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FESTIPOEMA
O final de semana 

tem mais uma opção 
cultural com a realiza-
ção da 13ª edição do 
Festipoema (Festival 
de Poemas de Pinda-
monhangaba). O evento 
conta com apresenta-
ções e premiação dos 
poemas selecionados 
para a final do evento. 
Com apoio da Academia 
Pindamonhangabense 
de Letras, a edição de 
2019 contou com 657 
inscritos de 25 estados, 
além de 14 inscrições 
de estrangeiros.
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Esperada para abril, UPA pode chegar a 450 atendimentos por dia

Soliva inicia obra do PS 
com trabalho da Codesg

Foi assinada a ordem de 
serviço para início das obras 
do novo Pronto Socorro de 
Guaratinguetá. A UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
conta com aporte financeiro 
de R$ 3 milhões, liberados 
pelo Ministério da Saúde 
no fim do ano passado. O 

montante será investido na 
reforma e adequações do 
prédio. A Codesg (Compa-
nhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá) terá dez me-
ses para concluir os serviços.

A unidade funcionará como 
uma UPA nível 3, que de 
acordo com o Ministério da 

Saúde, será preparada para 
realizar 450 atendimentos 
médicos a cada duas horas. 
O custo total das obras será 
de R$ 3.076.512,88. O novo 
Pronto Socorro será instala-
do em frente à Santa Casa, 
no prédio que era ocupado 
pelo Plantão Policial, 1° 

Distrito Policial e Delegacia 
da Mulher. Há vinte dias, o 
prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSB), confir-
mou que a Codesg assumiria 
os serviços, mesmo estando 
à frente de outros projetos 
no município. 

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos

A futura sede do PS, em prédio que passa por reforma de R$ 3 milhões

Beto Branco, que organiza mais um Blues & Rock no próximo sábado

Estação
Blues & Rock: 
boa música e 
solidariedade

O próximo dia 28 será 
marcado pelos riffs e vocais 
altos e de boa qualidade em 
Guaratinguetá. A praça Con-
dessa de Frontin, a Praça da 
Estação, recebe o tradicional 
Estação Blues Rock, das 15h 
às 22h. O evento é realizando 
pelo quarto ano consecutivo 
pelo empresário e radialista 
Carlos Roberto de Oliveira, o 
Beto Branco.

Projeto de empréstimo 
de R$ 10 milhões volta 
para pauta na Câmara 
após polêmica de Lorena

Entre polêmicas e questiona-
mentos, vereadores de Lorena 
não votaram, na última sessão, 
o projeto de empréstimo de 
R$ 10 milhões para obras de 
infraestrutura. Sob alegação 
de falhas, a Câmara devolveu 
a proposta ao Legislativo. A 
Prefeitura negou as irregula-
ridades. Apesar da expectativa 
do Executivo em aprovar o 
benefício para o município, o 

projeto não entrou na ordem 
do dia da última segunda-fei-
ra, mas foi questionado e de-
batido na tribuna. Vereadores 
questionaram falhas como 
a ausência de um parecer 
jurídico da Procuradoria e 
má formulação da proposta, 
e devolveram o projeto para 
o prefeito Fabio Marcondes 
(sem partido).

TCE aponta irregularidade 
em contrato de R$ 168 mil 
da Câmara de Cruzeiro

O TCE-SP (Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo) 
apontou falha em um con-
trato firmado entre a Câma-
ra de Cruzeiro e a empresa 
Interquattri Informática e 
Telecomunicações Ltda, para 
aquisição de equipamentos 
de informática. O contrato foi 

firmado em 2017, no valor de 
R$168.205,76. Os auditores 
notaram que a nota de em-
penho referente a aquisição 
dos equipamentos foi emitida 
no dia 13 de novembro do 
mesmo ano, já em nome da 
Interquattri.
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Ubatuba anuncia pavimentação 
orçada em R$ 20 milhões  

Contando com um recurso 
federal de R$ 20 milhões, a 
Prefeitura de Ubatuba deve 
iniciar até o fim do mês as 
obras de melhorias na pavi-
mentação de 122 vias. Além 
dos moradores, a iniciativa, 
que deve ampliar para quase 
duzentos pontos, tenta garan-
tir mais segurança aos moto-
ristas e motociclistas que visi-
tam a cidade litorânea. Desde 

Doria encaminha R$ 19,5 milhões 
para obras de estrutura no turismo

Após o contingenciamento 
de verbas no turismo, o go-
vernador João Doria assinou 
146 convênios na ordem de 
R$120 milhões para o setor. 
Na região, cidades como Apa-
recida e Ubatuba estão entre 
as beneficiadas. Guaratin-
guetá conquistou verba para 
pavimentação na área rural. 
À RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e Li-

A caminho de Aparecida, 
romarias são foco de ação 
contra risco de acidentes

A pouco menos de um mês 
para o dia de Nossa Senhora 
Aparecida, o número de fiéis 
que fazem a tradicional romaria 
a pé com destino ao Santuário 
Nacional começa a movimentar 
a rodovia Presidente Dutra, que 
corta a Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. Com foco neste público, 
a CCR Nova Dutra, empresa que 
administra a rodovia, iniciou a 
campanha de segurança para 
impedir o aumento em outro ín-
dice, o de acidentes e violência. 
Segundo a concessionaria, vinte 
mil peregrinos são esperados 
entre a segunda quinzena de 
setembro até a segunda quin-
zena de novembro, período de 
maior movimento.

toral Norte) foram destinados 
R$19,5 milhões do Dadetur 
(Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento dos Municípios 
Turísticos). Onze cidades foram 
contempladas, Aparecida, 
Areias, Caraguatatuba, Cunha, 
Jacareí, Monteiro Lobato, Pa-
raibuna, Santa Branca, Santo 
Antonio do Pinhal, São Luiz do 
Paraitinga e Ubatuba.
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janeiro, o governo do prefeito 
Délcio Sato (PSD) atua na recu-
peração das principais ruas e 
avenidas de cinco bairros. Com 
recursos do Governo Federal e 
de emendas parlamentares de 
quase R$ 6 milhões, 24 vias 
receberam melhorias no Estufa 
2, Jardim Carolina, Lagoinha, 
Parque Vivamar e Sertão da 
Quina.

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos

Fotos: Reprodução
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Atos e Fatos
“Enquanto o homem não souber 
para que porto quer ir, nenhum 
vento será o vento certo”

Márcio Meirelles Sêneca

O MELHOR DO BRASIL 
É O BRASILEIRO?

A Finlândia tem a oitava exten-
são territorial da União Europeia e a 
região menos densa populacional, 5 
milhões de habitantes.

Possui um IDH (Índice de De-
senvolvimento Humano) de 0,920, 
um dos mais altos do mundo e uma 
economia superior a Grã-Bretanha, 
França e Itália, apesar de ter um dos 
climas mais inóspitos da Europa.

Não possui recursos naturais.
Entretanto, em seu hino pátrio 

reconhece a falta de recursos natu-
rais, mas afirma que tem um povo 
que vale ouro!

Durante anos cultuamos a ideia de 
que o brasileiro é um povo cordial, 
conceito desenvolvido pelo histo-
riador Sergio Buarque de Holanda, 
em seu livro “Raízes do Brasil”, 
publicado em 1936.

Na verdade, quem identificava 
esta característica eram os estran-

geiros pela nossa hospitalidade e 
generosidade.

A sociedade generalizou este 
conceito, mas o próprio historiador 
ressaltava que essas virtudes equi-
valem a um disfarce que permite que 
cada um preserve a sua sensibilidade 
e suas emoções como uma máscara 
para manter a supremacia social.

O historiador afirma que o as-
pecto de cordialidade do brasileiro é 
uma forma de manter a intimidade e o 
horror a qualquer convencionalismo 
ou formalismo social, daí a dificulda-
de de os indivíduos distinguirem as 
instâncias públicas das privadas, da 
função do Estado e governo, Estado 
e família.

A segunda parte do estudo da 
cordialidade explica, em parte, a 
perseguição dos políticos e juristas 
em destruir a instituição Lava Jato e 
os seus operadores.

Será que no disfarce da informa-
lidade adquirimos o horror em fazer 
a coisa certa. A Lava Jato indiciou, 
julgou e prendeu políticos, empre-
sários corruptos e trouxe o dinheiro 
de volta para os cofres públicos. O 
que falta?

Falta aos juristas, aos operadores 
da lei, magistrados, entender que o 
mundo está se modificando. 

O exemplo mais cabal deste 
desastre foi a aposentadoria prema-
tura de Joaquim Barbosa, que não 
suportou a pressão de seus pares 
que confundem a instituição Estado 

e seus acórdãos.
Agora, é o Sergio Moro que pre-

tendem destruir, pois é um possível 
candidato a uma vaga do Supremo 
Tribunal Federal. Não seria o caso de 
rever os excessos da Lava Jato (será 
que houve mesmo?) e aprimorar as 
leis para que o país não sofra mais a 
chaga da corrupção?

No início da década de 1990, no 
governo Itamar, seguido por Fernan-
do Henrique Cardoso, as reformas 
financeira e fiscal, para o controle 
dos gastos públicos e por fim, a Lei 
de Reponsabilidade Fiscal. Um lem-
brete: os oito anos do governo FHC 
o aumento do funcionalismo público 
foi zero! Entrega o governo ao seu 
sucessor com uma dívida pública de 
50% do PIB.

Vinte anos após este esforço o 
país destrói o que foi feito com sa-
crifício para a sociedade e prejuízo 
político para os idealizadores.

A dívida pública alcança 80% do 

PIB após um ajuste com o Teto dos 
Gastos (estão querendo rever o teto 
que está no seu primeiro ano. Faltam 
9 anos para o prazo final do ajuste).

Em 1994, o lançamento do Plano 
Real, a segunda maior engenharia fi-
nanceira aplicada no mundo (primei-
ra foi em Israel) para a estabilização 
da moeda, é destruída pela presidente 
Dilma, trazendo a inflação de volta e 
o descontrole da dívida fiscal.

Em vinte e cinco anos destruímos 
o que construímos com sacrifício da 
sociedade, de empresas e instituições 
nacionais.

Por outro lado, não houve nenhu-
ma manifestação da sociedade, das 
organizações de classe. Assistimos a 
tudo tranquilamente e hoje estamos 
tentando reorganizar a economia nas 
condições de incerteza de uma recu-
peração em um mundo em ruptura.

A reforma da Previdência cantada 
em versos na sua ruptura levou 25 
anos para ser aprovada e apesar de to-
dos os detalhes já estarem discutidos 
pela sociedade o Congresso Nacional 
leva dez meses para redigir e aprovar 
o texto final.

O que dirá da Reforma Tributária, 
que sufoca os Estados financeira-
mente, com três propostas para aná-
lise no Congresso Nacional.

 Com certeza terá um caminho 
mais longo que a reforma da Previ-
dência.

Brasil, pátria amada, país do 
passado!

"A Finlândia ... em seu hino pátrio 
reconhece a falta de recursos 
naturais, mas afirma que tem 

um povo que vale ouro!”

Bastidores da Política
Um pé dentro...

...outro fora A indefinição par-
tidária do prefeito Marcus Soliva 
com vistas a próxima eleição está 
com os dias contados, ou melhor, 
meses. Rolou entre os bem infor-
mados de Guará que o Democratas 
está perto de receber sua filiação, já 
que os tucanos do pedaço estavam 
fazendo ‘paredão’ contra seu nome 
no Palácio do Bandeirantes. Já que 
dificultaram as coisas com Doria, 
com o vice governador, Rodrigo 
Garcia, o terreno é mais firme.

