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Sem paralisar transporte coletivo de Guará, categoria negocia pagamentos com empresa

Sindicato recua sobre greve e 
aguarda proposta de Abdalla

O Sindicato dos Condutores 
do Vale do Paraíba recuou 
sobre a possibilidade de pa-
ralisar o transporte coletivo 
de Guaratinguetá. A categoria, 
que aguarda uma nova pro-
posta para reajuste salarial, 
pagamento sobre participação 

de lucros e do vale alimenta-
ção, fará uma nova assembleia 
na quinta-feira próxima. Um 
dia antes, a direção do Sindica-
to se reunirá com as direções 
das empresas São José e Oce-
ano para discutir os reajustes. 
Mesmo em estado de greve, os 

usuários do TUG (Transporte 
Urbano de Guaratinguetá) 
temiam que o serviço fosse 
interrompido nesta semana, 
coisa que ainda não aconteceu 
devido a negociação aberta 
entre a categoria e as empre-
sas prestadoras de serviços 

no município. Temendo uma 
decisão prematura, a direto-
ria do Sindicato conseguiu 
agendar uma reunião para 
a próxima quarta. Caso as 
novas propostas não estejam 
de acordo com o desejo da 
categoria, o serviço poderá 

ser parado. O vice-presidente 
do Sindicato, Manoel Gal-
vão, confirmou que após a 
reunião será feita uma nova 
assembleia que decidirá pelo 
acordo com as empresas ou 
pela greve.
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NO PALCO.. .  Arte e cultura gratuitas para alunos e adultos da rede pública regional. Essa é a expectativa 
que veio com o início de agosto em Lorena, Guaratinguetá e Aparecida, cidades que recebem os espetáculos da 
companhia teatral itinerante BuZum, que tem como destaque nesta edição o tema indígena.

Disputa por vagas em Cachoeira; cidade quer Área Azul para este ano

Fotos: Jéssica Dias

Cachoeira lança edital para 
estacionamento rotativo

Cachoeira Paulista deve 
implantar ainda esse ano seu 
sistema de estacionamento 
rotativo. A Prefeitura lançou 
o edital para concorrências 
das empresas interessadas em 
explorar o serviço no municí-
pio, batizado de “Área Azul”. 
A medida tenta qualificar a 
mobilidade urbana e organizar 
o atendimento a moradores 
e motoristas. Ainda sem de-
talhes do funcionamento, o 

sistema deve contemplar as 
ruas do Centro de Cachoeira 
e também pontos turísticos, 
com destaque para o entorno 
da Fundação João Paulo II, a 
Canção Nova. A movimentação 
turística na cidade, principal-
mente nos fins de semana e em 
dias específicos de evento no 
centro religioso é a justificativa 
da Prefeitura para implantar 
o sistema.
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A prefeita de Aparecida, Dina 
Moraes (PDT), nomeou nesta 
semana a nova secretária mu-
nicipal de Educação da cidade. 
Lucila Gomes de Ferraz Carva-
lho assumiu a pasta na manhã 
da última terça-feira, três dias 
depois do início das aulas para 
o segundo semestre. Formada 
em Pedagogia, a nova responsá-

vel pela educação do município, 
é professora efetiva na rede 
municipal de Aparecida há 27 
anos. Ela atuou nas gestões 
das escolas “Anísio Novaes” 
(Aparecida) e “Judith Weber” 
(Potim). Atualmente, Lucila 
estava na direção da escola 
“Marieta Braga”.

“Pasta bomba” para Ernaldo, 
Educação tem nova secretária 
no governo de Dina Moraes
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Inscrições 
abertas para 
o Feste 2019, 
em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu inscrições para 
o 41° Feste (Festival Nacional 
de Teatro), que será realizado 
entre os dias 7 e 17 de novem-
bro, com objetivo de estimular 
os grupos de teatro, revelar 
novos talentos e promover o 
intercâmbio.
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Lorena retoma 
recuperação 
do Campo
do Rodovias

Uma promessa de melhorias 
na infraestrutura, saúde e 
esporte no bairro Vila Passos, 
em Lorena, anunciada há dois 
anos, deve virar realidade. A 
empresa vencedora do pro-
cesso licitatório, R. Nhoncanse 
Junior Eireli – Epp, deu início 
à recuperação e reforma do 
Campo do Rodovias. Com es-
trutura deteriorada, o campo 
tem muros esburacados, não 
conta com calçadas e virou 
esconderijo para usuários de 
drogas.
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Guará espera
nova gestora
da rodoviária

A rodoviária de Guaratin-
guetá terá uma nova empresa 
gerenciadora a partir de no-
vembro. Atualmente a Cotema 
é a empresa responsável por 
gerir o Terminal Rodoviário 
do município, e o contrato 
vigente se encerra daqui três 
meses. A Prefeitura elabora 
o edital de licitação que será 
publicado entre agosto e se-
tembro, com o novo contrato 
tendo duração de dez anos. 
Estão programadas uma série 
de obras e melhorias no espaço 
físico da rodoviária. Segundo 
o secretário de Mobilidade 
Urbana e Segurança Pública, 
Marco Antônio 'Major' Oliveira, 
a reforma vai contemplar me-
lhoria na iluminação interna e 
externa, reforço da segurança 
e acessibilidade para passagei-
ros com deficiência.
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Cruzeiro prorroga 
prazo para ISS e alvará

A Prefeitura de Cruzeiro 
prorrogou o prazo para os 
pagamentos do alvará e da pri-
meira parcela do ISS (Imposto 
Sobre Serviços). A estimativa é 
arrecadar R$ 3,5 milhões com 
os impostos neste ano.  O prazo 
segue até a próxima sexta-feira.

Programado anteriormente 
para 31 de julho, o prazo re-
cebeu um acréscimo de nove 

dias para o pagamento dos 
impostos. Para o ISS, o contri-
buinte poderá parcelar em até 
seis vezes, com os pagamentos 
seguintes no dia 30 de cada 
mês, a partir de agosto. Os 
alvarás devem ser quitados 
em cota única no próximo 
dia 9, assim como a primeira 
parcela do ISS.
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Doria promete mais câmeras
de segurança na RMVale

Mais violenta do interior do 
estado, a RMVPLN (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) poderá contar 
com um reforço tecnológico no 
combate à criminalidade em 
2021. Durante visita a São José 
dos Campos, no último final 
de semana, o governador João 
Doria (PSDB) comprometeu-se 

a investir na ampliação do 
cinturão eletrônico de câmeras 
nas rodovias que dão acesso 
aos municípios da região. No 
último dia 26, Doria participou 
da entrega de setenta viaturas 
no CPI-1 (Comando de Policia-
mento do Interior) em São José 
dos Campos.
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Cruzeiro – O governo do prefeito 
Thales Gabriel, que transformou água 
(suja) em vinho, após dois anos e sete 
meses de administração da cidade, en-
contrada em caos no pós governo Ana 
Karin. Se antes, o município era sinôni-
mo de descrédito e acúmulo de dívidas, 
hoje, a saída do vermelho já não é algo 
tão distante. Nas últimas semanas, duas 
medidas estamparam a nova imagem que 
Cruzeiro tem junto aos governos estadual 
e federal. A abertura de negociações com 
empresários para a ocupação de áreas 
para novos negócios deu novo fôlego e 
expectativa para a economia nos próximos 
anos, quando a cidade espera contar com 
a abertura de novos postos de trabalho. A 
segunda ação veio na recuperação de verba 
"morta" para a restauração do complexo 
ferroviário. Além de impedir dívida junto 
ao governo federal, Thales conseguiu 
ampliar o aporte para a obra, que foca a 
estruturação para setores como turismo e 
o transporte.

Aparecida – A bancada de apoio 
ao prefeito afastado Ernaldo César 
Marcondes, que segue na tentativa de 
barrar as ações do governo da prefeita 
em exercício, Dina Moraes. O grupo, 
que passou todo os período de inves-
tigação sobre Marcondes de "olhos 
vendados", como quem nada sabia e 
nada entendia, tenta agora engrossar o 
coro da fiscalisação sobre Dina, com 
direito a emendas em propostas sobre 
a saúde, que deram um norte a quem 
tenta entender o cenário político da 
capital católica. Na Terra da Padroeira, 
pau que bate em Chico, nem sempre 
bate em Francisco. Ou será que com 
o ex-prefeito, investigar seria pecado 
inadimissível, quase imperdoável, 
mesmo pra quem bate carteirinha no 
Santuário... Nas ruas, as dúvidas são: 
e a CEI?, será que se o prefeito voltar, 
a Câmara também vai apertá-lo, como 
tem feito com Dina? Com a palavra, o 
sobrinho...

Atos e Fatos
“O nacionalismo é uma
doença infantil. É o sarampo 
da humanidade”

Márcio Meirelles Albert Einstein

EMBAIXADA NÃO É
DISNEYLANDIA!

A sociedade criou a imagem 
do embaixador à semelhança de 
um indivíduo letrado, fala vários 
idiomas, bem vestido, participa de 
solenidades e festas.

O cargo de embaixador é uma 
carreia específica de Estado, com 
uma formação acadêmica sólida 
sobre economia, geopolítica, direito 
internacional, defesa nacional, his-
tória internacional.

O país tem uma das instituições 
mais celebradas de formação de em-
baixadores, o Instituto Rio Branco, 
que pela excelência de seu nível é 
referência internacional.

O embaixador, cargo último da 
carreira, após sua formação formal, 
exerce funções em chancelarias, 
consulados pelo mundo e aos trinta 
anos de carreira chega a uma em-

baixada.
O país tem se destacado na in-

termediação e solução de conflitos 
na América Latina tornando-se 
referência internacional.

Um embaixador não é um cargo 
figurativo, pois mais que as relações 
entre governos sejam excelentes, 
o embaixador tem de ficar atento 
para defender os interesses do seu 
país. Daí, a necessidade de uma 
base cultural sólida e experiência 
na atividade.

A embaixada dos Estados Uni-
dos, em Washington é o posto mais 
importante no exterior para os pro-
fissionais da diplomacia. 

