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APREENSÃO RECORDE A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Guaratinguetá 
cumpriu um mandado de busca e apreendeu uma variedade de drogas no bairro São Benedito. Foram 
apreendidos mais de 11 mil micropontos de LSD, mais de mil comprimidos de ecstasy e mais de seis quilos 
de maconha. A ação do departamento terminou com uma das maiores apreensões de drogas sintéticas do 
Vale do Paraíba, num total de R$ 700 mil. Pág. 5

Edson Mota, livre de cassação

Comissão apura denúncia de omissão em estruturas de pontes e viadutos em Pinda

Goffi emplaca segunda CEI 
contra Isael em um mês 

Pela segunda vez em agosto 
(terceira no ano), a Câmara 
de Pindamonhangaba abriu 
uma CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) para investigar 
supostas falhas e irregulari-
dades cometidas pela gestão 
do prefeito Isael Domingues 
(PR). Instaurada na última se-
gunda-feira, a nova comissão 
apurará a denúncia de omis-
são do Executivo referente a 
falta de obras de manutenção 
de uma ponte e um viaduto do 
município. Protocolada pelo 
vereador Rafael Goffi (PSDB), 
a CEI foi aberta após as assi-
naturas dos parlamentares 
Renato Cebola (PV), Roderley 
Miotto (PSDB), Ronaldo Pipas 
(PR) e José Carlos Cal (PTB), 
que assumiu interinamente a 
vaga de Jânio Ardito (PSDB), 
que está de licença médica 
desde a última semana. De 

acordo com Goffi, apesar de 
seus alertas desde 2018, a 
atual gestão municipal não 
prestou os devidos cuidados 
na conservação do viaduto 
da avenida Doutor Jorge 
Tibiriçá, o principal do Cen-
tro, e da ponte sobre o Rio 
Paraíba, na rodovia Caio 
Gomes Figueiredo, já que os 
trechos apresentam diver-
sas rachaduras e ferragens 
expostas em seus pilares. O 
parlamentar afirmou que 
no início do ano solicitou ao 
Executivo a realização de um 
estudo para avaliar a situa-
ção estrutural dos pontos de 
travessia, sendo em seguida 
informado que o município 
contrataria o órgão estadual 
IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) para o serviço 
em fevereiro.

Goffi x Isael; guerra entre oposicionistas e prefeito rendeu a terceira CEI no ano aberta no Legislativo Pág. 3

Fotos: Arquivo Atos

Câmara vai para segunda 
votação sobre banco de 
horas para servidores

Os vereadores de Guara-
tinguetá votam na próxima 
terça-feira a criação do siste-
ma de banco de horas, para 
compensar as horas extras 
de trabalho de servidores da 
Prefeitura. O Executivo enca-
minhou o projeto de lei à Casa 
há vinte dias. O documento 
passou pela primeira votação 
na última quinta-feira, e terá 
sua definição na próxima 
sessão. A medida é a segunda 
do Executivo para assegurar o 
banco de horas para servidores 
da Prefeitura. No ano passado, 
o prefeito Marcus Soliva (PSB) 
publicou um decreto para im-
plantar o sistema. Na mesma 

época, o Sisemug (Sindicato 
dos Servidores Municipais) 
entrou com uma ação na 
Justiça do Trabalho contra a 
medida. O Tribunal de Justiça 
do Trabalho de Campinas ain-
da vai definir sobre o caso. Na 
última sessão, o primeiro vice-
-presidente da Casa, Marcos 
Evangelista (PSDB), afirmou 
que a justificativa do Executivo 
pela elaboração do PL é para 
dar fôlego aos cofres públicos. 
Evangelista é presidente da 
Comissão de Finanças da Casa, 
e confirmou que o projeto de 
lei deu entrada há aproxima-
damente vinte dias.

Celão e Marcus Soliva; Câmara já faz apontamentos sobre Plano Diretor entregue na última semana

Fotos: Leandro Oliveira
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Marcondes 
tenta manter 
veto barrado 
na Câmara

A Câmara de Lorena voltou 
a derrubar vetos do prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido). Por 12 a 4, o veto total 
sobre a proposta de obrigar 
as empresas Sabesp e EDP di-
vulgarem os cortes e interrup-
ções foi rejeitado. O Executivo 
alega inconstitucionalidade. O 
projeto, de autoria do verea-
dor Careca da Locadora (PV), 
dispõe sobre a obrigatorieda-
de das empresas públicas ou 
privadas de distribuição de 
água e energia elétrica darem 
ampla publicidade à popula-
ção sobre as interrupções dos 
fornecimentos.
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Câmara volta 
a salvar Edson
Mota de CPI 
em Cachoeira

Os vereadores de Cachoeira 
Paulista rejeitaram mais um 
pedido de investigação sobre 
denúncia contra o prefeito Ed-
son Mota (PR). A votação, que 
teve apenas três parlamentares 
favoráveis, nove contrários e 
uma abstenção, livrou o chefe 
do Executivo de responder 
processo de cassação.

Fotos: Arquivo Atos
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Governo Sato 
dá início ao 
Plano Diretor 
em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
deu início no último dia 9 
aos trabalhos de revisão e 
atualização do Plano Diretor. 
A proposta é que os trabalhos 
sejam desenvolvidos de 8 a 16 
meses, dentro de três linhas 
de trabalho: consolidação das 
normas urbanísticas, plano de 
bairro e uma nova estrutura 
urbana. Segundo o prefeito 
de Ubatuba, Délcio Sato (PSD), 
o Plano Diretor está vencido 
desde 2016 e, por isso, a 
revisão é “extremamente 
necessária”.
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Câmara projeta 
concurso após 
ordem judicial
em Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro sina-
lizou a abertura de concurso 
público para vagas atualmente 
ocupadas por funcionários 
comissionados. A medida será 
tomada após estudos estru-
turais e apresentação de um 
projeto de reestruturação de 
cargos na Casa. A matéria deve 
ser apresentada até o fim de 
setembro, quando termina o 
prazo dado pela Justiça para 
que a Câmara tome providência 
sobre funções, consideradas 
inconstitucionais pelo Tribunal 
de Justiça.
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Câmara de Cachoeira – cujos 
vereadores da base governistas, no 
afã de proteger e blindar sua 'galinha 
de ovos de ouro' de um pedido de 
cassação formulado por um morador 
devidamente qualificado em suas ale-
gações, valorizam aspectos  pessoais 
do denunciante para desviar o foco 
do 'crime' cometido pelo prefeito 
em questão. Além do vocabulário 
chulo – nato de quem mal frequentou 
o ensino fundamental, até os colegas 
do plenário que ousaram a admitir a 
necessidade de investigação por parte 
do Legislativo foram agredidos pelo 
simples fato de não concordarem 
com a 'turma da mala'. Por 9 votos a 
3, a denúncia foi rejeitada na sessão  
de Câmara desta semana.

O Codivap – pela iniciativa de 
promover um encontro dos prefeitos 
da RMVale com o ministro  da Ci-
ência e Tecnologia, Marcos Pontes, 
nesta semana, em sua sede na cidade 
de Taubaté. Na oportunidade os pre-
feitos reunidos sob a coordenação do 
presidente Délcio Sato (prefeito de 
Ubatuba), foram informados sobre 
os avanços do governo no desen-
volvimento e assinaram inúmeros 
convênios objetivando benefícios aos 
seus municípios. As representações 
do Senado, Congresso e Assembleia 
Legislativa – senador Major Olímpio, 
deputados Letícia Aguiar, Sergio 
Victor e do coronel Tadeu – deram o 
tom integração política do Vale com 
os poderes.

Atos e Fatos
“Quando uma pessoa estúpida faz 
algo de que se envergonha, diz 
que está cumprindo o seu dever”

Márcio Meirelles Bernard Shaw

CARTA BRANCA
O presidente na formação de seu 

governo trouxe o Juiz Sergio Moro 
como um elemento fundamental 
para a continuidade e apoio a Lava 
Jato em seu governo.

A nomeação de Moro, como 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, ao encontro da vontade da 
sociedade que não suportava mais 
a corrupção e o crime organizado.

Ao ministro em sua posse carta 
branca para fortalecer a operação 
Lava Jato confirmação do presiden-
te pela competência e integridade 
do magistrado.

Agora, percebe-se que o mi-
nistro não exigiu uma carta bran-
ca, normalmente não precisa ser 
assinada pelo presidente diante 
da relação de confiança, principal-
mente, em um ambiente de ética e 
homens responsáveis, um pacto que 
se reveste de honra entre as partes.

Carta branca é uma expressão 
forte que significa a liberdade total 
para tomar decisões referente a uma 
determinada situação, no caso, além 
da corrupção o crime organizado.

Carta branca metaforicamente é 
um acordo oral ente duas pessoas 
como sinal de confiança entre as 
partes envolvidas.

O ato de dar carta branca sig-
nifica a livre e irrestrita permissão 
para agir ou cumprir a sua missão 
de fazer o que mais for conveniente 
para a pessoa que recebe esse poder. 

Em resumo, trata-se de liberda-
de plena de tomar decisões.

O juiz Sergio Moro acreditou, 
deixou vinte e dois anos de magis-
tratura para se tornar um político 
onde poderia influenciar, modificar, 
através de atos legais, para a cele-
ridade da justiça tornando o país 
mais justo.

Todavia, o que o juiz Sergio 
Moro não percebeu que executar, 
operar a Justiça no país exige um 
processo longo e de difícil solução.

A Justiça no país não é acredi-
tada pela sociedade e por grande 
parte da magistratura e operadores 
do direito.

Moro acreditou e com um grupo 
de idealistas formaram a operação 
Lava Jato o que despertou incô-
modo aos seus pares, em grande 
quantidade, que usam seus cargos 
como um símbolo de vaidade.

Por ouro lado, o presidente 

Bolsonaro, que usou o prestígio de 
Moro para se eleger, se assustou 
com a eficiência dos órgãos de 
repreensão federal e o espírito de 
corpo que rege estes jovens procu-
radores, delegados de polícia, tec-
nos e que inovaram com seus pro-
cedimentos a operação da Justiça. 
Inevitável a lembrança do episódio 
de Joaquim Barbosa que abandona 
o mais alto posto da justiça de um 
país por não se adaptar a um am-
biente de pouco respeito ao colega 
e ignorar os princípios jurídicos e 
éticos, bom relacionamento entre os 
pares, em uma Corte Suprema. Este 
o ambiente que Moro enfrentaria.

O presidente Bolsonaro não 
percebeu que estes novos operado-
res da Justiça, isentos de pressões 
políticas, cumprem com o seu dever 
e talvez o presidente tenha confun-
dido o funcionamento do aparato 
Federal com a Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro que encontrou o seu 
filho esquecendo que um ex-presi-
dente cumpre pena na cadeia. São 
todos iguais perante a lei!

A atitude do presidente de des-
prestigiar a presença do seu mi-
nistro e ignorar que parte da sua 
eleição se deve a Lava Jato foi 
extremamente para ele um desastre 
politicamente.

O país reconhece os benefícios 
da Lava Jato (51% dos brasileiros) 
e 53,7% reprovam o desempenho 
pessoal do presidente e 39,5% re-
provam o seu governo. 

Com suas atitudes contra a Lava 
Jato, a destruição do Coaf, a quali-
dade dos seu veto a Lei de Abuso 
de Autoridade(?), desarticulação 
da Receita Federal e o desprestigio 
claro ao ministro Moro começa a 
ser visto pela sociedade como atos 
de preservação dos seus familia-
res, acordo com a oposição. sinais 
fortes de que seu governo começa 
a ruir.

No ar a expectativa que o mi-
nistro Sergio Moro peça demissão 
e será recebido em qualquer univer-
sidade do mundo, instituições de 
internacionais combate a corrupção 
e ao crime organizado de braços 
abertos.

O difícil será aguentar o estran-
geiro afirmar que o Brasil mereceria 
um presidente melhor!

Ainda bem que ele não entende 
nada de economia!

"O difícil será aguentar o
estrangeiro afirmar que o Brasil 

mereceria um presidente melhor!”

Bastidores da Política
Manobra de risco

Ouve-se pelas rodas políticas 
mais renomadas de Guará que se 
Marcus Soliva insistir em migrar 
para o PSDB, a tucanada local 
promete ‘naufragar o barco’ só pra 
ele perder a eleição. Por outro lado, 
muitos sabem que a insistência em 
atrair o prefeito da Terra de Frei Gal-
vão para o ‘ninho tucano’ vem do 
gabinete do João Agripino, o Doria...