Concentração
Rola pelas esquinas de Guará que 

o PSDB está passando em revista 
todos seus filiados para convocação 
2020. Disseram 
que para evitar 
uma debanda-
da geral, nomes 
como o Dr Mar-
celo Meirelles 
e Edson Ricco-
mi estão sen-
do anunciados 
como puxadores 
de votos para empolgar a torcida, 
quer dizer, os postulantes à Câmara.

Faca no pescoço
Após pressão popular a Câmara 

de Aparecida, enfim, definiu os 
membros da CPI que deverá apurar 
os procedimentos do prefeito Ernal-
do Marcondes, que levou a Justiça 
a afastá-lo do cargo há cerca de 
três meses. Embora o pacificador 
Adilson Boi na Brasa faça arte da 
Comissão, os vereadores Xande e 
Dudu – considerados mais ‘incen-
diários’ – dividem a presidência e 
relatoria da investigação. Mesmo 
assim, afirmam pelas esquinas que 
caso o relatório seja para cassar de-
finitivamente o mandato de Ernaldo, 
os votos no plenário não seriam 
suficientes. Perguntem à vereadora 
Cida Castro...

Perspectiva do novo
Com as eleições se aproximando, 

ouve-se com mais frequência entre a 
turma da reza: “Fernandinho eleito, 
a Renovação Carismática satisfeita”. 
Muitos estão convictos que já é 
tempo de pensar em alguém com o 
coração cristão e a alma respeitosa 
para representar a Entidade no Le-
gislativo de Lorena. Perguntem ao 
diácono...

Sopa de ‘cebola’
Se a reeleição de Renato Celoba 

depender dos empresários, em es-
pecial do ramo de supermercados, 
a especulação política de Pinda 
acredita que terá muita dificuldade. 
Nesta semana, 
o projeto de sua 
autoria que tenta 
limitar o tempo 
de espera dos 
consumidores 
nas filas dos es-
tabelecimentos, 
sob ameaça de 
penalidade, qua-
se foi aprovado na Câmara Muni-
cipal. Ah! O projeto, se aprovado, 
incumbirá o prefeito a fiscalização 
das filas. Resumindo, além de criar 
a dificuldade, passa a bola para o 
outro resolver...

Pontos divergentes
É visível que o prefeiturável Ra-

fael Goffi está em plena campanha 
contra Isael Domingues nas ruas e 
também na tribuna da Câmara. Pela 
sua postagem nas redes sociais, ele 
dá a entender que uma gestão mu-
nicipal só é válida se for de ‘braços 
dados’ com o governo do Estado, 
neste caso, o Doria. Tem gente per-
guntando pelas esquinas de Pinda, 
se um dia for prefeito, vai transferir  
seu gabinete para os corredores do 

Palácio do Governo?

Solivando
O PR de Guará está prometendo 

ancorar no pier eleitoral de Marcus 
Soliva para campanha me 2020, pro-
vavelmente pelo portfólio de obras 
para apresentar à população na cam-
panha. Disseram que além do vere-
ador Luizão da Casa de Ração, o 
ex-vice-prefeito Dr Rogério Barbosa 
e o Padre Reginaldo entenderam que 
a ponte com os governistas é uma 
das melhores opções para garantir 
vaga na futura Câmara...

Volta Pita
Com as últimas variações no 

plenário da Câmara de Guará, o 
prefeito Marcus Soliva entendeu que 
o retorno de João Pita às atividades 
do Legislativo vai contribuir para 
reforço de sua base. Até o início 

de outubro, Pita 
deve passar o 
comando da Se-
cretaria de Tu-
rismo ao advo-
gado e ex-vice 
prefeito Mário 
Augusto Rodri-
gues Nunes – o 
Marinho, com 

mais de R$ 20 milhões de obras em 
andamento. Apesar do curto espaço 
de tempo frente ao Turismo da terra 
de Frei Galvão, João Pita conseguiu 
articular junto ao Estado novos re-
cursos, liberar obras e projetos no 
Dade, e dar uma atenção especial 
ao calendário festivo do município,

Quinta via
O mercado político de Lorena 

aguarda para ver qual será o discur-
so de campanha (se é que vai ter) do 
comerciante JC do Supermercado, 
agora que decidiu ser prefeiturável. 
Pelo que se ouviu em volta do fo-

gão à lenha do 
ex-vereador Al-
demir Barbudo 
(seu provável 
c o m p a n h e i -
ro de chapa), a 
ideia é vencer 
o oponente Syl-
vio Ballerine na 
sola de sapato, 

ou seja, andando mais que ele na 
cidade. Se vingar a candidatura do 
'Jota', ele vai enfrentar na mesma 
linha de combate além de Sylvi-
nho, Renato Marton, Beto Mucio 
e provavelmente o Major Lescura 
como indicado de Fabio Marcondes. 
Perguntem ao Jair Pintor!!!

Vice, ou nada...
Comenta-se pelas esquinas de 

Cachoeira Paulista que o ex-ve-
reador e ex-candidato de várias 
eleições João Bosco Torrada poderá 
perder mais uma vez a chance de 
conquistar um mandato. Segundo 
a aritmética política, hoje sua mu-
nição daria pra somar de vice. Para 
concorrer ao Executivo, seu calibre 
ainda é curto. Falam ainda, que o 
melhor caminho para o Torrada é 
tentar somar com Aloísio Vieira 
(que representa as  antigas) ou de 
Fernando Hummel (que vem com o 
esquadro na mão para por a cidade 
no prumo). É isso ou mais quatro 
anos sem mandato...

Festa de despedida
É voz corrente em Cachoeira 

que a festa de despedida dos atuais 
vereadores já tem data marcada, 31 
de dezembro de 2020. Pelo menos 
90% dos atuais parlamentares es-
tarão se despedindo nesta data da 
vida pública por obra e graça das 
urnas eleitorais. Segundo as prévias, 
dificilmente a população 'escaldada' 
com os demandos da 'motolândia' 
vai votar nos vereadores que patro-
cinam a continuidade...

Bola de cristal
Os auditores do Tribunal de 

Contas não conseguiram entender 
o dom de previsão do futuro do ex-
-presidente da Câmara de Cruzeiro, 
Charles Fernandes. Provavelmente o 
pagamento de R$ 168 mil antecipa-
do ao processo licitatório (para com-
pra de materiais de informática), 
pode custar sua saúde eleitoral no 
futuro, e de imediato, a reprovação 
de seu nome num processo seletivo 
para vice de Thales Gabriel. Ah! 
Disseram que o Ministério Público 
está interessadíssimo no assunto.

O nome já diz: provisória
Corre na boca pequena de Lo-

rena que algumas provisórias dis-
tribuídas na cidade podem mudar 
de mão até abril do ano que vem, 
dependendo é claro, dos ventos 
eleitorais revelados através de pes-
quisas. Pelo andar da carruagem, vai 
sobrar órfãos partidários na Praça 
pedindo carona de última hora...

O bom filho à casa retorna
A especulação política dá como 

certo o retorno do professor Everton 
Chinaqui ao quadro de comissiona-
dos da Prefeitura de Pinda. Segun-
do a patuleia, ele, que já atuou de 
forma significativa na secretaria de 
Esporte, deverá em breve exercer 
novas atividades na administração 
pública, incomodando ainda mais 
o mercado de futuros candidatos a 
vice de Isael Domingues.

Mais próximo 
Quem apostou que o vereador 

Carlos de Moura – o Magrão – se-
guiria ‘caminhos opostos’ a Isael 
Domingues na próxima temporada 
de caça aos votos de Pinda, perdeu. 
Há 54 semanas da eleição, o parla-
mentar começa a aparelhar seu dis-
curso com o prefeito Isael, vislum-
brando ocupar o mesmo palanque 
de campanha, onde não vão faltar 
obras e realizações para chegar no 
eleitor em busca da reeleição.

Perguntar não ofende
O barulho todo que a oposição 

tem promovido nos últimos dias na 
Câmara de Lorena, em represália ao 
empréstimo de R$ 10 milhões que o 
prefeito Fábio Marcondes pretende 
para viabilizar várias obras na ci-
dade, incluindo a revitalização da 
Peixoto de Castro, é por ideologia 
partidária (por já se sentirem no po-
der em 2021) ou por falta de ace$$o?

E por falar em obras...
...o prefeito Fábio Marcondes 

autorizou termo de referência para 
licitar a construção de um moderno 
Centro de Eventos – numa área de 
13.000 m² entre a Yakult e o Eco 
Valle Shopping. Com investimento 
de aproximadamente R$ 3 milhões, 
o local deverá ser o destino de todas 
as festas tradicionais da cidade, e 
abrirá espaço para o mercado de 
entretenimento que movimenta 
grandes cifras em eventos. Vale 
lembrar que a área foi doada à Pre-
feitura pelo empresário Eugenio 
Boffi, com prazo de dois anos para 
conclusão do projeto.

Geração da renovação
Com os ventos favoráveis para 

renovação na Câmara de Lorena, 
o mercado político segue fazendo 

suas apostas e fo-
mentando novos 
nomes. Esta se-
mana o nome que 
esteve em evi-
dência nas rodas 
como um prová-
vel candidato a 
vereador foi do 

empresário Bruninho Marcondes, 
que conta com apoio de uma classe 
diferenciada na cidade...

Marcelo Meirelles

Renato Cebola

João Pita

JC do Supermercado

Bruninho Marcondes
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Vereadores cobram dados e devolvem projeto sem discussão; Prefeitura garante legalidade de projeto

Pedido de empréstimo de R$ 10 milhões 
volta para pauta na Câmara de Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

Entre polêmicas e questiona-
mentos, vereadores de Lorena 
não votaram o projeto de 
empréstimo de R$ 10 milhões 
para obras de infraestrutura 
na última sessão. Sob alegação 
de falhas, a Câmara devolveu 
a proposta ao Legislativo. A 
Prefeitura negou as irregula-
ridades.

Apesar da expectativa do 
Executivo em aprovar o benefí-
cio para o município, o projeto 
não entrou na ordem do dia 
da última segunda-feira, mas 
foi questionado e debatido na 
tribuna. Vereadores questiona-
ram falhas como a ausência 

de um parecer jurídico da 
Procuradoria, má formulação 
da proposta e devolveram o 
projeto para o prefeito Fabio 
Marcondes (sem partido).

Segundo o secretário de 
Negócios Jurídicos, Adriano 
Aurélio dos Santos, não exis-
tem falhas ou improbidade 
no texto, e que o retorno do 
projeto causou espanto à 
Prefeitura por não constar 
no Regimento Interno nem 
na Lei Orgânica do Município 
a devolução de um projeto 
protocolado. “Eles poderiam 
ter encaminhado um ofício 
para a Prefeitura, de repente 
pedindo esclarecimento de 
algo, mas não restituição, 
tirando o projeto da Câmara. 
Confesso que nunca vi, mas 

estamos pedindo aqui alguns 
documentos que eles solicita-
ram”, salientou.

O secretário explicou que 
algumas informações soli-
citadas, como resoluções, 
poderiam ser pesquisadas na 
internet, mas que a Prefeitura 
também solicitou a minuta 
do contrato com a Caixa para 
atender ao pedido dos vere-
adores. Caso o projeto seja 
reprovado, que a justificativa 
não seja por falta de respostas 
do Executivo.