É o sonho dos diplomatas.
O embaixador em Washington 

tem de estar amplamente atualizado 
e preparado, não só o que ocorre em 
seu próprio país, mas naquele que 
está sediado, bem como, sobre os 
acontecimentos que se desenvolvem 
nos outros países do mundo.

As relações internacionais estão 
passando por um momento de ruptu-
ra nas relações entre as nações com 
o crescimento da China ameaçando 
a hegemonia econômica americana.

Para manter os Estados Unidos 
em primeiro lugar no mundo, o 
presidente Trump utiliza novas 
armas que estão baseadas em: área 
comercial para criar instabilidade 

entre os parceiros, com sanções 
econômicas e financeiras e na área 
tecnológica, proibindo a importa-
ção de softwares e o impedimento 
das empresas chinesas de adquirir 
empresas americanas.

As organizações internacionais 
como a ONU (Organização da Na-
ções Unidas), OMC (Organização 
Mundial do Comércio), impotentes 
para enfrentar os desafios da lide-
rança mundial. 

Uma geração atrás, os Estados 
Unidos, a Europa e o Japão, eram as 
potências mundiais, as democracias 
de livre mercado que impulsiona-
vam a economia do planeta. 

Hoje, nações que lutam, pelo 
menos, para se manterem de pé.

O acordo de livre-comércio 
firmado entre Mercosul e a União 
Europeia, depois de 25 anos de 
isolamento, deve desbloquear as 
demais negociações do bloco sul-a-

mericano, e vão na contramão das 
orientações de Trump que tende ao 
protecionismo econômico.

Na opinião de especialistas é 
uma oportunidade extraordinária 
para a recuperação da competitivi-
dade dos produtos brasileiros.

Outro fato relevante no cenário 
internacional é a saída da Inglaterra 
do bloco da União Europeia, onde o 
mosaico econômico e político levará 
a um novo consenso nas relações 
internacionais e comerciais onde o 
Brasil terá que rever a sua política 
comercial, pois abrirá novas opor-
tunidades de exportação e tudo isso 
passa pela influente política externa 
americana.

O Brasil está precisando voltar a 
crescer e o setor externo poderia ser 
um fator dinâmico de crescimento 
para diminuir o desemprego, mas 
não é isso que está ocorrendo na 
prática. 

As incertezas econômicas no 
exterior pairam como ameaça com 
uma desaceleração na economia do 
planeta e este quadro deverá afetar 
a exportações brasileiras.

Senhor Presidente, se realmente 
a pátria está acima de tudo, seu fi-
lho não tem competência para ser o 
embaixador do Brasil nos Estados 
Unidos.

Pense nisso!

"... se realmente a pátria está acima 
de tudo, seu filho não tem competên-
cia para ser o embaixador do Brasil 

nos Estados Unidos.”

Bastidores da Política
Leitura geral

O mercado político de Guará 
distingue entre viúvas e camaleões 
que gravitam em torno das adminis-
trações - passadas e atual. Viúvas 
são as nomeações de quem já atuou 
em segundo e terceiro escalões dos 
ex-prefeitos e não conseguiram 
continuidade no atual. Camaleões 
são os que conseguem permanecer 
agregados no governo, independente 
do prefeito de plantão - isso porque 
exercem uma habilidade especial de 
mudar de cor e discurso compatível 
a quem está no comando...

Oferta & procura
Cresce a expectativa entre as li-

deranças partidárias de Pinda sobre 
quem deverá compartilhar a vaga de 
vice-prefeito de Isael Domingues 
na disputa pela 
reeleição. Com 
as suspeitas da 
especulação polí-
tica que Ricardo 
Piorino estaria 
'indisposto' para 
o desafio de um 
segundo manda-
to, a lei da oferta 
e procura de novos nomes e alian-
ças começaram a chegar de forma 
discreta a Isael, que está focado 
em fazer muito em termos de obras 
com pouco tempo que lhe resta até 
a campanha eleitoral. Perguntem ao 
vereador que está prestes a mudar 
de partido, provavelmente para se 
alinhar...

Com que roupa eu vou?
A possibilidade do prefeito Tha-

les Gabriel disputar a reeleição com 
o suporte de um novo vice tem 
movimentado o mercado de apos-

tas de Cruzeiro. 
Pelo que se ouve 
nas rodas mais 
afinadas da polí-
tica local, após os 
últimos aconte-
cimentos envol-
vendo o nove do 
seu companheiro 

de chapa em 2016, Dr Davi, o que 
não faltam são sugestões de nomes 
a Thales, que pelo andar da carru-
agem, vai esperar para definir aos 
45 do segundo tempo, para agonia 
do agregado ao governo, Diego 
Miranda...

O provável é o improvável 
Eleitores de Silveiras já têm a 

certeza de que o prefeito Guilherme 
Carvalho vai encarar as urnas para 
confirmar seu segundo mandato 
em continuidade aos seus planos de 
melhorias para cidade e que, dado 
a maneira como encontrou a Prefei-
tura, quatro anos apenas não seriam 
suficientes para concluir. A mesma 
certeza os moradores não têm sobre 
quem enfrentará Guilherme nas 
urnas, já que Mota joga com duas 
possibilidades: Rafael Queijinho 
ou Serginho da Farmácia. Um tem 
planos para cidade, outro com os 
recursos municipais.

Em tempo oportuno
O prefeito Fábio Marcondes está 

prometendo sinalizar seu posiciona-
mento sobre sucessão em Lorena, 
após setembro. A ideia inicial era 
entrar no assunto em agosto, quando 
sua vice, Marietta Bartelega, ainda 
sustentava a possibilidade de ser 

Faltam 13 meses, 61 domingos 
para as eleições, ou seja, 428 dias, 
e tem vereador e postulantes que 
não sabem que 'bonde' embarcam, 
já que não existirão mais coligações 
partidárias para garantir vagas nas 
futuras Câmaras Municipais.

O vereador de Pinda, Rafael Go-
ffi, que aprovou requerimento de pe-
dido de informações à Secretaria de 
Governo e reclamou porque recebeu 
mais de 10 caixas de documentos. 
Ele 'esperava' receber digitalizado 
para facilitar sua 'investigação'...

Ao vereador Pedro da Vila Brito, 
que sustenta a 'síndrome do pavão', 
abre as asas da 'importância' e 
descobre a feiura dos pés. Parece o 
protagonista dos pronunciamentos 
'carregados de moralidade' ruindo 
pelo efeito Conselho Tutelar.

candidata, mas com sua desistência 
precoce, Marcondes preferiu poster-
gar a definição até que tenha todos 
os nomes de grupo e aliados sobre 
a mesa, para aí sim, tirar sua 'carta 
da manga'. Enquanto isso, segue o 
barulho de 'latas vazias' pelos cor-
redores da municipalidade.

Força-tarefa
Segue sem sucesso, pelo menos 

por enquanto, as tentativas de al-
guns políticos que transitam entre 
Câmara e Prefeitura em promover 

um diálogo entre 
o pré-candidato 
Sylvio Ballerini 
e o prefeito Fa-
bio Marcondes, 
com o pretexto 
de estabelecer 
uma aliança 'pro 
Lorena' em 2020. 
Fato idêntico ao 

ocorrido nas eleições passadas, 
quando algumas tentativas desta 
união foram frustradas após Sylvi-
nho resistir a 'operação limpeza' em 
seu palanque, que acabou afundando 
pelo tamanho e peso de aliados im-
próprios para quem pretende ganhar 
uma eleição!!!

Rádio peão 
A hipótese do prefeito Marcus 

Soliva se deixar levar pelo 'canto dos 
tucanos' e migrar apara o PSDB de 
Guaratinguetá tem várias condições, 
e uma delas é um ajuste na tripula-
ção atual do partido, com a exclusão 
de alguns nomes. De acordo com 
os mais próximos, além de Soliva 
se livrar de alguns inoportunos que 
tem 'zoado seu governo', as exigên-
cias também abrem espaço para 
acomodação de vários integrantes 
de seu grupo e novos postulantes a 
vereança. Com a palavra o governa-
dor João Doria!!!

As águas vão rolar...
A prefeita Erica Soler já está 

dando andamento em seu projeto 
de infraestrutura e pavimentação da 
maioria das ruas de Potim. Mesmo 

com a oposição 
- com 'mandato 
e sem mandato' - 
tentando barrar 
o projeto na Câ-
mara, por cin-
co votos a dois, 
ela garantiu o 
cumpr imento 
de mais uma de 
suas metas para 

atender população. Ou seja, Erica 
poderá visitar a cidade inteira, 
principalmente no período eleitoral 
sem pisar no barro e com a certeza 
que água limpa e de qualidade está 
acessível em todas as residências 
do município. Disseram que, com 
estas condições, a oposição vai ter 
mais dificuldades para convencer o 
eleitor...

Formação para 2020
O mercado político de Potim 

começa conhecer seus prefeituráveis 
da próxima temporada de caça aos 
votos. Carlinhos Zaga - que se apre-
senta como irmão do falecido; João 
Marcelo - consanguíneo do ex-pre-
feito João Cascão, Márcio Piza - que 
divide atenção com a cidade vizinha 
e Emerson Tanaka - que articula na 
surdina, mas não acerta na pontaria. 
Entre outros nomes são menciona-

dos na Praça Miguel Correia dos 
Ouros, como incertos e duvidosos, 
o vereador João Luiz - por exemplo, 
que votou contra o asfalto para po-
pulação; o atual vice, Marcinho do 
Supermercado - que teme ser descar-
tado na corrida pela reeleição e, por 
enquanto, ‘aquele empresário’ que 
busca coragem para vir com tudo, ou 
melhor 'com muito'...

Missão possível
Motivado pela consulta popu-

lar realizada dias atrás, o prefeito 
Marcus Soliva determinou uma 
força-tarefa especial para cuidar dos 
‘entraves’ que dificultam a execução 
do projeto do novo Pronto Socorro. 
Comenta-se que até o local entrar 
em obras, o grupo de apoio ao go-
verno busca uma forma para a difícil 
tarefa em desvincular a imagem do 
serviço oferecido à saúde básica do 
município dos recorrentes ‘BO’s’ 
produzido pelas condições atuais do 
Pronto Atendimento, locado nas de-
pendências do Hospital Frei Galvão.