Um por mês
Se depender da oposição, a de-

fesa jurídica do prefeito Isael Do-
mingues vai ter muito trabalho até a 
eleição do ano que vem. Segundo a 
‘rádio peão’, o vereador Rafael Goffi 
pretende propor uma CEI por mês na 
Câmara de Pinda, como estratégia 
eleitoral.

Tudo pelo social
Rola pelas esquinas de Cacho-

eira que os vereadores governistas 
comemoraram o pedido de cassação 
do prefeito, muito mais que a própria 
oposição. Motivo: é que a cada ‘BO’ 
deste contra Edson Nota que aparece 
na Câmara, o relacionamento entre 
o gabinete e os vereadores da base 
são fortalecidos com agrado$ e mai$ 
agrado$...

Por conta do inesperado
É voz corrente em Guará que 

o presidente da Câmara de Guará, 
Marcelo Coutinho – o Celão, ficou 
estarrecido ao tomar conhecimento 
de uma sentença trabalhista (que 
remonta ao período de 2005 na 
Justiça) que poderá comprometer 
cerca de R$ 1 milhão do seu orça-
mento somente este ano. Numa fase 
em que a mudança de endereço da 
sede do Legislativo e a economia 
do duodécimo é palavra de ordem 
de Celão para fechar o ano, por esta 
‘ninguém’ não esperava, exceto 
os funcionários que deixaram de 
receber alguns dividendos desde 
‘algumas presidências atrás...’

Favas contadas
Circula pelos corredores da 

municipalidade de Lorena que a 
possibilidade de Marietta Bartelega 
continuar no posto de vice numa 
eventual aliança governista para 
sucessão de Fábio Marcondes não 
estaria descartada, dependendo do 
candidato. Falam ainda que Bartele-
ga, que já havia desistido da hipótese 
de concorrer ao Executivo, talvez 
não resistirá um pedido do prefeito 
para continuar vice, e no relevante 
trabalho que vem desenvolvendo 
na geração de renda à população, 
através do Fundo Social.

Emprego & segurança
Após Lorena conquistar a estabi-

lidade econômica na administração 
pública, bem como a restruturação 
da infraestrutura da Prefeitura, em 
atenção a moralização da cidade, os 
moradores pedem agora – segundo 
consulta popular – além da manu-
tenção do que foi conquistado e 
recuperado, empregos e segurança. 
Isto está levando o prefeito Fábio 
Marcondes a pensar num sucessor 
que dê sequência a este trabalho.

Final da novela
Considerada por especialistas em 

segurança como uma forte aliada no 
combate à criminalidade, a “Ativi-
dade Delegada” será retomada em 
Pinda a partir de setembro. Após 
esforços do prefeito Isael Domin-
gues junto ao Governo do Estado 
desde outubro de 2018, o município 
terá até 25 policiais militares a mais 
do que o efetivo atual da corporação 
zelando pela segurança da popula-
ção. A retomada do programa reflete 
também aos moradores do distrito 
de Moreira César, onde vários opo-
sitores de Isael que apostavam no 

pior ainda não encontraram nenhum 
ponto sobre o tema para eventuais 
críticas. Pelo menos por enquanto... 

Ponte aérea
Pelo jeito o vereador Fabrício 

da Aeronáutica pegou gosto em 
frequentar a Capital Federal. Dis-
seram que esta semana ele agendou 
voo mais uma vez para Brasília 
– a segunda em menos de 30 dias 
– levando a especulação política 
a conjecturar o que tão especial 
o homem tem que resolver; se é 
assunto de interesse do município 
ou apenas articulação partidária, 
leia-se o comando do PMB. Ah! 
Tem gente consultando o Portal da 
Transparência para verificar o quan-
to a Câmara de Guará está gastando 
com passagens aéreas...

Perguntar não ofende
Por que será que o prefeito de 

Cachoeira se faz ausente em pratica-
mente todos eventos que envolvem 
autoridades do alto escalão dos 
governos federal e estadual, princi-
palmente quando a presença física 
pode render projetos e recursos inte-
ressantes aos municípios, a exemplo 
do último promovido pela Codivap? 
Falta de interesse ou...???

E por falar em Codivap
A participação do ministro de 

Ciência e Tecnologia Marcos Pontes 
no encontro do Consórcio desta se-
mana, rendeu recursos e convênios à 
vários municípios, reforçou o norral 
do prefeito Délcio Sato (PSD) no 

comando do órgão que representa 
os municípios do Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e Litoral Nor-
te. Parece que uma leve sensação 
de ‘dores de cotovelos’ foi sentida 
numa minoria que ‘torce' e apostava 
na ‘falência’ do Codivap frente à 
criação da Região Metropolitana...

Tapete preto
Para o alívio de moradores e 

turistas de Ubatuba, o prefeito Dé-
lcio Sato (PSD) anunciou na última 
quinta-feira a realização de uma 
mega obra de pavimentação que 
contemplará 122 vias da cidade a 
partir de setembro. Com um inves-
timento superior a R$ 20 milhões, o 
serviço consistirá no asfaltamento, 
recapeamento e bloqueamento dos 
trechos. Além de mais segurança 
aos motoristas e motociclistas, a 
mega obra busca garantir avanços 
no setor da mobilidade urbana. A 
iniciativa de Sato foi elogiada pelas 
famílias e comerciantes, que há 
mais de uma década cobravam do 
poder público uma solução para a 
deterioração das principais vias do 
município.

Vitrine 2020
Aos poucos Lorena vai conhe-

cendo seus novos postulantes ao 
próximo Legislativo, num momento 
em que as pesquisas com viés de 

seriedade indi-
cam a tendência 
dos eleitores em 
renovar a Casa 
de Leis. Quem 
está analisando 
o campo parti-
dário para dar 
sua parcela de 
colaboração é o 

cirurgião Rogério Diniz, que numa 
visão futura, pode pertencer ao 
grupo que busca mais a ideologia 
de cidade que o profissionalismo na 
política. Em outras palavras, aqueles 

que buscam o cargo para ganhar 
dinheiro, que hoje se vê na função. 
Rogério deve seguir o exemplo de 
seu pai, o saudoso Antônio Diniz, 
que já foi vereador em um perí-
odo que se exercia a função com 
comprometimento e por interesses 
pessoais.

Jogada de mestre-cuca
Com o objetivo de oferecer 

melhor estrutura aos comerciantes 
de Pinda que atuam na Praça da 
Bíblia, o prefeito Isael Domingues 
(PR) ordenou a realização de obras 
de modernização no local. Principal 
ponto gastronômico da cidade, a 
Praça da Bíblia até o fim de outubro 
receberá a implantação de novos 
pisos, sistema de iluminação, ban-
cos, lixeiras, decoração e portão 
de acesso. O investimento da obra 
supera R$ 225 mil e vai contar com 
um sistema de caixa de utilidades, 
garantindo aos estabelecimentos 
comerciais o fornecimento de água, 
energia elétrica e rede de esgoto. A 
notícia foi comemorada pelos em-
presários que já projetam aumentar 
consideravelmente suas vendas, já 
que o local estará mais estruturado 
e atrativo para receber os clientes. 

Outra realidade
E a “Lua de mel” entre a po-

pulação de Silveiras e o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB) parece 
não ter fim. Para a satisfação dos 
moradores, o chefe do Executivo 
se reuniu na última semana com o 

ministro da Ciência e Tecnologia, 
Marcos Pontes, em Taubaté, para a 
assinatura do convênio do progra-
ma "Computadores para Inclusão”. 
Através do convênio, o Governo 
Federal disponibilizará diversos 
computadores para que a Prefeitura 
promova cursos de formação pro-
fissionalizante aos jovens em face 
de formação social. Para a classe 
política, indiscutivelmente sinal de 
apoio estadual e federal que mostra 
o município bem diferente do que o 
‘Casal Mota’ deixou.   

Caso de polícia
Por obra e graça do vereador 

Carlos de Moura – o Magrão (PR), 
a última sessão legislativa virou 
‘Caso de polícia’. Alegando que 
foi ameaçado no plenário pelo 
presidente da Associação dos Mo-
radores do Mombaça, Dito Bala, 
o parlamentar acionou uma força 
policial que disponibilizou diver-
sas viaturas para o local. Ao som 
de várias testemunhas, Dito jus-
tificou que apenas queria mostrar 
um documento comprovando que 
não possui antecedentes criminais, 
contradizendo várias acusações 
de Magrão. Quem acompanhou o 
desfecho pelas redes sociais, logo 
viu que a cotação de Dito Bala está 
em alta em detrimento da postura 
de Magrão. Ah! Lembraram que 
na semana passada, o entrevero de 
Moura foi com o vereador Ronaldo 
Pipas. Se o que dizem no Mercadão 
for realidade, os eleitores podem dar 
‘linha na pipa’ de ambos.

O que muitos querem saber
Se na queda de braços entre o 

prefeito Marcus Soliva e o presi-
dente do Sindicato dos Servidores 
de Guará, valendo a aprovação do 
projeto de banco horas, quem ven-
cerá na Câmara? Com a palavra os 
senhores vereadores...

Rogério Diniz

Guilherme e Marcos Pontes
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Projeto do Executivo é a segunda tentativa de Soliva em criar sistema; Sindicato é contra medida

Câmara define implantação do banco de 
horas para servidores de Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá 

Os vereadores de Guara-
tinguetá votam na próxima 
terça-feira a criação do siste-
ma de banco de horas, para 
compensar as horas extras 
de trabalho de servidores 
da Prefeitura. O Executivo 
encaminhou o projeto de lei 
à Casa há vinte dias. O docu-
mento passou pela primeira 
votação na última quinta-fei-
ra e terá sua definição na 
próxima sessão.

A medida é a segunda do 
Executivo para assegurar o 
banco de horas para servi-
dores da Prefeitura. No ano 
passado, o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) publicou um 
decreto para implantar o 
sistema. Na mesma época, o 
Sisemug (Sindicato dos Ser-
vidores Municipais) entrou 
com uma ação na Justiça do 
Trabalho contra a medida. 
O Tribunal de Justiça do 

Trabalho de Campinas ainda 
vai definir sobre o caso.

Na última sessão, o pri-
meiro vice-presidente da 
Casa, Marcos Evangelista 
(PSDB), afirmou que a jus-
tificativa do Executivo pela 
elaboração do PL é para dar 
fôlego aos cofres públicos. 
Evangelista é presidente 
da Comissão de Finanças 
da Casa e confirmou que o 
projeto de lei deu entrada há 
aproximadamente vinte dias.

“Esse projeto tem a cono-
tação de reduzir o impacto 
da folha de pagamento com 
relação a horas extras, ins-
tituindo o banco de horas. É 
um projeto mais polêmico e 
que dá mais discussão. Não 
temos ainda um perfil de 
voto de cada vereador. Com 
certeza haverá mais discus-
são sobre esse projeto e a 
votação deve ser apertada”, 
afirmou o tucano.

De olho – O presidente do 
Sisemug, José Eduardo Ayres 
encaminhou um documen-

to ao presidente da Casa, 
reforçando que a classe de 
trabalhadores da Prefeitura 
é contra a implantação do 
sistema de banco de horas. 
Ayres afirmou que tem pelo 
vinte motoristas com horas 
extras feitas em excesso e 
que não receberam o pa-
gamento pelo trabalho ou 
tiveram horas abatidas.

“A gente espera que a Câ-
mara rejeite esse projeto, por 
entender que não atende a 
vontade do trabalhador, irá 
prejudicar três mil trabalha-
dores. Se a Câmara aprovar, 
vai autorizar o prefeito a 
fazer o banco de horas, coi-
sa que nós vamos entrar na 
Justiça do Trabalho, para 
alegar se isso é constitucio-
nal ou não”.

Em nota, a Prefeitura de 
Guaratinguetá destacou que 
"o objetivo deste projeto é a 
regulamentando do banco 
de horas, em decorrência 
de orientação de assessoria 
jurídica da Prefeitura".O prefeito Marcus Soliva em conversa com vereadores Tia Cleusa e Márcio Almeida; terça-feira decisiva

Fotos: Leandro Oliveira

Com 14 comissionados considerados inconstitucionais e gastos de R$ 70 mil mensais, presidente não descarta processo

Câmara de Cruzeiro sinaliza concurso após ordem judicial

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro sina-
lizou a abertura de concurso 
público para o preenchimento 
de vagas atualmente ocupadas 
por funcionários comissiona-
dos (cargos de confiança). A 
medida será tomada após estu-
dos estruturais e apresentação 
de um projeto de reestrutura-
ção de cargos na Casa. 