Um dos questionamentos 
da oposição é o suposto en-
dividamento para a próxima 
administração. Além de cons-
tar no projeto que o valor 
arrecadado com os leilões de 
15 imóveis serão utilizados 

para arcar com o empréstimo, 
Santos reforçou a explicação 
de que não há qualquer tipo 
de comprometimento na re-
ceita do próximo prefeito. “Se 
você avaliar, ele vai trazer um 
pagamento na ordem de 0.8% 
do orçamento anual de Lorena. 
Se pegar as 12 prestações e 
somá-las, não chegarão a 0.8% 
do orçamento municipal. Não 
é nada comprometedor, não 
vai engessar a gestão futura”.

Ele explicou que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal conta 
com dois tipos de operações 
de crédito. O financiamento a 
longo prazo, que não é consi-
derado dívida, como o caso do 
empréstimo de R$ 10 milhões 
via a linha de crédito Finisa, e a 
operação ARO (Adiantamento 

de Receita Orçamentária), 
esta sim, se feita, deve ser qui-
tada até o final do mandato. 

O projeto junto as infor-
mações foram protocolados 
novamente na Câmara, na 
última sexta-feira.

Obras – O projeto contem-
plará drenagem de vias na 
Vila Passos (R$ 1,461 mi-
lhão); contenção de margens 
do Rio Mandi, na avenida 
Carlindo dos Santos, na Vila 
Geny (R$479.946); ponte no 
Rio Mandi entre os bairros 
Vila Geny e Santa Edwiges 
(R$ 376 mil); drenagem na 
avenida Papa João XXIII (R$ 
294.576); gabião nas mar-
gens esquerda e direita no 
Olaria do Simão (R$ 507.530); 
recapeamento asfáltico, ciclo-

via e troca de iluminação da 
avenida Dr. Peixoto de Cas-
tro (R$ 3.920.800), parques 
infantis para outros bairros 
(R$ 377.928); reconstrução 
de pavimentação rua 24 de 
Abril (R$ 105.537); gabião, 
recuperação e reconstrução 
da margem esquerda do rio 
Taboão, no conjunto habita-
cional Otto Ude (R$396,3 mil); 
drenagem na rua Pedro Amé-
rico, no Aterrado (R$ 480 mil); 
pavimentação em bloquetes e 
drenagem na “Comunidade Pé 
Preto”, no Parque das Rodovias 
(R$ 280 mil); construção de 
uma praça na Vila Vicenti-
na, no Parque das Rodovias 
(R$542.750) e drenagem em 
parte da Nova Lorena e Vila 
Nunes (R$ 677.601).

Compra tem data anterior à licitação; Legislativo alega que houve falha de 
digitação na emissão da nota e que situação deve ser explicada ao órgão

TCE aponta irregularidade em contrato 
de R$ 168 mil da Câmara de Cruzeiro

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O TCE-SP (Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo) apontou falha em um 
contrato firmado entre a Câ-
mara de Cruzeiro e a empresa 
Interquattri Informática e 
Telecomunicações Ltda, para 
aquisição de equipamentos 
de informática. 

O contrato foi firma-
do em 2017, no valor de 
R$168.205,76. Os auditores 
notaram que a nota de em-
penho referente à aquisição 
dos equipamentos foi emitida 
no dia 13 de novembro do 
mesmo ano, já em nome da 
Interquattri. 

A suspeita foi levantada 
justamente porque a data 
é anterior até mesmo da 
publicação do certame (14 
de novembro), assim como 
a definição da vencedora da 
licitação, publicada na sessão 

pública do dia 27 do mesmo 
mês.

De acordo com o parecer, 
a empresa contratada negou 
possível direcionamento do 
certame, e comprovou ter 
apresentado proposta abaixo 
do orçado, para ser a vence-
dora do processo.

A Câmara de Cruzeiro ale-
gou erro de digitação no 
documento, o que, segundo 
os auditores, não justifica a 
ilegalidade. “A origem (Câ-
mara) não se deu ao esforço 
de juntar documentos sobre 
essa matéria neste processo, 
mas uma simples declaração 
não explica a falha”, apontou 
o TCE, em trecho do relató-
rio publicado no início de 
agosto. O órgão frisou que 
se a explicação dada pelo 
Legislativo se mantiver, fi-
cará comprovada também 
outra irregularidade. “Se a 
afirmação da origem estiver 
correta, significa que o siste-
ma contábil por ela operado 

permite a emissão de notas 
de empenho com data retro-
ativa, o que destoa da regra 
do empenhamento prévio à 
respectiva despesa”.

Outro lado – O procurador 
jurídico da Câmara, Severi-
no Biondi, confirmou que 
o problema encontrado foi 
mesmo erro de digitação, e 
por isso a nota de empenho 
foi emitida com data anterior 
da conclusão da licitação. 
“Houve um erro na digitação 
da data, apesar de que a data 
do término foi um dia antes 
do termino da licitação, inclu-
sive com o mesmo horário. 
Até mesmo porque não teria 
como adivinhar quem seria 
a vencedora do certame”, 
argumentou.  

Biondi disse que o TCE 
apontou outras possíveis 
irregularidades referentes ao 
mesmo contrato, mas todos 
foram respondidos pela Casa. 
“A Câmara resolveu todos 
os apontamentos quanto a 

Ex-presidente Charles Fernandes comandou Câmara durante contrato

Fotos: Arquivo Atos

essa licitação, inclusive com 
relação aos equipamentos, 
que também houve umas 
queixas do Tribunal, mas 
todas sanadas”, explicou.  

Apesar do Tribunal não ter 
aceito a justificativa de erro 
de digitação, outra defesa já 
está sendo preparada, que 
segundo Biondi, vai garantir 
a lisura do processo licitató-
rio. Ele ressaltou que existe 
um software de emissões de 
notas de empenho que emitiu 
o documento com um erro 
de data, o que será explicado 
justamente pelo provedor 
do programa. “Como o Tri-
bunal, a princípio, não acei-
tou somente a declaração 
da servidora que emitiu a 
nota, a empresa responsável 
pelo software, que opera 
o sistema, vai nos dar um 
demonstrativo de que existe 
a possibilidade de retroagir 
eventuais empenhos, por 
conta de uma falha já corri-
gida do programa”, finalizou.

Desistência de Cida Castro impede que grupo tivesse 100% de contrários ao prefeito 
afastado por acusação de irregularidades na compra de materiais para Educação

Câmara define CPI com dois oposicionistas 
para investigar denúncia contra Ernaldo

Rafael Rodrigues
Aparecida

Foram duas semanas de 
expectativa, até que na última 
segunda-feira, (16), o presiden-
te da Câmara de Aparecida, 
Wadê Pedroso (DEM), definisse 
os nomes dos vereadores que 
farão parte da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
que irá apurar acusações de 
irregularidades cometidas pelo 
prefeito afastado Ernaldo Cesar 
Marcondes (MDB).

Dois vereadores que com-
punham a bancada de opo-
sição durante o governo de 
Marcondes farão parte das 
investigações: Carlos Alexandre 
Rangel dos Santos, o Xande 
(PSD), foi nomeado presidente 
da comissão, ao lado de José 
Reis Junior, o Dudu (PR), que 
atuará como relator. Ainda 
durante a escolha dos nomes, 
a vereadora Cida Castro (DEM) 
foi convidada a compor a CPI 
como membro, mas abdicou da 
função, dando espaço para que 
Adilson José de Castro, o ‘Boi na 
Brasa’ (MDB), fosse o escolhido 
para completar o colegiado. 

A desistência de Cida Castro 
impediu que o grupo fosse 

formado por três oposicionis-
tas ao prefeito afastado. Para 
Dudu, o fato da maioria ser 
composta por vereadores críti-
cos de Marcondes não interfere 
no andamento dos trabalhos. 
“Não vai influenciar em nada, 
porque a decisão vai se basear 
em fatos legais. A CPI não é um 
processo de cassação, e sim 
uma comissão para investigar 
essas denúncias. Ninguém está 
falando em cassar o prefeito, só 
queremos apurar os fatos”.

A demora na composição 
dos membros da CPI e a ma-
neira como a comissão foi 
formada gerou desconfiança 
da oposição quanto a validade 
da investigação. Dudu não des-
cartou que a defesa do prefeito 
afastado pode até alegar que o 
colegiado foi criado de maneira 
equivocada. 

Segundo o vereador, o presi-
dente da Câmara deveria ter fei-
to um sorteio no dia da abertura 
da CPI (2 de setembro), com 
a escolha dos nomes, mas Pe-
droso deixou a escolha apenas 
para o último dia 16, por meio 
de indicação, e não por sorteio. 
“Pode ser que nos prejudique, 
mas não podemos cancelar a 
CPI, porque estamos fazendo 
nossa parte para esclarecer os 

fatos para população de Apa-
recida. Agora, se acharem que 
o trâmite foi todo errado, não 
temos culpa, partiu da mesa 
da Casa a forma de indicação”, 
refutou Dudu. 

Com as nomeações, o presi-
dente da Comissão, o vereador 
Xande, enviou as denúncias ao 
prefeito afastado para apre-
sentação de defesa, em um 
prazo de dez dias, a contar do 
recebimento da documentação. 

Os vereadores têm noventa 
dias para finalizar os trabalhos

Durante entrevista à Rádio 
Pop, Xande acredita que irá 
trabalhar para concluir antes 
o relatório: “Vamos buscar 
uma atenção rápida para dar 
uma resposta para sociedade. 
Temos um prazo de noventa 
dias para concluir os trabalhos, 
mas vamos ver se antes desse 
prazo já poderemos apresentar 
o relatório final”, explicou.

O prefeito afastado, Ernaldo Marcondes, agora alvo de CPI na Câmara

Fotos: Arquivo Atos

Da Redação
Região

O TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral) realiza neste sábado 
(21), mais um plantão de bio-
metria nas cidades do estado. 
O serviço será realizado das 
8h às 13h, nos cartórios e 
postos de atendimento da 
RMVale.

De acordo com o Tribunal, 
o plantão tem o objetivo de 
facilitar o comparecimen-
to do eleitor que não tem 
disponibilidade no horário 
de atendimento padrão dos 
cartórios e postos, de segunda 
à sexta-feira, das 12h às 18h.

“Ações como essa têm aju-
dado a incrementar os nú-
meros da biometria. Apenas 
em 2019, 4,25 milhões de 
pessoas cadastraram suas 
digitais no estado de São 
Paulo”, informou o TRE.

Segundo os dados divulga-
dos do Tribunal Superior Elei-
toral, boa parte das cidades da 
região já atingiram a metade 
do número de eleitorados. 
Aparecida registrou 51%, Lo-
rena 58%, Pindamonhangaba 
62%, Cruzeiro 63% e Cacho-
eira Paulista 65%. Em outras 
cidades o índice é maior, 
ampliando a média no estado 

para 96% de cadastramento.
O eleitor que não votar em 

três eleições consecutivas 
(cada turno corresponde a 
uma eleição), não justificar 
sua ausência e quitar a multa 
devida terá o registro do título 
eleitoral cancelado, e ficará im-
pedido de obter passaporte ou 
carteira de identidade, receber 
salários de função ou emprego 
público e obter alguns tipos de 
empréstimos. 

Além disso, não poderá ser 
empossado e nomeado em 
concurso público, renovar 
matrícula em estabelecimento 
de ensino oficial ou fiscalizado 
pelo governo, e obter certi-
dão de quitação eleitoral ou 
qualquer documento perante 
repartições diplomáticas a que 
estiver subordinado.