Concurso público
A população da pequena Canas 

ainda busca entender o nível elevado 
e capacidade de alguns aprovados 
– sempre em primeiro lugar - no 
concurso familiar, digo, público 
realizado no mês passado. No topo 
dos aprovados, a filha do prefeito 
da cidade vizinha – Cachoeira – 
na única vaga de sua modalidade; 
pontuando nas primeiras colocações 
também o filho do presidente da 
Câmara acrescido de pelo menos 
três sobrinhas e primas. De acordo 
com a patuleia, as coisas não param 
por aí, disseram que os resultados 
do concurso deverão revelar mais 
surpresas nos próximo dias...

Aviso aos navegantes
As mídias sociais de Cruzeiro 

foram bombardeadas, no bom sen-
tido, com as imagens recordando os 
melhores da campanha passada de 
Patrícia Batistela à deputada. Para 

o mercado polí-
tico da cidade, 
muito mais que 
apenas recorda-
ção dos encon-
tros da equipe de 
campanha, das 
pessoas que Pa-
trícia abraçou e 
das caminhadas 

pelas ruas da periferia. Aos bons 
entendedores ficou claro o aviso: 
em 2020, a cena deverá se repetir. 
Acreditam que falta apenas decidir 
as cores, com quem e a que; mas 
que ela vem candidata, ninguém 
duvida...

Em maus lençóis
A mobilização de voluntários na 

campanha de arrecadação de poltro-
nas para a Santa Casa de Cachoeira 
não foi suficiente para o prefeito 
Edson Nota 'descer do pedestal'. 
Diante da inércia da Prefeitura, os 
voluntários lançaram na última se-
mana mais uma etapa da campanha, 
agora para arrecadar lençóis para os 
leitos. Para os cientistas políticos da 
praça Prado Filho, a atitude inédita 
da população evidencia que o pre-
feito está em "em maus lençóis”, 
já que os cachoeirenses não confiam 
mais que Nota possui competência 
para amenizar a caótica situação 
enfrentada pelo hospital. 

Thales Gabriel

Isael Domingues

Sylvio Ballerini

Erica Soler

Patrícia Batistela
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Com investimento de R$ 300 mil, entrega tem previsão de três meses; construção de ESF teve verba negada

Após dois anos de verba parada, Prefeitura de Lorena 
anuncia retomada de recuperação no Campo do Rodovias

Jéssica Dias
Lorena

Uma promessa de melhorias 
na infraestrutura, saúde e 
esporte no bairro Vila Passos, 
em Lorena, anunciada há dois 
anos, deve virar realidade. A 
empresa vencedora do pro-
cesso licitatório, R. Nhoncanse 
Junior Eireli – Epp, deu início 
à recuperação e reforma do 
Campo do Rodovias. Com es-
trutura deteriorada, o campo 
tem muros esburacados, não 
conta com calçadas e virou 
esconderijo para usuários de 
drogas.

A revitalização contará com 
iluminação em todo o es-
paço, retirada dos muros e 
instalação de alambrados, 
construção de dois vestiários, 
banheiros masculino e femini-
no, tudo com acessibilidade, 
e uma lanchonete para ser 

explorada no local.
A  o b r a ,  o r ç a d a  e m 

R$298.879,03, vem de con-
vênio com o Ministério do 
Esporte. Cerca de 20% da 
verba já se encontram nos 
cofres municipais. O prazo de 
entrega da reforma do campo 
esportivo é de três meses.

De acordo com o secretário 
de Obras e Planejamento Ur-
bano, Marcos Anjos, a demora 
de dois anos para começar 
as obras se deu pela espera 
na liberação dos recursos e 
aprovação da Caixa Econô-
mica Federal do projeto. “A 
obra não parou. Nós fizemos 
a licitação, demos início agora 
no mês de julho, e a empresa 
começou a fazer. Agora, nós 
pedimos para acelerar um 
pouco porque o Ministério 
do Esporte já depositou 20% 
dos recursos”.

Na mesma época, a Prefei-

tura anunciou uma verba de 
R$ 565 mil para a construção 
de um ESF (Estratégia Saúde 
da Família) para auxiliar os 
atendimentos da unidade do 
Bairro da Cruz, que recebe 
12 mil habitantes do bairro 
vizinho. A obra contaria com 
recursos municipais, estadu-
ais e federais. À época, o se-
cretário havia informado que 
parte do recurso proveniente 
da parceria com o Ministério 
da Saúde já está no município, 
mas após a reprovação por 
parte do Governo Federal, o 
dinheiro foi recolhido. “O Go-
verno Federal em reavaliação, 
em reorganização do sistema, 
não liberou o recurso. A gente 
acredita que seja em função 
de contingenciamento finan-
ceiro, porque tecnicamente, 
estrategicamente, é neces-
sário que implantemos uma 
unidade de saúde no bairro”.

Sem paralisar transporte coletivo de Guaratinguetá, categoria negocia pagamentos com empresas

Sindicato recua sobre greve no TUG e decide 
reajuste salarial na próxima quarta-feira

Fotos: Rafaela Lourenço

Saeg, com aditivo, espera por maior poder sobre investimento na água 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Entra ano, sai ano e os 
problemas com vazamentos 
de tubulações de água e rom-
pimentos de adutoras conti-
nuam. A Saeg (Companhia 
de Águas, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá) confirmou 
que não tem recursos para 
investir em condições melho-
res para o abastecimento da 
cidade. A rede de tubulações 
do município é antiga, e a 
Companhia trabalha com 
reparos emergenciais quando 
há problemas.

As falhas, causadas por pro-
blemas elétricos ou hidráu-
licos podem gerar de forma 
esporádica interrupção no 
abastecimento de água em 
alguns bairros da cidade. 
Até o momento, foram 11 
interrupções causadas por 
vazamentos ou rompimentos 
ao longo deste ano. A mais 

complexa foi no Engenheiro 
Neiva, que ficou sem água por 
mais de 24 horas.

Sem recursos para investir, 
a Saeg tem se mantido sem 
modernização, como afirmou 
em entrevista ao Jornal Atos, 
o presidente da Companhia, 
Luciano Passoni. Desde a úl-
tima gestão municipal, encer-
rada em 2016, não há poder 
para investimento financeiro, 
segundo o responsável pela 
Saeg. 

“De lá para cá só fizemos 
o arroz com feijão para nos 
mantermos vivos. Nada foi 
modernizado nem atualiza-
do. A capacidade de investi-
mento, de fato, não pode ser 
contabilizada. A partir do 
termo aditivo e do equilíbrio 
econômico desse contrato e 
das finanças da Saeg, a gente 
retomará a capacidade de 
investimento mediante a 
um fluxo de caixa. A gente 
vai passar a não fechar no 
vermelho e com isso começa-

mos a pôr dinheiro no caixa 
e promover ações", afirmou.

Passoni salientou que as 
ações, obras, não são baratas, 
mas já existe um cronograma 
de medidas a serem tomadas 
em um primeiro momento. 
Questionado sobre soluções 
para os problemas atuais de 
vazamento de tubulações e 
rompimentos de adutoras e 
suas respectivas soluções, o 
presidente da Saeg afirmou 
que não há falta de água no 
município. "Eu vivi em 2012, 
como superintendente do 
Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) 
de São José do Rio Preto, 
uma seca que atingiu todo 
o Estado e propiciou falta de 
água. A companhia não tinha 
água para colocar na rede 
para os cidadãos fazerem 
uso. Hoje a gente diz, tec-
nicamente, que a água não 
falta, ela só não chega nas 
residências por problemas 
elétricos ou hidráulico".

De acordo com o presi-
dente do Saeg, o número de 
vazamentos registrados no 
município está dentro do 
tolerável pela Companhia. Há 
um controle do percentual 
de vazamentos registrados. 
"Quando você encontra 40 
vazamentos para um percen-
tual de 45 mil ligações, não 
dá nem 0,04%. Ele é baixo, 
de fato, mas ele impacta na 
vida do cidadão porque ele 
despressuriza a rede e a água 
não chega na casa", concluiu.

Reflexo – Para a estudante 
Larissa Dias, do Engenheiro 
Neiva, a falha no abasteci-
mento da região interferiu 
pouco no seu cotidiano. "Ouvi 

na rádio que teve um vaza-
mento. Depois vi em uma 
rede social que era para 
economizar água e acabamos 
fazendo isso. Foi de um dia 
para o outro, mas não teve 
grande transtorno".

O comerciante do Pedre-
gulho, Rodrigo Soares, ficou 
sem água devido a um rom-
pimento de tubulação na rua 
Xavantes. "A gente entende 
que isso acontece, que somos 
avisados para economizar 
água, só que esse tipo de 
coisa não pode ser normal. 
E se demora mais tempo 
para corrigir os vazamentos? 
Pedregulho é quase uma 
cidade, um problema como 

esse afeta muita gente".
O prefeito Marcus Soliva 

(PSB) foi indagado sobre 
como ele, enquanto líder do 
Executivo, vê o problema fi-
nanceiro da Saeg. Soliva saiu 
em defesa do aditivo com a 
Guaratinguetá Saneamento 
para o tratamento do esgoto, 
citado por Passoni. "O aditivo 
dará saúde financeira à Saeg 
e aí será possível investir. As 
tubulações são antigas, algu-
mas com mais de cinquenta 
anos", destacou.

O aditivo, citado por Pas-
soni e Soliva, é negociado 
entre as companhias e pode 
ser assinado em até quatro 
meses.

Companhia garante não ter recursos para investir atualmente; vazamentos e rompimentos geram falhas no abastecimento

Trabalhadores e sindicalistas debatem proposta apresentada pela empresa gestora do TUG; conversa segue e greve pode voltar à pauta

Fotos: Colaboração Anderson Carlos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Sindicato dos Condu-
tores do Vale do Paraíba 
recuou sobre a possibilidade 
de paralisar o transporte 

coletivo de Guaratinguetá. A 
categoria, que aguarda uma 
nova proposta para reajuste 
salarial, pagamento sobre 
participação de lucros e do 
vale alimentação, fará uma 
nova assembleia na quinta-

-feira próxima. Um dia antes, 
a direção do Sindicato se 
reunirá com as direções das 
empresas São José e Oceano 
para discutir os reajustes.