A matéria deve ser apresen-
tada até o fim de setembro, 
quando termina o prazo dado 
pela Justiça para que a Câma-
ra tome providência quanto 
a essas funções, que foram 
consideradas inconstitucionais 
pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça 
de São Paulo). 

O presidente da Casa, Mário 
Notharangeli (SD), confirmou 
que desde dezembro de 2018 
realiza um estudo técnico ad-
ministrativo para apresentar 
um projeto de restruturação 
de cargos para abertura de 

concurso público. 
“Desde dezembro do ano 

passado estamos estudando 
o projeto para reestruturar a 
Câmara, atendendo observa-
ção até mesmo do Tribunal de 
Contas, e provavelmente até o 
final de setembro votaremos 
esse projeto para determinar 
a restruturação da Câmara”, 
contou Notharangeli, que afir-
mou ainda que “com certeza, 
vai ter concurso, mas para 
isso precisamos desse projeto 
aprovado em plenário”. 

Decisão judicial – Em junho 
deste ano, o Tribunal de Justi-
ça atendeu solicitação da Pro-
motoria, que ingressou com 
uma ação direta de inconsti-
tucionalidade, questionando 
a legalidade das funções de 
assessor de gabinete de ve-
reador 2, assessor técnico da 
presidência, assessor funcio-
nal auxiliar 1, assessor fun-
cional auxiliar 2, procurador 
chefe, consultor jurídico para 
assuntos legislativos e admi-

nistrativos, e ouvidor. Nenhum 
desses cargos são preenchidos 
por concurso público. Todos 
eles são ocupados por fun-
cionários indicados pelos pró-
prios vereadores. Somente os 
cargos que foram declarados 
inconstitucionais na decisão 
do Tribunal de Justiça trazem 
custos de aproximadamente 
R$ 70 mil mensais para os 
cofres públicos.

À época, o jurídico da Câma-
ra emitiu comunicado dando a 
entender que a solução seria 
apenas alterar as nomenclatu-
ras e adequar os cargos com 
os nomes específicos, o que é 
chamado, segundo a nota, de 
modulação.

A informação foi rebatida 
pelo próprio Ministério Pú-
blico, que no final de julho, 
enviou solicitação de infor-
mações para Câmara afim 
de conhecer as medidas que 
estão sendo tomadas. Na mes-
ma notificação, o MP frisou 
que a “renomenclatura” dos 

cargos para manutenção de 
comissionados constituí em 
nova burla à decisão de in-
constitucionalidade apontada 
pela Justiça.

O presidente da Câmara 
reforçou que não será essa 
a ação tomada pela Casa, e 
que o projeto para abertura 
de concurso público atende 
justamente as recomendações 
do Ministério Público. “Se fosse 
só mudar a nomenclatura, não 
seria necessário o estudo de 
readequação”.

De acordo com os dados do 
Portal da Transparência, o 
cargo de assessor de gabinete 
de vereador 2 tem salário em 
torno de R$ 3,5 mil. Todos os 
nove parlamentares possuem 
uma pessoa indicada ocupan-
do a vaga.

O Portal da Transparência 
da Câmara de Cruzeiro aponta 
que entre as demais vagas, o 
procurador chefe, tem um dos 
salários mais altos da Casa, 
chegando a R$ 14 mil. O presidente da Câmara, Mário Notharangeli; prazo para adequação

Fotos: Reprodução

Projeto do vereador Careca da Locadora considerado inconstitucional pelo 
Executivo é mantido por vereadores; empresas afirmam prestar o serviço

Marcondes recorre à Adin para manter veto 
sobre divulgação de cortes de água e luz 

Rafaela Lourenço 
Lorena

A Câmara de Lorena voltou a 
derrubar vetos do prefeito Fá-
bio Marcondes (sem partido). 
Por 12 a 4, o veto total sobre a 
proposta de obrigar as empre-
sas Sabesp e EDP divulgarem 
os cortes e interrupções foi 
rejeitado. O Executivo alega 
inconstitucionalidade.

O projeto de autoria do vere-
ador Careca da Locadora (PV) 
dispõe sobre a obrigatoriedade 
das empresas públicas ou pri-
vadas de distribuição de água 
e energia elétrica da cidade, ou 
seja, a Sabesp e a EDP darem 
ampla publicidade à popula-
ção sobre as interrupções dos 
fornecimentos nos bairros do 
município.

Derrubado por 12 votos a 4, 
o veto total do Executivo rece-
beu a aprovação apenas dos 
vereadores Bruno Camargo 
(MDB), Beto Pereira (DEM), Wa-
ndinho (PSDB) e Marquinhos 
da Colchoaria Ramos (PSDB).

Para o autor da proposta, a 
procura de moradores questio-

nando o serviço realizado pelas 
empresas foi uma das moti-
vações para criar a proposta. 
“Muitas vezes o munícipe é 
pego num domingo à tarde 
de surpresa sem água ou luz. 
Entendemos que é um proble-
ma técnico, mas no mínimo as 
empresas poderiam avisar o 
morador que vai ficar ou está 
sem luz ou água por isso e por 
aquilo, a previsão de retorno e 
tal, que seja um comunicado 
nas redes sociais, ou rádio”.

O vereador Beto Pereira, 
mesmo concordando com a 
proposta, frisou a necessidade 
de votar contrário devido à in-
constitucionalidade do projeto 
apontada pelos departamentos 
jurídicos da Câmara e da Pre-
feitura. “Uma ideia muito boa, 
mas de que adianta fazer um 
projeto com ideia boa e com 
caminho errado? Então pra 
que o parecer do procurador 
do município e desta casa de 
leis?” salientou Pereira.

Segundo o secretário de Ne-
gócios Jurídicos da Prefeitura, 
Adriano Aurélio dos Santos, o 
projeto conta com vícios de 

iniciativa. Ele explicou que 
em relação aos serviços da 
EDP é de autonomia da União 
legislar sobre essa matéria, 
já a Sabesp é de competência 
do município. “Não poderia 
partir o projeto de iniciativa 
do Legislativo. Tanto a pro-
curadoria da Câmara e do 
Município entenderam que é 
inconstitucional pelo vício de 
iniciativa. Eles ignoraram o 
parecer e votaram o projeto”.

Em nota, a EDP ressaltou 
que segue a legislação vigente 
do setor elétrico brasileiro, 
regulado pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) 
quanto aos prazos e regras 
referentes à distribuição de 
energia elétrica. “Quando 
refere-se a suspensão do for-
necimento de energia por 
falta de pagamento, o cliente 
é informado por meio da pró-
pria fatura de energia sobre 
estar sujeito a suspensão do 
serviço”.

Em casos de manutenções 
programadas, horários e data 
da atividade são informados 
com 15 dias de antecedên-

cia por correspondência aos 
consumidores que terão o 
fornecimento interrompido, 
e ficam disponíveis no site da 
distribuidora, edp.com.br.

A Sabesp explicou que em 
casos de inadimplência o con-
sumidor recebe o aviso com 
trinta dias de antecedência e 
em situações de emergência ou 
manutenções programadas. A 
divulgação sobre interrupções 
de fornecimento de água é 
realizada pelo site sabesp.com.
br e enviado à imprensa para 
que divulguem à população.

Ainda de acordo com a em-
presa, “[...] Em relação ao proje-
to legislativo, a Sabesp não foi 
informada oficialmente de seu 
conteúdo e está à disposição 
das autoridades municipais 
para informações”.

Mesmo com o veto derru-
bado na Câmara, a Prefeitura 
deve usar meios legais para 
barrar a decisão dos vereado-
res. Para isso, o secretário de 
Negócios Jurídicos da cidade 
salientou que o Executivo en-
trará com uma Adin (Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade).

Fotos: Rafaela Lourenço

Fábio Marcondes, que viu seu veto ser barrado após votação por 12 a 4
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Comissão apura denúncia de omissão em estruturas; prefeito enfrenta sétima investigação desde a posse

Com denúncia sobre pontes, Câmara abre 
segunda CEI contra Isael em um mês 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Pela segunda vez em agosto 
(terceira no ano), a Câmara 
de Pindamonhangaba abriu 
uma CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) para investigar 
supostas falhas e irregulari-
dades cometidas pela gestão 
do prefeito Isael Domingues 
(PR). Instaurada na última se-
gunda-feira, a nova comissão 
apurará a denúncia de omis-
são do Executivo referente à 
falta de obras de manutenção 
de uma ponte e um viaduto 
do município.

Protocolada pelo vereador 
Rafael Goffi (PSDB), a CEI foi 
aberta após as assinaturas 
dos parlamentares Renato 
Cebola (PV), Roderley Miotto 
(PSDB), Ronaldo Pipas (PR) e 
José Carlos Cal (PTB), que as-
sumiu interinamente a vaga 
de Jânio Ardito (PSDB), que 

está de licença médica desde 
a última semana.

De acordo com Goffi, apesar 
de seus alertas desde 2018, 
a atual gestão municipal não 
prestou os devidos cuidados 
na conservação do viaduto 
da avenida Doutor Jorge Ti-
biriçá, o principal do Centro, 
e da ponte sobre o Rio Para-
íba, na rodovia Caio Gomes 
Figueiredo, já que os trechos 
apresentam diversas racha-
duras e ferragens expostas 
em seus pilares. 

O parlamentar afirmou que 
no início do ano solicitou ao 
Executivo a realização de um 
estudo para avaliar a situa-
ção estrutural dos pontos de 
travessia, sendo em seguida 
informado que o município 
contrataria o órgão estadual 
IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) para o serviço 
em fevereiro. Após não ser 
informado pela Prefeitura 
sobre o resultado da supos-

ta vistoria, Goffi cobrou em 
maio um esclarecimento de 
Isael. “Na época, o Executivo 
comunicou que aguardava 
o relatório do IPT. Devido à 
demora, fui pessoalmente ao 
órgão em São Paulo, onde fui 
informado pela engenheira, 
que esteve em Pinda, de que 
após realizar apenas uma 
visita aos locais, ela encami-
nhou ao prefeito os valores 
orçamentários que o municí-
pio deveria desembolsar para 
custear as vistorias técnicas, 
mas não obteve resposta. Ela 
alertou ainda que a ponte e o 
viaduto precisam de reparos 
emergenciais”. 

O tucano explicou que 
após o apontamento do IPT, 
cobrou novamente no fim 
de maio um posicionamento 
de Isael sobre o caso. “Já 
que até hoje o prefeito não 
nos respondeu sobre esta 
questão tão importante, de-
cidi pedir a abertura desta 

Prefeitura de Pinda abre inscrições de estágios
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba oferece vagas 
de estágio para os níveis 
médio, técnico e superior. 
As inscrições devem ser 
feitas pelo Ciee (Centro de 
Integração Empresa-Escola) 
até o dia 16 de setembro. 
São ofertadas trinta vagas 
para início imediato, e as 
demais para o próximo ano. 

A prova está marcada para 
o dia 22 de setembro. 

O valor da bolsa auxílio 
é de R$ 472,44 para nível 
superior e R$ 420,42 dos 
níveis médio e técnico. Tam-
bém são oferecidos o auxí-
lio transporte, no valor de 
R$30, e cesta básica. A carga 
é de quatro horas por dia.

Para o ensino superior, 
as oportunidades são para 
diversas áreas como ad-
ministração de empresas, 

arquitetura e urbanismo, 
biologia, jornalismo, direito, 
educação física, engenha-
ria ambiental, engenharia 
civil, farmácia, fisioterapia, 
informática (sendo válidos 
os cursos de ciência da 
computação, engenharia 
da computação, análises de 
sistemas e tecnologia em 
análise e desenvolvimento 
do sistema), pedagogia, 
psicologia, medicina veteri-
nária e serviço social.

Proposta aguarda aval do prefeito Isael Domingues para entrar em vigor, 
com previsão de multa a estabelecimentos que descumprirem a nova lei

Câmara aprova proibição de plásticos 
descartáveis no comércio de Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou por unanimida-
de, na última segunda-feira, o 
projeto do vereador Rafael Gof-
fi (PSDB) que cobra a proibição 
de diversos utensílios plásticos 
descartáveis em estabelecimen-
tos comerciais do município. 
Caso seja sancionada pelo 
prefeito Isael Domingues (PR), 
a medida entrará em vigor até 
o fim do ano.

