o pro-
tocolo seja feito por outra 
pessoa, em nome do pro-
prietário ou compromissá-
rio comprador;

Cópia do RG e do CPF do 
procurador, se for o caso;

Documento que compro-
ve a titularidade do imóvel 
como matrícula do imóvel, 
escritura pública, contrato 
de compra e venda;

Fotos: Divulgação PML

Fotos: Carolina Meyer
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A vereadora Ana Alice Vieira fala durante sessão que votou três vetos da prefeita Dina Moraes; decreto de calamidade é retomado na saúde 

Polêmica sobre situação de contrato e atendimento colocou em risco a rede pública; Câmara 
derruba veto de Dina Moraes Moreira, que dispensava a apresentação de TAC em até trinta dias

Vereadores recuam em própria emenda e 
aprovam decreto de calamidade em Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

Por oito votos a um, os 
vereadores de Aparecida aca-
taram o veto da prefeita em 
exercício, Dina Moraes (PDT), 
e mantiveram a nomenclatura 
de decreto de calamidade 
pública para contratar uma 
empresa prestadora de servi-
ços ligada à assistência básica 
da saúde municipal. A sessão 
extraordinária que terminou 
com a aprovação foi realizada 
uma semana após os mesmos 
parlamentares terem alterado 
a nomenclatura para “estado 
de emergência” através de 
uma emenda.

A alteração reduziria o 
tempo de contratação da 
nova empresa pela metade. A 
prefeita, ao receber a emenda, 
elaborou um veto que retor-
nou à Câmara na última quin-
ta-feira. Os parlamentares 
discutiram e acataram o veto 
de Dina, e assim a nomencla-
tura do decreto voltou a ser 
de “calamidade pública”. Dos 
nove vereadores, apenas Ana 
Alice Braga (Podemos) votou 
contra o veto.

Durante a votação, Marcelo 
Marcondes (PV) e Carlos Ale-
xandre Rangel, o Xande (PSD), 
chegaram a discutir sobre 
quem seria o principal respon-
sável pelo atual momento da 
saúde municipal. Marcondes 
atribuiu o caos ao Governo do 
Estado de São Paulo e a falta 
de investimentos de recursos 
para Aparecida. 

“Foi colocado pelo represen-
tante do Conselho Municipal 
de Saúde que o Estado deixou 
de investir financeiramen-
te na retaguarda da Santa 
Casa, ou seja, aquele que dá 
a sustentabilidade para a 
saúde do município, deixan-
do de fazer repasses para o 
Hospital Universitário, que 
prejudica também a nossa 
região. Aparecida recebe a 
população carcerária de Po-
tim e a população vizinha. O 
responsável por tudo isso é 
o governo estadual quando 
deixa de fazer os repasses", 
enfatizou Marcondes.

Já Xande culpou a adminis-
tração municipal pelo atual 
cenário da saúde em Apareci-
da. “Respeito o Marcelo, mas 
a minha opinião é de que o 
culpado é o poder público. O 
erro vem de pessoas de con-
fiança do prefeito (Ernaldo 
Marcondes-MDB, afastado por 
acusação de manipulação e 
superfaturamento em contra-
to da Educação). A população 
não pode ser prejudicada no-
vamente. Eu também respon-
sabilizo secretários de outras 
gestões, não é algo do Governo 
do Estado”, rebateu. Apesar 
da discussão no plenário, os 
dois vereadores votaram pela 
aprovação do veto.

Histórico – A organização 
social Gamp era prestadora 
dos serviços da assistência 
básica da saúde em Aparecida, 
até setembro do ano passado, 
quando teve o contrato sus-
penso após decisão judicial. A 

OS foi acusada de deixar faltar 
medicamentos e profissionais 
nas unidades administradas. 
Haviam indícios na época de 
um possível esquema para 
fraudar o processo seletivo 
para contratação de pessoal.

Em dezembro foi feita a 
dispensa de licitação através 
do decreto de estado de emer-
gência, para contratar outra 
empresa especializada para o 
atendimento da atenção bási-
ca de saúde. A Saec (Sociedade 
Amiga e Esportiva do Jardim 

Copacabana) foi contratada 
emergencialmente, sob a 
justificativa da suspensão 
do contrato com a Gamp. Do 
rompimento com a Gamp até 
a escolha da Saec se passaram 
quatro meses, e a Justiça 
entendeu que era tempo su-
ficiente para elaboração de 
um processo licitatório no 
município. O Ministério Pú-
blico apontou que a situação 
não caracterizava estado de 
emergência.

Os bens do prefeito Ernaldo 

César Marcondes (MDB) e do 
secretário de Administração, 
Domingos Léo Monteiro fo-
ram bloqueados. Ernaldo e 
Domingos foram afastados 
dos cargos no começo de ju-
lho após decisão judicial que 
apontou fraude na compra de 
kits escolares em 2015. A Saec 
deixou de prestar os serviços 
ao município em 1 de julho. 
Desde então os atendimentos 
da atenção básica das Estraté-
gias e Saúde da Família estão 
comprometidos.

Prestação de contas – Um 
dos incisos apresentados 
pela Câmara no decreto de 
calamidade se referia a obri-
gatoriedade da apresentação 
de um TAC (Termo de Ajuste 
de Conduta) por parte da pre-
feita Dina Moraes, mas a chefe 
do Executivo vetou o TAC. Na 
sessão da última quinta, os 
parlamentares derrubaram o 
veto e mantiveram a obriga-
toriedade na transparência. O 
Executivo terá que apresentar 
o termo em trinta dias.

Obra deve ser concluída até o fim do ano; tráfego é alterado no Itaguá por tempo indeterminado

Prefeitura de Ubatuba inicia recuperação 
de principal acesso ao centro comercial

Lucas Barbosa 
Ubatuba

Principal acesso para a re-
gião de maior movimentação 
comercial de Ubatuba, a Ponte 
da Barra da Lagoa, desde a 
última semana, recebe obras 
de recuperação na região 
central do município. Com um 
investimento de quase R$ 260 
mil, o serviço tenta adequar 
a passagem e garantir mais 
mobilidade aos pedestres.  

Preocupada com a condição 
estrutural da ponte da tradi-
cional rua Guarani, no bairro 
do Itaguá, a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Délcio Sato (PSD), 
realizou vistorias no ponto de 
passagem em 2017. Os estu-
dos técnicos apontaram que 
as bases das vigas inferiores 
estavam levemente deteriora-
das e parcialmente expostas. 

Para evitar que o compro-
metimento estrutural se agra-
vasse, a Prefeitura solicitou 
apoio financeiro do Governo 

do Estado para viabilizar a 
recuperação da ponte, que 
foi construída em 1988. Após 
tratativas com deputados es-
taduais, o município recebeu 
um recurso governamental de 
R$ 200 mil.

Também contando com 
uma contrapartida municipal 
de mais de R$ 57 mil, a obra 
foi iniciada na última segun-
da-feira. O serviço é realizado 
pela empresa W.F. Borges 
ME, vencedora do processo 
licitatório.  

De acordo com a Prefeitura, 
as melhorias consistirão na 
substituição das vigas par-
cialmente deterioradas por 
outras mais reforçadas.  Já as 
que ainda possuem bom esta-
do de conservação receberão 
os reparos necessários. Na 
sequência, será aplicada uma 
nova camada de concreto nas 
placas de proteção mecânica.