Nos municípios com biome-
tria obrigatória, o eleitor deve 
comparecer ainda neste ano, 
sob pena de ter o título eleitoral 
cancelado.

A regra só não se aplica aos 
eleitores com voto facultativo 
(analfabetos, maiores de 16 e 
menores de 18 anos e maiores 
de 70 anos), e aos portadores 
de deficiência física ou men-
tal, que torne impossível ou 
demasiadamente oneroso o 
cumprimento das obrigações 
eleitorais.

Justiça eleitoral faz novo 
plantão para de biometria 
nas cidades da RMVale
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Pinda restringe passagem de caminhões de grande porte em estradas rurais

O Bosque Municipal de Cruzeiro, um dos focos de nova ação da Prefeitura, que terá investimento do MIT

Fotos: Reprodução PMC
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Parque de aventura e mirante no Santo Cruzeiro compõe projetos Prefeitura planeja sistema de monitoramento

Cruzeiro aposta em R$ 600 mil do MIT 
para novos trabalhos com foco no turismo

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Próximo de completar dois 
anos de MIT (Município de Inte-
resse Turístico), Cruzeiro apro-
vou novos projetos e aguarda 
assinatura de convênio para 
restaurar uma praça e investir 
no turismo de aventura no Bos-
que Municipal. Somadas, obras 
ultrapassam os R$ 600 mil.

Após a secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo apro-
var através do COC (Conselho 
de Orientação e Controle) a 
primeira etapa do projeto de 
restauração do Santo Cru-
zeiro, o município enviou na 
última semana o pré-projeto 
da segunda fase da obra e a 
implementação de esportes 
radicais no Bosque Municipal.

A primeira etapa da ação no 
Santo Cruzeiro (ponto turístico 
da cidade, com visão privile-
giada), que aguarda apenas 
a assinatura do convênio de 
R$395.930,91 através do MIT 
2019, inclui a reforma da cruz 
com iluminação, reparos estru-
turais e pintura, a instalação de 
câmeras de monitoramento, 
reforma das calçadas com 
acessibilidade, substituição da 
pavimentação da rua, nova ilu-
minação, instalação de bancos, 

lixeiras e paisagismo.
A segunda etapa foi aprovada 

na última segunda-feira, duran-
te reunião com o Comtur (Con-
selho Municipal de Turismo). A 
proposta foi enviada ao Estado 
e contará com um investimento 
de R$ 200 mil para construir 
um mirante, instalar binóculos 
para apreciação da paisagem, 
fechar um espaço para utilizá-
-lo como área gastronômica e/
ou artesanato, preparo da área 
para estacionamento e instalar 
um painel com informações 
turísticas da cidade.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Diego Miranda, ou-
tro pré-projeto aprovado pelo 
Comtur e enviado ao Estado, 
mas para 2020, é o de um 
parque de aventura no Bosque 
Municipal. Com investimento 
de R$ 465 mil, provenientes 
do Dadetur (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos), o 
parque contará com atrações 
como rapel, escalada, tirolesa 
e arvorismo.

De acordo com o Estado, 
só receberão recursos do 
Dadetur os municípios que 
atenderem seis critérios, entre 
eles, demonstrar capacidade 
para manter, incrementar ou 
requalificar o fluxo turístico, 

e contribuir para o processo 
de desenvolvimento regional.

Para Miranda, a expectativa 
é de que as obras do Santo Cru-
zeiro iniciem até fevereiro, já 
que a previsão de chegada do 
recurso é para este ano. “Esta-
mos aguardando para assinar 
o convênio da primeira etapa, 
que provavelmente será feito 
semana que vem. Depois que 
assinarmos, eles permitem que 
façamos o processo licitatório, 
que demora aproximadamente 
uns três meses”, explicou.

Em paralelo aos projetos, Mi-
randa destacou a criação da As-
sociação Picos da Mantiqueira, 
uma associação da sociedade 
civil composta por membros 
de Cruzeiro e Lavrinhas. “Ela 
tem por finalidade administrar 
tudo isso que a Prefeitura está 
fazendo para o turismo, por 
exemplo, no serviço de arvo-
rismo no bosque, nossa ideia 
é entregar e depois terceirizar 
para que uma associação sem 
fins lucrativos possa adminis-
trar e fazer a manutenção”.

Miranda ressaltou que se 
a terceirização for realiza-
da para uma associação, o 
procedimento será realizado 
seguindo o marco regulatório 
de convênios que prevê um 
chamamento público. “Aí a 
gente promove e as associa-

ções podem se inscrever desde 
que tenham esse objeto. Eles 
entram, fazem as melhorias, 
cobram um ‘ingressinho’ (sic) 
e exploram o local”.

Videomonitoramento – 
Segundo o secretário, há 

uma empresa concluindo 
um estudo de viabilidade do 
município para definir, além 
do Santo Cruzeiro, os pontos 
que receberão câmeras de 
monitoramento. “A instala-
ção de câmeras será feita 

pela Prefeitura, e o MIT vai 
comprar os equipamentos. 
Será um trabalho único que 
vai englobar toda a cidade, 
entradas, saídas, Centro, pra-
ças. Provavelmente virá uma 
emenda só para esse fim”.

Letícia Noda
Guaratinguetá

A Subprefeitura de Moreira 
Cesar, em Pindamonhangaba, 
está realizando obras de limi-
tação de espaço na estrada 

municipal João Marcondes 
dos Santos, a Estrada da Sa-
pucaia. Caminhões de grande 
porte não poderão desviar 
do pedágio pelo trecho. O 
serviço será implantado em 
outras estradas municipais.

De acordo com a Prefeitura, 
o acesso de caminhões de ou-
tras cidades que utilizam as 
estradas vicinais para cortar 
o pedágio estão impactando a 
conservação da estrutura de 
vias e pontes do município.

As restrições, regulamen-
tadas por placas de trânsito, 
foram implantadas na Estra-
da da Sapucaia, na última ter-
ça-feira. Os outros pontos que 
receberão a mesma limitação 
ainda não foram divulgados.

O motorista que descum-
prir a medida cometerá uma 
infração de trânsito passível 
a advertências do departa-
mento Municipal de Trânsito, 
responsável pela fiscalização 
dos locais. “A medida discipli-

na o tráfego de caminhões 
pesados e atinge somente 
os caminhões de grande 
porte de outros municípios”, 
destacou o secretário de Se-
gurança Pública, José Sodário 
Viana.
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Prefeitura de Ubatuba anuncia obra de 
pavimentação orçada em R$ 20 milhões  
Ação atende antiga reivindicação de moradores e turistas na cidade; Delcio Sato tenta conquistar novos 
recursos governamentais e espera chegar a duzentos pontos com melhorias dentro do orçamento

Da Redação
Ubatuba

Contando com um recurso 
federal de R$ 20 milhões, 
a Prefeitura de Ubatuba 
deve iniciar até o fim do 
mês as obras de melhorias 
na pavimentação de 122 
vias. Além dos moradores, 
a iniciativa, que deve am-
pliar para quase duzentos 
pontos, tenta garantir mais 
segurança aos motoristas e 
motociclistas que visitam a 
cidade litorânea.

Desde o início do ano, o 
governo do prefeito Délcio 
Sato (PSD) atua na recupe-
ração das principais ruas e 
avenidas de cinco bairros. 
Com recursos do Governo 
Federal e de emendas par-
lamentares de quase R$ 6 
milhões, 24 vias receberam 
melhorias no Estufa 2, Jar-
dim Carolina, Lagoinha, 
Parque Vivamar e Sertão 
da Quina. 

A falta de calçamento 
adequado nestes trechos 
era alvo de reclamações 
de moradores e turistas, 
que há quase uma déca-
da enfrentam transtornos, 
principalmente na época de 
fortes chuvas. 

Para garantir que outros 
pontos recebessem o ser-
viço, a Prefeitura solicitou 
no início do ano um maior 
apoio do Governo Federal. A 
iniciativa surtiu efeito, já que 
o Ubatuba foi contemplada 
recentemente com R$ 20 
milhões para promover me-
lhorias em diversos pontos 
do município, que devem 

ultrapassar a expectativa de 
122 vias atendidas.  

“Conseguimos um investi-
mento de mais de R$ 20 mi-
lhões. Iniciamos o processo 
licitatório e estamos na fase 
de execução, se der tudo 
certo, vamos contemplar 
aproximadamente duzen-
tas ruas com pavimentação 
asfáltica”, frisou o prefeito, 

que destacou também as 
melhorias na iluminação de 
dez praias, com LED, com 
foco na segurança e beleza 
para Ubatuba. “Sem contar 
as obras que vamos entregar 
no aniversário da cidade. Do 
primeiro ao trigésimo dia de 
outubro, nós vamos entregar 
uma obra por dia, executada, 
iniciada ou em andamento. 

Estamos com 31 obras de 
grande porte, além das pa-
vimentações”.

Denominada “Arrumando 
Nossas Ruas”, a primeira 
etapa do programa contem-
plará 18 vias dos bairros 
Estufa 2, Itaguá e Sesmaria. 
De acordo com a secretaria 
de Obras Públicas, somente 
os pontos que não possuem 

condições de serem recupe-
rados pela operação tapa-
-buraco serão beneficiados 
pelo programa, que prioriza 
os trechos mais prejudica-
dos. “Herdamos o muni-
cípio com a malha viária 
totalmente deteriorada, e 
a nossa missão é proporcio-
nar melhores condições às 
vias públicas. Estamos per-
manentemente em busca 
de mais recursos estaduais, 
federais e juntos aos nossos 
deputados parceiros”, expli-
cou Sato. O cronograma dos 
demais bairros que serão 
beneficiados pela ação e a 
expectativa de conclusão do 
serviço não foram revelados 
pelo Executivo. 

Sato destacou que aguar-
da outro investimento junto 
ao Estado para novas ações 
de infraestrutura. “Já temos 
algumas pré-aprovações 
de investimentos, de R$10 
milhões, além também dos 
valores que conquistamos 
nesta semana junto ao 
Dade, de R$ 6 milhões 
aproximadamente, para 
trabalhos na orla da praia, 
a segunda etapa da Maran-
duba, a segunda etapa da 
avenida Iperoig e o mirante 
da Praia Grande”.

Obra de pavimentação nas ruas de Ubatuba; administração municipal garantiu aporte de R$ 20 milhões, com expectativa de 122 vias

Audiência pública discute reforma 
administrativa em cargos de Lorena
Projeção chega a oitenta postos e 35% para efetivos; vereadores questionam medida 

Rafaela Lourenço
Lorena

Após a extinção de 146 
cargos e 82 demissões reali-
zadas no início do mês, a Pre-
feitura de Lorena segue com 
os trâmites de reestruturar 
a administração. O Executi-
vo realizou uma audiência 
pública para apresentar a 
proposta de criação de car-
gos e gratificações. O projeto 
deve ser encaminhado para 
os vereadores nesta semana.

A audiência pública para 
apresentar a proposta de 
reforma administrativa que 
está sendo finalizada pela 
empresa Perfix Consulto-
ria, vencedora da licitação, 
contou com a participação 
popular, dos secretários de 
Negócios Jurídicos e Admi-
nistração, Adriano Aurélio 
dos Santos e Daniel Maler-
ba, respectivamente, e dos 
vereadores, com exceção de 
Washington da Saúde (PPS), 
Bruninho Ribeiro (PPS), 
Fábio Matos (PCdoB) e Wal-
demilson da Silva, o Tão (PR) 
que enviaram as assessorias.