De acordo com o autor, a 
proposta exige que os comer-
ciantes deixem de fornecer aos 
clientes copos, pratos, talheres 
e agitadores para bebidas de 
plásticos descartáveis ou de 
uso único. Também proposta 

por Goffi, a proibição do uso 
de canudos de plásticos des-
cartáveis vigora desde junho. 
Ainda em junho, a norma foi 
institucionalizada em todo 
Estado, após lei sancionada 
pelo governador João Doria 
(PSDB) que proibe o forneci-
mento do produto em hotéis, 
restaurantes, bares, padarias, 
clubes noturnos, salões de 
dança e eventos musicais de 
qualquer espécie, mesmo pú-
blico atingido pelo nova lei de 
Pindamonhangaba, ampliada 
para outros produtos.

No lugar dos utensílios des-
cartáveis, os estabelecimentos 
comercias deverão utilizar 
objetos reutilizáveis ou biode-
gradáveis (que se decompõe 
naturalmente).

CEI. Não podemos esperar 
uma tragédia acontecer para 
tomarmos uma atitude. É 
importante destacar que o 
Ministério Público investiga 
também um inquérito civil 
sobre esta situação da ponte 
e do viaduto”. 

Presidida por Goffi, a comis-
são tem como membros os 
vereadores Professor Osvaldo 
(PR) e Renato Cebola (PV), 
sorteados para as funções. 

A expectativa é que as 
oitivas (depoimentos) de 
membros da atual gestão 
municipal sejam iniciadas a 
partir da semana que vem. 

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba infor-
mou que vai colaborar com 
a investigação, fornecendo 
dados e demais informações 
necessárias.

Esta é a segunda CEI aber-
ta contra o Executivo em 
agosto, já que no último dia 

12 a Câmara instaurou uma 
comissão para investigar 
apurar denúncias de falhas e 
irregularidades cometidas na 
organização e aplicação das 
provas do concurso público 
da Prefeitura, realizado no 
último dia 4. Também presi-
dida por Goffi, a expectativa 
é que as oitivas sejam inicia-
da também até o fim do mês. 

A “CEI do Viaduto” será a 
sétima que Isael terá que 
encarar desde que assumiu o 
Executivo, sendo que as qua-
tro primeiras foram arquiva-
das já que os parlamentares 
não conseguiram comprovar 
as irregularidades.

Clima quente – Além da 
abertura de mais uma CEI, 
a última sessão de Câmara 
foi marcada por um novo 

embate entre o vereador 
Carlos Moura, o Magrão (PR), 
e o presidente da Associação 
dos Moradores do Mombaça, 
Benedito José Miranda, o 
Dito Bala. 

Alegando que foi ameaçado 
de agressão pelo morador 
no plenário, o ex-presidente 
da Câmara acionou a Polícia 
Militar.

De acordo com um grupo 
de espectadores da sessão, 
a discussão começou    após 
Dito Bala mostrar ao par-
lamentar um documento 
comprovando que não pos-
sui antecedentes criminais, 
contradizendo uma suposta 
acusação do vereador. Desde 
o ano passado a dupla roti-
neiramente se desentende 
no plenário. 

Discussão, em frente a Câmara de Pindamonhangaba, que acabou com a presença da PM; vereador garante ter sofrido ameaça de morador

Segundo o vereador, a ini-
ciativa busca contribuir com a 
preservação do meio ambiente, 
que sofre diversos transtornos 
causados pelo descarte irregu-
lar de plásticos  e impulsionar 
a reciclagem no município. 
“Pinda está sendo a pioneira no 
estado em proibir estes utensí-
lios descartáveis. Já entrei em 
contato com as associações 
comerciais e industriais, para 
que possamos em breve lançar 
uma campanha de conscienti-
zação sobre o tema”, explicou 
o parlamentar, que destacou 
que após a sanção do prefeito, 
a lei tem até 180 dias para 
entrar em vigor, em prazo que 
tenta dar condições para que 
os estabelecimentos possam 
se adaptar.

Se o projeto for sancionado 
por Isael, que tem um mês 
para analisar a proposta, os 
comerciantes flagrados des-
cumprindo a lei municipal 
serão multados em R$ 993. 
Caso a infração se repita, o 
valor da penalização dobrará, 
e o alvará de funcionamento 
do estabelecimento poderá ser 
suspenso.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou um posicionamento 
da ACIP (Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhan-
gaba), mas foi informada que 
só se pronunciará futuramente 
sobre o tema. Na região, além 
de Pinda, Aparecida, Taubaté, 
Ubatuba, Ilhabela e São José já 
haviam sancionado proibição 
do uso de canudos.

Após 29 anos, Câmara 
debate reestruturação de 
Lei Orgânica em Aparecida

Rafaela Lourenço
Aparecida

Defasada há quase três 
décadas, a Lei Orgânica de 
Aparecida está em fase de 
revisão geral na Câmara. O 
projeto aprovado na última 
sessão passará por reuniões 
semanais entre os vereadores 
e audiências públicas com a 
população. O prazo para a fi-
nalização segue até fevereiro.

A Câmara aprovou por una-
nimidade o projeto de resolu-
ção de autoria dos vereadores 
Ana Alice Braga (PODEMOS), 
José Reis Junior, o Dudu (PR), 
Carlos Alexandre Rangel, o 
Xande (PSD) e Cida Castro 
(DEM) para reestruturar a 
Lei Orgânica que segue sem 
revisão desde 1990. 

Segundo o diretor da Câma-
ra, Geraldo de Souza, durante 
os últimos anos, a lei que rege 
todo o funcionamento dos po-
deres Legislativo e Executivo 
municipais, que deveria ter 
sido revista em 2000, 2010 
e 2020, recebeu cerca de 45 
emendas, mas nunca uma 
análise geral.

Souza destaca que foi deter-
minado um cronograma de 
metas composto por reuniões 
semanais, a princípio com os 
vereadores e posteriormente 
com a população e represen-
tante de conselhos ou associa-
ções, para alcançar a revisão. 
“Eles vão montando a redação, 

pegando as ideias dos verea-
dores. Se por exemplo, atin-
gir o setor de hotéis, aí cha-
mam o sindicato de hotéis, 
a associação comercial. Se 
for atender o funcionalismo, 
vamos chamar o Sindicato 
dos Servidores, Prefeitura e 
depois abre para a população 
em geral”, explicou.

As reuniões tiveram início 
no último dia 21, com datas 
previstas para todas as ter-
ças-feiras, às 16h, na Câmara.

Segundo o presidente 
da Câmara, Wadê Pedroso 
(DEM), a lei está muito ul-
trapassada e todo o processo 
de revisão contará com uma 
comissão para organizá-la, 
composta também por vo-
luntários.

Apesar do extenso período 
sem análise, o diretor da Câ-
mara afirmou que o Legisla-
tivo nunca foi notificado pela 
falta da verificação. “Nunca 
fomos questionados, porque 
na medida que vai apare-
cendo fatos novos, eles vão 
apresentando as emendas 
necessárias. Agora a revisão 
geral não tinha sido efetuada 
até então”.

Após as reuniões e audiên-
cias públicas, o departamen-
to jurídico da Casa analisará 
a legalidade, e o projeto 
passará para votação em 
plenário. O prazo previsto 
de discussão será o dia 17 
de fevereiro.

Casa tem prazo de seis meses para 
análise e formatação da nova redação

Para o nível técnico os cur-
sos são para administração, 
farmácia, informática, segu-
rança do trabalho, técnico 
em veterinária e serviços 
jurídicos. Para o nível médio 
podem participar do pro-
cesso alunos do primeiro e 
segundo anos. 

O edital completo com 
detalhes do curso pode ser 
encontrado no site da Pre-
feitura, pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Fotos: Reprodução

Isael volta a encarar comissão de inquérito na Câmara: três em 2019

Fotos: Rafaela Lourenço
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Prefeito é alvo de apontamentos após contratar empresa com mais de 
170 acusações; por 9 votos a 3 base defende governo e barra oposição

Câmara volta a salvar Edson
Mota em processo de cassação

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Os vereadores de Cachoeira 
Paulista rejeitaram mais um 
pedido de investigação sobre 
denúncia contra o prefeito Ed-
son Mota (PR). A votação, que 
teve apenas três parlamentares 
favoráveis, nove contrários e 
uma abstenção, livrou o chefe 
do Executivo de responder por 
processo de cassação.

A Câmara recebeu no último 
dia 21 um novo pedido de cas-
sação. A acusação, apresentada 
pelo morador Marcelo José 
Villela Pinto, se baseou no con-
trato firmado em 2017 com o 
escritório Gradim Sociedade 
Individual de Advocacia, antes 
conhecido como Castellucci e 
Figueiredo Advogados Asso-
ciados.

Os parlamentares contrários 
ao recebimento do pedido de 
cassação foram Agenor do 

Todico (PSDB); Aldeci Baiani-
nho (PSC); Breno Anaya (PSC); 
Dimas Barbosa (PTB); Nenê do 
São João (PSB); Carlinhos da 
Saúde (PSD); Mariza Hummel 
(PP); Max Barros (DEM) e Vica 
Ligabo (PTB). O vereador Tião 
do Marly (PR) se absteve, e os 
contrários foram Professor 
Danilo (PROS), Dadá Diogo 
(PODE) e Thales Satim (PSC).

Na sessão, os vereadores 
debateram, defenderam Mota 
e comemoraram o resultado 
final para reprovação. Os par-
lamentares da base criticaram 
o  antecessor João Luiz Ramos 
(PT), que governou a cidade 
entre 2013 e 2016, e afronta-
ram a oposição. “Quanto pior 
a Prefeitura se encontra, para 
oposição é melhor. A oposição, 
na qual se encontra a verea-
dora Dadá, nunca quis o bem 
da cidade. A senhora Dadá foi 
vice-prefeita do ex-prefeito 
João Luiz, e vocês (governo) 
acabaram com a cidade. O 
mais engraçado é que tudo se 
podia com vocês, agora com 
Edson Mota (PR) tudo é denun-
ciado”, afrontou o vereador da 

base, Barros.
A vereadora rebateu a crítica. 

“Eu sou fiscal e me elegi vere-
adora para fiscalizar. Fui vice-
-prefeita do João Luiz, ele é uma 
excelente pessoa, mas deixou 
nas mãos de outras pessoas. 
Como tinha vários vereadores 
(de hoje) na Casa (na época), 
porque não afastou e cassou o 
mandato do ex-prefeito?”

Ataques – Na tribuna, o vere-
ador Max Barros partiu para o 
ataque, na tentativa de desqua-
lificar o autor da denúncia. Ele 
apresentou uma gravação em 
áudio que supostamente seria 
do denunciante, extorquindo 
o prefeito. “Estou precisando 
urgentemente de ajuda. Eu 
separei da minha esposa, estou 
com dificuldade financeira. 
Estou devendo três meses de 
aluguel, conta de água, luz. Que-
ro saber se o Edson pode me 
ajudar nessa parte, porque eu 
não sabia a repercussão desse 
documento que eu fui assinar, 
nem sabia o que estava assinan-
do. O Juliano Vieira pediu pra 
eu mandar e eu peguei com o 
José Mauro (esposo da verea-

dora Dadá), só que eu acho que 
quem montou não foi o José 
Mauro, ele pediu para outro 
advogado. Eu acredito que foi 
o Aloísio Vieira que fez isso 
aí. Pelo amor de Deus, pede 
para o Edson Mota me ajudar 
(trecho extraído do áudio)”.

Segundo o vereador Breno 
Anaya, o denunciante tentou 
fazer a mesma coisa que fize-
ram no governo do ex-prefeito 
João Luiz: chantagear para 
conseguir dinheiro. “Hoje é o 
dia que eu fiquei mais pasmo 
nessa Câmara, sem palavras. O 
que já me causou estranheza 
é que quando chega algo po-
lêmico na Câmara, geralmente 
chega na segunda-feira às 
17h59 para causar um estar-
dalhaço na terça-feira e a noite 
ser votado na sessão. Essa não, 
essa já chegou na quarta-fei-
ra, e agora nós entendemos 
porque, para dar tempo de 
extorquir o prefeito, para ten-
tar fazer o que fizeram com o 
ex-prefeito João Luiz. O denun-
ciante nem veio na Câmara, 
eu tenho dó dele, foi usado e 
agora a gente percebe”. 

A reportagem do Jornal 
Atos procurou o pecuarista 
e ex-vereador de Cachoeira 
Paulista e Silveiras, Juliano 
Vieira, e o ex-prefeito Aloísio 
Vieira, citados por Max Barros, 
para um posicionamento sobre 
o caso. O ex-vereador negou 
participação na denúncia. “Não 
temos nada a ver com este pro-
blema. O denunciante é nosso 
conhecido, mas não fomos nós 
que fizemos a denúncia. Não 
temos este hábito de pedir para 
alguém fazer alguma denúncia 
com o prefeito de Cachoeira. 
Lamento muito o uso de meu 
nome”.