Mesmo em estado de greve, 
os usuários do TUG (Trans-

porte Urbano de Guara-
tinguetá) temiam que o 
serviço fosse interrompido 
nesta semana, coisa que 
ainda não aconteceu devido 
a negociação aberta entre 
a categoria e as empresas 

prestadoras de serviços no 
município. Temendo uma 
decisão prematura, a dire-
toria do Sindicato conseguiu 
agendar uma reunião para 
a próxima quarta. Caso as 
novas propostas não estejam 
de acordo com o desejo da 
categoria, o serviço poderá 
ser parado.

O vice-presidente do Sindi-
cato, Manoel Galvão, confir-
mou que após a reunião será 
feita uma nova assembleia 
que decidirá pelo acordo 
com as empresas ou pela 
greve. A categoria aguarda 
uma proposta melhor do 
que a oferecida há duas 
semanas, de parcelamento 
dos reajustes. 

"Estamos com esse impas-
se. Não podemos ser radicais 
e fazer a greve. Ainda não 
protocolamos o documento 
(de greve). Apesar de já ter 
sido votado, nós temos uma 
negociação. Como temos 
essa reunião, está descarta-
da a greve. Nós vamos nos 
reunir e esperamos que seja 
feita uma proposta satisfató-
ria", destacou.

O percentual oferecido 
para o reajuste, de 5,07%, foi 
aceito pelos trabalhadores, 
mas a forma de pagamento 

não. As empresas sugeriram 
pagar os reajustes retroati-
vos a 1 de maio de forma 
parcelada a partir de outu-
bro até fevereiro do ano que 
vem. Após a rejeição da pro-
posta, a categoria aprovou o 
estado de greve.

Discussões – Desde que foi 
recebida a proposta para o 
reajuste, o Sindicato tentava 
agendar novas reuniões para 
discutir a forma de paga-
mento. Antes de confirmar a 
reunião da próxima quarta-
-feira com as diretorias das 
empresas São José e Oceano, 
os sindicalistas se reuniram 
com o prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB). 
Na ocasião foi informada ao 
Executivo a real situação do 
transporte municipal.

Futuro – Em dois meses 
terá início o novo contrato 
de prestação do serviço de 
transporte coletivo de pas-
sageiros. A empresa Oceano, 
que já opera em Guaratin-
guetá, foi a vencedora da 
licitação. A frota de ônibus, 
segundo o edital, precisa ser 
renovada e todos os ônibus 
deverão ter acessibilidade. 
Ainda segundo o edital, o 
valor da passagem passará 
a custar R$ 4,10.

Portão do Campo das Rodovias, na Vila Passos; com verba liberada, área volta a ter trabalho de recuperação
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Programa Área Azul tenta atender alto número de turistas e fluxo intenso de veículos

Prefeitura lança concorrência para 
estacionamento rotativo em Cachoeira

Rafael Rodrigues
Cachoeira Paulista

Cachoeira Paulista deve im-
plantar ainda esse ano seu siste-
ma de estacionamento rotativo. 
A Prefeitura lançou o edital 
para concorrências das empre-
sas interessadas em explorar o 
serviço no município, batizado 
de “Área Azul”. A medida tenta 
qualificar a mobilidade urbana 
e organizar o atendimento a 
moradores e motoristas.

Ainda sem detalhes do fun-
cionamento, o sistema deve 
contemplar as ruas do Centro 
de Cachoeira e também pontos 
turísticos, com destaque para 
o entorno da Fundação João 
Paulo II, a Canção Nova.

A movimentação turística na 
cidade, principalmente nos fins 
de semana e em dias específicos 
de evento no centro religioso 
é a justificativa da Prefeitura 
para implantar o sistema.

A secretária municipal de Ne-
gócios Jurídicos, Gisely Fernan-

des, confirmou que os próprios 
moradores se queixam da falta 
de vagas para estacionar na ci-
dade. “Nós estamos elaborando 
o Plano de Mobilidade Urbana 
e a primeira iniciativa para 
melhorar o fluxo de veículos 
na cidade é a implantação da 
Área Azul. Hoje, a reclamação 
é muito grande de moradores 
que não conseguem estacionar 
os carros na área central e 
também nas proximidades da 
Canção Nova”, confirmou.

A Prefeitura não deu detalhes 
de como será o contrato nem 
mesmo o tempo que a empresa 
poderá explorar o serviço. Du-
rante entrevista ao programa 
Atos no Rádio, a secretária 
explicou que, a princípio, to-
dos os estudos e detalhes do 
funcionamento se darão após o 
término do processo licitatório, 
previsto para o final de agosto.

Segundo Gisele Fernandes, 
o edital publicado, com acesso 
pelo site cachoeirapaulista.
sp.gov.br, especifica os valores 

que serão cobrados do moto-
rista que estacionar nos locais 
onde funcionará a Área Azul no 
município. “A gente não fechou 
o número de vagas, só fixamos 
as questões de valores, mas os 
detalhes terão que ser fechados 
com a empresa para ver como 
melhor atender a população. 
Para o estacionamento de uma 
hora será cobrado R$2, e duas 
horas, o valor será de R$ 3”, 
explicou.

Ainda de acordo com a se-
cretária, os valores serão re-
vertidos para melhorias da in-
fraestrutura urbana da cidade, 
sinalizando que a exploração 
do estacionamento rotativo 
em Cachoeira deverá funcionar 
também como uma fonte de 
recursos para o município.

“A arrecadação dessa taxa 
será revertida para população, 
principalmente para o trânsito 
e para a confecção do nosso 
plano de mobilidade urbana, 
porque a nossa arrecadação 
tem caído muito, temos que 
trabalhar com recursos bai-
xos”, garantiu a secretária, 
que acredita que a vinda de 
uma empresa para gerenciar 
a Área Azul na cidade poderá 
gerar empregos. “Inclusive uma 
das exigências é que a empresa 
tenha um escritório dentro da 
cidade, e com isso teremos 
geração de emprego”, finalizou.Flanelinha atua em vagas de estacionamento na praça Prado Filho; Prefeitura quer Área Azul para este ano

Donos de imóveis sem sistema de tratamento podem ser multados; 120 locais são vistoriados

Com apoio da Sabesp, Prefeitura intensifica ação 
combate a despejo irregular de esgoto em Lorena

Lucas Barbosa
Lorena 

Tentando coibir o despejo 
de esgoto in natura (sem tra-
tamento) nas vias e rios de 
Lorena, a Prefeitura e a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo) 
retomaram na última semana 
as operações de fiscalização 
em imóveis de diversos bairros 

do município. Caso não se ade-
quem às exigências ambientais, 
os proprietários serão multa-
dos pelo poder público.

Desde 2015, a Sabesp realiza 
regularmente um levantamen-
to para averiguar as casas, 
construções e terrenos que 
não estão ligados corretamente 
a rede de esgoto ou possuem 
fossas sépticas inadequadas. 
Após a vistoria, a autarquia 

fornece uma lista dos locais 
irregulares à Prefeitura, que 
na sequência encaminha seus 
agentes da secretaria de Meio 
Ambiente e da Vigilância Sa-
nitária para averiguarem as 
denúncias. Funcionários da 
Sabesp também integram as 
operações.  

No fim do primeiro semestre 
de 2019, o levantamento da 
estatal apontou que aproxi-

madamente 120 propriedades 
não tratam seus esgotos na 
cidade.  

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente, Willinilton 
Portugal, os bairros com maior 
incidência de casos são a 
Cecap, Jardim Novo Horizon-
te, Vila Brito e Vila Cristina. 
“Desde a semana passada 
visitamos quase quarenta imó-
veis e ressaltamos aos seus 

proprietários a necessidade 
de promoverem as melhorias 
necessárias. Os que forem noti-
ficados por descarte irregular 
e não regularizem a situação 
em até vinte dias serão mul-
tados por crime ambiental. O 
valor da penalidade varia, já 
que leva em conta a gravidade 
da infração e outros fatores”.

O chefe da pasta destacou 
ainda que se for comprovado 

Fotos: Jéssica Dias

que o proprietário não possui 
condições financeiras para 
realizar a ligação do imóvel 
ou terreno à rede coletora de 
esgoto, ele poderá ser incluído 
em um programa assisten-
cial da Sabesp que buscará 
viabilizar a adequação. “A ir-
responsabilidade de alguns 
proprietários pode comprome-
ter o equilíbrio de nossos rios 
e lençóis freáticos. Estamos 
fazendo o possível para re-
verter este cenário, evitando 
que os moradores continuem 
despejando o esgoto em locais 
indevidos. Estas vistorias com 
a Sabesp continuarão até que 
todos os notificados tomem 
providências”.
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Rafael Rodrigues
Aparecida

A prefeita de Aparecida, 
Dina Moraes (PDT), nomeou 
nesta semana a nova secre-
tária municipal de Educação 
da cidade. Lucila Gomes de 
Ferraz Carvalho assumiu a 
pasta na manhã da última 
terça-feira, três dias depois 
do início das aulas para o 
segundo semestre.

Formada em Pedagogia, a 
nova responsável pela educa-
ção do município é professora 
efetiva na rede municipal de 
Aparecida há 27 anos. Ela 
atuou nas gestões das escolas 

“Anísio Novaes” (Aparecida) 
e “Judith Weber” (Potim). 
Atualmente, Lucila estava na 
direção da escola “Marieta 
Braga”. 

Logo nas primeiras decla-
rações, Lucila não descar-
tou mudanças na pasta, mas 
avaliou que tudo deve ser 
feito de maneira gradativa. 
Ela disse que nesse primeiro 
momento está se apropriando 
do planejamento anterior, 
para manter o que for melhor. 
“Paulatinamente poderemos 
implementar uma política 
pública educacional calcada 
nos aspectos humanos e bus-
cando sempre a qualidade 

da Educação do município. 
As mudanças podem ocorrer 
na infraestrutura, na parte 
pessoal, nos procedimentos 
e também na criação de pro-
tocolos e ações”.

Foi na Educação o imbróglio 
sobre a compra de kits escola-
res, que terminou com o afas-
tamento do prefeito Ernaldo 
César Marcondes (MDB), após 
determinação judicial que 
apontou superfaturamento.