Além das melhorias na 
parte inferior da ponte, serão 
realizadas adaptações na 
superior, como a redução da 

largura do leito carroçável 
(passagem de automóveis), 
resultando em espaço para o 
tráfego de apenas um veículo 
por vez. Já a área destina-
da aos pedestres, terá um 
aumento em sua largura, 
garantindo uma melhor mo-
bilidade.

Em nota oficial, a Prefeitura 
ressaltou que a “atual estrutu-
ra da ponte é suficiente para o 
tráfego, mas é necessária uma 
recuperação para aumentar 
a sua vida útil, que será du-
plicada.  Como a passagem 
é datada de 1988, não está 
adaptada às normas atuais 
e, por isso, estamos buscando 
a readequação (trecho do 
documento)”.

A expectativa do Executivo 
é que a obra seja concluída 
entre novembro e fim de 
dezembro.

Além dos principais bares, 
restaurantes e lojas de vestuá-
rio de Ubatuba, a rua Guarani 
abriga o Aquário e a loja do 
Projeto Tamar, que desde 
1980 atua na preservação de 
espécies marinhas ameaçadas 
de extinção.

Devido o andamento da 
obra e a consequente inter-
dição da ponte, o tráfego no 
local foi alterado pela Pre-
feitura por tempo indetermi-
nado. Assim, os veículos que 
circulam do Itaguá sentido 
Centro devem trafegar pela 
rua Chico Santos, seguindo 
pela Guaicurus e retornando 
para a via Guarani através da 
rua Tamoios.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Homem é preso por furtar 
chocolate em Guaratinguetá 

Da Redação
Guaratinguetá

Após ser flagrado por 
seguranças, um homem de 
50 anos foi preso na última 
quinta-feira por furtar vinte 
tabletes de chocolate em um 
supermercado de Guaratin-
guetá.  

De acordo com a Polícia 
Militar, os funcionários per-
corriam uma das seções do 
estabelecimento comercial 

quando perceberam que 
o suposto cliente havia 
escondido as mercadorias 
em sua roupa.

Questionado, o homem 
afirmou que possui proble-
mas mentais. 

Após ser acionada pelos 
seguranças, a PM conduziu 
o homem ao 2º Distrito 
Policial. Um boletim de 
ocorrência foi registrado, 
e o acusado permanece à 
disposição da Justiça.

Igreja é alvo de criminosos 
pela segunda vez, em Guará 

Da Redação
Guaratinguetá

Uma igreja evangélica 
foi furtada na madrugada 
da última quarta-feira, no 
bairro Campo do Galvão, em 
Guaratinguetá. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o pastor acionou 
a Polícia Militar após ser 
informado pela empresa 
de monitoramento sobre o 
disparo do alarme do tempo 
religioso. 

Ao chegar à igreja, que 
fica na avenida Juscelino 

Kubistchek, a PM constatou 
que uma das portas foi ar-
rombada, mas os invasores 
já haviam deixado o local 
levando um aparelho de 
televisão.  

Este foi o segundo furto 
em menos de 15 dias no 
templo, já que ladrões le-
varam dois violões e um 
contrabaixo na madrugada 
do último dia 4. 

A Polícia Civil investiga 
os crimes. Os invasores não 
haviam sido identificados 
até o fechamento desta 
edição.

Homem é assassinado no 
Vila Ofélia, em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

Com passagens criminais 
por furto e roubo, um ho-
mem de 38 anos foi morto 
a tiros na noite da última 
segunda-feira, em Guaratin-
guetá.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima caminhava 
por uma via do bairro Vila 

Ofélia quando foi surpreen-
dida pelo assassino.  

Atingido por quatro dis-
paros de arma de fogo, o ho-
mem morreu no local antes 
da chegada do resgate. Os 
tiros perfuraram a cabeça e 
abdômen da vítima. 

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para tentar desco-
brir a motivação e o autor 
do crime.

Quadrilha leva 35 cabeças de 
gado de fazenda em Cunha

Da Redação
Cunha

A Polícia Civil de Cunha 
abriu um inquérito para 
apurar o furto de 35 cabeças 
de gado ocorrido na madru-
gada da última quinta-feira 
em uma fazenda na zona 
rural. 

Às margens da rodovia 
Paulo Virgílio, a proprie-
dade foi invadida após os 
criminosos arrebentarem 
o cadeado do portão princi-
pal. Na sequência, o grupo 
fugiu levando os animais 
em um caminhão, deixando 

apenas seis novilhos no 
curral.     

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o proprietá-
rio, que não estava no local 
na hora do crime, estima 
um prejuízo de cerca de 
R$ 70 mil. A vítima relatou 
ainda que havia comprado 
21 cabeças de gado em um 
leilão na última semana.

A Polícia Civil realizou 
diligencias pela região e 
colheu depoimentos de 
vizinhos. Até o fechamento 
desta edição, os animais 
não haviam sido encon-
trados.

Polícia Militar apreende 
arma e drogas em Lorena

Da Redação
Lorena

Uma operação da Polícia 
Militar resultou na desarti-
culação de uma quadrilha de 
traficantes de drogas, na úl-
tima terça-feira, em Lorena.

De acordo com a PM, equi-
pes surpreenderam o grupo, 
formado por seis homens e 
duas mulheres, que estava 

em um imóvel no bairro do 
Cecap. 

No local foram aprendi-
dos mais de dois quilos de 
cocaína, um revólver calibre 
38 e cerca de R$ 2 mil. 
Também foram localizadas 
embalagens para a venda 
do entorpecente.

A quadrilha foi encami-
nhada ao Distrito Policial, 
permanecendo presa. 

Denúncia na GCM de Aparecida 
leva a afastamento de comando
Ação do MP investiga denúncia de irregularidades na entidade

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo deter-
minou o afastamento do 
comandante e do subcoman-
dante da GCM (Guarda Civil 
Municipal de Aparecida. 
Os membros da Guarda, 
segundo a denúncia feita 
pelo Ministério Público, te-
riam praticado improbidade 
administrativa e coagido 
testemunhas do caso.

A ação aponta que o co-
mandante da Guarda, Gio-
vani Galle, teria permitido 

que sua esposa, Jamily He-
lena Galle, que também atua 
na Guarda Civil Municipal, 
usasse mais de uma vez um 
veículo oficial para fins par-
ticulares.

Após os fatos serem denun-
ciados por outros membros 
da corporação, foi instaura-
da sindicância administra-
tiva. No entanto, de acordo 
com o MP, foi nomeado o 
subcomandante da Guarda 
para presidir a apuração 
com o objetivo de favorecer 
a esposa do comandante.

Há indícios de que o co-
mandante vinha autorizando 
o pagamento de horas extras 

não prestadas a guardas, 
inclusive de sua esposa e do 
subcomandante Francisco 
Vetóri.