Aloisio Vieira não foi encon-
trado até o fechamento desta 
edição. De acordo com Juliano 
Vieira, que é sobrinho do ex-
-prefeito, ele está numa viagem 
a Porto Alegre, onde participa 
de uma feira agropecuária.

Juliano Vieira criticou a pos-
tura da base sobre o pedido de 
cassação de Mota. “Lamento 
uma denúncia tão cheia de 
verdade, com porte jurídico 
para poder cassar o prefeito, 
terminar desta maneira”.

Edson Mota, salvo de cassação por votação na última terça-feira

Fotos: Arquivo Atos

Município investe em planos de atenção aos bairros para apurar as necessidades apresentadas pela população

Prefeitura de Ubatuba dá início aos trabalhos do Plano Diretor

Jéssica Dias
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba deu 
início no último dia 9 aos traba-
lhos de revisão e atualização do 
Plano Diretor. A proposta é que 
os trabalhos sejam desenvolvi-
dos de 8 a 16 meses, dentro de 
três linhas de trabalho: consoli-
dação das normas urbanísticas, 
plano de bairro e uma nova 
estrutura urbana.  

Segundo o prefeito de Uba-
tuba, Délcio Sato (PSD), o Plano 
Diretor está vencido desde 
2016 e, por isso, a revisão é 
“extremamente necessária”. O 
arquiteto e coordenador do 
projeto, Flávio Malta, explicou 
que está sendo feita uma revi-
são de todos os documentos ne-
cessários para ser colocado em 

ordem na cidade. “O que está 
se propondo nesse momento 
é uma revisão do conjunto 
de leis que correspondem ao 
planejamento do município. 
Estamos revendo o plano de 
2016 e a lei 711, também cha-
mada de Plano Diretor Físico, 
que é de 84”.

Para o início dos trabalhos, a 
Prefeitura de Ubatuba reunirá 
funcionários para a formação 
de um Grupo de Trabalho 
de Planejamento. “Estamos 
ajustando as necessidades atra-
vés de grupos formados pela 
Prefeitura e todas as outras 
instituições criadas no plano 
de 2016, que são os conselhos 
populares, Conselhos Distritais 
e o conselho que foi criado 
mais urgentemente, que é o 
Conselho de Desenvolvimento 
Urbano”, destacou Malta.

O Plano Diretor consiste em 
uma revisão dos objetivos e 
expectativas da população e 
do município sobre o que é 
necessário ser feito. Segundo 
Malta, a novidade é a elabora-
ção dos planos de bairros, que 
será um detalhamento mais 
profundo das necessidades 
da população e uma solução a 
médio longo prazo. “Existe um 
diagrama de como as reuniões 
serão feitas. Serão sempre de 
baixo pra cima, primeiro com 
a população. Os assuntos serão 
separados de forma técnica ou 
de forma comunitária”. 

Os trabalhos já tiveram início 
com a Conferência no último 
dia 9, reunindo cerca de du-
zentas pessoas. O Grupo de 
Trabalho da Prefeitura fica a 
cargo de organizar todas as 
reuniões públicas.

Observado pelo prefeito Delcio Sato, Cândido Malta Campos Filho fala em apresentação do Plano Diretor
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Gate retira granada de casa 
de catadora, em Lorena

Da Redação
Lorena

Encontrada por uma cata-
dora de materiais recicláveis 
de Lorena, uma granada foi 
recolhida pelo Gate (Grupo 
de Ações Táticas Especiais) 
na noite da última quinta-fei-
ra, no bairro Vila Hepacaré. 

De acordo com a Polícia 
Militar, a trabalhadora esta-
va em sua casa separando os 
objetos que havia coletado 

durante o dia, quando por 
volta das 21h encontrou o 
artefato no interior de uma 
caixa de papelão.  Assustada, 
ela ligou para a PM, que em 
seguida acionou o Gate.

A equipe especializada 
em explosivos foi ao imóvel, 
onde constatou que o artefa-
to era uma granada de efeito 
moral. 

Um boletim de ocorrência 
foi registrado. A Polícia Civil 
investiga o caso.

Atropelamento fatal de idoso é 
investigado em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para apurar o atropelamento 
que resultou na morte de um 
idoso de 76 anos, na noite da 
última quarta-feira, no bair-
ro das Pedrinhas. A vítima 
foi atingida por um ônibus 
escolar, por volta das 18h. 

Em depoimento à Polícia 
Civil, o motorista afirmou 
que trafegava pela estrada 
da Pedrinha quando o idoso 
atravessou repentinamente 

a pista, não dando tempo 
para que veículo conseguis-
se frear. 

Com diversas fraturas 
pelo corpo, a vítima foi en-
caminhada ao Hospital Frei 
Galvão, mas não resistiu aos 
ferimentos. 

A Polícia Civil investi-
ga também a hipótese de 
imprudência por parte do 
motorista do ônibus, já que 
uma testemunha relatou 
que o pedestre estava no 
acostamento e não no meio 
da pista, como relatou o 
condutor.

Polícia Ambiental resgata aves 
silvestres de cativeiro em Guará 

Da Redação
Guaratinguetá

Após uma denúncia anôni-
ma, a Polícia Militar Ambiental 
resgatou na última quarta-fei-
ra 18 pássaros silvestres que 
eram mantidos ilegalmente 
em um imóvel de Guaratin-
guetá.

Segundo o boletim de ocor-
rência, informações aponta-
ram que um morador do bair-
ro Engenheiro Neiva possuía 
indevidamente um cativeiro 
com diversas aves em sua 
casa.

Ao invadir o local, os PM's 

se depararam com as aves das 
espécies ameaçadas Azulão, 
Bigodinho, Canário da Terra, 
Coleirinha e Trinca-ferro. 
Além de manilhas adulteradas 
(objeto de identificação), os 
animais apresentavam sinais 
de maus tratos. 

O proprietário do cativeiro 
irregular foi encaminhado 
ao Distrito Policial de Guara-
tinguetá. Multado em R$15 
mil, o homem responderá em 
liberdade por crime ambiental 
e falsificação de manilhas.  

As aves foram levadas ao 
Cetas (Centro de Triagem de 
Animais Silvestres) de Lorena, 
onde recebem cuidados. 

Criminoso é flagrado traficando 
crack e cocaína em Ubatuba

Da Redação
Pindamonhangaba

Um jovem de 22 anos foi 
preso em flagrante por tráfico 
de drogas, na manhã da últi-
ma terça-feira, em Ubatuba. 

De acordo com a Polícia Mi-
litar, uma equipe patrulhava 
uma região conhecida como 
ponto de venda de entorpe-

centes no bairro Parque dos 
Ministérios, quando descon-
fiou da atitude do rapaz que 
carregava uma pochete.

Na abordagem, os PM's 
localizaram com o jovem 
120 cápsulas de cocaína e 
62 pedras de crack. 

O criminoso foi encami-
nhado ao Distrito Policial de 
Ubatuba, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Mais de 12 mil unidades de LSD e ecstasy foram apreendidas no bairro de Guaratinguetá; Polícia Civil 
encontra ainda seis quilos de maconha durante trabalho que prendeu em flagrante homem por tráfico

Dise faz apreensão recorde de R$ 700 mil 
em drogas sintéticas no São Benedito

Policial Civil durante averiguação de grande apreensão de drogas pela Dise em Guará, na quinta-feira

Fotos: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Dise (Delegacia de Inves-
tigações Sobre Entorpecen-
tes) de Guaratinguetá cum-
priu um mandado de busca e 
apreendeu uma variedade de 
drogas no bairro São Benedi-
to. Foram apreendidos mais 
de 11 mil micropontos de 
LSD, mais de mil comprimi-
dos de ecstasy e mais de seis 
quilos de maconha. A ação 
do departamento terminou 
com uma das maiores apre-
ensões de drogas sintéticas 
do Vale do Paraíba, em total 
de R$700 mil.

A investigação durou duas 
semanas, e o mandado de 
busca e apreensão foi expe-
dido nesta quinta-feira (29). 
Na residência, um homem 
de 37 anos foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas. 
Segundo Luiz Fernando de 
Oliveira, policial da Dise, 
ele morava com a esposa, e 
a Polícia Civil está apurando 
o envolvimento dela no caso

O padrão de vida do ho-
mem levantou suspeitas do 
departamento. O número de 
micropontos de LSD e com-
primidos de êxtase surpreen-
deu até mesmo os policiais 
da Dise. “Ficamos surpresos 
com a quantidade de drogas 

sintéticas. Acredito ter sido 
a maior apreensão de droga 
sintética do Vale do Paraíba 
em toda a sua história”, con-
tou Oliveira.

Segundo as investigações 
da Dise, o investimento na 
compra da droga foi alto, 
mas o lucro obtido pelo 
investigado ao longo do 
tempo, pode ter sido o triplo 
do investido. “Ele mantinha 
um patrimônio que não era 
compatível. Não víamos ele 
(preso) em horário normal 
de trabalho em nenhuma 
ocupação lícita. Toda ação 
dele era típica de traficante 
de droga. Além do mais, se 
ele não trabalhava, como 
ele conseguiu ostentar um 
patrimônio que não condizia 
com a realidade dele?”.

O homem foi preso por 
tráfico de drogas no passa-
do. Na ocasião, ele foi pego 
com 18 quilos de entorpe-
centes. Segundo o policial 
civil, o preso fazia parte de 
uma organização que vendia 
drogas na região. “Estamos 
investigando para saber a 
procedência, de quem ele 
adquiriu a droga. Tudo isso 
faz parte do trabalho de 
polícia judiciária que vamos 
desenvolver no inquérito 
policial”, afirmou Oliveira.

Foram apreendidos, além 
da droga, duas balanças de 
precisão, um computador e 
cartões de memória. A Dise 
vai apurar se há ligações 
com outras pessoas, através 
de análise no CPU e nos 
cartões.

No fim da tarde a Polícia 
Civil confirmou a totalidade 
de entorpecentes apreen-
didos. Foram 11.792 mi-
cropontos de LSD, 1.107 
comprimidos de ecstasy, 6,3 
quilos de maconha, 470 gra-
mas de haxixe e 506 gramas 
de cocaína.

Mais violenta do interior, região tem 
menor taxa de assassinatos desde 2008
Número de ocorrências até julho é 13% inferior ao de 2018; Caraguá 
é vice-líder do “ranking da morte”; Lorena registra queda de 31%

Lucas Barbosa
Regional

Mesmo permanecendo a 
mais violenta do interior do 
estado, a RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou nos 
primeiros sete meses deste ano 
sua menor taxa de assassinatos 
desde 2008. Na contramão 
das cidades vizinhas, Cara-
guatatuba teve um aumento 
preocupante de casos. 

De acordo com dados da se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado, a região teve de 
janeiro a julho 189 morado-
res assassinados, sendo 181 
vítimas de homicídios dolosos 

(quando existe a intenção de 
matar) e 8 de latrocínios (roubo 
seguido de morte). O montante 
representa uma queda de 13% 
no comparativo com o mesmo 
período do ano passado, quan-
do 219 pessoas tiveram as 
vidas ceifadas pela violência, 
sendo 206 por homicídios 
dolosos e 13 latrocínios. 

O resultado dos primeiros 
sete meses de 2019 é o melhor 
da região desde 2008, quando 
ocorreram 170 assassinatos, 
sendo 153 homicídios dolosos 
e 17 latrocínios. 

Apesar do avanço positivo 
nas estatísticas, a RMVale per-
manece na liderança de assassi-
natos no interior, seguida pelas 

regiões de Campinas (168), 
Ribeirão Preto (133), Sorocaba 
(100), Piracicaba (98), Santos 
(85), Bauru (53), São José do 
Rio Preto (49), Presidente 
Prudente (30) e Araçatuba (29). 

Na região, São José dos Cam-
pos é a mais violenta com 26 
homicídios dolosos, seguida de 
Caraguatatuba, com 21 vítimas 
de mortes violentas, sendo 18 
homicídios dolosos e 3 latrocí-
nios.  O número total de casos 
representa um aumento de 
31% em comparação a mesma 
época do ano passado, que 
foi de 16 (14 homicídios e 2 
latrocínios). 

Jacareí registrou vinte ho-
micídios, enquanto Lorena e 

Cruzeiro aparecem empatadas, 
com 13 assassinatos cada. O 
primeiro município teve uma 
queda de 31% em relação ao 
ano passado, quando ocorre-
ram 19 casos. Já o segundo, 
contabilizou um aumento de 
8%, pois teve uma morte vio-
lenta a mais. 

