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SÉTIMA ARTE
Iniciada na última quin-

ta-feira, a Mostra de Cine-
ma Valeparaibano segue 
até o próximo sábado, 
em Guaratinguetá. Re-
alizada pela secretaria 
de Cultura, a Mostra tem 
como objetivo exibir fil-
mes produzidos no Vale 
do Paraíba e dirigidos por 
profissionais do cinema 
na região. As produções 
são de cineastas oriundos 
das cidades de São José 
dos Campos, Jacareí, La-
goinha e Guaratinguetá. 
Entre os destaques, “A In-
crível História do Homem 
Desalmado (foto)”.
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Um dia após valor saltar de R$ 3,50 para R$ 4,10, Oceano pede novo preço

TUG tem nova tarifa e 
novo pedido de reajuste

Iniciado na última quarta-
-feira, o novo contrato de con-
cessão do transporte público 
de Guaratinguetá já gerou 
polêmica. Vencedora do certa-
me, a empresa Oceano opera a 
malha rodoviária do município 
sozinha. Determinado no edital 
de licitação, a tarifa subiu para 
R$ 4,10. Também de forma 
obrigatória, todos os ônibus 
da nova frota terão acessibi-
lidade. A Comissão Tarifária 
de Guaratinguetá analisa um 
pedido de novo reajuste da 
tarifa do transporte público. 
Após ter subido de R$ 3,50 
para R$ 4,10, existe a possi-
bilidade de nova alta no valor 
da passagem, para R$ 4,26. A 
Oceano havia feito o pedido 
em agosto e reiterou a solici-
tação há duas semanas.

Embarque no principal ponto do TUG, no Centro de Guaratinguetá; cidade passa por polêmica com tarifa

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos

Fotos: Arquivo Atos

O vereador Paulo Vieira, que cobra investigação após ser acusado

Câmara denuncia e-mail 
com ameaças e Vieira 
cobra Notharangeli

O vereador Paulo Vieira 
(PL), de Cruzeiro, voltou ao 
centro de uma polêmica na 
política local. Na semana em 
que esteve fora da cidade, o 
parlamentar foi alvo de uma 
possível fraude na internet, 
ao ter seu nome utilizado 
para repassar uma mensa-

gem eletrônica ameaçando 
os colegas do Legislativo.

Durante a sessão da úl-
tima segunda-feira, Vieira 
pediu a abertura de uma 
investigação policial para 
apurar a fraude.
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Lorena abre licitação de 
R$ 3 milhões para projeto 
do Centro de Eventos

Um projeto anunciado em 
2016 voltou a ser discutido 
em Lorena: a construção de um 
Centro de Eventos Municipal. 
A Prefeitura abriu a licitação 
de aproximadamente R$ 3 
milhões, em ação que recebeu 
oposição de vereadores. Com 
prazo até dezembro de 2020, 
obra será entregue em seis 
meses. Em 2016, a Prefeitura 
recebeu a doação de uma área 
de cerca de 13 mil m² do em-
presário Eugênio Boffi, no bair-
ro Mondesir, terreno próximo 
ao principal acesso da cidade 

pela avenida Dr. Peixoto de 
Castro. A doação foi feita com 
a finalidade, especificada na lei 
aprovada na Câmara, de que o 
espaço seria para a construção 
de um centro de eventos. Com 
um prazo de 24 meses para 
iniciar as obras, o prefeito Fá-
bio Marcondes (sem partido) 
passou pelos vereadores, em 
março, um pedido de prorro-
gação deste prazo, tornando 36 
meses para o início e mantendo 
o prazo máximo de conclusão 
em dezembro de 2020.
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Pinda anuncia 
R$ 4 milhões em 
pavimentação
com Estado

Pindamonhangaba e o Es-
tado celebraram um contrato 
para o financiamento de R$ 4,2 
milhões, que serão destinados 
a obras de pavimentação. O 
Município terá até seis anos 
para quitar o empréstimo 
junto à instituição financeira 
estadual Desenvolve SP. Além 
do prefeito Isael Domingues 
(PR), a cerimônia de assina-
tura contou com o presidente 
da ‘Desenvolve SP’, Nelson de 
Souza, e do deputado estadual 
André do Prado (PL).
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Erica Soler assina convênio 
de R$ 6,5 milhões para 
pavimentar ruas de Potim

A Prefeitura de Potim assi-
nou o convênio de R$ 6,5 mi-
lhões junto à Caixa Econômica 
Federal e abriu licitação para 
iniciar as obras de pavimenta-
ção na cidade. O serviço será 
realizado em duas etapas, e 
beneficiará cerca de dez mil 
moradores. Após a assinatura 
do empréstimo através da linha 
de crédito Finisa (Financiamen-
to à Infraestrutura e ao Sane-
amento), realizada no último 
dia 27, a prefeita Erica Soler 
(PL) lançou o edital de licitação 
para pavimentar seis bairros. 
O trabalho será realizado em 
duas fases de R$ 3,25 milhões. 

A primeira etapa deve ter início 
em novembro, contemplando 
ruas do Jardim Alvorada, todo 
o Jardim Cidade Nova e drena-
gem e pavimentação no CDHU. 
A segunda fase beneficiará os 
moradores do bairro Frei Gal-
vão, Chácara Tropical e Miguel 
Vieira. “Até o final do mês a 
licitação está pronta, e em no-
vembro começamos as obras, 
aí fica novembro, dezembro e 
janeiro. Em janeiro, prestamos 
contas e em fevereiro vem a 
outra parte. Fazemos as obras 
em fevereiro, março, abril e 
maio”, contou Erica.

Ubatuba participa de evento 
reúne lideranças regionais, 
estadual e federal do Turismo

O secretário de Turismo de 
Ubatuba, Potiguara do Lago, 
participou do 1º Seminário 
Investe Turismo, realizado 
pelo Ministério do Turismo 
(MTUR) em parceria com a 
Embratur, Sebrae-SP e gover-
no do Estado de São Paulo. 
O encontro foi realizado na 
última segunda-feira (30), na 
sede da secretaria de Turismo 
do Estado. O objetivo do pro-
grama é acelerar o desenvolvi-
mento, aumentar a qualidade 

e a competitividade em trinta 
rotas turísticas estratégicas 
no País, tendo como foco a 
geração de empregos. Com 
investimento inicial de R$ 200 
milhões, a rota beneficiada 
será composta por municípios 
que integram o Consórcio do 
Litoral Norte, que abrange as 
cidades de Ubatuba, Caragua-
tatuba, Ilhabela, São Sebastião 
e Bertioga, além da capital 
paulista.
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Vito Ardito

Atos e Fatos
“Não troco minha dignidade 
pela minha liberdade".

Márcio Meirelles  Lula, ex-presidente

LULA PRESO!
Os companheiros agora terão que 

gritar: “LULA PRESO”!
Difícil entender que a dignidade é 

um bem maior que a liberdade, vindo 
de um presidiário que assaltou o país.

Perto de 13 bilhões de reais recu-
perados pela Lava-Jato e devolvidos 
aos cofres públicos com a dignidade 
de homens honestos que almejam um 
país mais justo.

Elaborou uma carta, ou, uma 
possível cópia, de próprio punho 
desafiando a Justiça, afirmando que 
não aceita barganhar seus direitos 
para sair da prisão.

O espírito do “acima da lei” que 
o levou à cadeia é o mesmo que in-
centiva a desrespeitar a lei. 

O desemprego no Brasil foi 
causado pelos procuradores e o mal 
que a operação fez à democracia e a 
Justiça são injustificáveis.

Na sua opinião os procuradores 
da Lava-Jato deveriam pedir descul-
pas ao povo brasileiro por colocar na 

prisão um brasileiro íntegro, honesto, 
de mãos limpas.

A sua arrogância é maior que 
a pena que cumpriu e as que irá 
cumprir.

A sua pena deveria ser proporcio-
nal a sua arrogância!

A reclusão parece que serviu para 
confundir os seus conceitos sobre 
dignidade, liberdade, democracia e 
a Justiça. 

Até certo ponto a prisão não lhe 
trouxe benefícios porque não está 
entendendo estes conceitos, ou nunca 
entendeu.

Inspirou-se em Mandela para 
escrever a carta, ou seja, um bilhete, 
em comparação com o libelo do líder 
africano. 

A sua letra melhorou muito, pois 
um seu bilhete dos anos 70 rodou 
na internet, quando havia o raciona-
mento da gasolina, era a uma peça 
literária que só ele entendia. Criou 
uma escrita própria para se comu-
nicar. Não era a língua portuguesa!

Uma lei federal de 2003, sancio-
nada pelo próprio, estabelece que a 
progressão de regime de condenados 
em crimes contra a administração 
pública só deve ocorrer após a “de-
volução do produto ilícito praticado”.

No caso são 2,4 milhões de reais 
atribuídos pelo STJ (Superior Tribunal 
de Justiça). É possível parcelar e é o 
que os Procuradores de Curitiba estão 
analisando.

O regime semiaberto permite que 
o preso deixe a unidade prisional de 
dia para trabalhar ou estudar e retornar 
à noite.

Como a Justiça não oferece local 
para receber o preso é possível que ele 
fique em casa, com a “pulseirinha” no 
tornozelo, restrição ao tipo de visitas 
e seus passos controlados por agentes 
policiais.

Talvez aí more a resistência do 
ex-presidente em cumprir o sistema 
semiaberto, pois não tem ocupação, ou 
seja, não trabalha deste 1975.

Se não bastasse o festival de bes-
teiras patrocinado pelo ex-presidente 
as declarações do ex-procurador-geral 
da República que no auge da Lava-Jato 
se dirigiu ao Supremo Tribunal Fede-
ral para assassinar o ministro Gilmar 
Mendes e posteriormente se matar. 

Atitude de barbárie encontrada 
nos anais da história que levavam os 
homens a resolver suas desavenças 
“olho por olho”.

O procurador-geral e o ministro 
não se bicavam e viviam trocando 
farpas como bêbado e irresponsável 
pelo ministro e o ex-procurador-geral 
se referia ao ministro como dissimu-
lado e perverso. 