Foram cerca de duas horas 
e meia de apresentação e 
esclarecimentos de dúvidas 
dos parlamentares e mo-
radores. De acordo com o 
secretário de Negócios Ju-
rídicos, Adriano Aurélio dos 
Santos, o diretor da empresa 
Ivan Jacomassi Junior apre-
sentou o projeto, a metodo-
logia, as necessidades de 
criação dos cargos, as linhas 
de direções de chefia, os car-
gos de comissão e os meios 
necessários para a criação 
das funções gratificadas que 
são ocupadas somente por 
servidores efetivos.

A nova proposta prevê a 
criação de oitenta cargos. 
Destes, 35% serão ocupa-
dos por servidores efetivos, 
ou seja, 28 funcionários 
concursados e 52 externos. 
Dos 38 cargos que sobraram 
da extinção da Justiça, 35% 
também serão ocupados por 

cargos efetivos. “Tivemos aí 
uma sensível redução, acho 
que praticamente de um 
terço daquilo que existia. 
Somente o essencial para a 
execução do serviço público 
com qualidade independen-
temente do nosso quadro 
anterior já ser extremamente 
enxuto”, comentou Santos 
sobre a proposta que traz 
apenas 2,4% de servidores 
externos.

Um dos vereadores de opo-
sição, Elcio Vieira Junior, o 
Elcinho (PV), questionou se 
a proposta será um “cheque 
em branco” para o prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido) preencher os cargos 
de acordo com sua própria 
vontade. Jacomassi explicou 
que cada cargo tem os requi-
sitos para ocupação como 
experiência e formação, não 
sendo uma distribuição arbi-

trária. “Cada diretor só está 
sendo criado porque tem o 
departamento, os cargos não 
estarão soltos à deriva. Cada 
posição funcional vai estar 
corretamente mensurada”.

Segundo Santos, a audiên-
cia foi importante para os 
vereadores e a população 
verificarem a idoneidade 
da empresa que fez o diag-
nóstico. “Achei interessante 
porque tivemos uma partici-
pação da população. Recebi 
uma relação da Câmara 
assinada por cerca de 70 
pessoas”, frisou o secretário 
de Negócios Jurídicos.

Para o morador Thiago da 
Silva Ribeiro, que participou 
da reunião, há desvio de 
funções dentro da Prefei-
tura. “Trabalho lá dentro e 
conheço isso de perto. Tem 
jardineiro dirigindo. Pago 
meus impostos em dia e não 

tenho medo de retaliação. 
Fica só um grupinho peque-
no sendo beneficiado”.

Os secretários presentes 
não comentaram o fato. O 
diretor da Perfix explicou 
que não cabe a esta pres-
tação de serviços auditar 
as funções exercidas pelos 
funcionários, e sim anali-
sar os cargos existentes, os 
de possível criação e suas 
exigências. De acordo com 
Santos, dentro da proporção 
de cada secretaria, todas 
serão atingidas por essa 
redução, mas todas terão 
cargos nesta nova estrutura 
organizacional.

A expectativa é de que 
o projeto seja finalizado e 
encaminhado para a Câmara 
ainda nesta semana. O Exe-
cutivo segue otimista para 
conquistar a aprovação da 
maioria dos vereadores.

Da Redação
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
disponibilizou a versão fi-
nal da primeira revisão do 
Plano Municipal Integrado 
de Saneamento Básico. O 
serviço pode ser conferido 
no site do município, uba-
tuba.sp.gov.br.

A medida atende solicita-
ção apresentada na segunda 
audiência pública sobre o 
tema, realizada no último dia 
5, quando foram reveladas 
as contribuições recebidas e 
incorporadas desde o início 
do processo de revisão, em 
maio deste ano.

O secretário de Meio Am-
biente, Guilherme Adolpho, 

lembrou que no texto final, 
foi alterada a forma de tra-
tamento para núcleos ha-
bitacionais isolados e para 
comunidades tradicionais. 
“Está previsto um mecanismo 
dinâmico de desenvolvimen-
to de sistemas alternativos 
para tratamento de água e 
de esgotos sanitários com 
a participação da sociedade 
civil organizada. A criação 
desse mecanismo foi motiva-
da pelas recentes alterações 
nas leis reguladoras de sa-
neamento básico em níveis 
estadual e federal”.

Para finalizar o proces-
so da revisão, a Prefeitura 
aguarda a realização das 
audiências públicas e o rece-
bimento de contribuições por 
e-mail e presenciais.

Sato avança com revisão 
de plano de saneamento 
básico para Ubatuba

O prefeito Fábio Marcondes e a vice Marietta Bartelega; administração passa por reformulação em cargos

Fotos: Divulgação PML
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Atendimento da UPA pode chegar a 450 por dia; prazo para entrega de nova sede é abril de 2020

Codesg dá início à obra de adequações no 
prédio do novo Pronto Socorro de Guará

O prédio que passa agora por obras para receber Pronto Socorro; reforma em ex-delegacia da Polícia Civel tem orçamento de R$ 3 milhões

Fotos: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi assinada a ordem de 
serviço para início das obras 
do novo Pronto Socorro de 
Guaratinguetá. A UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
conta com aporte financeiro 
de R$ 3 milhões, liberados 
pelo Ministério da Saúde 
no fim do ano passado. O 
montante será investido na 
reforma e adequações do 
prédio. A Codesg (Companhia 
de Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá) terá dez meses 
para concluir os serviços.

A unidade funcionará como 
uma UPA nível 3, que de 
acordo com o Ministério da 
Saúde, será preparada para 
realizar 450 atendimentos 
médicos a cada duas horas. O 
custo total das obras será de 
R$3.076.512,88. O novo Pron-
to Socorro será instalado em 
frente à Santa Casa, no prédio 
que era ocupado pelo Plantão 
Policial, 1° Distrito Policial e 
Delegacia da Mulher.

Há vinte dias, o prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva (PSB), confirmou que a 
Codesg assumiria os serviços, 
mesmo estando à frente de 
outros projetos no município. 

O diretor técnico da com-
panhia, Antônio Rodrigues 
Alves, confirmou que está 
sendo montada uma estru-
tura para os funcionários da 
Codesg darem início às obras 
o quanto antes.

“A obra já começou, a partir 
de hoje estamos trabalhando 
aqui. Claro que precisamos fa-
zer licitação de material, mas 
a parte de demolição e que 
não depende de materiais, já 
daremos início”, esclareceu. O 
prazo máximo para conclusão 
das obras é para dez meses, 
mas a meta da Codesg é en-
tregar o projeto em sete.

De acordo com o diretor, 
serão feitas as etapas de 
demolição, inicialmente nos 
próximos 15 dias, melhorias e 
adequações nas partes elétri-
ca e hidráulica e abertura de 
licitações. Além da reforma, 
está prevista melhorias nas 
estruturas do prédio e insta-
lação de elevadores.

Além dos R$ 3 milhões 
liberados para a reforma 
do prédio, o município pode 
passar a receber R$ 500 
mil para custeio dos atendi-
mentos realizados na UPA. 
A previsão é de que as obras 
sejam entregues até abril do 
próximo ano.

Onze cidades são beneficiadas com reconsideração de convênios; Guará garante verba para área rural

Governo Doria encaminha R$ 19,5 milhões 
para obras de estrutura no turismo regional 

Rafaela Lourenço
Região

Após o contingenciamento 
de verbas no turismo, o go-
vernador João Doria assinou 
146 convênios na ordem de 
R$120 milhões para o setor. 
Na região, cidades como Apa-
recida e Ubatuba estão entre 
as beneficiadas, já Guaratin-
guetá conquistou verba para 
pavimentação na área rural.

Para a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) foram 
destinados cerca R$ 19,5 
milhões através do Dadetur 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municí-
pios Turísticos). No total, onze 
cidades foram contempladas, 
Aparecida, Areias, Caraguata-
tuba, Cunha, Jacareí, Monteiro 
Lobato, Paraibuna, Santa 
Branca, Santo Antonio do 
Pinhal, São Luiz do Paraitinga 
e Ubatuba.

A Prefeitura de Ubatuba 
divulgou que, de acordo com 
o Estado, a reconsideração dos 

convênios cancelados por fal-
ta de empenho foi feita graças 
ao descontingenciamento de 
R$ 100 milhões pelo governo 
de São Paulo. O município 
lembra que o esforço da secre-
taria de Turismo em viabilizar 
a execução dos contratos 
cancelados em 2018 resultou 
em 122 convênios aptos para 
a assinatura. “O crescimento 
de 7,7% do turismo paulista é 
o resultado do empenho dos 
municípios na promoção do 
Turismo de São Paulo. É papel 
da Secretaria incrementar, 
manter e requalificar o fluxo 
turístico, e os municípios do 
interior são os nossos prin-
cipais parceiros nesta ação”, 
salientou secretário executivo 
do Turismo, Marcelo Costa.

Com um investimento de 
aproximadamente R$ 230 mil, 
Aparecida, principal destino 
do turismo católico no Brasil, 
com cerca de 13  milhões 
anuais, poderá substituir 
a iluminação pública com 
lâmpadas de LED no Centro e 
principais avenidas. Entre as 

obras, estão as revitalizações 
da rua Benedito Macedo e 
Alameda Chad Gebran com 
R$ 1.053,620 e R$ 461.597, 
respectivamente. O maior 
recurso está na implantação 
do Parque Urbano, no antigo 
Estádio Municipal Vicente de 
Paula Penido, que receberá 
cerca de R$ 990 mil.

Apesar de Guaratinguetá 
não estar na lista de bene-
ficiados destes convênios, 
a secretaria Municipal de 
Turismo voltou da mesma 
reunião com uma verba de 
R$ 1,194 milhão para obras 
na área rural. O valor será 
investido na pavimentação, 
com bloquetes sextavados, 
da estrada das Pedrinhas, 
que faz ligação ao bairro 
Gomeral. Cerca de duzentas 
famílias serão beneficiadas. 
“Dos R$ 3,3 milhões que eram 
para fazer 18 pontos críticos, 
foram liberados apenas um 
terço, então serão seis pontos 
críticos atendidos no local. 
Vamos abrir um processo 
licitatório, o pessoal do Dade 

(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estân-
cias) vai vir acompanhar todo 
o processo para ir liberando 
parte a parte durante a exe-
cução do projeto”, explicou 
o secretário de Turismo João 
Pita (PSB). A expectativa da 
Prefeitura é de que o contrato 
esteja assinado até o final do 
ano, e começar as obras no 
início de 2020.

Ubatuba foi contemplada 
com uma das maiores fatias 
do convênio para a região. 
De acordo com a Prefeitura, 
aproximadamente R$ 6 mi-
lhões serão empenhados na 
segunda etapa da revitalização 
da orla da Maranduba; revita-
lização da avenida Leovigildo 
Dias Vieira, no Itaguá; reca-
peamento de ruas centrais 
do município; segunda etapa 
da reurbanização da avenida 
Iperoig e a construção do 
mirante da Praia Grande com 
praia das Toninhas. “Quando 
foi anunciado o cancelamento 
do encaminhamento dos re-
cursos após a eleição, fizemos 
questão de nos mobilizar para 
que, juntamente ao Codivap, 
pleiteássemos a revisão de 
verbas que já estavam certas. 
Tudo vem no tempo certo e, 
agora, conseguiremos dar con-
tinuidade a projetos e iniciar 
novos”, salientou o prefeito 
Délcio Sato (PSD).Doria, que assinou recondução de verbas para turismo na RMVale

Fotos: Reprodução GESP



21 DE SETEMBRO DE 20198



21 DE SETEMBRO DE 2019 9

A caminho de Aparecida, 
romarias são foco de ação 
contra risco de acidentes

Prefeitura garante que equipamentos visam proteção no trânsito da cidade

Motoristas de Guará circulam 
com novos radares em avenidas

Romeiro na Dutra, cena comum com a aproximação do 12 de Outubro

Marcelo Augusto dos Santos
Região

A pouco menos de um mês 
para o dia de Nossa Senhora 
Aparecida, o número de fiéis 
que fazem a tradicional ro-
maria a pé com destino ao 
Santuário Nacional começa 
a movimentar a rodovia 
Presidente Dutra, que corta 
a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. Com foco neste pú-
blico, a CCR Nova Dutra, 
empresa que administra a 
rodovia, iniciou a campanha 
de segurança para impedir 
o aumento em outro índice, 
o de acidentes e violência.