A situação de Cruzeiro deve-
rá piorar no próximo levanta-
mento da SSP, já que em agosto 
a cidade teve uma série de 
assassinatos causados por uma 
rixa entre dois grupos. No últi-
mo dia 14, um adolescente de 
17 foi morto a tiros no bairro 
Parque Primavera. De acordo 
com a Polícia Civil, ele era 
suspeito por envolvimento em 
um duplo homicídio ocorrido 
no último dia 1, no bairro Vila 
Batista. Na ocasião, um jovem 
de 18 anos e um adolescente 
de 17 anos foram assassinados 
a tiros, na rua Robert Douglas. 

Segundo os dados do Esta-
do, os demais municípios da 
região que tiveram moradores 
assassinados nos primeiros 
sete meses do ano foram    Apa-
recida (4), Campos do Jordão 
(2), Canas (2), Caçapava (11), 
Cunha (5),  Guaratinguetá 
(10), Igaratá (1), Lavrinhas 
(1), Natividade da Serra (3), 
Pindamonhangaba (12), Pi-
quete (1), Potim (3), Queluz (3), 
Roseira (2), São Sebastião (5), 
Taubaté (18), Tremembé (3) e 
Ubatuba (9).Operação da Polícia Militar em Lorena; de acordo com Estado, Vale continua como uma das mais violentas

Fotos: Colaboração Adriana Nunes
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Rafael Rodrigues
Aparecida

Com instalação anunciada 
em 2013, a UPA 2 (Unidade 
de Pronto Atendimento) 24h, 
em Aparecida, segue com as 
portas fechadas. Sem uso, o 
espaço, que já teve a cons-
trução finalizada, é orçado 
em mais de R$ 2,7 milhões.

De acordo com a Prefei-
tura, a cidade aguarda uma 
autorização do Ministério 

Prefeitura aguarda autorização para utilizar espaço e atender demandas da Saúde

Sem uso, prédio da UPA se transforma 
em "elefante branco" em Aparecida

da Saúde para que o prédio 
possa ser utilizado de uma 
outra maneira, já que uma 
UPA é inviável por conta dos 
custos de manutenção.

A secretária de Saúde, 
Maria Eliane de Moraes, 
explicou que o custo para 
funcionamento de uma UPA 
24 horas é muito elevado, e 
o município não teria recur-
sos suficientes para investir 
no serviço. “Originalmente 
seria colocado uma Unidade 

Placa descreve os dados da obra para construção de sede da UPA, finalizada, mas sem uso; espaço pode ser utilizado outros serviços da secretaria da Saúde em Aparecida

Com 16 homicídios, Prefeitura pretende instalar câmeras e aumentar efetivo da Polícia Municipal

Cruzeiro busca parceria com a Polícia Militar 
para redução de índices da criminalidade

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Na tentativa de aumentar 
a sensação de segurança dos 
moradores de Cruzeiro, a 
Prefeitura anunciou parceria 
com a Polícia Militar para 
reforçar o trabalho contra a 
violência. A cidade registrou 
16 homicídios em 2019, qua-
se que a totalidade dos casos 
de todo ano passado, que 
chegou a 17 assassinatos.

Somente no mês de agosto 
foram três mortes e outras 
duas tentativas de homi-
cídios na cidade. Os mora-
dores começaram a cobrar 
mais segurança. Diante dos 
números, o prefeito Thales 
Gabriel (SD) anunciou o 
apoio da PM. 

“Para garantir mais se-
gurança em nossa cidade, 
fomos buscar parceria com 
a Polícia Militar da região. 
O coronel José Eduardo 
Stanelis, comandante da 
Polícia Militar no Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, e o 
comandante da companhia 
de Cruzeiro, capitão da PM 

Sobral, firmaram conosco o 
auxílio nas ações de combate 
ao tráfico e a criminalidade. 
Entre as ações, Cruzeiro pre-
tende realizar, em parceria 
com várias forças policiais, 
operações surpresa para coi-
bir principalmente o tráfico 
de drogas, crime pelo qual 
são atribuídos a maioria 
dos casos de violência na 
cidade”, ressaltou o prefeito.

Recém empossado como 
diretor de segurança pública 
em Cruzeiro, Coronel Lage 
confirmou a criação de uma 
estrutura que vai integrar o 
departamento de Trânsito e 
a Polícia Municipal. “Tere-
mos a integração das nossas 
forças municipais com as 
polícias Miliar, Civil, Flo-
restal, Federal e rodoviárias 
Federal e Estadual”. 

Lage frisou que a adminis-
tração já acertou durante 
reunião com a PM a realiza-
ção de operações com a con-
tribuição do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia 
Militar). “Firmamos essa 
com uso de cães farejadores, 
aeronaves e outros artifícios 

necessários”, afirmou. 
Entre as ações da Prefei-

tura, Coronel Lage citou a 
licitação de aproximada-
mente quarenta câmaras 
de vigilância que serão 

Projeto aprovado na Câmara busca criar uma rede de informações entre os moradores dos bairros

Prefeitura busca participação comunitária contra 
violência com “Vizinhança Solidária”, em Cruzeiro

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

As autoridades de Cruzeiro 
têm buscado alternativas para 
tentar coibir o avanço da violên-
cia na cidade. Entre as medidas 
adotadas, foi aprovada por una-
nimidade na Câmara a criação 
do programa “Vizinhança Soli-
dária”. De autoria do vereador 
Sergio Blois (PR), a medida 
pretende criar um vinculo de 
comunicação entre moradores 
e autoridades policiais.

A ideia é fazer com os mo-
radores identifiquem atitudes 
suspeitas nos bairros e con-
sigam se comunicar através 

das redes sociais, para que em 
seguida possam acionar as 
forças policiais do município. 

“É um programa em parce-
ria com a Polícia Militar, que 
visa fortalecer a vigilância nos 
bairros. Queremos institucio-
nalizar, através de lideranças, 
um sistema com os moradores 
para se comunicarem através 
de Whatsapp, e acionar as au-
toridades para patrulhamento 
e coibirem possíveis delitos”, 
explicou o vereador.

Apesar de criarem uma rede 
de comunicação, o acionamen-
to das forças de segurança 
continua através dos números 
tradicionais: 190 Polícia Miliar, 
e o 153 para ligar para Polícia 

Municipal.
A ideia do projeto, que já é re-

alidade em várias cidades como 
Pindamonhangaba, Ubatuba, 
Guaratinguetá, Roseira, Cunha, 
Potim, Lorena, Aparecida e 
Cachoeira Paulista, é reunir um 
conjunto de ações que busca, 
por meio da prevenção pri-
mária, melhorar a segurança 
pública local, incentivando a 
vizinhança a adotar medidas 
capazes de prevenir delitos e 
colaborar com o policiamento.

O vereador cruzeirense refor-
çou a necessidade dos bairros 
se organizarem com as lide-
ranças para implementação 
do projeto. “Será necessário 
que exista uma organização 

nos demais bairros para que se 
criem essas lideranças para ter 
uma logística de implantação 
do programa”, destacou Sergio 
Blois.

Apesar da aprovação do 
projeto na última sessão de 
Câmara, a “Vizinha Solidária” 
já estava organizada no bairro 
do Jardim Paraíso, em Cruzei-
ro. Os moradores não viram a 
necessidade de esperar uma 
mobilização política, e se uni-
ram com a Polícia Militar para 
implantarem a medida.

Branca Conceição, que faz 
parte da comissão de morado-
res, explicou que a população 
do bairro está, desde junho, 
se reunindo para dar início às 

Fotos: Rafael Rodrigues

instaladas no município, e 
a reforma de pontos consi-
derados perigosos, como a 
praça Doutor Antero Neves 
Arantes. “A reforma da pra-
ça contará com uma base 

Polícia Municipal, porque 
o local era alvo de muitos 
atos ilícitos, para manter 
a área para que as famílias 
possam voltar a frequentar 
com segurança”, finalizou.

Batalhão da Polícia Militar vizinho à Prefeitura de Cruzeiro; cidade aposta em parceria para reduzir números

Fotos: Jéssica Dias

Estado anuncia 
suspensão
do Viva Leite
para a RMVale

Jéssica Dias
Lorena

O Governo do Estado de 
São Paulo notificou, na última 
quinta-feira, as prefeituras 
que integram o programa 
Viva Leite da interrupção 
temporária da distribuição 
de leite aos beneficiários. O 
motivo da suspensão é a troca 
da cooperativa responsável, 
que ocorrerá por meio de 
processo licitatório.

Criado pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, em 1999, 
o Projeto Viva Leite é o maior 
programa de distribuição gra-
tuita de leite pasteurizado do 
Brasil. O projeto é responsável 
pela distribuição de mais de 
setenta milhões de litros de 
leite, e beneficiam mais de 
370 mil pessoas em estado de 
vulnerabilidade, priorizando 
as famílias com renda mensal 
de até 1/4 do salário mínimo 
per capita.

De acordo com o governo, 
são 1.495 entidades parceiras 
do projeto que distribuem o 
leite na Capital e Região Me-
tropolitana, além dos 606 mu-
nicípios conveniados, através 
das Prefeituras, responsáveis 
pelos mais de 2.051 postos 
de distribuição espalhados 
por todo o Estado. A iniciativa 
beneficia crianças com idades 
entre 6 meses e cinco anos e 
11 meses.

Segundo a secretária As-
sistência e Desenvolvimento 
Social de Lorena, Zeila Poz-
zatti, sobre a suspensão na 
distribuição do leite, não 
há uma data definida para 
normalização. A previsão é 
de uma semana a dez dias. 
“A Prefeitura de Lorena não 
tem uma medida para suprir 
essa suspensão, porque não 
faz parte do orçamento a 
compra desse leite. Não existe 
um recurso”.

Em Lorena, a distribuição 
é feita nas Unidades Básicas 
de Saúde. Atualmente, são 
atendidas 1.412 crianças com 
idade entre 6 meses a 5 anos, 
em um número aproximado 
de 1.300 famílias.

A Prefeitura de Guaratin-
guetá divulgou a informação 
de que o programa não fará 
a distribuição de leites na 
próxima terça-feira, retornan-
do as entregas na próxima 
quinta-feira. A administração 
garantiu que a breve paralisa-
ção não afetará a quantidade 
entregue de leites por mês, 
que é de 15 litros por criança.

Programa aguarda 
nova licitação para 
atender familias

Leite distribuido pela rede pública

Fotos: Reprodução

de Pronto Atendimento, de 
porte dois, mas mesmo a obra 
estando pronta, devido ao 
custo, que fica em torno de 
R$ 1,2 milhão, o município 
não vislumbra condições de 
mantê-lo”.

Segundo Eliane, o local 
será usado para unificar 
diversos serviços oferecidos 
pela Saúde de Aparecida, 
como Farmácia Municipal, 
Almoxarifado, vigilâncias e 
atendimento médico especia-

lizado. “Estamos trabalhando 
na readequação física do SUS, 
e agora o pedido para esse 
uso está no Ministério da 
Saúde”, explicou.

Para justificar a troca de 
finalidade do prédio, a se-
cretária citou a economia 
que gerada com a retirada 
de alguns setores da saúde de 
imóveis alugados. “Somente 
com o Caps (Centro de Apoio 
Psicossocial) alugamos uma 
casa por R$ 5 mil. Seria um 

valor que a cidade poderia 
economizar”, destacou a chefe 
da pasta, que espera ampliar 
a qualidade do atendimento à 
população com todos os servi-
ços de saúde em um só local. 

Atualmente, o serviço de 
Pronto Atendimento de Apa-
recida é realizado no prédio 
da Santa Casa. O custo do 
atendimento gira em torno 
de R$ 496 mil, com R$ 56 
mil enviados pela rede SUS 
(Sistema Único de Saúde).

atividades. “Essa iniciativa foi 
da comissão de moradores, 
bem antes da lei passar pela 
Câmara. O bairro não tem um 
presidente, mas temos uma co-
missão eleitas pelos munícipes 
do Jardim Paraíso”.

Segundo Conceição, a ideia 
partiu da preocupação com o 
número crescente de furtos, e 
também por conta da preocu-
pação de uma maneira geral 
com as crianças.