Sobre o comportamento dos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal 
nenhuma novidade, pois grande parte 
dos componentes da suprema corte 
não reúne as condições impostas pela 
Constituição Federal: notável saber 
jurídico e conduta ilibada.

Foram indicados para defender 
juridicamente os seus indicadores.

A atualmente Chefe do Alto Co-
missariado da ONU para Direitos 
Humanos, ex-presidente do Chile, 
Michele Bachelet, afirmou: “me dá 
pena pelo Brasil”, quando o presidente 
se referiu de forma desabonadora da 
figura de seu pai morto na ditadura 
chilena.

Como brasileiro não posso e não 
devo ter vergonha de meu país, mas tal 
atitude não impede do mundo olhar o 
país com muito desprezo.

É muito triste! 

"A sua pena deveria ser 
proporcional a sua arrogância!”

Bastidores da Política

Falta 1 ano, 364 dias, se preferir 
contar por semanas, apenas 51 para 
as eleições. Vereadors e postulantes 
que não souberem embarcar no 
'bonde' certo, já que não existirão 
mais coligações partidárias para 
garantir vagas nas futuras Câmaras 
Municipais, 'adiós muchachos...'

Os vereadores de Cachoeira 
Nene do São João, Dimas Barbosa, 
Max Barros, Breno Arraya e Tião do 
Marly, protagonistas dos discursos 
que fixam o subsídio dos parlamen-
tares em 'mil e poucos reais', não 
fizeram o mesmo alarde quando 
acertaram para arquivar o projeto.

Ao vereador de Lorena, Elcio 
Vieira Junior que surtou na sessão 
da semana passada diante dos 16 
colegas que votaram favorável ao 
parecer do Tribunal de Contas, na 
aprovação das contas de 2016 do 
prefeito Fábio Marcondes. Pelo jeito 
faltou 'gardenal'...

João Plenário
Parece que o ‘espírito’ do co-

mediante João Plenário da "Praça é 
Nossa", baixou na Câmara de Pinda, 
na sessão da última segunda-feira, 
quando se discutia a revogação de 
um artigo da Lei Orgânica do Mu-
nicípio, por obra e graça da Mesa 
Administrativa. Se a ideia era deixar 
o público assistente confuso e até o 
redator dos trabalhos à imprensa, a 
meta foi alcançada. Ninguém enten-
deu nada, se era definição de crime 
de responsabilidade e qual seria, se 
do Executivo, do Legislativo ou da 
população... Porém, o festival de 
denominações de ruas e avenidas, 
como sempre, com destaque espe-
cial da sessão, todos entenderam. 
Na verdade, rendeu até política de 
liquidificador. Perguntem ao RR – 
Cebola e Goffi!!!

Continuo ou mudo?
Até a virada do ano, o prefeito 

de Ubatuba, Délcio Sato, deverá 
decidir se permanece no PSD de 
Kassab, se embarca no PSDB de 
Doria ou se faz um meio termo com 
Rodrigo Garcia no DEM. Com os 
investimentos do Estado na cidade, 
Sato está entre a ‘cruz e a espada’ 
quanto ao assédio do governador 
que pretende ser presidente após a 
onda Bolsonaro...

Atropelamento
Os comentários sobre uma even-

tual mudança de partido do prefeito 
Délcio Sato tem movimentado o 
mercado político de Ubatuba, prin-
cipalmente quando se falam em 
PSDB. Disseram que por conta deste 
‘chove e não molha’ - que ameaça o 
comando do ‘ninho tucano’ na cida-
de, o ainda líder do partido, Rogério 
Frediane (e também prefeiturável), 
fica sem consistência para arrumar 
postulantes à Câmara e, consequen-
temente, sua candidatura majoritária 
pode naufragar antes mesmo de 
começar...

Chapa completa
O prefeiturável de Lorena, Rena-

to Marton, descartou a hipótese de 
se reunir com concorrente Sylvio 
Ballerini neste final de semana, com 
a finalidade de tratar assuntos como 

vereança e posicionamento para 
vice-prefeito. Ao contrário do que 
correu na Praça (que Marton teria 
desistido da disputa eleitoral), ele 
promoveu uma série de encontros 
com parceiros e aliados de sua pré-
-candidatura para acertar a legenda 
de PRTB, partido do vice presidente 
Mourão. De acordo com seu grupo 
de apoio, pelo menos duas platafor-
mas partidárias darão suporte aos 
candidatos a vereança que já contam 
com pelo menos seis mulheres para 
cada sigla.

Podemos
Se a ideia em Pinda é formar 

partido forte para garantir vaga na 
futura Câmara, o pessoal que vem 

Silveiras – A Prefeitura, que 
completou a sétima contratação de 
médicos com especialidades esta se-
mana e segue aparelhando o sistema 
de saúde pública com equipamentos 
de imagens e diagnósticos, veículos 
para transporte de pacientes e am-
bulâncias para pronto atendimento. 
Os investimentos na reconstrução 
dos espaços físicos das unidades 
de saúde (como  EFS dos bairros do 
Macaco e Bom Jesus) têm permitido 
melhorias nos serviços, tanto para 
quem busca como para quem ofe-
rece. Somando a estes benefícios, o 
prefeito Guilherme Carvalho deli-
berou a implantação de transporte 
diário para estudantes que cursam 
em outras cidades, incluindo os 
moradores da zona rural. Outra área 
que vem transformado o município 
é a de infraestrutura, com constru-
ção de novas pontes, dois velórios e 
como anunciado, a pavimentação de 
várias ruas com recursos próprio da 
Prefeitura, cerca de R400 mil.

Cachoeira Paulista – O cenário 
político municipal. Na terra de Ed-
son Mota, se a população enfrentava 
um pesadelo para tratar da saúde, 
agora pode ter outro para morrer. 
Tudo porque o prefeitão conseguiu 
criar uma tormenta com a proposta 
de criar uma taxa sobre o serviço de 
velório que, nem Câmara, nem Pre-
feitura, conseguiram explicar para a 
população. Afinal, quem vai pagar 
os R$ 406? No Executivo, garantem 
que é da empresa, mas também não 
contaram qual a despeja recairá 
sobre a família que utilizar o ser-
viço. Mas se nem o futuro da Santa 
Casa, que se tornou um arquivo de 
funcionários da Saúde com números 
bem acima do registrado no hospital, 
a Prefeitura consegue esclarecer, 
imagina o destino ($$$) de quem 
será velado na cidade... Com a pa-
lavra, os nobres vereadores, ou pelo 
menos, os que conseguem abrir a 
boca e emitir opinião, sem pedir a 
bênção ao patrão.

aderindo ao PODEMOS está levan-
do a sério o desafio. Nomes como de 
Rodrigo Godoy, Fernando Frangão, 
Fábio Duarte, Regina do Bazar, 
Vieira Motorista, Juninho Car, Chi-
cão (filho do Felipe César) podem 
ser acrescidos por vários outros 
integrantes do primeiro e segundo 
escalões da Prefeitura. Disseram 
‘nas rodas’ que os vereadores Ma-
grão e Gislene Cardoso podem pedir 
espaço no partido quando abrir a ja-
nela eleitoral, principalmente porque 
da sigla poderá sair a indicação do 
próximo vice de Isael Domingues... 
ou selar a continuidade com Ricardo 
Piorino, que também está de olho 
no grupo...

E vem o Vitão!!!
Para quem apostou que o ex-

-prefeito de Pinda, Vito Ardito, iria 
passar batido na eleição do ano que 
vem, perdeu. Seu provável retorno 
ao MDB (par-
tido que já per-
tenceu há anos) 
foi comemorado 
no gabinete do 
deputado Antô-
nio Caruso, em 
São Paulo, com 
repercussão em 
Brasí l ia pelo 
grupo do federal Baleia Rossi - para 
tristeza de tucano Rafael Goffi, que 
achou que disputaria os votos dos 
pindenses sem a sombra do ex-pre-
feito. Vito Ardito deve ser um dos 
destaques no encontro de Caruso e 
Baleia com as lideranças do MDB 
da região, programado para o início 
de novembro, em Lorena.

E por falar em...
...Pindamonhangaba - o ex-pre-

feito João Ribeiro ganhou mais um 
'probleminha' na Justiça como heran-
ça de sua passagem pela Prefeitura de 
Pinda. O Ministério Público ofereceu 
denúncia à Justiça por supostas frau-
des na merenda escolar do município, 
no período de seu governo. Pior que 
na publicidade do fato, pela 'boca 
pequena da cidade', teve gente que-
rendo colar esta denúncia na conta 
de Vito Ardito, ao omitir o nome do 
ex-prefeito em questão...

Atirando em todos...
...para acertar apenas um - O 

vereador Marcelo da Santa Casa, no 
afã de 'acertar seu desafeto' na admi-
nistração de Marcus Soliva, acabou 
disparando contra todos secretários 
municipais, esta semana, na Câmara 
de Guará. O parlamentar quer saber 
através de requerimento quanto tem 
custado cada secretário aos cofres 
públicos. É publico e notório que o 
Santa Casa - agora engrossando as 
fileiras da oposição na Câmara de 
Guará - quer e já pediu a 'cabeça' de 
Arilson Pereira, cunhado do Pilão.

Matemática eleitoral
Pelo andar da carruagem, com 

o fim das coligações para eleger 
vereadores, o que não vão faltar na 
eleição do no que vem em Guará se-
rão partidos sem ‘ponta de lança’, ou 
seja, ‘sem um candidato a prefeito 
para chamar de seu’. Numa leitura 
geral, o pré-candidato Junior Filippo 
(PSD) está trabalhando a composi-
ção de apenas dois partidos; Argus 
Ranieri, além do MDB e PTB, tem 

Renado em reunião com grupo de apoio

aliados para agregar um terceira si-
gla. Já os aliados do prefeito Marcus 
Soliva, em sua reeleição, pretendem 
formar um ‘grupão’ com mais dois 
partidos satélites - para acomodar os 
pretendentes à Câmara. Se é fato a 
existência de 32 partidos registrados 
do TSE, basta fazer as contas para 
saber a quantidades de siglas ociosas 
no mercado eleitoral, mesmo consi-
derando mais duas ou três candida-
turas majoritárias sem expressões 
na Terra de Frei Galvão!!!