Segundo a concessionaria, 
vinte mil peregrinos são 
esperados entre a segunda 
quinzena de setembro até 
a segunda quinzena de no-
vembro, período de maior 
movimento.

A CCR deu início ao traba-
lho, realizado todos os anos, 
com orientações de seguran-
ça a peregrinos e motoristas 
que trafegam pela Via Dutra.

Os romeiros são orienta-
dos sobre a forma mais segu-
ra de realizar sua peregrina-
ção, distribuindo panfletos 
com dicas de segurança, 
como o risco caminhar pelo 
acostamento da rodovia.

Os motoristas também 
serão orientados nas praças 
de pedágio sobre a época 
de romarias na Via Dutra. 
Também serão instaladas 
faixas e alertas nos painéis 
de mensagens variáveis da 
rodovia, alertando sobre 
romeiros pelo acostamento.

“A cada ano aumenta o 
número de romarias a pé 
na Dutra, e isso está nos 
preocupando todos os anos. 
O romeiro acredita que o 
acostamento é um local 

seguro para realizar sua pe-
regrinação, mas esquecem 
que estão muito próximos 
à faixa da direita. O acos-
tamento é um local para 
paradas de emergências de 
veículos, e o risco de um 
atropelamento é grande”, 
destacou o gestor de Aten-
dimento da CCR NovaDutra, 
Virgílio Leocádio. “Sem 
contar que a Dutra tem mais 
de mil acessos, entradas e 
saídas de cidades e postos 
de serviços, as travessias de 
trevos e acessos aumentam 
o risco de atropelamentos. 
Não temos como proibir a 
manifestação de fé na rodo-
via, mas há uma necessidade 
urgente da sociedade enten-
der os riscos de caminhar 
pelo acostamento da Via 
Dutra”, frisou.

Dados da CCR revelam 
que, no ano passado, entre 
os meses de janeiro e de-

Trabalho chama atenção para riscos com peregrinos na rodovia no 
período de Festa da Padroeira; CCR registrou duas mortes em 2019

zembro, foram contabiliza-
dos 13 atropelamentos, com 
quatro mortes, um aumento 
de 200% no número de atro-
pelamentos em comparação 
com o mesmo período de 
2017, quando sete acidentes 
foram registrados, dois com 
vítimas fatais.

A preocupação sobre o 
período se reflete nos nú-
meros. Dos 17 acidentes, 10 
aconteceram entre setembro 
e novembro.

Outra rota – Em 2016, a 
secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo criou 
a Rota da Luz, formada 
por estradas secundárias, 
somando 201 quilômetros 
que passam por nove mu-
nicípios, saindo de Mogi das 
Cruzes.

A via é considerado a mais 
segura para as pessoas que 
queiram fazer esse tipo de 
demonstração de fé.

1)    Utilize a Rota da Luz SP, um caminho mais seguro 
para os romeiros;

2)    Caminhe no sentido contrário ao tráfego, em 
fila indiana, o mais distante possível da pista e do 
acostamento;

3)    Só caminhe durante o dia. Evite caminhar à noite 
ou na madrugada;

4)    Use roupas claras e coloridas. Se possível, use 
faixas refletivas. Aumente ao máximo a sua visibilidade 
para os motoristas;

5)    Descanse fora da rodovia. Se houver veículo 
de apoio, estacioná-lo em local seguro, em postos de 
serviços, nunca no acostamento;

6)    Mantenha sua atenção. Rodovia é espaço para 
veículos, não para pedestres;

7)    Se chover, interrompa sua caminhada. Os riscos 
são maiores com pista molhada.

Dicas de segurança e 
orientação para romeiros:

Fotos: Reprodução GESP

Marcelo Augusto dos Santos
Guaratinguetá

Os moradores de Guara-
tinguetá já convivem com 
novos radares em suas prin-
cipais vias de movimento. Os 
locais foram escolhidos atra-
vés de um estudo realizado 
pela secretaria de Segurança 
e Mobilidade Urbana nos 
últimos meses. 

Segundo a Prefeitura, as 
avenidas Ariberto Pereira 
da Cunha, Luiz Carlos da 
Fonseca (Complexo Mario 
Covas) e Juscelino Kubits-
check de Oliveira tiveram os 
equipamentos instalados em 
ambos os lados das pistas, 
objetivando a redução de 
velocidade por parte dos 
condutores, trazendo mais 
segurança a todos que tra-
fegam pelas vias.

Para o início da operação, 
a secretaria espera uma 
avaliação realizada pelo 
Inmetro (Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia), para que seja 
elaborado um relatório final 
para liberação da utilização. 

O entregador de gás Jean 
Luca, de 24 anos, acredita 
que os radares instalados 
não aumentam a segurança 
das vias. “Os locais nor-
malmente não acontecem 
acidentes, e irá fazer o au-
mento de lentidão”.

Motoristas trafegam pela JK, um dos pontos com radares funcionando

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos
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Alunos da rede municipal de 
Piquete comemoram o Dia da Árvore

Da Redação
Piquete

água.  Ações como essa au-
xiliam no aprendizado dos 
nossos alunos, além de ser 
uma excelente iniciativa de 
conscientização” ressaltou 
Ramos.

 O evento teve como ob-
jetivo orientar as crianças 
a importância das árvores 
no presente e futuro da 

população.
 “Essa parceria da empresa 

com o poder público só re-
força o nosso compromisso 
em oferecer água de quali-
dade e um desenvolvimento 
sustentável para a cidade de 
Piquete”, ressaltou Felipe 
Parente, coordenador da 
Águas Piquete 

Empresa de Saneamento da cidade faz palestra sobre o ciclo 
da água e a importância da árvore para nossa sobrevivência

Em comemoração do Dia 
da Árvore, a empresa de 
saneamento Águas Piquete 
promoveu em parceria com 
a escola municipal Profª 
Ricarda Godoy Lopes uma 
ação de conscientização 
sobre a importância da ár-
vore. A ação contou com 
uma palestra, com o tema 
“Ciclo da Água”, ministrada 
pelo supervisor operacional 
da Águas Piquete, Alan Dela 
Libera, e com o plantio de 
sementes junto aos alunos 
do 1º e 5º ano.

Para a diretora da escola, 
Ana Paula Ramos, esta ação 
foi de grande importância 
para as crianças. “Elas gos-
taram, participaram e apren-
deram como plantar árvores 
e como funciona o ciclo da 

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação

TOMADA DE PREÇO n°. 12/19 - Proc. Nº. 478/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 12/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em execução 
de serviços melhoria e ampliação na Iluminação Pública em diversas vias do município 
sendo elas no Bairro da Cruz; Parque das Rodovias e Santo Antônio, com fornecimento de 
material, mão de obra e equipamentos, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo. A Comissão de Licitação, juntamente 
com o apoio técnico e após análise dos documentos apresentados pelos licitantes para o 
cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, decidem que as TERWAN SOLUÇÕES 
EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, WT TECNOLOGIA GESTÃO 
E ENERGIA LTDA EPP, ALFI SERVIÇOS LTDA, RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, 
TECNOLAMP DO BRASIL LAMPADAS E ACESSORIOS LTDA e OTIMITEK ENGENHARIA 
E MANUTENÇÃO EIRELI EPP foram HABILITADAS e a empresa POTENCIAL ELÉTRICOS 
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI foi INABILITADA.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O 
Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2019 PROC. Nº 436/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material para limpeza das piscinas do Complexo Aquático no Centro
Social Urbano – CSU, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LICITA LEX LTDA ME - CNPJ: 30.115.210/0001-96
VENCEDORA DOS TENS: 01, 02, 08.
VALOR TOTAL: R$ 36.168,00 (trinta e seis mil cento sessenta e oito reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  DATA DA ASSINATURA: 18/09/2019
CONTRATADA: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS 
QUÍMICOS LTDA - CNPJ: 03.157.268/0001-20
VENCEDORA DOS TENS: 07.
VALOR TOTAL: R$ 2.287,50 (dois mil duzentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2019 – PROC. 464/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto Contratação de serviços 
para a locação, montagem e desmontagem de brinquedos para a festa do dia das crianças 
realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
por meio deste, na data de 19/09/2019, fazem a juntada da Certidão Positiva com Efeitos 
de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e á Dívida Ativa da União da 
empresa LUCIANO CARLOS ESCOBAR 18765186850, conforme exigido em edital, 
sendo assim HABILITADA. Os autos do processo estão 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.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO HENRIQUE BRUM DE MENEZES BERTOLDO, de nacionalidade brasileira,
profissão ajudante geral, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em São
Paulo-SP, no dia 04 de junho de 1991, residente e domiciliado na Rua Luiz Monteiro
César Miné nº 164, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BERTOLDO NETO
e CLEA MENEZES.
ANA CLARA DE ALMEIDA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de março de 1992, residente e domiciliada na Rua Luiz Monteiro César Miné nº 164,
Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS ALBERTO CARVALHO e ANA MARIA
DE ALMEIDA CARVALHO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  04 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO BENEDITO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
operacional, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
15 de agosto de 1994, residente e domiciliado na Rua Brasilina Moreira dos Santos nº
103, Sônia Maria, Taubaté SP, filho de MARCIA CRISTINA MOREIRA.
LARA OLIVEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Eunápolis-BA, no dia 06 de abril de
1999, residente e domiciliada na Rua Paulo dos Santos nº 78, Shangri-lá,
Pindamonhangaba SP, filha de NELSON BATISTA DE SOUZA e AUREA CRUZ DE
OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  12 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 45 anos de idade, nascido em Águas Belas-PE, no dia 27 de
janeiro de 1974, residente e domiciliado à Rua Fernando Rodrigues Garcia, n° 426,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba-SP, filho de NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA e
IRENE ALVES DE OLIVEIRA.
AURELIA CRISTINA DO CARMO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Senhor do Bonfim-BA, no dia
18 de janeiro de 1977, residente e domiciliada à Rua Fernando Rodrigues Garcia, n°
426, Cidade Jardim, Pindamonhangaba-SP, filha de MANOEL ALMEIDA RIBEIRO e
ISABEL DO CARMO RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  13 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JAIR DE JESUS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Iraquara-BA, no dia 15 de
março de 1993, residente e domiciliado à Avenida Antonio Fernandes, nº 81, Bl. 06 B;
Apto. 402, Viver Melhor, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de FIDELCINO
ROSA DO NASCIMENTO e RAIMUNDA DE JESUS NASCIMENTO.
JAQUELINE SILVA PEIXOTO, de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado civil
solteira, de 25 anos de idade, nascida em Campinas-SP, no dia 15 de agosto de 1994,
residente e domiciliada à Avenida Antonio Fernandes, nº 81, Bl. 06 B; Apto. 402, Viver
Melhor, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filha de RICARDO PEIXOTO e LUCINEIDE
SILVA DE SANTANA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  14 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS HENRIQUE BALBINO CORRÊA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
armazenista, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 10 de abril de 1992, residente e domiciliado à Estrada Cerâmica São
Geraldo, nº 28, Mandú, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ BENEDITO CORRÊA
DA SILVA e ADRIANA ALENCAR BALBINO.
FABIANA MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de
novembro de 1990, residente e domiciliada à Estrada Cerâmica São Geraldo, nº 28,
Mandú, Pindamonhangaba-SP, filha de MAURO BORGES DA SILVA e ANA CELINA
MARQUES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  16 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CONRADO JUAN DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão montador,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
12 de agosto de 1991, residente e domiciliado Rua José Benedito Quirino, nº 243,
Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DA CONCEIÇÃO e MARIA CELIA
FERREIRA DA CONCEIÇÃO.
BRUNIELLE DINIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de agosto de 1989, residente e domiciliada Rua Alberto Torres de Andrade, nº 295,
Residencial Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO DINIZ DA SILVA
e MARIA APARECIDA CLARO CORTEZ DA SILVA. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  16 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS FELIPINI MUSSOLIN, de nacionalidade brasileira, profissão jornalista,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 09 de
dezembro de 1987, residente e domiciliado à Rua Agostinho Ardito, nº 85, São
Benedito, Pindamonhangaba-SP, filho de LUIZ AUGUSTO MUSSOLIN e NEUSA
FELIPINI MUSSOLIN.
BRUNA LOPES GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão analista marketing,
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em São Caetano do Sul-SP, no dia
31 de outubro de 1987, residente e domiciliada à Rua Soldado Roberto Marcondes, nº
412, Jardim Rosely, Pindamonhangaba-SP, filha de INDALECIO LOPES GARCIA
FILHO e SILVANA HESPANHOL LOPES GARCIA. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  16 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO JOSÉ CHIPOLETTI PICCA, de nacionalidade brasileira, profissão médico,
estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de março de 1985, residente e domiciliado à Rua José Norival Machado Monteiro,
nº 70, Chácaras Reunidas, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ WALTER PICCA e
TANIA ELVIRA DO COUTO CHIPOLETTI PICCA.
JULIANA FRANCIELLE MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira,
estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Embu-SP, no dia 12 de junho
de 1986, residente e domiciliada à Rua Sousa Lima, nº  86, Barra Funda, São Paulo-
SP, filha de APARECIDO DE JESUS MARQUES e JULIA DA SILVA MARQUES.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  16 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO ALAN DE MACEDO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pizzaiolo,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de junho de 1994, residente e domiciliado à Rua Múcio Rodopho, nº 45, Araretama.
Pindamonhangaba-SP, filho de ANTONIO DE PADUA PEREIRA e ANA VIRGILINA
DE MACEDO PEREIRA.
ADRIELE FERNANDA ALVARENGA BERTHOUD, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de caixa, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de março de 1994, residente e domiciliada na Av.
Mirabeau Antonio Pini n° 324, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filha de SEBASTIÃO
ADRIANO BERTHOUD e SILVIA ADRIANA ALVARENGA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  16 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
empilhadeiras, estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de março de 1978, residente e domiciliado à Rua
Martins, nº 87, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ ANTONIO ALVES
DE OLIVEIRA e NEUSA DE OLIVEIRA.
HILDA CAETANO FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de julho de
1980, residente e domiciliada à Rua Martins, nº 87, Araretama, Pindamonhangaba-
SP, filha de JORGE CAETANO FRANÇA e FRANCISCA GALVÃO FRANÇA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  17 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLODOALDO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil divorciado, de 45 anos de idade, nascido em Umuarama-
PR, no dia 05 de junho de 1974, residente e domiciliado à Rua Ignácio Henrique
Romeiro, nº 06, Chácara da Galega, Pindamonhangaba-SP, filho de JOÃO ALVES
DOS SANTOS e JORACI ALVES DOS SANTOS.
PRISCILA PETERSEN, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil
solteira, de 34 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia 25 de setembro de
1984, residente e domiciliada à Rua Ignácio Henrique Romeiro, nº 06, Chácara da
Galega, Pindamonhangaba-SP, filha de AMADEU PETERSEN e MARIA APARECIDA
DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  17 de setembro de 2019.
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Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, 
c/2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 