Na decisão que deferiu a 
liminar, a juíza Vivian Bastos 
de Aparecida considerou que 
“...o conjunto probatório tra-
zido aos autos pelo Ministé-
rio Público demonstra que as 
autoridades em questão vêm 
coagindo, ainda que de for-
ma dissimulada, as testemu-
nhas, e com isso dificultando 
e/ou impedindo a colheita 
de provas no inquérito civil 
público. Não bastasse, mos-
tra-se, no mínimo, temerosa 
a atitude do demandado (...) 

em encaminhar para instru-
ção do inquérito excesso de 
documentação que em nada 
acrescenta à elucidação dos 
fatos, e só tende a confundir 
e provocar morosidade na 
análise dos dados (trecho da 
decisão)...”.

Outro lado – Em nota, a 
Prefeitura de Aparecida in-
formou que “a administração 
já determinou o afastamen-
to, de acordo com a decisão 
da Justiça”.

O Jornal Atos entrou em 
contato com a esposa do 
comandante, que informou 
que não queria comentar 
sobre o caso.

Guarda municipal em atuação no Centro de Aparecida; corporação é alvo de polêmica após decisão judicial que afastou comando

Incêndio em depósito de estádio 
assusta moradores de Aparecida 

Da Redação
Aparecida

A Guarda Municipal e o Cor-
po de Bombeiros investigam 
as possíveis causas do foco de 
incêndio em um depósito, que 

fica sob a arquibancada do es-
tádio Vicente de Paula Penido, 
o Penidão, em Aparecida. O 
espaço pegou fogo no final da 
tarde da última quarta-feira.

Os Bombeiros da cidade 
foram acionados e realizaram 

os procedimentos para apagar 
as chamas, em trabalho que 
teve duração der cerca de 
uma hora.

No local, funcionários in-
formaram à reportagem do 
Jornal Atos que o depósito 

continha madeira e entulhos.
A Prefeitura de Aparecida 

informou que um zelador 
teria dito que um homem 
invadiu o local, ateou fogo 
na sala e fugiu. Não foram 
registradas vítimas.

Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha na contenção do fogo durante ocorrência na última quarta-feira; depósito esportivo incendiado

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos
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Aparecida e Ubatuba aderem à lei desde janeiro; uso irregular pode gerar multas

Com proibições na RMVale, canudos 
plásticos são barrados em todo estado

Da Redação
Região 

Após as cidades de Apa-
recida, Taubaté, Ubatuba, 
Ilhabela e São José dos Cam-
pos aderirem a proibição da 
confecção e fornecimento de 
canudos em material plás-
tico em estabelecimentos 
comerciais, o Governo de São 
Paulo oficializou a medida 
através do Diário Oficial do 
Estado para todas as cidades 
paulistas. 

De acordo com a norma, 

fica proibido o fornecimento 
do produto em hotéis, restau-
rantes, bares, padarias, clubes 
noturnos, salões de dança e 
eventos musicais de qualquer 
espécie. Os canudos plásticos 
devem ser substituídos por 
canudos de papel reciclá-
vel, material comestível ou 
biodegradável. Em caso de 
descumprimento, o estabele-
cimento comercial poderá ser 
multado, sendo que o valor 
cobrado poderá ser o dobro 
em casos de reincidência.

Na região, a Câmara de 

Ubatuba aprovou por unani-
midade o projeto que proíbe a 
comercialização dos canudos 
plásticos, em novembro. O 
prefeito Délcio Sato (PSD) 
anunciou a publicação de um 
decreto que regulamenta a lei 
no município em abril.

De acordo com o decreto, 
em caso de descumprimen-
to, a primeira autuação será 
através de uma advertência 
em termo de intimação. Em 
caso de reincidência, as pena-
lidades variam entre R$1 mil 
e R$ 8 mil, podendo chegar 

Acordo pode resultar no pagamento de mais de R$ 248 milhões à Guaratinguetá Saneamento até 2043

Soliva garante que aditivo do esgoto está 
próximo de aprovação: "90% aprovado"

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As negociações pelo novo 
aditivo sobre o contrato de 
tratamento do esgoto de Gua-
ratinguetá avançaram. Uma 
reunião nesta semana com 
representantes da Prefeitura, 
da Guaratinguetá Saneamen-
to, da Saeg (Companhia de 
Águas, Esgotos e Resíduos) 
e da Promotoria de Justiça 
terminou com sinal positivo 
para o aditivo. Segundo o 
prefeito Marcus Soliva (PSB), 
o acordo está “90% fechado”.

Prefeitura e Guaratinguetá 
Saneamento negociam a pror-
rogação do contrato por mais 
cinco anos. A conclusão do 
tratamento do esgoto no mu-
nicípio tinha previsão inicial 
para 2020 e com o possível 
aditivo, pode ser alterada 
para 2025. Os serviços de 
manutenção do tratamento 
de esgoto podem mudar, de 
2038 para 2043. 

Caso o aditivo seja aprova-

do, serão pagos mensalmente 
à Guaratinguetá Saneamento 
um total de 95% do valor 
líquido arrecadado da Saeg 
sobre o tratamento do esgo-
to. Esses pagamentos serão 
feitos até o fim do contrato 
de manutenção do esgoto, 
em 2043, segundo o chefe 
do Executivo. "Daqui dessa 
reunião saímos com 90% 
fechado (acordo). Tem alguns 
detalhes pormenores a serem 
definidos", explicou.

O cálculo feito pelo prefeito 
coloca o valor médio mensal 
de R$ 1 milhão arrecadado 
pela Saeg, referente ao es-
goto. Deduzindo os tributos, 
o valor líquido médio é de 
R$ 900 mil. Caso os repas-
ses comecem a ser feitos em 
2020 e sigam até 2043, o 
valor total investido nos 23 
anos de contrato, sendo cinco 
para o tratamento e 18 para 
manutenção, ultrapassará os 
R$ 248 milhões.

O diretor da Guaratinguetá 
Saneamento, Eduardo Caldei-

ra, seguiu a mesma linha de 
Soliva ao falar sobre o avan-
ço das negociações. "Hoje, 
podemos dizer que estamos 
num caminho para solução 
definitiva do tratamento de 
esgoto. Posso adiantar que 
nosso objetivo é universali-
zar o tratamento até 2025, e 
serão investidos aproximada-
mente R$ 100 milhões para 
que o município tenha 100% 
do esgoto tratado”, revelou 
Caldeira, confirmando o valor 
que poderá ser investido pela 
companhia.

Na reunião da última quar-
ta-feira ficou pré-estabelecida 
uma meta de 46% do trata-
mento do esgoto até o fim de 
2020. O prefeito confirmou 
que será realizado um TAC 
(Termo de Ajuste de Condu-
ta) para dar continuidade 
ao contrato. São necessárias 
estações de tratamento e es-
tações elevatórias que podem 
ficar sob responsabilidade da 
Guaratinguetá Saneamento, 
no novo aditivo.

“Está tudo dentro daquilo 
que vemos como viável para 
a Saeg, com compromissos da 
Guaratinguetá Saneamento 
de apresentar um plano de 
metas para atingir os 100%, 
mas não só em 2025, e sim 
ano a ano tem que haver 
um percentual de evolução 
contratualmente assinado", 
concluiu o prefeito.

Outra justificativa pelo 
aditivo é a necessidade de 
mudança do atual contrato. 
Marcus Soliva afirmou que 
se for seguido o atual acordo, 
a Saeg não tem condições 
financeiras de arcar com o 
contrato. Antes o rompimen-
to contratual era uma alter-
nativa plausível, por parte 
da administração municipal. 
Hoje, essa possibilidade foi 
praticamente descartada. 