Inclusão
Buscando garantir que a popula-

ção de baixa renda de Lorena tenha 
um local adequado para se exer-
citar, o prefeito Fábio Marcondes 
reinaugurará na próxima terça-feira 
a academia de musculação do CSU 
(Centro Social Urbano). Com um 
investimento municipal de quase 
R$ 170 mil, o local foi reformado 
e recebeu diversos novos aparelhos 
de ginástica. A atitude de Marcondes 
foi elogiada pelos frequentadores 
do CSU e ‘engolida de atravessado’ 
pela oposição, por temer a reper-
cussão destas obras na disputa pela 
sucessão.

Vergonha nacional
Após a exibição de uma matéria 

no ‘Jornal da Band’ na última se-
mana, a Câmara de Canas tornou-se 
exemplo nacional de inércia parla-
mentar, falta de criatividade e de 
projetos. Para piorar, o presidente 
Lucimar do Amaral (PSD) e seus 
colegas aparecem na reportagem re-
velando que durante esta legislatura 
não apresentaram sequer um projeto, 
se concentrando apenas em receber 
seus subsídios. Para aumentar ainda 
mais a indignação popular, Lucimar, 
que é irmão do prefeito Lucemir do 
Amaral, não conseguiu lembrar ne-
nhum projeto de sua autoria durante 
seus cinco mandatos. No crivo dos 
eleitores, o Legislativo de Canas é o 
‘retrato’ de muitas outras Câmaras, 
onde ‘a essência é a mesma, só mu-
dam as moscas’...

Saia justa
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que o presidente Mario Notha-
rangeli está vivendo dias de horrores 
na Câmara Municipal com a 'chuva' 
de ameaças enviadas aos vereadores 
através de e-mail's anônimos. Com 
Paulo Vieira saindo da lista de pro-
vável suspeito a posição de inqui-
ridor - pressionando a presidência 
da Casa para que abra uma ampla 
investigação ao encalço do autor das 
mensagens, as coisas devem piorar 
nos próximos dias. O homem que 
manda quer saber...

Temporada de caça aos votos
Comenta-se pelos 'quatro can-

tos'  de Cruzeiro que o ex-vereador 
Marco Aurélio está em busca que 

aliados para a 
eleição do ano 
que vem. Dis-
seram que sua 
meta é dispu-
tar a Prefeitura 
apoiado por um 
grupo de postu-
lantes à Câmara, 
que saiba defen-

der projetos. Pergutem ao Rafael 
Rodrigues!!!

Marco Aurélio
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Autor de correspondência endereçadas aos parlamentares teria 
tentado se passar por vereador do PL; presidente pressionado

Vereadores denunciam e-mail 
com ameaças e Paulo Vieira 
cobra investigação da Câmara

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O vereador Paulo Vieira 
(PL), de Cruzeiro, voltou 
a estar no centro de uma 
polêmica na política local. 
Na semana em que esteve 
fora da cidade, o parlamen-
tar foi alvo de uma possível 
fraude na internet, ao ter 
seu nome utilizado para 
repassar uma mensagem 
eletrônica ameaçando os 
colegas do Legislativo.

Durante a sessão da úl-
tima segunda-feira, Vieira 
pediu a abertura de uma 
investigação policial para 
apurar a fraude. Ele disse 
que recebeu, na semana 
retrasada, uma ligação do 

vereador Charles Fernandes 
(PR), afirmando que os par-
lamentares teriam recebido 
um e-mail, com o nome de 
“Paulo Rodrigues”. “Na ver-
dade, alguns vereadores, tal-
vez a maioria, teria recebido 
esse e-mail de uma pessoa 
chamada Paulo Rodrigues, 
fazendo algumas ameaças. 
Não se sabe se a pessoa 
queria se passar ou não 
pelo Paulo Vieira, isso será 
apurado no futuro”, contou 
o presidente da Câmara, 
Mário Notharangeli (SD).

Paulo Vieira cobrou de 
Notharangeli uma ação 
do Legislativo frente às 
forças policiais, inclusive, 
cobrando a atuação da Po-
lícia Federal, responsável 
pela investigação de cri-

mes cibernéticos. “O certo 
é que esse e-mail circulou 
nessa Casa, e estou reque-
rendo ao senhor que faça 
imediatamente um boletim 
de ocorrência, em nome da 
Casa, já que está envolvido 
um parlamentar e a estru-
tura da Casa”, frisou Vieira 
durante a sessão.

Apesar de o conteúdo da 
mensagem não ser divul-
gado, fontes da Câmara 
afirmam que se trata de um 
e-mail ameaçando os verea-
dores a votarem um projeto 
de redução de salários. No 
Legislativo, também foi 
questionada a possibilidade 
da ligação da mensagem 
com a cobrança do projeto 
de reestruturação de cargos, 
que poderia acarretar em 

demissão de funcionários 
de comissão. 

Vieira não deixou claro 
quem seria o autor da frau-
de, mas deu a entender que 
tem um suspeito. “Muito 
provável que isso tenha saí-
do de dentro da Casa. Temos 
suspeitas de quem fez isso. 
Acho bom quebrarmos os 
sigilos, e assim que o inqué-
rito começar, irei declinar a 
polícia o nome de quem eu 
suspeito para que as provi-
dências sejam tomadas”. 

Outra queixa levantada 
pelo vereador durante a 
sessão é de que dentro da 
Câmara algum servidor ou 
até mesmo um vereador, 
teria dito que Vieira teria 
praticado quebra de decoro 
ao enviar o e-mail.

Fotos: Arquivo Atos

O vereador Paulo Vieira, que cobra investigação após ser acusado

Passagem tem novo valor de R$ 4,10 desde a última quarta-feira; empresa tem trinta dias para pagar outorga de R$ 2 milhões

Novo contrato do transporte público de Guará tem 
aumento de 17% na tarifa e nova frota em circulação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Iniciado na última quar-
ta-feira, o novo contrato de 
concessão do transporte 
público de Guaratinguetá já 
gerou polêmica. Vencedora 
do certame, a empresa Oce-
ano opera a malha rodovi-
ária do município sozinha. 
Determinado no edital de 
licitação, a tarifa subiu 
para R$ 4,10. Também de 
forma obrigatória, todos os 
ônibus da nova frota terão 
acessibilidade.

Outra obrigação firmada 
no contrato é a idade dos ve-
ículos, que terão no máximo 
oito anos de vida útil e seis 
de média. A outorga, fixada 
em R$ 2 milhões, deverá ser 
paga pela empresa em até 
trinta dias após o início das 
operações. O contrato tem 
duração de 15 anos.

A secretaria de Mobili-
dade Urbana fiscaliza os 
ônibus que já estão em 
circulação no município. O 
restante da frota também 
passará por inspeção, de 
acordo com o secretário 
Marco Antônio ‘Major’ de 
Oliveira. 

Segundo o acordo com o 
contrato, duas vans serão 
disponibilizadas de forma 
exclusiva para o transporte 
de passageiros com defici-
ência. “Há tempo estáva-
mos buscando um contrato 
real, ou seja, sempre se fa-
lava em contrato precário. 
Fiscalizações não podiam 
ser feitas em 100%, e com 
isso, tudo formalizado, no 
novo edital, principalmen-
te a questão de fiscalização 
e acompanhamento”, afir-
mou o secretário. “Será 
necessária a participação 
efetiva da comunidade”, 
enfatizou Major, ao de-
talhar a fiscalização do 
funcionamento dos ônibus 
no novo contrato.

Os horários, itinerários e 
até velocidade média dos 
ônibus serão acompanhadas 
pela secretaria através das 
câmeras do COI (Centro 
de Operações Integradas). 
Quaisquer falhas mecânicas 
ou atrasos nas linhas serão 
apontadas pelo setor, segun-
do o secretário.

“Os agentes de trânsito 
também se deslocarão todos 

os dias para verificação 
desses quesitos”.

Após a assinatura da or-
dem de serviço, nesta quar-
ta-feira, a Oceano terá um 
prazo para quitar a outorga 
de R$ 2 milhões. “Assinando 
essa ordem, a empresa, na 
prática, pode assumir os 
serviços. A partir da assi-
natura, a empresa tem até 
trinta dias para efetuar o 
pagamento dessa outorga”, 
descreveu o secretário.

A Prefeitura revelou que 
o valor pago pela empresa 
será investido na constru-
ção de abrigos de passagei-
ros ou pontos de ônibus. Na 
cidade, não são poucos os 
pontos de ônibus sem co-
bertura, onde os passagei-
ros aguardam o embarque 
sob sol forte ou chuva.

Não houve alteração no 
número de linhas da malha 
rodoviária do município.Os 
horários feitos pelas empre-
sas São José e Oceano não 
foram alterados. Todas as 
mudanças confirmadas pela 
Prefeitura já têm efeito.

Fotos:Letícia Noda

Um dia após assumir, Oceano solicita novo 
reajuste da passagem em Guará para R$ 4,26
Pedido após tarifa subir para R$ 4,10 é analisado pela Prefeitura; empresa ameaça ir à Justiça por preço

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Comissão Tarifária de 
Guaratinguetá analisa um 
pedido de novo reajuste da 
tarifa do transporte público. 
Após ter subido de R$3,50 
para R$ 4,10, existe a pos-
sibilidade de nova alta no 
valor da passagem, para 
R$4,26. A empresa Oceano 
havia feito o pedido em 
agosto e reiterou a solicita-
ção há duas semanas. 