Lucila afirmou que deve 
acompanhar de perto os pro-
cessos licitatórios, acompa-
nhando todo processo dos 
certames. “Estaremos à dispo-
sição do setor de licitação e da 

Secretaria de Administração 
para auxiliar nas questões téc-
nicas referentes aos produtos 
e serviços a adquirir por esta 
secretaria”, afirmou. 

Entre os principais desafios 
do cargo, a nova secretaria 
disse que a meta é oferecer 
uma educação pública muni-
cipal de qualidade atendendo 
todos aspectos pedagógicos. 
Ela não descartou a neces-
sidade de recuperar a infra-
estrutura física de algumas 
unidades do município.

Novas mudanças – E não é 
só na educação as novidades 
desta semana na administra-
ção pública em Aparecida. A 

prefeita nomeou o novo secre-
tário de Trânsito e Segurança 
Pública. O cargo ocupado até 
então por Marcelo Monteiro, 
será de responsabilidade Eu-
rico Roberto Roma. 

Roma é coronel da reser-
va da Polícia Militar de São 
Paulo, formado em Direito 
pela Universidade de Taubaté, 
pós-graduado em Tecnologia 
do Meio Ambiente pela Unesp 
Guaratinguetá e mestrado em 
Segurança Pública pela PM. 
O nome do Coronel Roma é 
conhecido na cidade, já que 
ele ocupou o mesmo cargo 
entre os anos de 2006 a 2008, 
ao longo da gestão do ex-pre-

Prefeita nomeia Lucila Ferraz três dias após a volta das aulas; outros dois titulares são anunciados

“Pasta bomba” para Ernaldo, Educação tem 
nova secretária no governo de Dina Moraes

feito José Luiz Rodrigues, Zé 
Louquinho.

Volta no Jurídico – Na se-
cretaria de Assuntos Jurídicos 
e Cidadania, o nome também 
já é conhecido no meio polí-
tico. Marco Aurélio Piza, que 
estava no cargo até o início de 
junho, retorna para a pasta. 
Piza disse durante entrevista 
à Rádio Pop que aceitou o 
convite devido ao desafio de 
prestar serviço público. O 
secretário disse que pretende 
manter um bom relaciona-
mento entre a administração 
e o Ministério Público para 
tentar sanar os problemas 
jurídicos na cidade.

Contrato de dez anos entre Prefeitura e gestora tem assinatura esperada após publicação de certame licitatório

Licitação define gestora da rodoviária de Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A rodoviária de Guaratin-
guetá terá uma nova empresa 
gerenciadora a partir de no-
vembro. Atualmente a Cotema 
é a empresa responsável por 
gerir o Terminal Rodoviário do 
município, e o contrato vigente 
se encerra daqui três meses. A 
Prefeitura elabora o edital de 
licitação que será publicado 
entre agosto e setembro, com 
o novo contrato tendo duração 
de dez anos.

Estão programadas uma série 
de obras e melhorias no espaço 
físico da rodoviária. Segundo 
o secretário de Mobilidade 
Urbana e Segurança Pública, 
Marco Antônio 'Major' Oliveira, 
a reforma vai contemplar me-
lhoria na iluminação interna e 
externa, reforço da segurança e 
acessibilidade para passageiros 
com deficiência.

"São várias as pretensões 
da Prefeitura, através de uma 
reforma, de um novo layout da 
própria rodoviária. Pensamos 
no estacionamento de veícu-
los; e referente a ônibus, na 
comodidade das pessoas que 
permanecem nesse espaço. Um 
dos critérios que a gente está 
adotando nesse novo edital é 
a questão de câmeras internas 
ao COI (Centro de Operações 
Integradas)", afirmou o secre-
tário municipal.

Atualmente, a Prefeitura con-
cede permissão à Cotema para 
que a empresa arrecade com a 
rodoviária. Do valor arrecadado 
por mês, a empresa repassa 
ao Executivo um percentual. 
Segundo o secretário, hoje são 
repassados em torno de R$ 
13 mil ao município, de forma 
mensal. O valor recebido tem 
como destino investimentos 
na melhoria do próprio espaço.

As obras necessárias e emer-

genciais passarão pelo aval das 
secretarias de Planejamento e 
Obras. "Estamos buscando a 
colocação de um elevador para 
acesso do piso inferior para o 
piso superior. Toda a questão 
de custo está sendo verificada 
e será montada através desse 
novo processo, através da 
secretaria de Planejamento", 
afirmou o secretário.

Um apontamento feito por 
Oliveira foi referente à parte 
elétrica do terminal, que pre-
cisa de reparos emergenciais. 
Como o edital ainda está sendo 
elaborado, o Executivo não 
chegou em um percentual fixo 
para repasses da nova presta-
dora de serviço. Oliveira des-
cartou o pagamento de uma 
outorga por parte da empresa 
vencedora da licitação.

O certame tem previsão 
para se encerrar entre agosto 
e setembro. Até outubro a 
vencedora deve ser anunciada.

Fotos: Leandro Oliveira

Área dos ônibus do TUG na rodoviária de Guaratinguetá; espaço deve ter nova gestora definida até outubro
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Estações de tratamento de 
Esgoto são fundamentais para 
o destino final dos efluentes

Da Redação
Regional

Guaratinguetá Saneamento apresenta o processo de tratamento
de esgoto desde sua chegada até a devolução ao Rio Paraíba do Sul

Quando o assunto é susten-
tabilidade ambiental, é comum 
pensar imediatamente em 
redução do consumo, preser-
vação das florestas e recicla-
gem do lixo. Embora tudo isso 
seja muito importante, existe 
outro fator essencial para a 
preservação do meio ambiente 
e que depende diretamente do 
saneamento básico: a coleta e 
o tratamento de esgoto.

Ao lavar louça, acionar a des-
carga sanitária, tomar banho 
ou liberar a água da lavadora 
de roupas, o esgoto é gerado. 
Qualquer sociedade produz 
esses dejetos, portanto, o pro-
blema não está na produção 
em si, mas no destino que lhe 
é dado. Para evitar problemas 
de saúde pública e ambiental, 
é necessário que haja tanto 
a coleta como o tratamento 
adequado dos efluentes. Em 
Guaratinguetá, após a coleta 
o esgoto, é conduzido pela 
rede de tubulação de esgota-
mento sanitário à estação de 
tratamento para a remoção 
de poluentes antes de ser 
devolvido ao rio. 

É importante lembrar que 
o esgoto chega à estação de 
tratamento com todo tipo de 
impurezas, tanto do processo 
natural de sua formação, como 
pelo descarte inadequado de 
resíduos na rede coletora. 
Areia, absorventes, cotonetes, 
fraldas descartáveis, lacres 
de detergentes e diferentes 
embalagens plásticas são 
alguns exemplos. Portanto, a 
primeira etapa do processo 
de tratamento do esgoto é a 
separação desses materiais. O 
processo completo é dividido 
em fase líquida e fase sólida.

Fase líquida
Etapa de gradeamento - Nes-

ta etapa, os resíduos sólidos 
são separados dos efluentes 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste Sindicato, quites e em 
pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, 
a ser realizada no dia 12 do mês de agosto de 2.019, às 18:30 (dezoito horas e trinta 
minutos),  em primeira convocação, à Rua Major Rodrigo Luiz, no. 46, nesta cidade, a 
fim de deliberarem por escrutínio secreto sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:

                    a) Leitura, discussão e votação da ata da assembleia anterior;

                    b) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do exercício de 2.018;

                    c) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço        
                        do  exercício de 2.018.

                    Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para 
a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada duas 
horas após, no mesmo dia e local, em segunda convocação com qualquer número de 
associados presentes.

Lorena, 2 de agosto de 2.019.