O lançamento oficial do ‘Vizi-
nhança Solidária’ será realiza-
do neste sábado, às 15h, à rua 
José Duarte Ferreira, no Jardim 
Paraíso, onde serão colocadas 
placas nas casas custeadas 
pelos próprios moradores.
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Pinda e Aparecida têm confirmações, enquanto Lorena registra oito casos suspeitos; 
primeiras mortes pela doença são registradas desde 1997 no estado de São Paulo

Altos índices de sarampo voltam 
a preocupar cidades da RMVale

Letícia Noda
Região

Nos últimos noventa dias 
o Brasil teve 2.331 casos de 
sarampo confirmados em 13 
estados. Só no estado de São 
Paulo foram 2.299 confir-
mações. Na região, cidades 
como Aparecida, Atibaia e 
Pindamonhangaba registra-
ram aumento no número de 
casos confirmados da doença 
na última semana. No total, 
as cidades contabilizam ago-
ra 51 registros.

Em Aparecida, o caso con-
firmado esta semana foi um 
jovem de 26 anos, que teria 
sido infectado na cidade de 
Franco da Rocha, interior de 
São Paulo. Segundo a Prefei-
tura, ele passa bem. Já em 
Pindamonhangaba, a vítima 
foi um menino de um ano do 
bairro Campo Alegre, que já 
foi medicado.

Diante da situação, as pre-

feituras reforçaram as ações 
contra a doença a fim de 
prevenir o aumento de casos, 
principalmente em crianças 
menores de um ano de idade, 
já que de acordo com o Mi-
nistério da Saúde, o grupo é 
o mais afetado pela doença.

Em Cruzeiro, a Prefeitura 
realiza uma campanha para 
que crianças e adultos a 
partir dos seis meses sejam 
vacinadas. Para isso, basta 
comparecer à unidade de 
saúde mais próxima, levando 
carteirinha de vacinação.

A situação tem se tornando 
mais preocupante em Lore-
na, onde a secretaria de Saú-
de contabilizou oito casos. Já 
foram realizadas ações de 
bloqueio pela Vigilância Epi-
demiológica e capacitação da 
rede de saúde. Os pacientes 
aguardam resultado labo-
ratorial do Instituto Adolfo 
Lutz, em São Paulo.

A Prefeitura divulgou os 
detalhes da campanha de 

vacinação infantil, mas tam-
bém reforçou que todas as 
pessoas devem se imunizar 
seguindo o calendário nacio-
nal de vacinação (leia quadro 
abaixo).

As salas de vacina estão em 
funcionamento em todas as 
Unidades de Saúde, de segun-
da a sexta-feira, das 7h30 às 
16h30. Durante esse período 
de intensificação, o Ambu-
latório de Especialidades 1 
(rua Benedito Marcondes de 
Moura Sobrinho, nº 38, no 
Centro) contará, a partir da 
próxima segunda-feira, com 
uma equipe exclusiva para 
verificação de situação vaci-
nal e vacinação de sarampo, 
quando indicado.

A situação já preocupa até 
mesmo a rede participar. 
Em São Paulo há casos de 
clínicas particulares com 
falta da vacina. Segundo o 
jornal O Estado de S. Paulo, 
que entrou em contato com 
sete estabelecimentos de 
vacinação da capital e da 
região metropolitana, em 
nenhuma delas havia doses 
da imunização disponíveis e 
nem previsão para reabaste-
cimento. 

A doença – O sarampo é 
altamente contagioso, pro-
vocado por um vírus, com 
transmissão similar ao da 
gripe, de pessoa para pessoa, 
ao tossir, falar, espirrar ou 
respirar. Os sintomas mais 
comuns são irritação nos 
olhos, corrimento no nariz, 
manchas brancas na parte in-
terna da bochecha, mal-estar, 
tosse persistente e manchas 
avermelhadas na pele.

A vacinação contra o sarampo segue por toda a rede pública de saúde; número de casos sobe na região

Fotos:Reprodução EBC

Quem deve ser imunizado 
na campanha de vacinação

- Crianças de 6 meses a 
11 meses e 29 dias de idade 
devem receber uma dose adi-
cional, a chamada “dose zero”;

- Pessoas de 1 a 29 anos: 
duas doses com intervalo mí-
nimo de 30 dias;

- Pessoas entre 30 e 59 anos: 
uma dose;

- Pessoas com 60 anos ou 
mais não precisam ser vaci-
nadas.

Pindamonhangaba tem últimos dias do “Agosto Dourado”
Da Redação
Pindamonhangaba

Agosto é o mês em que são 
intensificadas as atividades de 
promoção, proteção e apoio 
ao aleitamento materno por 
todo país. Em Pindamonhan-
gaba, as ações seguem este 
sábado, com palestras sobre 
amamentação, exposição de 
fotos e roda de discussão 
sobre o aleitamento materno.

O Agosto Dourado é reali-
zado pela Sociedade de Pedia-
tria de São Paulo. O posto de 

coleta de leite humano da San-
ta Casa de Pindamonhangaba, 
em parceria com o coletivo 
de Doulas Mitéra são respon-
sáveis pelo atendimento no 
município, com atividades 
no auditório da Santa Casa, 
que fica à rua Major José dos 
Santos Moreira, nº 466, no 
Centro.

No próximo sábado a cidade 
terá o encerramento das ati-
vidades, a partir das 15h, no 
Parque da Cidade, com roda de 
conversa “AMAmentar”, com a 
psicóloga Tatiane Zaram.

Benefícios – De acordo com 
a OMS (Organização Mundial 
de Saúde), o leite materno é 
"alimento de ouro" para a 
saúde dos bebês, garantindo 
a prevenção de infecções 
e alergias a longo prazo, e 
reduzindo em 13% o risco de 
obesidade. Além dos filhos, 
as mães também são bene-
ficiadas com a redução das 
chances de câncer de mama e 
ovário, prevenção de anemia, 
aumento da segurança acerca 
da maternidade e o favoreci-
mento do emagrecimento.
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Câmara de Guará recebe Plano Diretor 
com expansão de 30% da área urbana
Vereadores iniciam análises e votação deve ser em dezembro; última proposta aprovada foi em 2006

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratingue-
tá recebeu o Plano Diretor 
Municipal, que projeta o 
crescimento e desenvolvi-
mento para os próximos dez 
anos. O documento foi ela-
borado pela Prefeitura, que 
contou com a assessoria da 
empresa Líder Engenharia. 
Os vereadores devem votar o 
projeto apenas em dezembro.

O último plano diretor 
aprovado na cidade foi apre-
sentado em 2006. Agora, a 
Câmara terá a autonomia 
para analisar a proposta, que 
deve tramitar apenas pela 
comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, o secretário de Governo 
da Prefeitura, Daniel Oliveira, 
confirmou que o documento 
projeta expansão da área 
urbana de Guaratinguetá em 

30%. O Plano Diretor conta 
com a construção do anel viá-
rio que interligará as regiões 
do município. Será essa obra 
que projetará a urbanização 
de áreas rurais.

“Focamos em trabalhar o 
desenvolvimento sustentável, 
e isso significa que temos 
um olhar para o desenvol-
vimento econômico, social 
e ecológico. A gente fez 
uma expansão do perímetro 
urbano, mas se atentando 
a importância ecológica e 
preservação. E também, a 
importância do município 
se desenvolver”, enfatizou 
Daniel.

De acordo com o secretá-
rio, serão feitos planos de 
bairros que partirão das 
regiões de Guaratinguetá. 
Foram incorporados os pla-
nos de saneamento básico e 
resíduos sólidos. Há a proje-
ção de construção anel viário 
para os próximos dez anos. "É 
um projeto de modernização 
para que a gente consiga 
escoar mais a questão de 
transporte no município".

A expansão do perímetro 
urbano é projetada para áre-
as rurais que têm potencial 
para desenvolvimento indus-
trial, comercial ou habitacio-
nal. "O planejamento para os 
próximos dez anos é para 
oportunidades regionais. Isso 
será especificado com nível 
de detalhes quando discutir-
mos a lei de uso e ocupação 
do solo. Nesse primeiro mo-
mento, mapeamos a cidade, 

nascentes, áreas ambientais, 
que tem ser preservadas e 
possibilidade de expansão", 
concluiu.

Na Câmara – O documento 
foi recebido pelo presidente 
da Casa, Marcelo Coutinho, 
o 'Celão' (PSD). O vereador 
confirmou que deve contratar 
uma empresa para prestar 
assessoria analítica sobre 
o documento, antes que ele 
entre em votação. "Nós fare-
mos a contratação de uma 
empresa, para termos um 
respaldo técnico. A empresa 
vem para nos dar um suporte 
e orientação. Futuramente 
colocaremos a discussão em 
pauta".

Segundo o vereador, serão 
feitas reuniões com os res-
ponsáveis pela elaboração 
do plano diretor. Questiona-
do sobre as comissões que 
o documento vai tramitar, 
Celão respondeu. "Passa pela 
comissão de Constituição, 
Justiça e Redação. Única co-
missão que ele tramita. Não 
vejo necessidade de passar 
por nenhuma outra, até por-
que não estamos discutindo 
nada sobre finanças, que 
poderia ser discutido pela 
comissão de Economia e 
Finanças", finalizou.

Os vereadores iniciam a 
fase de análise do documento 
e, paralelo a isso, uma em-
presa será contratada para 
auxiliar nesse processo. A 
votação será realizada apenas 
em dezembro, em uma das 
últimas sessões do ano.

O secretário de Governo, Daniel Oliveira entrega Plano Diretor na Câmara; textos já contam com alterações

Fotos: Leandro Oliveira
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Esgoto não é lixeira: como evitar o entupimento da rede de coleta

Uso correto da rede de esgoto 
evita rompimento das tubulações

Da Redação
Guaratinguetá

inadequado é uma prática 
cotidiana em muitos lares 
e estabelecimentos, sendo 
uma das causas dos princi-
pais problemas do sistema 
de esgoto no país. 

Além dos riscos de rompi-
mento da tubulação interna 
de esgoto pelo entupimento 
na própria residência ou ou-
tro tipo de estabelecimento, 
ainda há problemas de da-
nificação da estrutura dos 
imóveis como rachaduras 
nas paredes, muros e afun-
damento do solo. Nos casos 
mais extremos, quando a 

situação não é resolvida a 
tempo, podem ocorrer in-
clusive desabamentos.

“No ambiente externo, o 
rompimento das tubulações 
pode provocar o escoamen-
to superficial do esgoto 
pelas ruas ou calçadas colo-
cando em perigo a saúde da 
população, atraindo insetos, 
roedores, além de causar 
poluição, odor e inviabiliza-
ção da circulação de vias”, 
explica o coordenador ope-
racional da Guaratinguetá 
Saneamento, Felipe Parente.

A adoção de hábitos cor-

retos evita tais transtornos. 
No espaço público das ci-
dades, por exemplo, a pre-
sença de lixeiras por si só 
não garante a manutenção 
da cidade limpa, é preciso 
usá-las. De igual modo, 
não basta dispor lixeiras 
na cozinha, banheiro ou 
lavanderia dos domicílios 
para que a rede de esgoto 
fique livre de entupimen-
tos internos ou externos: é 
fundamental que todos os 
moradores do local façam o 
descarte de resíduos sólidos 
nesses recipientes. 

População tem um papel importante na manutenção dos serviços 

 Para que o sistema de 
esgotamento sanitário fun-
cione de forma eficaz, além 
da infraestrutura adequada 
é imprescindível o uso cor-
reto do sistema por parte 
da população. Nem todos os 
cidadãos compreendem que 
um vazamento de esgoto, 
rompimento de tubulação 
ou até seu retorno nas re-
sidências podem ter origem 
no mau uso da rede.

O descarte de resíduos 
sólidos na rede de esgoto 
provoca problemas no es-
coamento dos efluentes, 
uma vez que toda tubulação 
é preparada para receber 
substâncias fluidas e não 
objetos sólidos. Por mais 
que os materiais do sistema 
coletor e transportador 
sejam resistentes, como 
os tubos de PVC ou de 
concreto, por exemplo, sua 
sobrecarga ou obstrução 
por acúmulo lixo danifica 
a estrutura e provoca va-
zamentos ou rompimentos 
completos.