O novo contrato entre a 
Prefeitura de Guaratingue-
tá e a empresa Rodoviária 
Oceano teve início no último 
dia 2, já com preço reajus-
tado no valor da tarifa. Um 
dia depois, o secretário 
de Mobilidade Urbana de 
Guaratinguetá, Marco An-
tônio ‘Major’ de Oliveira, 
confirmou em entrevista ao 
Jornal Atos que o Executivo 

estuda o pedido da empresa.
Segundo o secretário, foi 

feita uma solicitação inicial 
pela empresa, para reajus-
te entre julho e agosto. A 
proposta foi negada pela 
Prefeitura na época. Quinze 
dias atrás a empresa Oceano 
reiterou o pedido à Comis-
são Tarifária, composta por 
representantes das secreta-
rias de Mobilidade Urbana, 
Fazenda e Administração, so-
licitando reajuste de R$4,10 
para R$ 4,26. 

“O valor de R$ 4,10 é uma 
previsão desde o início do 
edital de licitação. Nele foi 
colocada toda a questão do 
ano da frota, investimento, 
tudo foi referente a essa pas-
sagem para R$ 4,10. Ontem 
(terça-feira), houve o início 
do contrato e a passagem foi 
reajustada. Considerando 
que no próprio edital consta 
a data-base de reajuste para 
agosto de cada ano, então, 

em agosto, a responsável 
da empresa pleiteou um re-
ajuste referente ao valor da 
passagem. A pretensão era 
para elevar de R$ 4,10 para 
R$4,26”, destacou.

Oliveira foi indagado sobre 
o pedido reiterado pela Ocea-
no há duas semanas. “Devido 
a reiteração por parte da em-
presa, estamos consultando o 
setor jurídico a respeito. Após 
a análise jurídica, retorna para 
a comissão e poderemos veri-
ficar a questão. De início não 
verificamos a possibilidade do 
reajuste para R$4,26, estamos 
aguardando o parecer jurídico 
para, posteriormente, reali-
zarmos nova reunião para se 
chegar numa decisão”.

De acordo com o secre-
tário, entre os argumentos 
apresentados pela empresa, 
para o novo reajuste está o 
aumento no preço do diesel. 
Não há um prazo para decisão 
da Comissão Tarifária.

Outro lado – O diretor 
responsável pelas operações 
da concessionária, Daniel 
Adbdalla, atendeu o Jornal 
Atos e afirmou que a empresa 
alertou a Prefeitura sobre 
o edital. Segundo Abdalla, 
a empresa cumpriu e está 
cumprindo com o edital publi-
cado pelo Executivo. “A gente 
avisou a Prefeitura. Os inves-
timentos que você colocou no 
edital estão subdimensiona-
dos, não vai contemplar frota 
nova, você deveria priorizar 
frota nova. Alertamos sobre 
isso. Para nós, seria muito 

melhor operar com frota 
nova, mas a tarifa tem que 
remunerar a frota nova”.

Abdalla entende que os 
R$4,26 são condizentes 
com o cenário atual da 
empresa. Questionado so-
bre uma possível rejeição, 
o engenheiro respondeu. 
“A gente vai denunciar na 
Justiça, está havendo um 
descumprimento contra-
tual, então vamos buscar 
nas vias legais. Se esgotou 
as vias administrativas e a 
Prefeitura negou, só cabe a 
via judicial”, concluiu.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Ônibus da nova frota da Oceano, que passou a circular na cidade na última quarta-feira; novo contrato garantiu reajuste para R$ 4,10 na tarifa
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Lorena inaugura 
academia do CSU 
após obra orçada 
em R$ 170 mil

Espaço de 13 mil m² concentrará festividades do calendário cultural; vereadores questionam projeto

Prefeitura de Lorena abre licitação de 
R$ 3 milhões para Centro de Eventos

Rafaela Lourenço
Lorena

Um projeto anunciado em 
2016 voltou a ser discutido 
em Lorena: a construção de 
um Centro de Eventos Mu-
nicipal. A Prefeitura abriu a 
licitação de aproximadamente 
R$ 3 milhões, em ação que 
recebeu oposição de verea-
dores que alegam que não 
há necessidade para espaço. 
Com prazo até dezembro de 
2020, obra será entregue em 
seis meses.

Em 2016, a Prefeitura rece-
beu a doação de uma área de 
aproximadamente 13 mil m² 
do empresário Eugênio Boffi, 
situada no bairro Mondesir, 
terreno próximo ao principal 
acesso da cidade pela aveni-
da Dr. Peixoto de Castro. A 
doação foi realizada com a 
finalidade, especificada na lei 

aprovada na Câmara, de que 
o espaço seria para a constru-
ção de um centro de eventos.

Com um prazo de 24 me-
ses para iniciar as obras, o 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) passou pelos 
vereadores, em março, um 
pedido de prorrogação deste 
prazo, tornando 36 meses 
para o início e mantendo o 
prazo máximo de conclusão 
em dezembro de 2020. Para 
isso foi aberta uma licitação 
no valor de R$ 3.391,608,70 
para que a empresa vencedo-
ra do certame inicie as obras 
o quanto antes.

De acordo com o secretário 
de Obras e Planejamento Ur-
bano, Marcos Anjos, o projeto 
arquitetônico contempla a 
edificação, áreas verdes, deck, 
parque e estacionamento. 
Dentro da estrutura, será 
construída uma marquise 

triangular de 4,5 m de altura 
e 1.030 m² de área vazada. O 
espaço contará também com 
um deck de madeira plástica 
de 875 m², que avançará sob 
a lagoa existente no terreno 
e terá um palco rebaixado, 
usado como arena para teatro 
e exposições ao ar livre.

Serão construídos depósi-
tos, sanitários femininos e 
masculinos com oito baias 
cada, banheiro para cadeiran-
tes, casa para o caseiro e um 
estacionamento pavimentado 
de 2,5 mil m² com noventa 
vagas, distribuídas em 68 
comuns, 4 para deficientes 
físicos e 18 para idosos.

Ainda para atender a mobi-
lidade urbana, serão quatro 
bicicletários e 15 vagas para 
motos, todas com acesso di-
reto para a área da marquise. 
O espaço contará com 2,5 
mil m² de paisagismo em 

pisograma e um gramado de 
1.540 m² no restante da área.

Segundo o secretário de 
Negócios Jurídicos, Adriano 
Aurélio dos Santos, a área foi 
doada com encargos, ou seja, 
uma finalidade específica e 
avaliada em R$ 5 milhões. Se 
o centro de eventos não for 
construído, o Município perde 
o terreno. “Temos até o dia 31 
de dezembro para construí-lo, 
se não construir perdemos a 
área. Quando você recebe um 
área com obrigação isso tem 
que ser passado pela Câmara 
e eles aprovaram a doação 
neste termos”, explicou.

O secretário de Obras e 
Planejamento Urbano frisou 
que o espaço será utilizado 
exclusivamente para eventos 
e festividades clássicas, cultu-
rais e religiosas. “Vai receber 
muito bem a população de 
Lorena. Se considerarmos três 

pessoas por metro quadrado, 
seriam três mil pessoas só na 
área coberta. 

O projeto ficou muito lindo”, 
salientou Anjos. A licitação 
segue aberta e a previsão 
para conclusão das obras é 
de seis meses. 

Polêmica – A proposta para 
a construção do Centro de 
Eventos Municipal foi ligada 
ao projeto do Executivo para 
a liberação de empréstimo de 
R$ 10 milhões junto ao pro-
grama da Caixa Econômica 
Federal, Finisa (Financiamen-
to à Infraestrutura e ao Sanea-
mento). A situação foi coloca-
da em pauta pelo vereador de 
oposição Élcio Vieira Junior, 
o Elcinho (PV). Contrário ao 
empréstimo junto à Caixa, o 
parlamentar destacou que o 
Centro deveria esperar, já que 
há necessidade de orçamento 
para obras.

O vereador, que chegou a 
chamar o projeto de “salão 
de festas”, foi rebatido por 
Adriano Santos, que reforçou 
que a finalidade da área não 
tem ligação com o orçamento 
solicitado por Marcondes, já 
que o Finisa só pode liberar 
aporte financeiro para ações 
de infraestrutura, como a 
pavimentação.

O secretário frisou que 
há projetos encaminhados 
ao Legislativo justamente 
para arcar com obras como 
de pavimentação, ilumina-
ção pública, construção de 
parques e contenção de 
margem de rios. “A Câmara 
sempre soube que nós de-
veríamos construir o Centro 
de Convenções. O Município 
não pode deixar de construir 
porque é uma obrigação 
através de lei. Não é tão 
simples assim”.

Da Redação 
Lorena

Após trinta dias interdição 
para obras de revitalização e 
modernização, a Prefeitura 
de Lorena inaugura na próxi-
ma terça-feira a academia do 
CSU (Centro Social Urbano). 
Com um investimento de 
aproximadamente R$170 
mil, o espaço recebeu me-
lhorias estruturais e novos 
equipamentos. O valor in-
vestido na reforma foi de 
R$70.845,75, oriundos de 
recursos do tesouro muni-
cipal.

Entre as melhorias, estão 
a troca de vidros quebrados 

das janelas; reconstituição 
do piso de concreto; manu-
tenção do palco principal; 
troca das fechaduras; troca 
dos trincos das janelas; colo-
cação de piso emborrachado; 
pintura interna e externa; 
dois novos espelhos; novas 
luminárias e novas tomadas.

Também foram investidos 
R$ 99.491,59 na aquisição 
de novos aparelhos como 
caneleiras, anilhas, steps, 
bicicleta horizontal ergomé-
trica profissional, suporte 
para anilhas, fitas elásticas 
de tração, cintos protetores 
de coluna, esteiras ergomé-
tricas profissionais, elípticos 
e bicicletas verticais ergomé-

Academia do CSU, que terá nova estrutura a partir desta semana com entrega de novas instalações; investimento bateu os R$ 190 mil na cidade

Fotos: Reprodução PML

tricas profissionais.
A inauguração está mar-

cada para a próxima terça-
-feira, às 17h30. A acade-
mia funcionará a partir da 

próxima quarta-feira, das 7h 
às 11h e das 13h às 20h. Os 
interessados em se matricu-
lar devem ter no mínimo 16 
anos e fazer a carteirinha do 

CSU na recepção do Clube. 
Para fazer a carteirinha 
é necessário apresentar 
uma foto 3×4, cópia do RG, 
comprovante de residência e 

atestado médico com aptidão 
para práticas esportivas e 
com validade de seis me-
ses a partir de sua data de 
emissão.