de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
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 + 

ALUGUEL
Pinda – Alugo casa 
– Morumbi – c/2dor-
ms. s/1ste e demais 
dependências. Tr.F: 
99204-3114
Pinda – Alugo casa 
– Mantiqueira – c/1 
dorm. ,  sa la ,  cz . , 
banh., garagem co-
berta. Tr.F: 99664-
4728 
Pinda – Alugo Casa 
Ipê 2 – próx. Caixa 
Econômica – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem.Tr.F: 98179-
0152/99647-4378

Pinda – Alugo casa – 
Vila Rica – c/2dorms., 
sala, coz., banh., á/
serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo Casa 
– Cidade Jardim – 
c/4cômodos. Tr.F: 
99233-7616/99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo quarto 
mobiliado para rapa-
zes – incluso água/
luz – prox. Pça da 
Cascata. Tr.F: 98876-
2142

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 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751
Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
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
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 

c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-

deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833

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
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733

Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Citro-

EDITAL DE LEILÃO 

“PRESENCIAL e ON-LINE”

Ronaldo Milan, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 266, com escritório na Rua. Quatá, n° 733, Vila Olímpia, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia de Securitização, inscrita no CNPJ sob n° 
03.767.538/0001-14, com sede na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Financiamento com Constituição 
de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras Avenças, firmado em 10 de agosto de 2011 em 
São Paulo/SP no qual figura como Fiduciante: a) ANIRIS MARIA DE FRANÇA MOTA GONÇALVES,  brasileira, viúva, do lar, RG: 
24.866.388-4-SSP/SP, CPF: 141.839.158-13, residente e domiciliada nesta cidade, b) FABIO ALVARENGA QUINTINO, militar, 
brasileiro, RG: 020441064-1 Ministério da Defesa-Exército Brasileiro, CPF: 257.003.938-16 e sua esposa RITA DE CÁSSIA FRANÇA 
GONÇALVES QUINTINO, brasileira, do lar, RG: 29.366.287-3-SSP/SP, CPF 251.499.788-76, casados sob o regime da comunhão 
parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77 residentes e domiciliados na cidade de Joinville/SC, c) VALÉRIA MARIA FRANÇA 
GONÇALVES BITTENCOURT, brasileira, vendedora, RG: 24.314.080-0-SSP/SP, CPF: 183.909.688-86, e seu esposo WALDIR 
UCHOAS BITTENCOURT, brasileiro, economista, RG: 24.290.471-3-SSP/SP, CPF: 265.506.548-40, casados sob o regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na cidade de São Paulo/SP, d) ROGÉRIO FRANÇA 
GONÇALVES, brasileiro, solteiro, maior, técnico em química, RG:32.688.149-9-SSP/SP, CPF: 295.692.938-2, residente e domiciliada 
nesta cidade, e) VERONICA FRANÇA GONÇALVES, brasileira, do lar, CNH: 05339214449/Detran/SP, CPF: 323.683.238-05, casada 
com JOSÉ HENRIQUE FERNANDES PINTO, brasileiro, estudante, RG: 33.400.669-SSP/SP, CPF: 276.952.188-80, casados sob o 
regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77 residentes e domiciliados nesta cidade,   levará a PÚBLICO 
LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 03 de outubro de 2019 às 16:00 horas, na Rua Quatá nº 733,  
Vila Olímpia – São Paulo/SP, com lance mínimo igual ou superior a R$ 482.800,06 (quatrocentos e oitenta e dois mil e oitocentos reais e 
seis centavos) o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário. Imóvel: Lorena - SP. Bairro 
Vila do Ipê - Casa com 248,80m², situado na Rua Almancina Betti Canettieri, n° 153, (Lt 14 da Qd 08). Casa n° 02 Área construída de 
248,80m², área do terreno 250,00m², Matrícula 9.906 do Registro de Imóveis de Lorena/SP. Obs.: Ocupada. Desocupação por conta 
do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia  10 de 
outubro 2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 334.526,65 
(trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos). O arrematante pagará no ato o preço total 
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante a escritura de venda 
e compra será lavrada em até 60 dias da data do leilão. Caberá ao arrematante a responsabilidade de contato junto ao Banco Pan para 
as providências da lavratura da escritura, o que também correrá por conta do arrematante. Ficam intimadas as partes e seus cônjuges 
pelo presente edital caso não localizadas ou notificadas para cientificarão pessoal. As demais condições obedecerão ao que regula o 
Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que 
regula a profissão de Leiloeiro Oficial. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso 
de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na 
forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.

Infs.: (11) 3845-5599 - www.milanleiloes.com.br

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROC nº 503/19SUP - GPRO: 7370/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em serviços na prestação de serviços de recarga 
de Oxigênio, Corgon 20 e Acetileno para atender as 
necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, 
que serão prestados nas condições estabelecidas 
no contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento de transcrição.
CONTRATADA: C. A. GONÇALVES DA SILVA & CIA 
LTDA EPP CNPJ: 53.677.498/0001-98
ITENS: 01, 02, 03, 04.
VALOR TOTAL: R$ 1.403,25 (um mil quatrocentos e 
três reais e vinte e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROC nº 506/19SUP - GPRO: 7791/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em serviços de impressão, confecção, montagem 
de carnês de IPTU, ISS e cartas cobrança (auto 
envelopes) das taxas de licença para o exercício 
de 2020, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no contrato e na proposta, os quais 
integram este instrumento de transcrição.
CONTRATADA: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 50.735.505/0001-72 - ITENS: 01, 02, 03
VALOR TOTAL: R$ 16.820,00 (dezesseis mil 
oitocentos e vinte reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 77/2019 PROC. Nº 436/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material para limpeza das 
piscinas do Complexo Aquático no Centro Social 
Urbano – CSU, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ESPECIAL QUÍMICA SERVIÇOS 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.552.251/0001-90
VENCEDORA DOS TENS: 05.
VALOR TOTAL: R$ 34.050,00 (trinta e quatro mil e 
cinquenta reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/19 PROC. Nº 395/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo de 
prótese odontológica para o Centro de Especialidades 
Odontológicas I e II e Estratégias da Saúde da Família, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: A. M. MOLITERNO EPP
CNPJ: 67.403.154/0001-03
VENCEDORA DOS ITENS: 30, 38, 50, 51, 56, 57, 66, 
67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 130, 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, 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, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 
227, 228, 235, 236, 243, 244, 245, 246, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292.
VALOR TOTAL: R$ 48.468,97 (quarenta e oito mil 
quatrocentos sessenta e oito reais noventa e sete 
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019
CONTRATADA: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA 
EIRELI EPP - CNPJ: 06.175.908/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS: 23, 24, 45, 60, 61, 62, 
63, 70, 71, 206, 207, 214, 215, 233, 234, 239, 240, 
282, 283.
VALOR TOTAL: R$ 17.023,64 (dezessete mil vinte e 
três reais sessenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2019 PROC. Nº 402/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material odontológico para o Centro de Especialidades 
Odontológicas I e II e Estratégias da Saúde da Família, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: A. M. MOLITERNO EPP 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: R$ 337.561,24 (trezentos trinta e sete mil quinhentos sessenta e 
um reais vinte e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/19 PROC. Nº 437/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo para o laboratório de Análises Clínicas,
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E
HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.647.935/0001-64
VENCEDORA DOS ITENS: 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.
VALOR TOTAL: R$ 61.797,55 (sessenta e um mil setecentos noventa e sete reais 
cinquenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 08 – Processo nº 4695/19GPRO – PP nº 21/13
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: S H A COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 61.980.272/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo no art. 65, I, “a”, da Lei 8.666/93, fica
acrescido 0,074% (setenta e quatro milésimos por cento), equivalente a R$ 6.199,50 
(seis mil cento noventa e nove reais e cinquenta centavos), ao valor anual do 
contrato, destinados ao acréscimo de cardápios (Anexo IV) próprios aos alunos 
da classe multisseriada no Berçário I, parcial, período da tarde a CMEI Presidente 
Jânio da Silva Quadros, consoante previsto no Anexo.
Cláusula Segunda – A cláusula quinta do contrato passa a vigorara com a seguinte
redação: “- O valor total do presente contrato é de R$ 6.199,50 (seis mil cento 
noventa e nove reais e cinquenta centavos).
Cláusula Quarta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2019 – PROC. 464/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Contratação de 
serviços para a locação, montagem e desmontagem de brinquedos para a festa do 
dia das crianças realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LUCIANO CARLOS ESCOBAR MEI CNPJ: 18.734.001/0001-25
Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
Valor total de: R$ 6.549,00 (seis mil quinhentos quarenta e nove reais).