Luiz Alfredo Gervásio Pereira
Presidente do Sindicato

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:
MICHEL MACIEL SKUPIEN, de nacionalidade brasileira, profissão inspetor de
qualidade, estado civil divorciado, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de agosto de 1987, residente e domiciliado à Rua Joaquim Nabuco, nº
75, Vila Prado, Pindamonhangaba-SP, filho de BRUNO SKUPIEN e FRANCISCA
ISABEL MACIEL SKUPIEN.
MICHELLE FIRMINO, de nacionalidade brasileira, profissão dentista, estado civil
solteira, de 36 anos de idade, nascida em Alfenas-MG, no dia 02 de fevereiro de
1983, residente e domiciliada à Rua Joaquim Nabuco, nº 75, Vila Prado,
Pindamonhangaba-SP, filha de SILVANI FIRMINO e VÉRA LÚCIA FIRMINO.
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,  27 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDNEY CINACHI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
14 de março de 1981, residente e domiciliado na Rua Antonio Augusto Rodrigues, 47,
Campo Alegre, Pindamonhangaba SP, filho de MARCOS DONIZETI DOS SANTOS e
EDNA CINACHI DOS SANTOS.
FERNANDA ZANGIACOMI ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativa, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em São Paulo-SP,
no dia 21 de julho de 1993, residente e domiciliada na Rua Baronesa Francisca
Leopoldina de Oliveira Marcondes, 35, Socorro, Pindamonhangaba SP, filha de MIGUEL
MARCIO DA SILVA ANDRADE e CRISTIANE ZANGIACOMI ANDRADE.
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,  27 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIERME PHILLIPI ROSA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de laboratório, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 05 de março de 1987, residente e domiciliado à  Rua  Yara Lucia da
Barbosa Menezes, n° 82, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba-SP, filho de JOÃO
SALGADO FERREIRA e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ROSA FERREIRA.
KATHLEEN DE OLIVEIRA REIS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
secretaria, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de fevereiro de 1991, residente e domiciliada à Rua José Benedicto
Alves dos Santos, nº 242, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba-SP, filha de SÍLAS
PEREIRA e IZILDA DE OLIVEIRA REIS PEREIRA. 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,  27 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANILO CESAR ANTONIO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP, no
dia 07 de julho de 1981, residente e domiciliado na Av. Fortunato Moreira, 648,
Santana, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ODAIR DE JESUS SANTOS e MARIA
RODRIGUES SANTOS.
ANDRÉA LOURENÇO RODRIGUES SOBRINHO, de nacionalidade brasileira,
profissão funcionária pública, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de julho de 1987, residente e domiciliada na Rua dos
Andradas, 305, Apto. 81, Centro, Pìndamonhangaba SP, filha de EDSON RODRIGUES
SOBRINHO e MARIA ELEANE LOURENÇO RODRIGUES. 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,  27 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS DOS SANTOS CORREA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 06 de setembro de 2000, residente e domiciliado Rua Heitor Sneider nº 106,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de FABIO CORREA DE OLIVEIRA e
MAITA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS.
ANA CAROLINA PEREIRA GAMA, de nacionalidade brasileira, profissão babá, estado
civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 30 de dezembro de
2001, residente e domiciliada Rua Eurico Gutmacher nº 11, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filha de ARIOVALDO PEREIRA GAMA e DIANA APARECIDA
DA SILVA. 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,  29 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS RONCONI SALGADO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro industrial químico, estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de novembro de 1975, residente e domiciliado à Rua
Doutor José Roberto Ferreira de Carvalho, nº 500, Apto. 3, Jardim Aurora,
Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ SALGADO RIBEIRO e MARIA APARECIDA
RONCONI SALGADO RIBEIRO.
THAÍS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira,
de 34 anos de idade, nascida em Guarulhos-SP, no dia 20 de setembro de 1984,
residente e domiciliada à Rua Doutor José Roberto Ferreira de Carvalho, nº 500, Apto.
3, Jardim Aurora, Pindamonhangaba-SP, filha de DONIZETE MANOEL DA SILVA e
MARIA APARECIDA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SÉRGIO MONTEIRO JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
julho de 1992, residente e domiciliado Rua Sebastião Machado de Andrade nº 446,
Andrade, em Pindamonhangaba SP, filho de SERGIO MONTEIRO e SUELI DE
FATIMA DOS SANTOS MONTEIRO.
JULISMARA SOARES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão caixa, estado
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
maio de 1993, residente e domiciliada Rua Sebastião Machado de Andrade nº 446,
Andrade, em Pindamonhangaba SP, filha de OSMAR PEREIRA e JULIA SOARES DA
GUIA PEREIRA. 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,  30 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RICARDO ALENCAR BALBINO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
05 de janeiro de 2000, residente e domiciliado à Rua Yasukuni Watanabe, nº 127,
Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de ROSEMEIRE ALENCAR BALBINO.
DAIANE MAIARA GERALDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18
de abril de 2001, residente e domiciliada à Rua Yasukuni Watanabe, nº 127, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filha de LUIS HENRIQUE DE JESUS e SILVANA DE MATOS
GERALDO. 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,  30 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE FERREIRA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
montagem e acabamento, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de setembro de 1988, residente e domiciliado Rua
Guabiju nº 77, Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIS HENRIQUE
DE OLIVEIRA e CLAUDETE REGINA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA.
MARIA SILVANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escritório,
estado civil solteira, de 46 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de julho de 1973, residente e domiciliada na Estrada Municipal do Trabiju nº 246,
Mandú, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ HOMERO DA SILVA e GERALDA
CANDIDA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  30 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TAFFAREL SANTOS FERRAZ, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Campo Grande-MS, no dia 22 de
dezembro de 1992, residente e domiciliado à Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 462, Apto. 401, Bl. 10, Crispim, Pindamonhangaba-SP, filho de NELSON
MENASHI FERRAZ e LUCIENE FRANCISCO DOS SANTOS FERRAZ.
NATALIE CRISTINA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de junho de 2001, residente e domiciliada à Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 462, Apto. 401, Bl. 10, Crispim, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ
AUGUSTO PENA DA CUNHA e SELMA APARECIDA CRISTINA DA CUNHA.
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,  30 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALESSANDRO LUIS MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão repositor, estado
civil divorciado, de 36 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 23 de
novembro de 1982, residente e domiciliado Rua Professor Demetrio Boueri nº 155,
Chácara Galega, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO ANTONIO MARTINS e
SUELI APARECIDA VIEIRA MARTINS.
TATIANA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de julho de 1991,
residente e domiciliada Rua Professor Demetrio Boueri nº 155, Chácara Galega, em
Pindamonhangaba SP, filha de RICARDO LUIS RIBEIRO e ROSA MARIA BEJANI
RIBEIRO. 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,  31 de julho de 2019.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HERMES VINÍCIUS ROCHA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
02 de janeiro de 1998, residente e domiciliado à Avenida Mário Nogueira da Silva, nº
96, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de WALTER ALVES BARBOSA e SOFIA
ROCHA DA SILVA BARBOSA.
ANNIE ELLEN BARBOSA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de maio de 2000, residente e domiciliada à Rua Professor Homero de
Mello Oliveira, nº 607, Cidade Jardim, Pindamonhangaba-SP, filha de ALEXANDRE
HENRIQUE FERNANDES e EVANUSA PEREIRA BARBOSA FERNANDES.
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,  31 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÉVERTON MELO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 14 de outubro de
1993, residente e domiciliado à Rua Francisco de Oliveira Penteado, nº 275, Vila Rica,
Pindamonhangaba-SP, filho de EDSON SOARES DA SILVA e RAIDALVA ADELITA DE
MELO SILVA.
MARIA APARECIDA INACIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Minador do Negrão-
AL, no dia 23 de novembro de 1993, residente e domiciliada à Rua Francisco de
Oliveira Penteado, nº 275, Vila Rica, Pindamonhangaba-SP, filha de MANOEL INACIO
DE OLIVEIRA e JOSEFA ORACIO DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e
IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  31 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VIVIANE CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de
fevereiro de 1980, residente e domiciliada Rua Anacleto Rosa Junior nº 525, Cidade
Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA e
MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA.
BEATRIZ DE VILAS BOAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
fisioterapeuta, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Volta Redonda-
RJ, no dia 16 de junho de 1987, residente e domiciliada Rua Anacleto Rosa Junior nº
525, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA. 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,  31 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHAEL LEONARDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
segurança, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de março de 1986, residente e domiciliado Rua Capitão Manoel Monteiro
Cesar Miné nº 92, Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CAETANO
DOS SANTOS e MARIA DE FÁTIMA PIO DOS SANTOS.
LETÍCIA RAMOS DE SENNE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de novembro de 1993, residente e domiciliada Rua Capitão Manoel
Monteiro Cesar Miné nº 92, Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDIO
ALVES DE SENNE e JANETE RAMOS SENNE. 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,  01 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
RAFAEL RODRIGUES VALSECHI, natural de São  Bernardo  do  Campo  SP, nascido
a 28 de maio de  1982,  estado  civil  solteiro,  profissão  publicitário, residente e domi-
ciliado Rua  Eugenia  Bicudo  Salgado nº 142, Jardim Resende Socorro, Pinda-
monhangaba SP, filho  de  JOSÉ APARECIDO VALSECHI e de LEONIS RODRIGUES
SOARES VALSECHI.
DAISYANE MENDES DE  PAULA  SILVA,  natural  de  Juiz  de  Fora  MG, nascida a 22
de março de 1990,  estado  civil  solteira,  profissão jornalista, residente e domi-ciliada
Rua  Anibal  Ortiz  Patto  nº 176, Jardim Santana, Tremembé SP, filha de MAR-CO
AURÉLIO  DE  PAULA SILVA e  de  DAISYLUCI  MENDES  DE  PAULA  SILVA.
Apresentaram  os documentos I, III e IV do Art. 1.525, do Código  Civil  Brasileiro. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JONAS FILETO DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
junho de 1994, residente e domiciliado á Rua Mariana Oliveira de Almeida, nº 42,
Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba-SP, filho de BENEDITO DE JESUS MORAES
e CELIA FILETO DOS SANTOS.
IARA TAMIRES MONTEIRO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
14 de dezembro de 1993, residente e domiciliada á Rua Mariana Oliveira de Almeida,
nº 42, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba-SP, filha de DJALMA MOREIRA e
SILVANA MONTEIRO. 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,  02 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ESLI RAMOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado, estado
civil divorciado, de 51 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 12 de outubro de
1967, residente e domiciliado à Travessa Josué, n° 15, Parque das Nações,
Pindamonhangaba-SP, filho de ESLI RAMOS e OLINDA LUCIANO RAMOS.
LAURA APARECIDA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista,
estado civil divorciada, de 50 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 10 de dezembro de 1968, residente e domiciliada à Estrada Municipal Joaquim
Alves Pereira, nº 14501, Bairro do Pinga, Pindamonhangaba-SP, filha de WALDEVIDES
PEREIRA e MARIA LIGIA PEREIRA. 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,  02 de agosto de 2019.

através de dois tipos de gra-
des: o gradeamento grosseiro 
retém os materiais maiores e o 
gradeamento fino os menores 
como pedaços de papel, tecido 
ou papelão.

Desarenação - Como o pró-
prio nome indica, desaneração 
é a retirada de areia. Após a 
passagem pelo gradeamento, 
o esgoto vai para as chamadas 
caixas de areia. Nelas os grãos 
mais pesados vão para o fundo 
e o material orgânico fica sus-
penso na parte superior.

Decantação – É a separação 
dos itens heterogêneos, ou 
seja, a separação do líquido do 
sólido. Nesta etapa, o material 
orgânico sólido passa por um 
tanque onde é misturado até 
formar um lodo sedimentado. 
A parte líquida é armazenada 
em outro tanque.

Tanque de aeração - A aera-
ção consiste no fornecimento 
de oxigênio para que ocorram 
as reações e os processos de 
biodegradação da matéria 
orgânica presente no esgoto. 
Esse processo ocorre com a 
adição de microorganismos ae-
róbios que utilizam o oxigênio 
e que se alimentam da matéria 
orgânica, ou seja, ajudando na 
decomposição dos resíduos.

Decantação secundária- Sain-
do do tanque de aeração, o 
esgoto passa por mais um pro-
cesso de separação formando 
novamente lodo sedimentado 
e material líquido que já está 
quase 100% livre de impu-
rezas. 