O promotor de Justiça 
de Guaratinguetá, Ricardo 
Simili, participou das duas 
últimas reuniões, mas prefe-
riu não se pronunciar até o 
momento.Marcus Soliva, que espera definir situação da água nesta semana

Órgão tenta angariar recursos para novas obras de infraestrutura e segurança; Guará sedia próximo encontro 

Com nova composição, Conselho Regional busca 
avançar em negociações com governo do Estado 

Da Redação 
Região

Responsável por apresen-
tar ao Governo do Estado 
as principais demandas de 
melhorias na RMVLN (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
o Conselho de Desenvolvi-
mento Regional elegeu sua 
nova direção na última se-
gunda-feira em São José dos 
Campos. Além da nomeação 
de conselheiros, o encontro 
discutiu ações integradas 
que gerem avanços para a 
região.

Realizada no Parque Tec-
nológico de São José dos 
Campos, a 23ª Reunião do 

Conselho de Desenvolvi-
mento da RMVLN teve a 
participação de prefeitos de 
27 cidades; dos secretários 
estaduais; da Casa Militar; 
Defesa Civil, Walter Nyakas 
e do secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco 
Vinholi. O evento contou 
com a presença do deputado 
federal Eduardo Cury (PSBD) 
e dos deputados estaduais 
Sergio Victor (Novo) e Letí-
cia Aguiar (PSL).

Criado em 2012, o Con-
selho de Desenvolvimento 
Regional é encarregado 
de reunir as principais rei-
vindicações dos prefeitos 
da região em relação à 
necessidade de recursos 
para a viabilização de obras, 

programas e serviços que 
melhorem a qualidade de 
vida da população. Na sequ-
ência, o órgão encaminha e 
discute os pedidos junto ao 
Governo do Estado.  

Após consenso, foi ree-
leito presidente do órgão 
o prefeito de Paraibuna, 
Victor Miranda (PSDB), que 
terá como vice o prefeito de 
Santo Antônio do Pinhal, 
Clodomiro Junior (PSD). 

O Fundovale (Fundo de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), 
encarregado de dar suporte 
financeiro ao planejamento 
de ações regionais elegeu 
seis conselheiros, as pre-
feitas de Monteiro Lobato, 

Daniela Brito (PSB); a de 
São Luiz do Paraitinga, Ana 
Lúcia Sicherle (PSDB); os 
chefes dos Executivos de 
Cunha, Rolien Garcia (PSB) 
e de Santa Branca, Celso 
Simão (PSDB); e os direto-
res da Agenvale (Agência 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), o 
ex-secretário de Esportes de 
São José dos Campos, Sergio 
Theodoro, e o ex-prefeito de 
Guaratinguetá, Junior Filip-
po (PSD). Os conselheiros e 
o presidente permanecerão 
nos cargos por um ano.

Além de ressaltar a impor-
tância do encontro, o secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional apontou quais são 
os primeiros objetivos da co-

alização. “A reunião de hoje 
marca um momento impor-
tante com a restruturação 
das agências do Estado e 
apresentação da equipe de 
trabalho da Agemvale, além 
da eleição do Conselho. Que-
remos também avançar com 
questões históricas para a 
região com o Plano de De-
senvolvimento Urbano Inte-
grado, e focar em segurança 
pública dentro do próximo 
ano”, explicou Vinholi.

Além de São José dos 
Campos, o encontro teve 
a participação de repre-
sentantes de Areias, Bana-
nal, Caçapava, Campos do 
Jordão, Canas, Cruzeiro, 
Cunha, Guaratinguetá, Iga-
ratá, Ilhabela, Jacareí, Jam-

beiro, Lagoinha, Monteiro 
Lobato, Natividade da Serra, 
Paraibuna, Piquete, Potim, 
Roseira, Santa Branca, San-
to Antônio do Pinhal, São 
José do Barreiro, São José 
dos Campos, São Luiz do 
Paraitinga, São Sebastião, 
Silveiras e Taubaté. 

A próxima reunião do Con-
selho de Desenvolvimento 
Regional será sediada em 
Guaratinguetá, no dia 27 
de agosto. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento do presidente 
reeleito do conselho e pre-
feito de Paraibuna, Victor 
Miranda, mas ele não foi 
localizado até o fechamento 
desta edição.

ao fechamento do estabele-
cimento.

Em Aparecida, o projeto 
também foi aprovado por 
unanimidade e já está em 
vigor. Em caso de descum-
primento, o comerciante é 
notificado. Havendo reinci-
dência, a multa deverá ser de 
aproximadamente R$ 500, e 
o valor pode dobrar se o local 
voltar a infringir a norma.

Em Ilhabela e São José dos 
Campos projetos semelhan-
tes já estão sendo obedecidos 
pelos estabelecimentos. Canudos plásticos do comércio, agora proibidos em todo estado

Fundo Social de Lorena oferece 456 vagas para cursos gratuitos
Da Redação 
Lorena

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Lorena abriu novas 
oportunidades de cursos de 
qualificação gratuitos. As 
inscrições têm início na pró-
xima segunda-feira e seguem 
até todas as turmas serem 
preenchidas.

No total serão abertas 456 
vagas para nove cursos nas 
áreas de culinária, artesanato, 

construção civil, estética e 
moda. Para participar, os inte-
ressados devem comparecer  
ao Mercado Municipal, onde 
serão entregues duzentas 
senhas por dia para aten-
dimentos, com distribuição 
prevista às 7h30, por ordem 
de chegada.

A previsão de início das 
aulas é o dia 5 de agosto, com 
atividades no Ciejap (Centro 
Integrado de Educação de Jo-
vens e Adultos e Profissional) 
Milton Ballerini. Os documen-

tos necessários para matrícu-
la são RG, CPF, comprovante 
de residência, foto 3×4 e 
cartão SUS. O Mercadão fica 

à avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 211, no Olaria. 
Mais informações no site da 
Prefeitura, lorena.sp.gov.br.

Fotos: Juliana Aguilera

Fotos: Leandro Oliveira
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8 novas creches
Guaratinguetá ganha 

Em projeto e 
construção:
Jardim Primavera
Parque do Sol
Village Santana
Alto das Almas
Em funcionamento:
Cohab
Engenheiro Neiva
2 no Centro 
(São Francisco e Santa Clara)

Investir em educação é preparar nossa cidade para o futuro!
novas crechesnovas crechesnovas creches

Guaratinguetá ganhaGuaratinguetá ganhaGuaratinguetá ganha
novas crechesnovas crechesnovas crechesnovas crechesnovas crechesnovas crechesnovas crechesnovas crechesnovas crechesnovas crechesnovas creches

Prefeitura de Guaratinguetá, construindo a cidade do futuro!Prefeitura de Guaratinguetá, construindo a cidade do futuro!Prefeitura de Guaratinguetá, construindo a cidade do futuro!
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Melhorias devem ser concluídas até o fim de outubro; serviço conta com apoio privado e federal

Com foco na acessibilidade, Pinda anuncia 
obras de revitalização na região central

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PR), anunciou na última 
quarta-feira a realização 
de duas obras de revitaliza-
ção no Centro. Viabilizadas 
através de recursos federais 
e da iniciativa privada, as 
melhorias serão feitas nas 
tradicionais rua dos An-
dradas e praça Monsenhor 
Marcondes.