Projeto lançado por João Doria prevê investimento de R$ 1 bilhão; moradias devem ser entregues em 2021

Programa estadual de habitação beneficia Guará e Potim 

Lucas Barbosa
Regional

Aposta do governador 
João Doria (PSDB) para 
reduzir consideravelmente 
o déficit habitacional no 
Estado, foi lançado na úl-
tima semana o programa 
habitacional “Nossa Casa”, 
que prevê a construção 
de sessenta mil moradias 
populares até 2022. Em 
sua primeira fase, o projeto 
atenderá quatro municípios 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte).

Com a previsão de in-
vestimento de cerca de 
R$ 1 bilhão, o programa 
inicialmente viabilizará a 
construção de 27 mil mo-
radias populares, distribu-
ídas por 133 cidades que 
já possuíam seus projetos 
cadastrados na secretaria 
de Habitação e com seus 
trâmites burocráticos em 
andamento desde o ano pas-
sado através da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo). Além 
de Guaratinguetá e Potim, 
na RMVale encaixam-se 
nesta situação Natividade 
da Serra e Paraibuna.

De acordo com geren-
te  reg iona l  do  CDHU, 

Francisco Assis Vieira, o   
Tchesco, serão investidos 
aproximadamente R$ 33 
milhões na construção 
de 329 moradias na re-
gião. Em contrapartida, 
as prefeituras doarão os 
terrenos que abrigarão 
o s  e m p r e e n d i m e n t o s . 
“Nossa expectativa é que 
em até três meses sejam 
concluídos os processos 
licitatórios para as contra-
tações das empresas que 
serão responsáveis pelas 
obras. Esperamos que as 
casas comecem a serem 
erguidas no inicio do ano 
que vem, e entregues no 
começo de 2021”, expli-
cou Tchesco. Segundo o 
gerente, a previsão é que 
os cadastramentos para as 
famílias interessadas em 
conquistarem o “sonho da 
casa própria” sejam aber-
tos até o fim do primeiro 
semestre de 2020.  

Enquanto Paraibuna terá 
48 moradias populares, 
Natividade da Serra con-
tará com apenas 16. Com 
187 imóveis, Potim é a que 
mais receberá unidades 
na região. De acordo com 
a Prefeitura, elas serão 
construídas no bairro Vista 
Alegre, próximas à avenida 
Miguel Vieira dos Santos. 

As tratativas entre o Potim 
e a CDHU começaram em 
2013, mas avançaram ape-
nas em 2017, já na gestão 
da prefeita Erica Soler (PL).

Poderão concorrer às cha-
ves as famílias que ainda 
não possuem casas próprias 
ou que vivem em áreas 
consideradas de risco pela 
Defesa Civil.

Guaratinguetá, foi contem-
plada com 78 moradias, que 
serão edificadas no Santa 
Luzia. Além de revelar que 
o atual déficit habitacional 
do município é inferior a  
duas mil unidades, uma 
nota oficial da Prefeitura de 
Guaratinguetá explicou que 
as tratativas entre o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) e a esta-
tal começaram no início do 
ano passado.

Segundo o Executivo, se-
rão cadastradas no progra-
ma famílias que possuem 
renda entre 1 e 5 salários 
mínimos.

O governador de São Paulo, João Doria, durante anúncio de programa para habitação popular no estado

Fotos: Divulgação GESP
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Prefeitura investe R$ 10 milhões em obras com orçamento liberado em empréstimo junto à Caixa

Codesg dá início aa trabalho de recuperação 
de trinta ruas e avenidas em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Teve início um mutirão de 
recapeamento asfalto em 
Guaratinguetá, após libe-
ração de recursos através 
do Finisa (Financiamento 
a Infraestrutura e ao Sa-
neamento), programa da 
Caixa Econômica Federal. A 
Codesg (Companhia de De-
senvolvimento) está à frente 
das obras, que tem custo de 
R$10 milhões. O empréstimo 
com a Caixa foi aprovado 
pela Câmara neste ano.

Algumas das principais 
vias do município serão re-
capeadas, como as avenidas 
Presidente Getúlio Vargas, 
Integração, Nossa Senhora 
de Fátima, Fernando José de 

Almeida Mileo, João Rodri-
gues Alckmin e Rui Barbosa 
que, inclusive, teve início dos 
trabalhos na última terça-fei-
ra. A assinatura da ordem 
de serviço foi realizada na 
última segunda-feira, em 
um evento do Executivo em 
alusão aos mil dias de gestão.

Outras vias como a aveni-
da Dr. João Batista Rangel 
de Camargo e a ruas Santa 
Clara, Coronel Tamarindo e 
Dom Bosco também recebe-
ram as primeiras obras de 
recapeamento do município.

Em entrevista coletiva, 
o prefeito Marcus Soliva 
(PSB) falou sobre as obras 
que tiveram início no dia 
seguinte em alguns pontos 
da cidade. “Nunca foram 
pavimentados tantos quilô- Uma das ruas contempladas pelo serviço de recapeamento em Guará; recurso é encaminhado pelo Finisa

Fotos: Divulgação PMG

metros, como fizemos aqui. 
No recape, são trinta ruas, 
200m² de recapeamento. 
Vamos dar uma repaginada 
nas principais vias públicas 
de Guaratinguetá para que a 
cidade tenha mais mobilida-
de urbana”, destacou.

Outras vias importantes 
do município vão receber 
recapeamento nas próxi-
mas semanas. As avenidas 
Padroeira do Brasil, Basf, 
Francisco dos Santos Reis 
e Martin Cabral serão con-
templadas, assim como as 
ruas Francisco dos Santos 
Reis, Eufrásio Fernandes, 
Coronel Pires Barbosa, Nove 
de Julho e as proximidades 
das rotatórias do Ícaro e do 
Parque Ecológico Anthero 
dos Santos.

Empréstimo da Caixa garante asfalto para cerca de 
100% da cidade; obras devem iniciar no próximo mês 

Erica Soler assina convênio 
de R$ 6,5 milhões para 
pavimentar ruas de Potim

Rafaela Lourenço
Potim

A Prefeitura de Potim assi-
nou o convênio de R$ 6,5 mi-
lhões junto à Caixa Econômica 
Federal e abriu licitação para 
iniciar as obras de pavimenta-
ção na cidade. O serviço será 
realizado em duas etapas, e 
beneficiará cerca de dez mil 
moradores.

Após a assinatura do em-
préstimo através da linha de 
crédito Finisa (Financiamento 
à Infraestrutura e ao Sanea-
mento), realizada no último 
dia 27, a prefeita Erica Soler 
(PL) lançou o edital de licitação 
para pavimentar seis bairros. 
O trabalho será realizado em 
duas fases de R$ 3,25 milhões.

A primeira etapa deve ter iní-
cio em novembro, contemplan-
do ruas do Jardim Alvorada, 

todo o Jardim Cidade Nova e 
drenagem e pavimentação no 
CDHU. A segunda fase benefi-
ciará os moradores do bairro 
Frei Galvão, Chácara Tropical 
e Miguel Vieira. “Até o final do 
mês a licitação está pronta, e 
em novembro começamos as 
obras, aí fica novembro, de-
zembro e janeiro. Em janeiro, 
prestamos contas e em feverei-
ro vem a outra parte. Fazemos 
as obras em fevereiro, março, 
abril e maio”, contou Erica.

Para ela, a assinatura do 
convênio traz benefícios para 
a população, com cerca de 
100% do município pavimen-
tado, e para a administração, 
que poderá recorrer as TAC’s 
(Termo de Ajuste de Conduta) 
que atingem a Prefeitura com 
multas diárias que chegam 
a R$ 1 mil. “Temos vários 
TAC’s, assinados por prefeitos 
anteriores que deram prazo 

e não pavimentaram. Então 
‘matamos’ (sic) esses proces-
sos e dez mil pessoas vão ser 
beneficiadas diretamente, 
pois em um município que 
tem 24 mil habitantes, 10 mil 
ainda moram em ruas sem 
pavimentação”.

A chefe do Executivo des-
tacou que o Vista Alegre será 
o único bairro de fora do 
projeto, já que as obras de 
drenagem e pavimentação 
estão inclusas na concessão 
da água e esgoto do município. 
A empresa que vencer o certa-
me investirá R$ 2,3 milhões 
em pavimentação do bairro 
e encaminhará R$ 1 milhão 
para a Prefeitura investir em 
infraestrutura.

Suspensão – Desde o início 
de setembro, a Prefeitura 
aguarda a apuração dos apon-
tamentos feitos ao Tribunal de 
Contas que levaram a suspen-

A prefeita Erica Soler, que garantiu empréstimo de R$ 6,5 milhões junto à Caixa Economica Federal

Fotos: Reprodução PMP

são do processo licitatório. O 
certame contou com seis em-
presas interessadas no serviço 
e uma delas apresentou três 
recursos. Entre eles, o prazo de 
resposta por parte da Prefeitu-
ra aos questionamentos sobre 
a visita técnica que ao invés de 
ser até o dia da fiscalização, 
no edital consta até cinco dias 
antes. “Tenho cinco dias para 
responder eles (sic). Se me 
perguntam antes do dia da 
licitação, vai estar respondido, 

mas se me perguntarem no 
dia da licitação, como é que 
vou responder? Não tenho 
uma equipe técnica para res-
ponder os questionamentos 
no mesmo dia, sem tempo 
hábil, não existe isso”, frisou 
a prefeita.

O outro apontamento feito 
pelo Ministério Público é 
sobre a captação de água 
superficial na cidade. “Vimos 
que a água pode ser captada 
por poços desde que seja tra-

tada, aí eles querem que eu 
tenha um laudo sobre isso, e 
já estamos providenciando”, 
salientou.