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
NEY RAIMUNDO HONORATO, natural de Pindamonhangaba SP, solteiro, nascido a
08 de agosto de 1979, ajudante, residente e domiciliado na Rua Benedito Ramos
Moreira nº 102, Cícero Prado, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL
RAIMUNDO HONORATO e de MARIA APARECIDA HONORATO.
LUCIMARA BENTO DA SILVA, natural de Pindamonhangaba SP, divorciada, nascida
a 07 de maio de 1978, do lar, residente e domiciliada na Avenida Luiz Gustavo
Raposo Ramos Mello nº 340, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MARIA
APARECIDA BENTO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROMILSON SERAFIM DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de julho de 1985, residente e domiciliado na Rua Antonio Vieira Marcondes, 249,
Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO DE LIMA SOBRINHO e
TEREZA SERAFIM DE LIMA.
ANA CLÁUDIA APARECIDA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 24 de julho de 1988, residente e domiciliada na Rua Antonio Vieira Marcondes,
249, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de SIDNEI TORRES GONÇALVES
e MARIA APARECIDA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  18 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS LUÍS GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de julho de 1991, residente e domiciliado à Estrada do Kanegae, nº 63, Bom
Sucesso, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ LUIS OLIVEIRA DE JESUS e VERA
LUCIA GOMES DA SILVA.
NATASHA RIBEIRO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
novembro de 1998, residente e domiciliada à Estrada do Kanegae, nº 63, Bom
Sucesso, Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO MARCOS DE LIMA e GENI
APARECIDA RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  18 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão agente
de apoio socioeducativo, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em
Aparecida-SP, no dia 12 de maio de 1983, residente e domiciliado à Rua Nilza
Aparecida Passos Machado, nº 120, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de
BENEDICTO ROSA DOS SANTOS e LAÍDIA SANT'ANA DOS SANTOS.
JESSIKA CAROLINE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de
junho de 1992, residente e domiciliada à Rua Nilza Aparecida Passos Machado, nº
120, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filha de FRANCISCA MARIA DE JESUS.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  18 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KLÉBERSON LUIZ DA SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, profissão controlador
de acesso, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de março de 1995, residente e domiciliado na Rua Marco Antonio
Ferreira nº 39, bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de CLODOMIRO
ALVES DE MELO e VANDERLI DA SILVA MELO.
JAÍNE CAROLINE FERREIRA DA GUIA, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de caixa, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de janeiro de 1997, residente e domiciliada na Rua
Marco Antonio Ferreira nº 39, bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de
LUCIANO MARCONDES DA GUIA e SILVIA HELENA FERREIRA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  19 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL CATARINO DAS DÔRES, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de dezembro de 1988, residente e domiciliado à Rua Marechal Floriano, nº 179,
Jardim Rosely, Pindamonhangaba-SP, filho de FABIO CATARINO DAS DÔRES e
SUELÍ RAMOS MOREIRA.
JÉSSYCA ÉVELIN MEDIAN DA SILVA GUILHERME, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de junho de 1990, residente e domiciliada à Rua
Marechal Floriano, nº 179, Jardim Rosely, Pindamonhangaba-SP, filha de GEZIAEL
GUILHERME e MARTA GOMES DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  20 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURÍCIO GYBSON DE OLIVEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
militar, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Santo André-SP, no dia
25 de novembro de 1996, residente e domiciliado na Rua Dona Carmelita Gama
Romeiro, 281, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filho de MAURÍCIO MARIANO
DE SOUZA e FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA.
CLAUDIA KELLY DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de dentista,
estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de maio de 1980, residente e domiciliada na Rua Dona Carmelita Gama Romeiro,
281, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO APARECIDO CORRÊA DE
PAULA e MARIA AUXILIADORA GOMES DE PAULA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  20 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO ROBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão policial
militar, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em São João de Meriti-RJ,
no dia 06 de maio de 1996, residente e domiciliado à Rua Ana Andrade Vilela, nº 497,
Andrade, Pindamonhangaba-SP, filho de ELENICE CORDEIRO DOS SANTOS.
ANA KECIA ALVES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Fortaleza-CE, no dia 26 de julho de
2000, residente e domiciliada à Rua Ana Andrade Vilela, nº 497, Andrade,
Pindamonhangaba-SP, filha de ANGELICA ALVES DE SOUSA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  20 de setembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WANDERLEI ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro mecânico,
estado civil divorciado, de 68 anos de idade, nascido em Lagoa Branca- Casa
Branca-SP, no dia 10 de novembro de 1950, residente e domiciliado à Rua das
Quaresmeiras, nº 1305, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba-SP,
filho de ANTONIO ALVES e JULIA DELOSPITAL.
ANALICE JÓRIO ÉBOLI, de nacionalidade brasileira, profissão dentista, estado civil
solteira, de 56 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de maio
de 1963, residente e domiciliada à Rua das Quaresmeiras, nº 1305, Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba-SP, filha de HUGO BRAGA ÉBOLI e
BENEDITA PEREIRA JÓRIO ÉBOLI. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  20 de setembro de 2019.
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Praça da Estação é 
palco de mais um 
Estação Blues Rock
Organizador, o radialista Beto Branco espera receber 
cerca de duas mil pessoas para as sete horas de shows

Idealizador de "Estação", Beto Branco espera até duas mil pessoas

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Criança Feliz 
realiza jantar 
beneficente 
em Lorena

Da Redação
Lorena

O Projeto Criança Feliz, 
que atende cerca de 110 
crianças, jovens e adultos de 
bairros com maior índice de 
vulnerabilidade em Lorena, 
realizará a sexta edição do 
Jantar Beneficente, neste 
sábado. A arrecadação será 
revertida para a manutenção 
do projeto e festas do Dia das 
Crianças e Natal. 

Nesta edição, que explo-
rará o tema circo, o jantar, 
além de contar com um 
cardápio variado, terá a 
apresentação de um co-
ral composto pelos  jovens 
atendidos pelos voluntários 
da USP .  

A venda dos ingressos, no 
valor de R$ 38 (cada), está 
sendo feita no Villa Pizzas 
localizado à avenida Dr. Pei-
xoto de Castro; e Frutíssimo 
à rua Dom Bosco, Centro.

O Criança Feliz iniciou os 
trabalhos há 15 anos, com 
um funcionário da USP, e 
hoje são os próprios alunos 
que estão à frente do proje-
to, dando continuidade aos 
atendimentos. 

O evento será realizado no 
Clube Comercial de Lorena, 

Marcelo Augusto dos Santos
Guaratinguetá

O próximo dia 28 será 
marcado pelos riffs e vocais 
altos e de boa qualidade 
em Guaratinguetá. A praça 
Condessa de Frontin, a Praça 
da Estação, recebe o já tra-
dicional Estação Blues Rock, 
das 15h às 22h. O evento é 
realizando pelo quarto ano 
consecutivo pelo empresário 
e radialista Carlos Roberto de 
Oliveira, o Beto Branco.

Esta é a primeira vez que 
o festival não é realizado na 
semana dia 13 de julho, em 
que é comemorado o “Dia 
do Rock”. “Estava desanima-
do em fazer o festival, mas 
várias pessoas entraram em 
contato comigo, querendo 
saber quando seria o evento. 
Então resolvi fazer”, contou 
Beto Branco, idealizador do 
evento que reúne bandas de 
toda região.

Em 2019, as bandas que 
irão apresentar são Hook, 
Old Stock, Crom, Old Sack, 
LoFi, Tublues e JohnnyKing.

O início das apresentações 
está previsto para às 15h e 
o término para às 22h, ho-
rário limite para os shows. 
“O pessoal espera escurecer, 
como sempre, para vir ao 
festival, mas aí, vão perder 
três bandas, porque se che-
garem aqui às 18h30, 19h, 
a terceira banda já vai estar 
saindo do palco”, lembrou o 
radialista, criador também 
do programa Ressonância, 
homônimo das lojas em 
Guaratinguetá e Lorena, em 
que comercializa CDs, DVDs, 
vestuários e outros objetos 
para os amantes do rock e 
blues.

Não será cobrada a entrada 
para quem quiser acompa-
nhar os shows. A organização 
pede apenas a participação 
na campanha de doação de 

um quilo de alimento não 
perecível. Os alimentos serão 
distribuídos a entidades be-
neficentes de Guaratinguetá. 
A expectativa é de que até 
duas mil pessoas participem 
do festival.

Primeiros acordes – A 
proposta de reunir bandas 
na Praça da Estação veio 
após Beto Branco ver uma 
foto que mostrava uma apre-
sentação de músicos de blues 
em New Orleans, Mississippi 
(Estados Unidos). “Vi a foto 
na internet. Era um grupo 
de músicos negros tocando 
em uma estação de trem, um 
palco montado na estação 
mesmo, e a moçada sentada 
no trilho do trem, todo mun-
do se divertindo. Isso ai me 
chamou atenção., aí escrevi 
na internet ‘e se um dia o 
prefeito de Guará deixar eu 
fazer um festival na estação 
de graça, sem custo?’ A res-
posta foi positiva”, contou.

Festipoema tem apresentações da fase final em Pinda
Da Redação
Pindamonhangaba

O final de semana tem mais 
uma opção cultural com a 
realização da 13ª edição 
do Festipoema (Festival de 
Poemas de Pindamonhan-
gaba). O festival conta com 
apresentações e premiação 
dos poemas selecionados 

para a final do evento.
Com apoio da Academia 

Pindamonhangabense de 
Letras, a edição de 2019 
contou com 657 inscritos 
de 25 estados, além de 14 
inscrições de estrangeiros.

O Festipoema tem como 
objetivo fomentar a criação 
poética, valorizar e divulgar 
a poesia, assim como incen-

tivar a arte da interpretação 
da poesia e estimular no 
público o interesse pelas 
manifestações artísticas.

As apresentações serão re-
alizadas no Teatro Galpão, no 
sábado e domingo, às 20h. 
Os ingressos são gratuitos, e 
devem ser retirados no local 
uma hora antes do início do 
evento. Apresentação na edição passada do Festipoema, que volta sábado
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Menina e voluntária do projeto