Durante entrevista coleti-
va à imprensa regional no 
Palacete 10 de Julho, Isael 
e a secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela Fran-
co, explicaram os detalhes 
do plano de recuperação e 
modernização dos espaços 
públicos, que busca garan-
tir mais acessibilidade a 
deficientes físicos e facilitar 
o fluxo de pedestres que fre-
quentam a região comercial 
do Centro.

Prevista para começar 

na próxima segunda-feira, 
a revitalização da rua dos 
Andradas contará com um 
investimento de R$ 328 
mil, proveniente de uma 
contribuição voluntária da 
empresa Nacional Indús-
tria Mecânica, instalada 
na cidade no início do ano 
após receber da Prefeitura 
a doação de uma área. 

Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento, o 
serviço consistirá no alarga-
mento das calçadas, melho-
rias no sistema de captação 
de águas pluviais (chuva), 
implantação de ciclofaixas 
e reparos na pavimentação. 
A via contará também com 
rampas que darão acessibi-
lidade para cadeirantes e 
pisos podotátil (que orienta 
deficientes visuais),

A expectativa da pasta é 
que a obra seja concluída 
até o fim de outubro. 

A revitalização da praça 
Monsenhor Marcondes, ini-
ciada na última quarta-feira, 

contará com um investimen-
to de R$ 214 mil, obtido 
através de um convênio com 
o Governo Federal.

Além da mesma previsão 
de término e de melhorias 
em acessibilidade que se-
rão realizadas na rua dos 
Andradas, a praça contará 
com novos bancos e lixei-
ras. “Esta ação garantirá 
ótimas condições para os 
pedestres se locomoverem 
pela rua dos Andradas, ten-
do um melhor acesso para 
visitarem as lojas do Centro 
e desfrutarem de momen-
tos de lazer na praça. É 
necessário destacar que 
apesar das modernizações 
na Monsenhor, manteremos 
seu padrão histórico, como 
a preservação do ladrilho 
central”, explicou Marcela, 
que ressaltou que o serviço 
significará um importante 
avanço na acessibilidade 
para os moradores que 
possuem dificuldades de 
locomoção e visão.Matriz de Pindamonhangaba, no Centro da cidade; região receberá trabalho de recuperação em 2019

Verba do Governo Federal é destinada para a compra de um caminhão de lixo e infraestrutura no município

Com investimento estadual de R$ 806 mil, Prefeitura 
de Silveiras projeta reforma de ponte do Macacos

Jéssica Dias
Silveiras

O Governo do Estado de 
São Paulo liberou no último 
dia 11 uma verba no valor 
de R$ 806 mil para reforma 

da ponte de acesso ao bairro 
dos Macacos, em Silveiras, 
aquisição de um novo cami-
nhão compactador de lixo 
e obras para infraestrutura 
da cidade.

A emenda foi solicita-
da pelo vereador Matheus 

Mota (PSDB), em 2017, e 
viabilizada pelo deputado 
estadual Carlão Pignatari 
(PSDB). A reforma da ponte 
de principal de acesso ao 
bairro dos Macacos terá um 
investimento de R$ 201 mil. 
Entre os serviços que serão 

feitos estão a construção do 
muro de arrimo e a reforma 
da cabeceira da ponte.

Serão investidos R$ 350 
mil para a compra de um 
caminhão compactador de 
lixo e mais R$ 300 mil para 

Prefeitura de Lorena amplia 
melhorias na iluminação 
pública em nove bairros

Da Redação 
Lorena

A Prefeitura de Lorena, 
através da empresa vence-
dora do processo licitatório 
RT Energia e Serviços Ltda, 
está revitalizando 946 pon-
tos de iluminação pública 
em nove bairros.

Os serviços compreendem 

a substituição de pontos 
com tecnologia vapor de 
mercúrio para tecnologia 
vapor de sódio.

O valor do contrato é 
de R$ 997.381,09. A EDP 
São Paulo receberá para a 
implantação de novos pos-
tes R$ 153.275,59, totali-
zando um investimento de 
R$1.150.655,68. O recurso 
é proveniente da arrecada-

Serviço de manutenção na iluminação pública; 946 pontos serão trocados de acordo com Prefeitura

Fotos: Divulgação PML

Fotos: Francisco Assis

infraestrutura. A Prefeitura 
está investindo na reforma 
da escola Dom Edmund 
Benedict Nugent, no Cen-
tro, que recebe a troca do 
telhado, pintura, troca da 
parte elétrica e substituição 

do playground.
As obras são feitas com 

recursos próprios no valor 
de R$ 106 mil, e tiveram iní-
cio na primeira semana de 
julho, com prazo de entrega 
para os próximos 45 dias.

ção da CIP (Contribuição de 
Iluminação Pública).

Os bairros contemplados 
são Vila Passos; Bairro da 
Cruz; Jardim Novo Horizon-
te; Santa Edwiges; São Ro-
que; Horto Florestal e Vila 
Simão; Centro e Cecap Alta.

Mais informações sobre 
as ruas e locais contempla-
dos estão no site da Prefei-
tura, lorena.sp.gov.br.
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

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

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

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

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

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

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

Dispositivo tecnológico beneficia 
atendimento ao público em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

do em smartphones para 
executar o registro das or-
dens de serviço em tempo 
real. “Essa tecnologia gera 
um mapa digital, materiais 
e ferramentas utilizadas, 
além do horário de aten-
dimento. Com as informa-
ções, a empresa consegue 
definir a programação de 

rotas de trabalho e o dire-
cionamento das equipes”, 
explica Parente.

Outros benefícios da 
nova plataforma são a 
redução do uso de papel, 
o ganho de tempo e o au-
xílio na gestão de equipes. 
“A proposta é sempre me-
lhorar nosso atendimento 

em Guaratinguetá. Com 
o uso desse dispositivo, 
teremos parâmetros para 
aperfeiçoar os times in-
ternos, o que irá resultar 
em eficiência e excelência 
de serviços prestados”, 
ressalta Sérgio Bovo, ge-
rente da Guaratinguetá 
Saneamento. 

Inovação na prestação de serviço gera impacto positivo na 
comunidade e no meio ambiente 

Todas as áreas do co-
nhecimento humano têm 
buscado aperfeiçoamento 
com o avanço tecnológico 
em um mundo cada vez 
mais conectado. Energia 
elétrica, mobilidade ur-
bana, construção civil, co-
municação e genética são 
bons exemplos de players 
que estão em plena evo-
lução. Um setor que vem 
buscando auxílio de novas 
ferramentas é o saneamen-
to básico. A Guaratingue-
tá Saneamento, empresa 
responsável pelo esgota-
mento sanitário na cidade, 
implantou recentemente 
um sistema de ordem de 
serviço digital que utiliza 
a tecnologia para otimizar 
processos e garantir mais 
agilidade no atendimento 
oferecido aos moradores 
da cidade. 