Apesar do TC utilizar até 
sessenta dias para concluir 
essas análises, a Prefeitura fez 
o pedido na câmara técnica 
do tribunal solicitando maior 
agilidade no atendimento. A 
expectativa do Município é 
de que no máximo em uma 
semana e meia o imbróglio 
da suspensão seja resolvido.

Com financiamento do governo estadual, Prefeitura 
anuncia mais de R$ 4 milhões em pavimentação em Pinda
Empréstimo deve ser pago em 72 parcelas; licitação para contratação de empresa para obras é prevista para novembro

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba e o Governo 
do Estado celebraram na 
última segunda-feira um 
contrato para o financia-
mento de R$ 4,2 milhões, 
que serão destinados a 
obras de pavimentação. O 
Município terá até seis anos 
para quitar o empréstimo 
junto à instituição finan-
ceira estadual Desenvolve 
SP (Agência de Desenvolvi-
mento Paulista).

Além do prefeito Isael Do-
mingues (PR), a cerimônia 
de assinatura do termo de 
financiamento contou com 
as presenças do presidente 
da ‘Desenvolve SP’, Nelson 
de Souza, e do deputado 
estadual André do Prado 
(PL) no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo.

A celebração do contra-
to foi a última etapa do 
processo de formalização 
do   empréstimo, que teve 
suas tratativas iniciadas no 
primeiro semestre do ano 
passado. Prado auxiliou 
no processo de encami-

nhamento da demanda ao 
Estado.

Além de revelar que o 
acordo estabelece que o 
financiamento deverá ser 

pago em 72 parcelas, a Pre-
feitura explicou que a expec-
tativa é que a abertura do 
processo de licitação, para 
a contratação da empresa 

que será responsável pelas 
obras de pavimentação, 
ocorra no início de no-
vembro. “Queremos o mais 
breve possível iniciar esta 

melhoria em nossa cidade. 
Pinda merece não só a 
operação tapa-buracos, mas 
também o recapeamento 
e o pavimento total, para 
melhorar o piso asfáltico 
e a mobilidade nas vias”, 
ressaltou Isael.

O chefe do Executivo des-
tacou outros avanços no 
setor que foram realizados 
recentemente através de 
recursos municipais. “Já es-
tamos fazendo intervenções, 
como no bairro do Pasin e 
na avenida das Rosas, no 
distrito de Moreira César. 
Esse financiamento estadual 
será fundamental para im-
plementarmos as melhorias 
que planejamos para diver-
sas regiões de nossa cidade”.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
a lista dos bairros que rece-
berão as melhorias na pa-
vimentação, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta 
edição.

O presidente da ‘Desenvolve SP’, Nelson de Souza, o prefeito Isael Domingues e o deputado estadual André do Prado na assinatura do termo
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Três dos quatro equipamentos ainda não têm data para operações; autuações moveis na próxima semana

Sem aferição do Inmetro, radares têm 
atraso no início da fiscalização em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Dos quatro radares eletrôni-
cos de Guaratinguetá, apenas 
um começará a operar nos 
próximos dias. A aferição dos 
equipamentos, por parte do 
Inmetro (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia), ainda não foi feita e, 
devido a isso, vai ocorrer atra-
so no início das fiscalizações 
sobre limite de velocidade em 
vias do município.

Os representantes do In-
metro iriam a Guaratinguetá 
na última quinta-feira, mas, 
de acordo com o secretá-
rio de Mobilidade Urbana e 
Segurança, Marco Antônio 
‘Major’ Oliveira, a aferição 
não foi feita pois os aferidores 
deixaram de ir à cidade e não 
informaram sobre a ausência 
com antecedência.

Três dos quatro radares 
são fixos, sendo que um deles 
ficará na avenida Juscelino 

Kubitscheck, outro na avenida 
Ariberto Pereira da Cunha e o 
terceiro no complexo viário 
Mário Covas. Os dois primei-
ros terão velocidade máxima 
de 50 Km/H e o terceiro de 
60 Km/H. Os radares fixos 
tinham previsão de início de 
fiscalização para a primeira 
ou segunda semanas de ou-
tubro, mas haverá um atraso. 
“Estamos aguardando a afe-
rição por parte do Inmetro, 
lembrando que já foi liberado 
o uso do radar estático, que na 
prática, seria o radar móvel. 
Com isso, já temos condições 
para o fim dessa semana, ou 
começo da próxima semana, 
colocar em operação esse 
radar”, afirmou o secretário. 
“Estamos definindo as locali-
dades, considerando a circu-
lação de veículos e acidentes. 
Futuramente, quando houver 
aferição do Inmetro, teremos 
os radares fixos também”.

O radar estático, citado pelo 
secretário, ficará sob demanda 

Trânsito na avenida JK de Oliveira; Prefeitura de Guaratinguetá espera implantar radares até novembro

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos

da secretaria. Os pontos mais 
críticos com relação a fluxo de 
veículos e número de aciden-
tes, receberão o equipamento. 
A localização será comunicada 
com antecedência pelo setor, 
antes da instalação do equi-
pamento.

O secretário foi indagado 
sobre quais pontos do mu-
nicípio podem receber esse 
radar nos próximos dias. “Ve-
rificamos alguns pontos, como 
por exemplo a rua Xavantes, 
no Pedregulho, avenida Nos-
sa Senhora de Fátima, são 
diversas solicitações quanto 
ao excesso de velocidade. A 
descida da praça São Bento, 
avenida Integração, avenida 
César Zangrandi, esses são 
alguns dos pontos”, revelou.

Os radares fixos já foram 
instalados e estão funcionan-
do em fase de teste. Ainda não 
há autuação de condutores, 
tampouco existe previsão de 
quando as aferições dos equi-
pamentos serão feitas.

Após uma campana, a Po-
lícia Militar prendeu duas 
traficantes de drogas na 
noite da quarta-feira, em 
Guaratinguetá.

De acordo com a PM, in-
formações apontaram que 
uma quadrilha utilizava 
uma casa no bairro Cháca-
ras Agrícolas como ponto 
de venda de entorpecentes. 
A frente do imóvel contava 
com um sistema de câmeras 
que servia para os crimino-
sos monitorarem possíveis 
aproximações policiais.

Averiguando a denúncia, 
uma equipe monitorava a 
frente do imóvel quando 

Duas mulheres são flagradas 
traficando drogas em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

duas suspeitas abriram o 
portão para entregar um ob-
jeto um homem. Ao abordar 
o trio, os PM’s descobriram 
que as mulheres haviam 
entregado uma porção de 
maconha ao usuário.

Na sequência, os agentes 
apreenderam no interior 
do imóvel mais 52 gramas 
de maconha, 74 gramas de 
cocaína e 2 gramas de crack. 
Também foram encontradas 
uma balança de precisão e 
peneiras, utilizadas para o 
preparo das drogas.

As criminosas foram en-
caminhadas à Dise (Delega-
cia de Investigações Sobre 
Entorpecentes) de Guara-
tinguetá, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Um homem foi preso na 
madrugada da última quin-
ta-feira, após assaltar uma 
farmácia no bairro Campo do 
Galvão, em Guaratinguetá.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o criminoso invadiu o 
estabelecimento comercial, na 
avenida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, por volta das 4h. 

Armado com uma faca, ele 
exigiu que uma funcionária 
entregasse o dinheiro do caixa, 
que possuía a quantia de R$ 

Com ajuda do COI, PM prende 
assaltante de farmácia em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

125. Na sequência, o assal-
tante fugiu em uma bicicleta.

Acionada, a Polícia Militar 
verificou imagens de câmeras 
do sistema do COI (Centro 
de Operações Integradas), 
que flagraram o criminoso 
fugindo rumo à região cen-
tral do município. Cerca de 
cinco minutos depois, uma 
viatura conseguiu abordar o 
assaltante.

Após prestar depoimento 
no Distrito Policial de Gua-
ratinguetá, o criminoso foi 
recolhido à Cadeia Pública 
de Lorena.

Além de deter uma adoles-
cente, a Polícia Militar pren-
deu um homem por tráfico 
de drogas, na tarde da última 
quinta-feira, em Aparecida.

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava uma via do 
bairro Santa Luzia, quando se 
deparou com dois homens e 
a menor de idade em atitude 

Polícia Militar apreende cocaína 
e crack em casa de Aparecida

Da Redação
Aparecida

suspeita. Na abordagem, foi 
localizada com o trio uma 
porção de maconha.

Questionado, um dos rapa-
zes revelou que possuía mais 
entorpecentes escondidos em 
sua casa. No imóvel foram 
apreendidas 33 cápsulas de 
cocaína e 21 pedras de crack. 

O trio foi encaminhado ao 
Distrito Policial de Aparecida, 
mas apenas o proprietário do 
imóvel permaneceu preso.

Recém-saído da prisão, um 
jovem de 24 anos foi flagrado 
traficando drogas na última 
quinta-feira, no bairro Vila 
Célia, em Piquete.

Segundo a Polícia Militar, 
uma denúncia anônima reve-
lou que o ex-presidiário estava 
comercializando entorpecentes 
em sua casa, que fica na traves-

Ex-presidiário é preso por 
tráfico de drogas em Piquete

Da Redação
Piquete

sa Santos Dumont.
Ao invadir o imóvel, os PM’s 

surpreenderam o acusado, que 
estava em posse de 29 cápsu-
las de cocaína e oito porções 
de maconha. Também foram 
apreendidos diversos produtos 
utilizados para embalarem as 
drogas.

O criminoso foi preso em 
flagrante por tráfico de drogas 
e recolhido à Cadeia Pública 
de Lorena.

A Polícia Civil de Cruzeiro 
abriu um inquérito para ten-
tar identificar o assassino de 
um jovem de 24 anos, morto 
a pauladas na manhã da últi-
ma sexta-feira, no bairro Vila 
Biondi.