Fase sólida
A fase sólida consiste no 

tratamento do lodo sólido 
resultante da primeira fase. 
É um processo mais simples 
e inclui a adição de bactérias 
para decomposição, retirada 
completa da água através de 
secagem e compactação, e, 
por fim, utilização do material 
como adubo.

Todas as etapas do tratamen-
to do esgoto são fundamentais 
para que haja preservação 
dos cursos d'água, lagos e 
mananciais. “Quando o esgoto 
é despejado sem tratamento 
nos rios, todo o ecossistema 
aquático é afetado. Não apenas 
isso, mas a utilização da água 
para consumo humano tam-
bém é comprometida.”, explica 
Felipe Parente, coordenador 
da Guaratinguetá Saneamento.

Efluentes são tratados 
na ETE em diversos 
processos antes de serem 
devolvidos ao rio da cidade
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Edital de Correição

O Doutro Wilson Candido da Silva. Juiz Titular da Vara do Trabalho de Lorena. 
Estado de São Paulo. FAZ SABER, a todos os jurisdicionados, advogados e 
demais interessados que, conforme EDITAL nº 08/2019-CR, a Corregedoria 
Regional do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região realizará 
CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos Órgãos de Primeira Instancia nas seguintes 
datas:
27/08/2019 3ª feira A partir das 10h00 CRUZEIRO
28/08/2019 4ªfeira A partir das 10h00 LORENA
29/08/2019 5ª feira A partir das 10h00 GUARATINGUETA
29/08/2019 5ª feira A partir das 14h00 APARECIDA
Informa, ainda, que haverá atendimentos às partes, procuradores e interessados 
na Sede do respectivo Órgão, das 14 às 15 horas, para receber eventuais 
reclamações que, igualmente,  poderão ser encaminhadas à Corregedoria 
Regional em Campinas/SP.
E para que chegue ao conhecimento de TODOS OS INTERESSADOS é 
passado o presente edital que sera publicado e afixado no lugar de costume, 
na sede desta Vara do Trabalho.

Lorena, 30.07.2019

Liz Laine Cazalli Xavier de Souza
Diretora de Secretaria

PREFEITURA DE LORENA

Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 11/19 PROC. Nº 410/19.
O Município de Lorena-SP torna público a abertura da Licitação na Modalidade
Tomada de Preço do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada na execução de serviços de pavimentação asfáltica com
guia e sarjeta para a rua alicio solano bastos, loteamento vila zélia – lorena/sp,
com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a realizar-se ás
09h30min do dia 22 de agosto de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12)
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br

PREFEITURA DE LORENA

Aviso de Licitação: Concorrência Pública Nº 03/19 PROC. Nº 409/19.
O Município de Lorena-SP torna público a abertura da Licitação na Modalidade
Concorrência Publica do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada em serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas
vias do Município, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos,
a realizar-se ás 09h30min do dia 05 de setembro de 2019, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no
site: www.lorena.sp.gov.br

Projeto se “arrasta” deste a gestão de Alckmin; RMVale lidera assassinatos

Doria promete mais câmeras
de segurança no Vale em 2021

Lucas Barbosa
Região

Mais violenta do interior do 
estado, a RMVPLN (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) poderá contar 
com um reforço tecnológico no 
combate à criminalidade em 
2021. Durante visita a São José 
dos Campos, no último final de 
semana, o governador João 
Doria (PSDB) comprometeu-se 
a investir na ampliação do cin-
turão eletrônico de câmeras de 
monitoramento nas rodovias 
que dão acesso aos municípios 
da região.

Na manhã do último dia 26, 
Doria participou da cerimônia 
de entrega de setenta viaturas 
na sede do CPI-1 (Comando de 
Policiamento do Interior) em 
São José dos Campos. Adquiri-
dos através de um investimento 
estadual de quase R$ 5 mi-
lhões, os veículos reforçarão as 
ações da Polícia Militar em 16 
dos 39 municípios da região.

Na ocasião, o governador 
também assinou a contratação 
da empresa que construirá a 
nova sede do Copom (Centro 
de Operações da Polícia Mili-
tar) no bairro Jardim Osvaldo 
Cruz, em São José dos Campos. 
Orçada em R$15 milhões, a 
unidade, que deverá ser inau-
gurada até o fim de 2020, será 
responsável pelo atendimento 
de emergências telefônicas e 
transferências de informações 
para viaturas.

Enquanto ressaltava a im-
portância do Copom, o tucano 
revelou que a unidade também 
monitorará as imagens das 
câmeras de segurança que 

serão instaladas nas entradas 
e saídas das rodovias estadu-
ais até dezembro de 2020, 
entrando em funcionamento 
em janeiro do ano seguinte. 
A ampliação deste cinturão 
de segurança eletrônico foi 
prometida pela antiga gestão 
estadual, comandada pelo ex-
-governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), mas acabou não saindo 
do papel. Atualmente, os únicos 
municípios que possuem as 
ferramentas de monitoramento 
em seus acessos são Campos 
do Jordão, Caraguatatuba, São 
José dos Campos e Taubaté.

Apesar de se comprometer a 
concretizar a promessa de seu 
antecessor e colega de partido, 
Doria preferiu não revelar o 
valor do investimento e o nú-
mero de câmeras que deverão 

ser implantadas.
Os projetos estaduais de me-

lhorias no setor da segurança 
pública buscam evitar que a 
RMVPLN continue registrando 
resultados preocupantes de 
criminalidade.

Divulgados no último dia 25 
pela secretaria de Segurança 
Pública do Estado, dados do 
primeiro semestre do ano 
apontaram que a região perma-
nece a mais violenta do interior.

Apesar da liderança, a RM-
VPLN teve uma queda de 9% 
nos casos de assassinatos em 
comparação ao mesmo período 
do ano passado, caindo de 184 
para 167 ocorrências.

Das mortes violentas entre 
janeiro e junho, a região teve 
160 moradores vítimas de 
homicídios dolosos (quando 

existe a intenção de matar) e 7 
de latrocínios (roubo seguido 
de morte).

Com 22 assassinatos, São 
José dos Campos lidera o 
número de casos na região.  
Fechando o “pódio”, aparecem 
Caraguatuba, com 19 regis-
tros, e Taubaté com 17.

As demais cidades da RM-
VPLN que tiveram moradores 
mortos no primeiro semestre 
de 2019 foram Aparecida (4), 
Campos do Jordão (1), Canas 
(1), Caçapava (11), Cruzeiro 
(13), Cunha (4), Guaratinguetá 
(9), Jacareí (12), Lavrinhas (1), 
Lorena (12), Natividade da 
Serra (3), Pindamonhangaba 
(11), Piquete (1), Potim (3), 
Queluz (3), Roseira (2), São 
Sebastião (5), Tremembé (3) 
e Ubatuba (9).

Quadrilha mantém motorista 
refém por duas horas, em Pinda

Da Redação 
Pindamonhangaba

Um caminhoneiro de 47 
anos viveu momentos de terror 
durante um assalto na última 
quarta-feira, no trecho de 
Pindamonhangaba da rodovia 
Presidente Dutra. A vítima, que 
transportava uma carga de 
aço avaliada em R$ 100 mil, 
foi feita refém por cerca de 
duas horas.

Em depoimento à Polícia 
Civil, o motorista relatou que 
foi contratado para transportar 
a carga de Volta Redonda (RJ) 
para Piracicaba (SP). 

Ao chegar no trecho de Pin-
damonhangaba, o trabalhador 
decidiu estacionar o caminhão 
em um posto de combustíveis 
às margens da rodovia. En-
quanto descia do veículo para 
ir jantar, foi surpreendido por 
dois criminosos armados.

Após forçarem a vítima 
retornar ao interior do ca-
minhão, a dupla exigiu que 
ela dirigisse por cerca de 15 
minutos até outro ponto da 
rodovia.  Na sequência, o ho-
mem foi levado até um carro, 
que transportava outros dois 
membros da quadrilha, onde 
permaneceu como refém por 
quase duas horas.

Enquanto isso, os assaltantes 
levaram o caminhão para uma 
estrada rural, onde tentaram 
desarmar o sistema de rastre-
amento. 

Após não terem sucesso, os 
criminosos abandonaram o 
veículo no local. Já a vítima foi 
deixada no início próximo ao 
posto de pedágio do distrito 
de Moreira César,

Um boletim de ocorrência 
foi registrado, mas os assal-
tantes não haviam sido iden-
tificados até o fechamento 
desta edição.

Em Guará, assaltante atira contra 
motociclista na Estrada Velha 

Da Redação 
Guaratinguetá

Um motociclista de 41 anos 
foi alvo de uma tentativa de 
latrocínio, na manhã da última 
terça-feira, na rodovia Prefeito 
Aristeu Vieira Vilela, mais co-
nhecida como Estrada Velha, 
em Guaratinguetá. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima trafegava 
próxima ao Recinto de Exposi-
ções quando três criminosos 

encapuzados entraram na pis-
ta. Percebendo que seria abor-
dado, o motociclista acelerou o 
veículo. Na sequência, um dos 
assaltantes efetuou um disparo 
de arma de fogo na direção da 
vítima. O tiro varou a mochi-
la e uma marmita de metal, 
atingindo superficialmente as 
costas do motociclista, que teve 
apenas ferimentos leves. 

Acionada, a Polícia Militar 
realizou buscas na região do 
crime, mas não conseguiu 
localizar o trio.

Assassino da esposa é preso após 
ameaçar a ex-sogra em Caraguá

Da Redação 
Caraguatatuba

A Polícia Militar capturou um 
foragido da Justiça, condenado 
pelo assassinato da própria 
esposa, na tarde da última 
terça-feira, na região central 
de Caraguatatuba. 

O criminoso foi preso após 
ameaçar de morte a  ex-sogra.

Até então escondido no Rio de 
Janeiro, o assassino de 46 anos 
decidiu na última semana visitar 
seu filho, que fez aniversário na 
última terça-feira, na casa de 
sua ex-sogra, de 70 anos.

Ao chegar no imóvel, o cri-
minoso se deparou com a mãe 

de sua vítima. Durante uma 
discussão, o homem ameaçou 
a dona de casa, já que ela 
testemunhou contra ele no 
inquérito. 

Percebendo a presença do 
foragido, outros parentes da 
vítima acionaram a PM, que 
conseguiu capturar o crimino-
so na porta da residência. 