De acordo com o coor-
denador da Guaratinguetá 
Saneamento, Felipe Paren-
te, os colaboradores que 
realizam o atendimento 
ao público estão utilizando 
um sistema mobile instala-

PUBLICAÇÃO DE EXTRAVIO
A e m p r e s a :  J .  F.  D E  TO L E D O 
GUARATINGUETÁ – ME, inscrita no CNPJ: 
03.274.588/0001-60 e IE: 332.077.127.112, 
estabelecida à Avenida Brasil, nº. 77 – Vila 
Paulista – Guaratinguetá – SP – CEP: 
12.521-000, comunica o extravio do talão 
de Nota Fiscal de Venda a Consumidor 
modelo 2 série D-1 do nº. 001 à nº. 050 
totalmente preenchido da AIDF nº. 3745 
e do talão de Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor modelo 2 série D-1 do nº. 351 
à nº. 400 totalmente preenchido da AIDF nº. 
3745; das 02 vias da Nota Fiscal de Venda 
à Consumidor modelo 2 série D-1 nº. 401 já 
preenchido da AIDF nº. 3745 e 02 vias da 
Nota Fiscal de Venda à Consumidor modelo 
2 série D-1 nº. 1415 já preenchido da AIDF 
nº. 339787023709.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2019 PROC. Nº 342/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material para implementação do Programa “Ler e Escrever” e do
Projeto “Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal 
de ensino, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: COMERCIAL GAGI EIRELI ME CNPJ: 23.313.528/0001-16
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
VALOR TOTAL: R$ 23.520,00 (vinte e três mil quinhentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 392/19-SUP; 5785/19- GPRO, 
com fundamento no Art. 25, inciso III da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa responsável pela prestação de serviços artísticos para três apresentações da 
peça de teatro “A Rua da Fortuna” e duas apresentações da peça “Tripartida”, a serem 
realizadas no Projeto Teatro nas Férias, para contratação da seguinte empresa:
PALCO DA HISTÓRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
CNPJ Nº: 09.447.410/0001-50

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE LOCAÇÃO – Contrato nº 134/2019 Processo nº 5611/2019
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Lorena.
LOCADOR: JOÃO VICENTE JANUZZELLI RODRIGUES
CPF: 062.459.128-06 e RG: 18.226.972-3
O primeiro aqui nomeado LOCADOR é proprietário do imóvel situado na Rua Antônio 
Haddad, nº. 764, Santo Antônio, Lorena/SP, onde encontra-se instalada a Estratégia de 
Saúde da Família – ESF Santo Antônio. O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses, 
tendo seu início na data da sua assinatura. Ao término da vigência do contrato, a Locatária 
obriga-se a restituir o imóvel desocupado, independente de qualquer aviso, notificação 
judicial ou extrajudicial. A locatária deverá entregar o imóvel quitado, limpo, respondendo 
pelos danos e prejuízos causados ao mesmo, pagando os aluguéis até o término dos 
serviços necessários para colocação do imóvel em ordem.
VALOR: R$ 15.511,44 (quinze mil quinhentos e onze reais quarenta e quatro centavos),
sendo este valor pago em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$
1.292,62 (um mil duzentos noventa e dois reais sessenta e dois centavos)
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROC nº 392/19-SUP - GPRO: 5785/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa responsável pela prestação de serviços artísticos para 
três apresentações da peça de teatro “A Rua da Fortuna” e duas apresentações da peça
“Tripartida”, a serem realizadas no Projeto Teatro nas Férias, que serão prestados nas 
condições estabelecidas no contrato e na proposta, os quais integram este instrumento de
transcrição.
CONTRATADA: PALCO DA HISTÓRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
CNPJ N°: 09.447.410/0001-50
VALOR TOTAL: R$ 13.428,78 (treze mil quatrocentos vinte e oito reais setenta e oito
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/07/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2019 PROC. Nº 332/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de ônibus novo (zero quilômetro), Ano/Modelo 2019/2019 ou versão
mais recente até a data da abertura da licitação, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA
CNPJ: 11.726.521/0020-00
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 265.800,00 (duzentos sessenta e cinco mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2019.

RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO
41/2018/SRT05  –  Superintendência Regional 

de Trânsito do Vale do Paraíba

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Planejamento e Gestão, e este pelo Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo – DETRAN-SP, em conformidade com o 
disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
e alterações, Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de 
1994 e Portaria DETRAN nº 1.215 de 24 de junho de 2014, torna 
público que será realizado o leilão de veículos apreendidos por 
infração de trânsito no Município de Cachoeira Paulista, sendo o 
evento regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 
e alterações e Portaria DETRAN nº 938 de 24 de maio de 2006 
e alterações, o qual se realizará no dia 24 de julho de 2019, com 
abertura dos lances no dia 19 às 08:00 horas e fechamento no dia 
24 às 09:00 horas.. Cópias deste Edital poderão ser acessadas 
e copiadas pelos interessados por meio do Portal eletrônico do 
DETRAN.

Eduardo Chaves da Silva Gomes
Presidente da Comissão de Leilão

Superintendência Regional de Trânsito 
da R.M. do Vale do Paraíba - SP

Carta de Convocação
Lorena/SP, 18/07/2019
Funcionaria: SUZANA FELIX DE MOURA E SILVA
Endereço: Rua Sergipe, 875 - Cidade Industrial- Lorena/SP-CEP- 12609-280
Solicitamos o comparecimento de V.Sa. ao estabelecimento desta Empresa, no prazo de 48 horas, no 
intuito de  justificar suas faltas que vêem ocorrendo desde o dia 12/06/2019, sob pena de caracterização 
de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o 
artigo 482, letra "I" da CLT. 

GAPI LAVANDERIA E COMERCIO LTDA ME
ADONAY NASSAR NEVES JUNIOR

Rua Major Rodrigo Luiz,42-Centro-Lorena/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 044/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios; produtos 
hortifrutigranjeiros; carne bovina, suína, ave e embutidos, conforme descrições constantes 
do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
02/08/2019, às 9:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 19 de julho de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

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:
BRUNO DA SILVA MARQUES FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 01 de agosto
de 1995, residente e domiciliado à Estrada Municipal do Delta, nº 529, Triângulo,
Pindamonhangaba-SP, filho de MARCIO MARQUES FARIA e LIRA MARIA DA SILVA.
ANA VYCTORIA PORTES CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06
de maio de 2000, residente e domiciliada à Rua José Elídio Paula Claro, nº 160, Feital,
Moreira César, Pindamonhangaba-SP, filha de JEFFERSON GIL CAVALCANTE DE
SOUZA e MARIA SOLANGE PORTES CAVALCANTE 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,  18 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
HUGO LEONARDO COSTA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Paracambi-RJ, no dia 19 de
março de 2001, residente e domiciliado à Rua Dona Emília Imediato, nº 187, Jardim
Boa Vista, Pindamonhangaba-SP, filho de HUGO LEONARDO COSTA e FABIANA
SILVA DE SOUZA.
THAÍS NASCIMENTO ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20
de março de 2000, residente e domiciliada à Rua Glorita Homem de Mello, nº 111,
Crispim, Pindamonhangaba-SP, filha de FERNANDO ALVES MOREIRA e ANDREIA
NASCIMENTO. 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,  19 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RICHARD GABRIEL MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão balconista,
estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 26
de janeiro de 2001, residente e domiciliado Rua Oswaldo Vasques nº 195, Castolira, em
Pindamonhangaba SP, filho de MOISES MACHADO e ANDREA APARECIDA RAMOS.
AMANDA PRISCILA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 17 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de outubro
de 2001, residente e domiciliada Rua Oswaldo Vasques nº 195, Castolira, em
Pindamonhangaba SP, filha de MARCO ROSA e SILVANA APARECIDA ROSA.
Apresentaram os documentos I, II, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  19 de julho de 2019.
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Com o mesmo discurso de maior publicidade, novo horário 
retorna em agosto, menos de dois anos após alteração para 14h

Câmara de Lorena devolve 
sessões para período noturno

Rafaela Lourenço
Lorena

Após um ano e oito meses, a 
Câmara de Lorena voltou atrás 
e aprovou o retorno das ses-
sões para o horário noturno. 
Com a justificativa de maior 
publicidade e participação 
popular, o projeto da mesa 
administrativa passou com 
polêmica e discursos contrá-
rios à proposta. 