De acordo com a Civil, mo-
radores caminhavam por uma 

Jovem morto à pauladas em Cruzeiro
Da Redação
Cruzeiro

via do bairro, quando se de-
pararam com um corpo caído 
no chão.

Acionada, a Polícia Militar 
foi até o local, onde constatou 
o óbito. A vítima apresentava 
diversos ferimentos na cabeça, 
causados por golpes de madei-
ra. O corpo foi encaminhado 
ao IML (Instituto Médico Le-
gal) de Cruzeiro, onde será 
periciado.

Da Redação
Guaratinguetá

As famílias com alunos de 
toda região, interessados em 
ingressar na rede estadual em 
2020, têm um novo canal para 
realizar suas inscrições. O servi-
ço está sendo feito nas sedes do 
Poupatempo espalhados pelas 
cidades paulistas. Na região, o 
posto de Guaratinguetá realiza 
o serviço.

A ação, parceria com a secre-
taria de Educação do Estado de 
São Paulo, tem como objetivo 
facilitar o processo de quem 
pretende realizar a matrícula 
nas escolas.

Para se inscrever o interes-
sado deve comparecer pessoal-
mente ao posto do Poupatem-
po. A sede de Guaratinguetá 
fica à praça Brito Broca, nº 100, 
no bairro do Pedregulho. É ne-
cessário agendamento prévio 
para o serviço, que deve ser 
feito no portal de atendimento 
poupatempo.sp.gov.br.

No ato da inscrição, o es-
tudante precisa levar RG ou 
certidão de nascimento/casa-

mento e um comprovante de 
endereço. Para menores de 18 
anos é necessário o acompa-
nhamento de um representante 
legal, devidamente identificado.

Concluído o processo, o estu-
dante ou responsável receberá 

um protocolo de atendimento, 
e a partir do dia 28 de novem-
bro, a secretaria Estadual de 
Educação disponibilizará em 
seu site a consulta da relação 
de vagas disponíveis. Para 
efetivação da matrícula, o alu-

no deve comparecer à escola 
acompanhado do represen-
tante legal. 

Todas as informações po-
dem ser consultadas no portal 
da secretaria de Educação,  
educacao.sp.gov.br.

Poupatempo recebe inscrições para 
rede estadual de ensino em 2020

O Poupatempo de Guará que passa receber matrículas da rede estadual; serviço disponível na região

Fotos: Francisco Assis

O PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
está com novas vagas 
abertas na região. Os ser-
viços estão disponíveis nas 
sedes dos serviços e nos 
endereços online.

Em Lorena, o serviço tem 
oportunidades de emprego 
em diversos setores. São 
oferecidas vagas para au-
xiliar administrativo (vaga 
PCD – Pessoa Com Defici-
ência), auxiliar de cozinha, 
auxiliar financeiro, geren-
te comercial, mecânico de 
autos, vendedor interno de 
veículos e vendedora de 
loja infantil.

Os interessados devem 
comparecer ao PAT, que 
fica no Mercado Muni-
cipal, à avenida Capitão 
Messias Ribeiro, n° 211 
no bairro Olaria. O funcio-
namento é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h. 
Outras informações sobre 
o PAT Lorena estão no 
site da Prefeitura, lorena.
sp.gov.br.

PAT tem vagas abertas para 
profissionais de diversas áreas

Da Redação
Região

O posto de Aparecida 
também tem oportunidades 
de emprego, com vagas 
oferecidas para ajudante 
de cozinha, atendente de 
lanchonete e auxiliar de co-
zinha. O serviço fica no Cen-
tro de Apoio ao Turista, à 
avenida Papa João Paulo 2º, 
nº 287, no Centro. Para se 
inscrever, o candidato deve 
levar carteira de trabalho, 
número do PIS, RG, CPF e 
comprovante de residência. 
Mais informações no site 
da Prefeitura de Aparecida, 
aparecida.sp.gov.br.

Em Guaratinguetá as va-
gas são para costureira de 
reparação de roupas, aju-
dante de carga e descarga 
de mercadoria; auxiliar de 
compras; pintor de letrei-
ros; motorista carreteiro; 
borracheiro; armador de 
ferragens na construção 
civil; vendedor interno; 
mecânico de motor diesel 
e vendedor pracista. O PAT 
Guaratinguetá fica à rua 
Prudente de Moraes, nº 10, 
no Centro, e funciona de 
segunda à sexta-feira, das 
11h às 16h30.
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Ação conta com parceria do Estado e planeja levar o programa a outros três núcleos

Programa de regularização fundiária 
beneficia 83 famílias em Cruzeiro

Letícia Noda
Cruzeiro

Os moradores de Cruzeiro 
comemoram um trabalho 
esperado desde 2017. A 
Prefeitura realizou a re-
gularização fundiária dos 
moradores do núcleo ha-
bitacional Vila Clara, no 
bairro Itagaçada. A ação 
é proveniente de um con-
vênio da Prefeitura com a 
secretaria de Habitação do 
Estado de São Paulo, através 
do Programa Cidade Legal. 
Cerca de 83 matrículas in-
dividuais de registro foram 
emitidas gratuitamente na 
última quinta-feira, garan-
tindo às famílias a posse 
legal de suas residências.

O Programa Cidade Legal 

dá aos moradores o poder 
de registrar seus imóveis, 
passá-los para herdeiros 
ou vendê-los, superando 
assim todas as etapas bu-
rocráticas. Além disso, o 
documento garante acesso 
ao mercado formal de crédi-
to, entre outros benefícios.

A cerimônia contou com a 
presença do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (SD) e do 
secretário de Estado da 
Habitação, Flávio Amary. O 
prefeito destacou a forma 
como o atendimento afeta 
na vida dos moradores e no 
planejamento da cidade. “É 
um benefício muito grande, 
tendo em vista que todas es-
sas pessoas, essas famílias, 
até num passado recente, 
não tinham a propriedade, Entrega das escrituras do núcleo habitacional Vila Clara, no Itagaçaba; serviço atendeu 83 famílias

Fotos: Divulgação PMP

o que trazia a elas aquele 
sentimento de insegurança, 
de não terem um título”.

Fonseca lembrou ainda 
que a regularização da 
área trará também bene-
fícios para o crescimento 
do município. “Por ter a 
regularização da região, 
nós conseguiremos investir 
verba pública para aquela 
estrutura como pavimen-
tação, iluminação, postos 
de saúde e mais escolas. O 
município tem a capacidade 
de ter uma legitimidade 
ainda maior por ter a regu-
larização de investir serviço 
público na infraestrutura”.

Os núcleos Bela Vista, 
Pedro Inácio e Sebastião 
Martins devem receber o 
Programa Cidade Legal em 
breve. Segundo o prefeito, 
os projetos já estão em an-
damento e aguardam a for-
mulação de um cronograma 
que será feito em parceria 
com o Estado.

As regularizações fun-
diárias estão nas etapas 
iniciais, e a Prefeitura já 
trabalha para entregar ou-
tras 130 escrituras.

Iniciativa contempla 19 cidades da RMVale; Governo do Estado projeta melhorias em tratamento de água e esgoto

Doria encaminha apoio de R$ 9 milhões para revisão 
de planos de saneamento básico para os municípios

Da Redação
Região

Por meio de um investimen-
to superior a R$ 9 milhões, o 
Governo do Estado firmou na 
última segunda-feira convê-
nios com 243 cidades para 
viabilizar as revisões e atuali-
zações dos Planos Municipais 
de Saneamento Básico. Com o 
objetivo de qualificar os servi-
ços de abastecimento de água 
e tratamento de esgoto em São 
Paulo, a medida beneficiará 19 
municípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte).

Proposta pelo governador 
João Doria (PSDB) e a equipe 
da secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, a iniciativa 
custeará a contratação de em-
presas especializadas em sa-
neamento básico que atuarão 
na revisão e atualização dos 
planos municipais do setor.

De acordo com o Estado, a 
necessidade de melhorias no 
sistema de água e esgoto nos 
municípios selecionados foi 
verificada através de levanta-
mentos do setor de fiscaliza-
ção da Arsesp (Agência Regu-
ladora de Saneamento Básico 
e Energia do Estado de São 
Paulo). Além de Lorena, Pin-
damonhangaba e São José dos 
Campos, foram contempladas 
Bananal, Campos do Jordão, 
Caçapava, Igaratá, Jambeiro, 
Lagoinha, Monteiro Lobato, 

Santo Antônio do Pinhal, São 
Bento do Sapucaí, Redenção 
da Serra, Roseira, Silveiras, 
Santa Branca, Santa Isabel, São 
Luiz do Paraitinga, Taubaté e 
Tremembé.

A expectativa estadual é que 
o trabalho de alteração nos 
Planos de Saneamento Básico 
das cidades da RMVale seja 
concluído em até seis meses. 
“Nosso objetivo é alinhar e pro-
mover o adequado desenvolvi-
mento sustentável das cidades 
e a melhoria da qualidade 
de vida da população. Serão 
avaliados riscos epidemiológi-
cos, ambientais, hidrológicos, 
socioeconômicos e as causas 
das deficiências apontadas 
nos sistemas de água e esgoto, 
além de modernizar os planos 
e torná-los compatíveis com a 
realidade”, explicou o secretá-
rio de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Marcos Penido. 

O diretor-presidente da Ar-
sesp, Hélio Luiz Castro, tam-
bém ressaltou a importância 
da ação “A revisão e a atualiza-
ção desses planos municipais 
estão previstas na lei federal e 
devem ser executadas a cada 
quatro anos, porém algumas 
cidades enfrentam dificuldades 
como a escassez de recursos 
financeiros e acabam tendo 
planos desatualizados. A con-
clusão dos estudos possibilita-
rá que o município avance nos 
serviços públicos de abasteci-
mento de água e esgotamento 
sanitário”.

Fotos: Divulgação PMP

Esgoto a céu aberto no Parque das Rodovias, em Lorena, uma das contempladas pelo Estado em programa de assistência ao saneamento

Prefeitura de Pinda entrega uniforme para 13,6 mil alunos
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba começou, na última 
terça-feira, a distribuição de 
uniformes para estudantes 
da rede municipal de ensino. 
Segundo o cronograma, a 
entrega teve início nos Cmeis 
(Centros Municipais de Educa-
ção Infantil), e nos próximos 
dias segue para as escolas 
municipais.