O homem foi encaminha-
do ao Centro de Detenção 
Provisória de Caraguatatuba, 
permanecendo à disposição da 
Justiça.  O assassino era procu-
rado desde 10 de fevereiro de 
2017, quando, em Caraguata-
tuba, matou a ex-companheira 
a golpes de barra de ferro na 
cabeça.

Adolescente e jovem são mortos a 
tiros no meio da rua, em Cruzeiro

Da Redação 
Cruzeiro

A Polícia Civil de Cruzeiro 
abriu um inquérito para tentar 
identificar o autor de um duplo 
homicídio na noite da última 
quinta-feira no Vila Batista.  
Além das mortes de um jovem 
de 18 anos e de um adolescente 
de 17 anos, uma criança de 14 
anos foi ferida. 

Segundo testemunhas, o mo-
torista de um carro fugiu após 
efetuar 15 disparos de arma de 

fogo contra a dupla que estava 
em um trecho da rua Robert 
Douglas. 

A vítima adulta, que possuia 
antecedente criminal por tráfi-
co de drogas, morreu no local, 
já o adolescente chegou a ser 
submetido a uma cirurgia na 
Santa Casa de Cruzeiro, mas 
também não resistiu aos feri-
mentos. 

A criança, alvejada por três 
disparos na perna também 
passou por cirurgia no hospital 
municipal. Seu estado de saúde 
é considerado estável.

Policiais militares, durante evento no batalhão de Lorena; Vale aguarda reforço de monitoramento de Doria

Fotos: Rafaela Lourenço

Cruzeiro prorroga prazo para ISS e alvará

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
prorrogou o prazo para os 
pagamentos do alvará e da pri-
meira parcela do ISS (Imposto 
Sobre Serviços). A estimativa é 
arrecadar R$ 3,5 milhões com 
os impostos neste ano.  O prazo 
segue até a próxima sexta-feira.

Programado anteriormente 
para 31 de julho, o prazo rece-
beu um acréscimo de nove dias 
para o pagamento dos impos-
tos. Para o ISS, o contribuinte 
poderá parcelar em até seis 
vezes, com os pagamentos se-
guintes no dia 30 de cada mês 
a partir de agosto. Os alvarás 
devem ser quitados em cota 
única no próximo dia 9, assim 
como a primeira parcela do ISS.

Segundo o secretário de 
Finanças, Júlio Martins, a in-
tenção do Executivo era lançar 
os impostos em abril, após 
o do ITPU (Imposto Predial 
Territorial Urbano), mas com a 
alteração do sistema que faz a 
gestão dos tributos, e por uma 
medida de segurança evitando 

problemas futuros, não foi 
possível. “Com a migração a 
gente quis que acontecesse 
entre fevereiro, março e abril 
que é o tempo hábil para 
gente avaliar e conferir tudo 
certinho, porque foi uma mi-
gração de base bem grande. 
Por isso atrasamos um pouco 
no lançamento do imposto”, 
explicou Martins.

Apenas as agências da Cai-
xa Econômica Federal, Itaú, 
Mercantil, Banco do Brasil 
e as lotéricas estão aptos a 
receberem os impostos do 
município. Santander, Bra-
desco e Sicred não receberão 
os pagamentos.

A entrega dos carnês está 
sendo feita pelos Correios, 
e a estimativa da Prefeitu-
ra era de que até a última 
sexta-feira 95% tenham sido 
entregues. 

Mais informações sobre o 
benefício e os pagamentos de 
impostos podem ser obtidas 
com a equipe do departa-
mento Tributário, localizado 
à rua Capitão Neco, nº 27, no 
Centro, ou pelo contato (12) 
3144-3246.

Pagamento de impostos segue até sexta; expectativa é arrecadar R$ 3,5 milhões
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Show com Flávio Venturini é a principal atração musical do evento que começa 
nesta terça-feira; entidades assistenciais ganham espaço nas barracas de alimentos

Lorena tem dez dias de boa música
e gastronomia na Festa da Padroeira

Jéssica Dias
Lorena

Os moradores de Lorena e 
quem passa pela região até o 
dia 15 (data dedicada à padro-
eira da cidade) contam com 
uma opção a mais de lazer e 
boa gastronomia: a tradicio-
nal Festa da Padroeira Nossa 
Senhora da Piedade.  Evento 
popular mais tradicional do 
município, a Festa é organizada 
pela Diocese de Lorena.

Neste ano os shows musi-
cais serão realizados no palco 
da praça Doutor Arnolfo de 
Azevedo, a Praça Principal. 
A maior atração será o show 
de Flávio Venturini, e inclui 
procissão, missas, shows, pra-
ça de alimentação com várias 
barracas de instituições so-
ciais, a tradicional barraca 
do queijo e área kids. A festa 
será aberta oficialmente às 
18h da segunda-feira, com a 
tradicional procissão de Nossa 
Senhora Piedade, que começa 
em frente ao 5º BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve) e termina 
na Igreja Matriz.

Com um investimento de cer-
ca de R$ 150 mil, a Prefeitura 
contratou os shows de Flávio 
Venturini, Byafra e Altemar 
Dutra Júnior. “Os demais shows 
ficaram por conta da Comissão 
de Festa, da Igreja, fazem rifa. 
Tem uma estrutura na praça 
com 12 barracas que serão 
oferecidas a entidades sociais. 
O custo dessa estrutura tam-
bém é da Prefeitura”, explicou 
o secretário de Cultura e Turis-

mo, Roberto Bastos de Oliveira 
Júnior, o Totô.

Programação – O primeiro 
show na Praça Principal será o 
do grupo Requinte, na noite do 
próximo dia 6. No dia seguinte 
se apresenta a banda No Plural. 
Outras apresentações são de 
André Moraes, Murilo Bispo, 
Byafra, Vaca Amarela, Alessan-
dro Euzébio, Jonas Araújo. O 
encerramento da festa ficará 
a cargo da principal atração, 
Flávio Venturini.

A programação religiosa e 
artística completa do evento 
está disponível no site oficial 
da Prefeitura (lorena.sp.gov.br).

Jovens compram a famosa cocada da Festa da Padroeira, que começa nesta terça-feira; edição 2019 tem shows de nomes da MPB

Fotos: Rafaela Lourenço

Leandro Oliveira
Aparecida

Arte e cultura gratuitas 
para alunos e adultos da 
rede pública regional. Essa é 
a expectativa que veio com o 
início de agosto em Lorena, 
Guaratinguetá e Aparecida, 
cidades que recebem os espe-
táculos da companhia teatral 
itinerante BuZum, que tem 
como destaque nesta edição 
o tema indígena.

O ônibus-teatro, que circula 
todo o país, está de volta ao 
Vale do Paraíba. Com sete 
sessões diárias, a companhia 
passará por Lorena e Guará 
entre os dias 13 e 16 de 
agosto com a peça Curumim, 
uma homenagem à cultura 
indígena, aos costumes desse 
povo e a relação com a fauna e 
flora regional brasileira. “Nós 
escolhemos contar uma das 
inúmeras histórias indígenas, 
a ‘Origem da Mandioca’, essa 
raiz brasileira tão presente 
na nossa culinária e cultivada 
pela primeira vez pelos povos 
indígenas”, salientou a dire-
tora de produção do BuZum, 
Mariane Gutierrez.

Com o foco no público-alvo 
infanto-juvenil, a criação conta 
a história de uma aldeia no 
meio da floresta, que em um 
belo dia teve o nascimento de 
Mani, uma menina bem bran-
quinha e muito diferente de 
todos os curumins da aldeia. 
Algum tempo depois, a aldeia 
passou por um momento de 
escassez de comida e todos 
passaram fome. Os peixes 
sumiram e as árvores pararam 
de dar frutos. E de repente, 
sem que houvesse alguma ex-
plicação, Mani deixou de viver.

Posteriormente, de dentro 
da oca onde morava, nasceu 
uma planta muito diferente, 
que tinha uma raiz branqui-
nha por dentro, como Mani. 
Deram então o nome de Mani 
Oca, Mandioca, essa raiz tão 
poderosa, que foi capaz de sa-
ciar a fome de todos da aldeia.

Em Lorena, as apresen-
tações serão realizadas nos 
próximos dias 13 e 14; e em 
Guaratinguetá nos dias 15 e 
16 com sete sessões, às 9h, 
9h40, 10h20, 11h, 13h30, 
14h10 e 14h50. A companhia 
ainda não divulgou as datas 
em que passarão pelas escolas 
de Aparecida.

Gratuidade – De acordo 
com uma pesquisa realizada 
pela consultoria JLeiva Cultu-
ra e Esporte, em parceria com 
o Datafolha, em 2018, 32% da 
população brasileira depende 
de acesso gratuito para ir a 
eventos culturais.

Com o objetivo de levar 
cultura e arte para crianças, 
jovens e adultos, o projeto 
BuZum a,presentado pelo 
Ministério da Cidadania e pelo 
Instituo CCR, por meio da Lei 
Rouanet, está há nove anos 
percorrendo o país.

Neste ano, o roteiro com-
pleto do projeto contará com 
aproximadamente duzentos 
dias de apresentações em 
oito estados, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Bahia, Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul e Ceará. 

Teatro BuZum 
passa por 
Lorena, Guará 
e Aparecida
Peças gratuitas 
abordam cultura 
indígena nas 
escolas públicas

Feste 2019 abre 
inscrições em Pinda

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu inscrições 
para o 41° Feste (Festival 
Nacional de Teatro). O fes-
tival será realizado entre os 
dias 7 e 17 de novembro, 
com objetivo de estimular 
os grupos de teatro, revelar 
novos talentos e promover o 
intercâmbio cultural.

Os interessados devem se 
inscrever até o dia 16 de se-
tembro nas categorias “Adul-
to”; “Rua” e “Infantil”, além 
dos espetáculos convidados. 
Após as apresentações have-
rá um debate entre o grupo, 
a plateia e o crítico.

As inscrições devem ser 
realizadas no site da Pre-
feitura, pindamonhangaba.
sp.gov.br ou pelo e-mail 
cultura@pindamonhangaba.
sp.gov.br.