Com uma das mesmas jus-
tificativas de novembro de 
2017, oportunidade em que 

o horário das sessões foi alte-
rado para as 14h, tendo como 
maior objetivo a economia de 
horas extras, energia elétrica e 
cafezinhos, a Câmara decidiu, 
na última sessão, retornar com 
o início das sessões para a 
noite. O projeto de resolução 
que prevê o início das sessões 
às 18h15 foi aprovado por 15 
votos a 2. Apenas Fábio Lon-
guinho (PSC) e Beto Pereira 
(DEM) foram contrários.

Longuinho repetiu o posi-
cionamento da discussão de 
2017, quando se posicionou 

contrário ao horário das 14h 
junto aos vereadores Samuel 
de Melo (PTB) e Adevaldir 
Ramos (PRB).

Desta vez o vereador, além 
de ser contra a justificativa 
apresentada na última sessão, 
de maior visibilidade dos tra-
balhos do Legislativo devido 
à utilização das redes sociais, 
levantou o debate da duplici-
dade de discussão no ano, o 
que, segundo Longuinho, não 
é permitido pelo Regimento 
Interno da Casa. “O Regimento 
Interno da Câmara veda que 

no mesmo ano sejam coloca-
das preposições ou projetos 
de lei da mesma natureza, esse 
projeto de Resolução 8/2019 
é idêntico ao projeto 3/2019 
e que em março foi rejeitado”, 
destacou o vereador, lembran-
do da sessão de 13 de março, 
em que o plenário rejeitou a 
alteração de horário por 9 
votos a 7.

O parlamentar, que avaliou 
a aprovação como uma “ma-
nobra muito astuta dos vere-
adores” pediu ao presidente 
Maurinho Fradique (PTB) a 
abertura de um precedente 
para que todas as questões 
que envolvessem conflitos 
no Regimento Interno fossem 
colocadas em votação do ple-
nário. “Isso envolve diversas 
votações desta Casa de Leis, 
que fizemos e que na oportuni-
dade foi vedado o ingresso de 
uma ação, projetos, em razão 
de já ter sido discutido”, frisou.

O presidente da Câmara, 
que em 2017, durante en-
trevista ao Jornal Atos, foi 
favorável à mudança para 
às 14h, como forma de dar 
mais publicidade às sessões, 
usou o mesmo discurso, na 
última semana, para defender 
o atual projeto. “Investimos 
em plataformas de mídia que 
acabam dando oportunidade 
da população não só acompa-
nhar, mas também participar 
do nosso trabalho. O intuito 
foi ampliar essa divulgação 
e dar oportunidade para os 
que gostam de vir para acom-
panhar num horário flexível.”

Fradique, que retratou a 
primeira opinião afirmando 
ter defendido o horário da 
noite em diversos momentos 
na tribuna, disse acompanhar 
o parecer jurídico do Legisla-
tivo e acreditar na validade 
do projeto.

Por outro lado, Longuinho 
baseou sua opinião contrária 
pela falta de comprovações 
benéficas da mudança. “Não 
existe nada concreto, palpável, 
que diga realmente de forma 
objetiva que realmente (sic) 
vá trazer ou não maior publi-
cidade”.

Sobre a economicidade e a 
participação popular utiliza-
das anteriormente como mo-
tivos de alteração, Longuinho 
criticou o discurso dos pares 
em 2019. “Não concordo, por-
que pra quando é objetivo de 
alguma coisa aí, eles mudam 
a justificativa, caindo no pró-
prio equívoco”.

A equipe do Jornal Atos 
solicitou à Câmara os dados 
referentes à economia reali-
zada no período da primeira 

mudança, mas as informações 
não foram enviadas até o fe-
chamento da edição.

Em nota, a atual gestão fri-
sou a economia de cerca de 
R$505 mil com as 14 exonera-
ções de cargos comissionados 
neste ano, e que a alteração 
do horário das sessões não 
impactará o orçamento da 
Casa. “...Informamos que os 
custos com energia elétrica, 
horas extras de servidores e 
demais materiais de consu-
mo (a exemplo do café, água 
etc.) não sofrerão acréscimo, 
porque a duração da sessão se 
manteve em quatro horas, e o 
consumo de luz, água e café, 
por consequência, também 
não se altera...”.

Com relação as horas ex-
tras, a nota explica que os 
servidores designados a 
acompanharem as sessões 
plenárias são comissionados, 
ou seja, não haverá pagamen-
tos extras.

Os vereadores retornam do 
recesso parlamentar no dia 5 
de agosto.A mesa diretora da Cãmara de Lorena, durante a votação que alterou o horário das sessões para 18h15

O veraedor Fábio Longuinho, contrário à proposta; duras críticas

Hospitais são destinos de verbas de R$ 250 mil cada, após liberação de recursos de deputado federal

Emendas parlamentares de R$ 500 mil chegam 
às santas casas de Guaratinguetá e Aparecida

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma solução para reforçar 
os cofres dos hospitais da 
região é o recebimento de 
emendas parlamentares, 
que chegam aos municí-
pios através dos deputados 
federais e estaduais. Nesta 
semana foram confirmadas 
duas emendas: uma para 
Guaratinguetá e outra para 

Aparecida, ambas com valor 
de R$ 250 mil.

Os recursos, encaminha-
dos por meio do deputado 
Marco Bertaiolli (PSD), fo-
ram liberados após pedidos 
de vereadores das duas cida-
des, e serão encaminhados 
para as santas casas.

Em Aparecida, a verba 
será destinada para a UTI 
do hospital, enquanto em 
Guaratinguetá o montan-
te chegará em forma de 

custeio. Os pedidos foram 
feitos em maio, quando 
Bertaiolli visitou as duas 
unidades da região.

Carlos Alexandre Rangel, 
o 'Xande' (PSD), é vereador 
em Aparecida, e foi o autor 
do pedido ao deputado. 
Segundo o parlamentar, a 
emenda dará fôlego finan-
ceiro ao setor por aproxi-
madamente dois meses. 
“Creio que com o problema 
que estamos passando, 

em relação à UTI, o custo 
mensal é de R$ 100 mil. Dá 
(o repasse) para dar dois 
meses de segurança para o 
Frei Bartolomeu trabalhar", 
avaliou.