Gordura, fio dental, fral-
das descartáveis, preserva-
tivos, lacres de detergentes, 
absorventes, cotonetes, 
entre outros, são exemplos 
de resíduos que nunca de-
veriam ser destinados à 
rede de esgoto. Porém, 
infelizmente esse descarte 

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 71/2019 – PROC. 402/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de material odontológico para o 
centro de especialidades odontológicas I e II e estratégias da saúde da família, pelo período de 
12 meses, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME
CNPJ: 06.150.220/0001-88
Vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 59, 60, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 201, 202, 221, 222, 225, 
226, 227, 228, 239, 240, 241, 242, 244, 280, 282, 284, 286, 296, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 317, 318, 331, 332, 333, 334, 344, 346, 349, 350, 351, 352, 363, 364, 369, 370, 378, 409, 410, 
416, 491, 492, 520, 522, 532, 534, 538, 583, 584, 589, 590, 600, 669, 683, 684, 685, 696, 697, 705, 707,
Valor total de: R$ 62.870,25 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e vinte e cinco
centavos).
EMPRESA: A. M. MOLITERNO – EPP (DENTAL LITORANEA E ASS. KRAVO)
CNPJ: 67.403.154/0001-03
Vencedora dos itens: 11, 12, 41, 42, 47, 48, 51, 52, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 120, 130, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 264, 266, 268, 271, 272, 288, 293, 294, 301, 302, 321, 322, 
338, 341, 342, 353, 354, 367, 368, 374, 423, 424, 427, 428, 430, 460, 490, 502, 523, 524, 525, 526, 
528, 530, 536, 540, 548, 550, 552, 554, 567, 568, 573, 574, 576, 577, 578, 636, 639, 640, 641, 642, 
649, 650, 656, 657, 658, 659, 678, 679, 681, 682, 690, 691, 692, 693.
Valor total de: R$ 337.561,24 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte 
e quatro centavos).
EMPRESA: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA – EPP - CNPJ: 15.725.489/0001-36
Vencedora dos itens: 13, 14, 19, 20, 21, 22, 231, 232.
Valor total de: R$ 7.405,40 (sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos).
EMPRESA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - CNPJ: 04.013.164/0001-04
Vencedora dos itens: 273, 541, 543, 545.
Valor total de: R$ 3.912,75 (Três mil, novecentos e doze reais e setenta e cinco centavos).
EMPRESA: RIVALDO VALÉRIO NETO - EPP - CNPJ: 14.459.158/0001-39
Vencedora dos itens: 274, 542, 544, 546.
Valor total de: R$ 1.304,25 (um mil, trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos).
EMPRESA: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - 
EIRELI - CNPJ: 21.504.525/0001-34
Vencedora dos itens: 5, 29, 33, 37, 217, 243, 279, 281, 283 285, 315, 335, 347, 373, 377, 407, 411, 413, 
415, 419, 421, 429, 501, 557, 575, 599, 637, 660, 662, 664, 666, 670, 672, 674, 676, 680, 704, 706, 722.
Valor total de: R$ 191.549,33 (cento e noventa e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta 
e três centavos).
EMPRESA: AIRMED EIRELI - EPP - CNPJ: 23.637.718/0001-99
Vencedora dos itens: 8, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 277, 559, 560, 561, 562, 622, 624, 626, 630, 632, 
634, 661, 663, 665, 667, 671, 673, 675, 677, 723.
Valor total de: R$ 48.534,20 (quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).
EMPRESA: N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA - ME - CNPJ: 16.838.363/0001-30
Vencedora dos itens: 15, 16, 17, 18, 23, 24, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 63, 64, 218, 223, 224, 237, 238, 
269, 270, 299, 300, 305, 306, 313, 314, 316, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 339, 
340, 365, 366, 379, 380, 417, 418, 555, 556, 565, 566, 581, 582, 585, 586, 588, 603, 604, 686, 687, 
688, 689, 698, 699.
Valor total de: R$ 888.264,98 (Oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e 
noventa e oito centavos).
EMPRESA: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 02.136.854/0001-25
Vencedora dos itens: 7, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 119, 129, 197, 199, 245, 263, 265, 
267, 287, 289, 295, 337, 343, 345, 355, 425, 459, 489, 519, 521, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 
547, 549, 551, 553 ,571, 587, 591, 593, 595, 597, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 643, 645, 
654, 668, 694, 708, 710, 720.
Valor total de: R$ 508.808,63 (quinhentos e oito mil, oitocentos e oito reais e sessenta e três centavos).
EMPRESA: GUSTAVO NICOLINO EPP - CNPJ: 26.551.165/0001-45
Vencedora dos itens: 9, 10, 25, 26, 30, 34, 61, 62, 198, 200, 205, 206, 207, 208, 219, 220, 229, 230, 
233, 234, 291, 292, 297, 298, 336, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 426, 
563, 564, 592, 594, 596, 598, 601, 602, 638, 644, 655, 695, 702, 703, 709, 711, 716, 717.
Valor total de: R$ 127.804.95 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e noventa e cinco 
centavos).
EMPRESA: ODONTOSUL LTDA EPP - CNPJ: 04.971.211/0001-22
Vencedora dos itens: 6, 31, 32, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 86, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 203, 204, 235, 236, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 275, 276, 290, 348, 356, 371, 372, 375, 376 , 412, 414, 420, 422, 431, 432, 433, 434, 
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 
455, 456, 457, 458, 461, 462, 463 , 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 
477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 
503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 558, 569, 570, 572, 
579, 580, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 646, 647, 
648, 651, 652, 653, 700, 701, 712, 713, 714, 715, 718, 719, 721.
Valor total de: R$ 198.577,03 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e três 
centavos).

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019 – PROCESSO N° 331/19

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Objeto: Aquisição de Câmara de Vacinas (Imunobiológicos) de 120L e 280 L para a 
Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde. O Município de Lorena-SP torna público o 
ACOLHIMENTO da Impugnação apresentada pela empresa FANEM LTDA no processo de 
licitação supramencionado conforme Parecer Jurídico e Parecer Técnico:
a) Quanto a revisão da descrição dos itens.
O edital e seus anexos serão retificados e publicado nos meios de praxe.
O processo licitatório permanece à disposição para vistas dos interessados na sede da 
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h00min às 17h00min, ou pelo e-mail licitação@lorena.sp.gov.br

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 472/19-SUP; 7328/2019-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento veicular, para contratação 
da seguinte empresa:
EMMANUELLE AYRES ESTACIO ZANINI EIRELI - ME - CNPJ Nº: 19.814.790/0001-77

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2019 – PROC. 422/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de uniforme (macacão e 
vota) para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por 12 (doze) meses, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.703.270/0001-21
Vencedora dos itens: 01, 02.
Valor total de: R$ 10.670,00 (Dez mil e seiscentos e setenta reais).

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 – Proc. Nº 6685/2019GPRO - Contrato nº 107/2016 – PP Nº 09/2016.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: TotalCad Ltda - CNPJ: 20.276.355/0001-15
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato n°107/16, decorrente do Processo Licitatório nº 38/16, Pregão 
Presencial n° 09/16, firmado em 03 de maio de 2016, nos termos previstos em sua 
Cláusula 2.3.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 08(oito) meses, a partir de 03 de setembro de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 76.620,32 (setenta 
e seis mil seiscentos e vinte reais e trinta e dois centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SEXTA: O presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 09/2019 PROC. Nº 397/2019

JULGAMENTO FINAL
A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 09/2019, 
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em execução de serviços 
de drenagem urbana, com início na Rua Gonçalves Dias até a Rua Madame Curie, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. Comunicamos que a empresa 
POIEMA CONSTRUTORA LTDA ME, apresentou uma nova proposta no valor de R$ 
398.162,06, e após análise da nova proposta da licitante a CPL, juntamente com o 
apoio técnico, DECIDEM, consagrar a empresa POIEMA CONSTRUTORA LTDA ME, 
como VENCEDORA do certame. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos 
interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 85/19 PROC. Nº 465/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade de Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de 
topografia, a saber: Receptor GNSS; Coletor de Dados GSM e Estação Total de Topografia, 
a realizar-se ás 09h30min do dia 18 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.
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U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 

4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 
lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 
Telefone: 99621-1228 

ou 3133-6768
Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 

Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 

Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Lorena- Fazemos 

instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 

99633-6430
Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 

2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
Guará- Vendo F4000, 
ano 2004. Valor R$ 
25.000,00. Carroce-
ria de madeira. Te-
lefone: 99613-8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 
3105-3814
Moto
Ubatuba- Vendo moto 
Honda CBR250, ano 
2012, 7.000km. Tele-
fone: 99122-9993
Guará- Vendo uma 
moto Bros, ano 2013, 
único dono, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3126-3514
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Novo pregão deixa seis boxes 
livres no Mercadão de Lorena
Locatários têm isenção de taxa de limpeza e três meses de aluguel

Rafaela Lourenço
Lorena

O sétimo pregão presencial 
do Mercado Municipal de 
Lorena concluiu a locação 
de sete boxes nesta semana. 
As atividades variam entre 
lanchonete, hortifruti e co-
mércio em geral. A Prefeitura 
planeja um novo pregão até o 
final do ano para completar 
as vagas.

Composto por 44 boxes, o 
Mercadão contará com 38 
espaços ocupados a partir 
deste mês, após o pregão de 
concessão onerosa realizado 
na última quinta-feira. O cer-
tame contou com a participa-
ção de nove interessados e 
uma proposta desclassificada 
por falta de documentação 
exigida no edital.

De acordo com o secretário 
de Administração, Daniel Ma-
lerba, as áreas alocadas serão 
utilizadas para comércio, bar 
e lanchonete (2), comércio 
em geral (4) e hortifruti (1) 
e os valores vencedores vão 
de R$ 160 a R$ 940. “Sabe-
mos que o saldo do comércio 
brasileiro em meio a retração 
econômica no país é negati-
vo. Entendemos que atual-
mente manter e estabelecer 
um comércio não é algo tão 
simples, mas mesmo assim 
contamos com 9 interessados 
no pregão”, salientou.

Para iniciarem os trabalhos 
e montagem das estruturas, 
os novos locatários assinarão 
os contratos nos próximos 
dez dias. Eles contarão com 
três meses de isenção dos 
alugueis e não pagarão pela 
limpeza do espaço comercial. 

Malerba ressaltou que a 

Prefeitura tem a expectativa 
de lançar o oitavo pregão até 
dezembro para completar as 
seis unidades disponíveis. “Se 
começarmos em setembro, 
o próximo pregão deve ser 
lançado em um mês e meio, 

no máximo”.
Para atrair a população ao 

espaço, a Prefeitura investe 
na realização de eventos, atra-
ções culturais e prestação de 
serviços como a secretaria de 
Obras e Planejamento Urbano, 

Sebrae, Procon, PAT e Detran.
Pelo terceiro ano conse-

cutivo, o Mercadão sediará 
a Festa das Nações, entre os 
dias 12 e 15 de setembro. A 
programação completa ainda 
será divulgada pela Prefeitura. 

Boxes ainda vagos à espera de pequenos empresários; Prefeitura sinaliza com novo pregão ainda em 2019

Fotos: Rafaela Lourenço

Festival Gastronômico 
encerra temporada de 
inverno em Ubatuba 

Da Redação
Ubatuba

Ubatuba recebe até o pró-
ximo 8 a 11ª edição do Fes-
tival Gastronômico “Sabor 
Caiçara”. Restaurantes, bares, 
quiosques, cafés e padarias 
gourmets fazem parte do 
roteiro, que oferece pratos 
promocionais além de ingre-
dientes 100% locais produzi-
dos pelo cultivo sustentável. 

O evento fecha a tempo-
rada de inverno do Litoral 

Norte, e visa valorizar a pesca 
tradicional e os produtores 
locais. Os estabelecimentos 
contam com um cardápio 
variado, com preços atraentes 
e receitas da região como a 
mandioca, farinhas, gengibre, 
palmito, banana, produtos 
orgânicos, pescados e frutos 
do mar. 

No festival também são 
realizadas os eventos como 
Feira Gastronômica, Gastro-
nomia Caiçara, Concurso de 
Receitas, Oficinas e Palestras.

“Los Circo Los Variété” é
atração cultural em Lorena

Da Redação
Lorena

O Teatro Tereza D’Ávila 
recebe neste fim de semana, 
em Lorena, a peça “Los Circo 
Los Variété”. A Companhia 
Los Circo Los e artistas con-
vidados apresentam um es-
petáculo que traz sensações 
e emoções que o circo pode 
proporcionar por meio de 
diversas modalidades, como 
malabarismo, acrobacia, 
equilibrismo, mágica e muita 

comicidade. O público entra 
em contato com o universo 
circense.

A apresentação faz parte 
do Circuito Cultural Paulis-
ta, projeto que conta com o 
apoio da secretaria de Cultu-
ra e da Prefeitura de Lorena.

A apresentação, que tem 
classificação livre e entrada 
gratuita, será realizada no 
próximo sábado, às 19h30, 
no teatro que fica à avenida 
Peixoto de Castro, nº 539, 
na Vila Zélia.

Cena de Los Circo Los Variéte, que chega a Lorena neste sábado

Fotos: Reprodução