Em Guaratinguetá o pe-
dido partiu do vereador 
Marcelo Augusto, o Marcelo 
da Santa Casa (PSD).

Apesar do hospital estar 
com as contas controladas, 
ele destacou que é sempre 
importante receber emen-

das. "Essa verba será utiliza-
da para compra de material 
ou medicamento. Como é 
verba de custeio, pode ser 
utilizada para qualquer 
área. Qualquer valor que 
chega a uma entidade fi-
lantrópica, ajuda bastante".

Segundo o vereador, que 
trabalha na Santa Casa, o 
hospital ainda possui dívi-
das, mas as contas “estão 
equacionadas”.

“Não estamos passando 

dificuldades. A mesa ad-
ministrativa é muito séria 
em relação a essa questão. 
Todo nosso provento que 
vem, fora nossa receita, a 
gente faz questão de aplicar 
na melhoria do hospital, no 
que tange à parte técnica", 
concluiu.

O recurso será repassado, 
inicialmente, ao Fundo Mu-
nicipal de Saúde, que fará 
um novo repasse à Santa 
Casa do município.

A Santa Casa de Aparecida, uma das beneficiadas com verba federal anunciada nesta semana para o Vale

Fotos: Rafaela Lourenço

Fotos: Rafaela Lourenço
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Estimativa aponta que 15% dos brasileiros são portadores do vírus; Ubatuba adere ação pelo segundo ano

Com baixa adesão pela região, campanha 
Ubatuba alerta para os riscos da hepatite

Lucas Barbosa
Ubatuba

Registrando resultados alar-
mantes de contaminação nos 
últimos anos pelo Brasil, as 
hepatites B e C são alvos de 
campanhas de prevenção 
em apenas cinco municípios 
da RMVLN (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), em julho. 
Com a expectativa de afastar 
seus moradores da doença, 
Ubatuba intensificou na úl-
tima semana sua campanha 
de vacinação e de ações de 
conscientização.

De acordo com dados do Mi-
nistério da Saúde, foram con-
tabilizados em 2017 mais de 
quarenta mil casos de hepatite 
no Brasil. O levantamento, que 
é o mais recente divulgado 
pelo Governo Federal, revelou 
que mais que dobrou o núme-
ro de homens de 20 a 39 anos 
diagnosticados com a doença 
em comparação ao ano ante-
rior. O estudo apontou que 
entre 1999 e 2017, quase 
719 mil brasileiros foram 

infectados pelos principais 
tipos de vírus, o B e C.

Causada por até cinco tipos 
de vírus, a hepatite resulta na 
inflamação do fígado, podendo 
levar o paciente a desenvolver 
cirrose ou câncer.  

Além de relações sexuais 
sem preservativos, o vírus 
pode ser transmitido através 
do contato com sangue conta-
minado (desde resquícios em 
alicates de unha até transfu-
sões). A enfermidade pode 
também ser disseminada de 
mãe para filho no parto.   

Segundo o Ministério da 
Saúde, estima-se que 15% dos 
brasileiros já foram   conta-
minados e 1% são portadores 
crônicos da doença.

Buscando conscientizar a 
população sobre a importân-
cia da prevenção e tratamento 
contra as hepatites B e C, o 
Governo Federal instituiu no 
início de 2018 a campanha 
“Julho Amarelo”.

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a Prefeitura de Ubatuba 
aderiu à campanha. 

De acordo com a secretaria 

de Saúde, desde a última se-
gunda-feira a programação 
especial passa por diferentes 
pontos do município. 

Além de vacinas contra o 
vírus da hepatite, são ofe-
recidos testes rápidos para 
detecção da doença no Am-
bulatório de Infectologia, 
no Centro. Os serviços aten-
derão os moradores até o 
próximo dia 30, das 8h30 
às 16h. 

No próximo dia 27, os 
servidores da Saúde percor-
rerão os principais pontos 
do bairro Perequê-Açu para 
a distribuição de panfletos 
de orientação, testagem rá-
pida e encaminhamento para 
tratamento. No próximo dia 
31, a “ação de rua” também 
será realizada no Calçadão 
do Centro.

As famílias da cidade litorâ-
nea podem também realizar 
o teste e se vacinarem nas 
unidades de saúde dos bair-
ros Almada, Camburi, Estufa 
1 e 2, Marafunda, Fazenda da 
Caixa, Ipiranguinha, Lagoi-
nha, Itaguá, Taquaral, Jardim 

Carolina, Perequê-Mirim, Rio 
Escuro, Sertão do Ubatumirim 
Sesmaria, Sumaré, Marandu-
ba, Horto, Picinguaba, Saco 
da Ribeira, Praia Dura e Ser-
tão da Quina. “É importante 
destacar que as vacinas e 
o testes são oferecidos por 
estas unidades durante todo 
o ano, mas devido ao ‘Julho 

Amarelo’ estamos ampliando 
os horários de atendimento a 
este público e intensificando 
as ações de conscientização 
e de imunização pelas ruas.  
Apesar de não ter crescido o 
número de casos de hepatite 
na cidade, é importante fazer-
mos tudo que está ao nosso 
alcance para evitar que este 

cenário mude”, explicou a 
chefe de seção de Vigilância 
Epidemiológica, Elisabete 
Cabral.

Além de Ubatuba, na região 
a programação especial do 
“Julho Amarelo” foi aderida 
pelas cidades de Igaratá, 
Ilhabela, São José dos Campos 
e Taubaté.

Palcos de Guará tem fim de semana cheio com Festival de Teatro
Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratingue-
tá, em parceria com a Funarte 
(Fundação Nacional de Artes), 

recebe neste fim de semana o 1º 
Festival de Teatro, com alguns 
grupos convidados de Pinda-
monhangaba, Lorena, Rio de 
Janeiro, Sorocaba, e São Paulo.

O Festival teve início na úl-

tima sexta-feira e segue até 
domingo. Neste sábado, a 
companhia “Olha o palhaço 
no meio da rua”, de Sorocaba, 
se apresenta às 11h no Parque 
Ecológico Anthero dos Santos.

Às 14h, uma oficina cênica 
será aberta a portadores de 
necessidades especiais, no Au-
ditório Frei Galvão. No mesmo 
local, às 16h, o público poderá 
acompanhar o teatro infantil 

de Pindamonhangaba, “Yaga 
- uma história para crianças 
corajosas”. Fechando a pro-
gramação do sábado, “Olha no 
palhaço no meio da rua” volta 
ao palco, às 20h, também o 
Auditório Frei Galvão.

No domingo a programação 
tem início às 11h com o espe-
táculo infantil “Pintarroxo”, de 
Lorena, com apresentação no 
Parque Ecológico Anthero dos 

Santos, à avenida Ariberto Pe-
reira da Cunha, nº 2, no Portal 
Colinas.

 A oficina cênica “Construção 
de argumentos do personagem 
ao palco” será realizada às 
14h. Em seguida, às 19h, será 
a vez da peça teatral “Palavras 
cantos em cena”, no Auditório 
Frei Galvão, que fina na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, nº 
48, 1º andar, no Centro.

Vacinação durante a campanha tenta combater o contágio da hepatite em Ubatuba; baixa adesão

Fotos: Divulgação PMU