Cada criança recebeu duas 
camisetas de manga curta, 
uma de manga cumprida, 
uma camiseta regata, uma 
calça cumprida e jaqueta. Os 
meninos, receberam também 
duas bermudas, enquanto 
as meninas, dois shorts-saia. 

Serão beneficiados mais de 
13,6 mil alunos.

Os uniformes são personali-
zados com o brasão da cidade 
na frente e, nas costas, um 
estampado com “Prefeitura 
Municipal Pindamonhangaba” 
e “Secretaria de Educação”.

Claudio Fernandes Bordin 
é pai da Alyce, de 5 anos, es-
tudante do Cmei João Fleury. 
Ele aprovou a iniciativa. “Gos-
tamos muito. Achei o unifor-
me muito bom, de qualidade 
ótima. É a primeira vez que 
uma gestão está fazendo 
tanto pelas crianças. E o que 
também é legal que agora to-
das as crianças estão vestidas 
com as mesmas roupas, então 
elas ficam iguais, até mesmo 
para não ficarem comparando 
roupas e, além disso, quando 

tiver um passeio, estão todas 
identificadas, o que é muito 
bom para a segurança delas”.

O cronograma de distribui-
ção dos uniformes foi definido 
pela secretaria de Educação 
e seguirá por cerca de mais 
duas semanas, iniciando ainda 
nesta semana a distribuição 
para os alunos das escolas 
municipais.

Outras cidades da região 
também fizeram a entrega de 
uniformes escolares em 2019, 
como Cruzeiro, onde a entrega 
foi feita em abril para todas as 
unidades municipais e bene-
ficiou sete mil estudantes da 
rede municipal de ensino. Ca-
choeira Paulista confeccionou 
2.952 camisetas, que foram 
distribuídas em todas as 17 
escolas da cidade, enquanto 
a Prefeitura de Guaratinguetá 
entregou, em março, uni-
formes e kits escolares para 
estudantes de creches, ensino 
infantil, ensino fundamental 
e ensino de jovens e adultos.

Uniformes entregues nesta semana em Pindamonhangaba; ação atende 13,6 mil crianças

Fotos: Divulgação PMP
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Ubatuba participa de evento que reúne lideranças 
regionais, estadual e federal do Turismo
Seminário Investe Turismo conta com atendimento ao Litoral Norte e investimento inicial de R$ 200 milhões

Fotos: Arquivo Atos

Seminário Investe Turismo contou com representação regional; Litoral Norte está entre as rotas turísticas beneficiadas no programa

Da Redação
Ubatuba

O secretário de Turismo de 
Ubatuba, Potiguara do Lago, 
participou do 1º Seminário 
Investe Turismo, realizado 
pelo Ministério do Turismo 
(MTUR) em parceria com a 
Embratur, Sebrae-SP e gover-
no do Estado de São Paulo. 
O encontro foi realizado na 
última segunda-feira (30), na 
sede da secretaria de Turismo 
do Estado. O objetivo do pro-
grama é acelerar o desenvolvi-
mento, aumentar a qualidade 
e a competitividade em trinta 
rotas turísticas estratégicas 
no País, tendo como foco a 
geração de empregos.

Com investimento inicial 
de R$ 200 milhões, a rota 
beneficiada será composta 
por municípios que integram 
o Consórcio do Litoral Norte, 
que abrange as cidades de 
Ubatuba, Caraguatatuba, Ilha-
bela, São Sebastião e Bertioga, 
além da capital paulista. Após 
a abertura, o evento contou 
com uma série de palestras 
sobre as linhas de créditos 
ofertadas pelo MTUR aos em-

preendedores do ramo.
Lago afirmou que a partici-

pação de Ubatuba foi impor-
tante por estar compondo 
ações do Circuito Litoral 
Norte e trabalhando em con-
junto, investindo em ações 
regionais. Ressaltou ainda 
que serão R$ 30 milhões em 
investimentos oriundos do 
Sebrae.

O secretário-executivo da 
secretaria de Turismo de São 
Paulo, Marcelo Costa, afirmou 
que o Estado compreende que 
é dever, obrigação e objetivo 
central promover o fluxo tu-
rístico. “Nosso objetivo aqui é 
manter, incrementar e requa-
lificar o fluxo turístico. Essa é 
nossa principal meta”.

Representando o Ministério 
do Turismo, Aluizer Malab, 
lembrou o potencial turístico 
do Estado, que recebe cerca 
de cinquenta milhões de turis-
tas por ano, mas que, apesar 
dessa vocação para o Turismo, 
São Paulo não é conhecida 
em muitos lugares como um 
destino turístico. “Fala-se em 
São Paulo como destino de ne-
gócios”, destacou. “São Paulo 
tem tudo e de bom nível”.

O desembargador do Tribu-
nal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Luiz Guilherme Costa 
Wagner, palestrou na noite 
do último dia 26 no Teatro 
Municipal de Ubatuba. Além 
de dividir experiências profis-
sionais, o magistrado ressaltou 
a importância da atividade do 
agente público para atender 
o interesse da cidadania em 
tempos de crise social.

Convidado pelo prefeito de 
Ubatuba e presidente do Co-
divap (Consórcio de Desenvol-
vimento Integrado do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Man-
tiqueira), Délcio Sato (PSD), 
o desembargador palestrou 
sobre o tema: “Direito Público 
ou Direito do Público?”. 

Durante sua explanação, 
o juiz, que atua na segunda 
instância do Poder Judiciário, 
promoveu uma série de apon-
tamentos sobre cidadania, leis, 
direitos e questões de interesse 
público. 

Atingindo a lotação máxima 
de público do Teatro Munici-

pal Pedro Paulo Teixeira Pinto, 
o evento foi acompanhado por 
advogados, universitários e 
servidores públicos.

Além de agradecer a pre-
sença do desembargador em 
Ubatuba, Sato enalteceu os 
dados repassados à plateia. 
“Foram ressaltados valores 
fundamentais, como a aplica-
bilidade dos princípios cons-
titucionais e o cumprimento 
das leis para a manutenção 
do estado democrático de 
direito. O doutor Costa Wag-
ner nos trouxe uma grande 
contribuição e agradecemos 
pela sua disponibilidade e 
cordialidade”. 

Doutor em direito proces-
sual civil pela PUC (Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo) e pós-doutorando pela 
Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Salamanca, da 
Espanha, Costa Wagner atua 
como desembargador desde 
agosto de 2017.  Na área aca-
dêmica, o magistrado é coor-
denador do curso de Direito da 
Unip (Universidade Paulista) 
e professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Desembargador Costa Wagner 
tem palestra lotada em Ubatuba 

Da Redação
Cruzeiro
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EDP troca lâmpadas por LED em Pinda
Ação deste sábado prioriza famílias do residencial Bem Viver pelo programa “Boa Energia na Comunidade”

Da Redação
Pindamonhangaba

A EDP, distribuidora de ener-
gia elétrica que atende a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) atenderá a partir desde 
sábado moradores do empre-
endimento Bem Viver, em 
Pindamonhangaba. O trabalho 
faz parte do programa “Boa 
Energia na Comunidade”, cria-
do pela concessionária com o 
objetivo de levar orientações 

aos moradores sobre o uso 
mais consciente da energia 
elétrica.

A empresa também promo-
verá a substituição de lâmpa-
das de maior consumo pelas 
de LED, que são mais econômi-
cas e eficientes. A expectativa 
é que a ação beneficie mais de 
1,5 mil famílias. 

No dia, os moradores recebe-
rão visitas dos “Agentes da Boa 
Energia”, técnicos capacitados 
que terão o papel de reforçar 
dicas sobre a utilização ade-

quada e segura da energia 
elétrica. Os consumidores 
também serão orientados so-
bre a Tarifa Social de Energia 
Elétrica, que concede desconto 
de até 65% na fatura da ener-
gia e, caso necessário, realizam 
negociações de débitos em 
aberto.

Além das visitas, o projeto 
contará com um ponto de 
apoio para atendimento na 
quadra do residencial. A ação é 
uma parceria com a secretaria 
de Habitação, e será realizada 

das 10h às 14h, e a partir da 
próxima segunda-feira, das 
9h às 16h, até finalizarem os 
atendimentos no decorrer da 
semana. 

Durante as visitas dos agen-
tes serão realizadas trocas de 
lâmpadas de maior consumo 
(incandescente ou fluorescente 
compacta) por LED, que são 
até oito vezes mais econômicas 
e têm uma vida útil maior. 
Enquanto uma lâmpada incan-

descente gasta, em média, 60 
watts/ hora, a de LED gasta 8 
watts/hora. Cada família pode 
substituir até sete lâmpadas 
por residência. 

A iniciativa faz parte do 
Programa de Eficiência Ener-
gética da Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica), e 
tem como objetivo promover a 
educação para o uso inteligen-
te da energia elétrica, evitando 
assim o desperdício. 

Parcelamentos – A Pre-
feitura e a EDP Bandeirante 
realizam neste sábado o aten-
dimento com o parcelamen-
tos e acordos de dívidas de 
energia elétrica. A proposta 
tenta facilitar o pagamento, 
evitando cortes de energia.

O atendimento será rea-
lizado das 10h às 14h, com 
foco nos moradores do Bem 
Viver, na quadra pública do 
condomínio Mogno.

Agente da EDP atendendo um consumidor; serviço chega a Pinda com parcelamento e troca de lâmpadas

Fotos: Divulgação EDP

Apae recebe R$ 71 mil para melhorias em Cruzeiro
Da Redação
Cruzeiro

A diretoria da Apae (Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) de Cruzeiro 
recebeu na última terça-fei-
ra, repasses da secretaria 
Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social.

A secretária responsável 

pela pasta, Hevelyn Barbu-
jiani Sígolo Fonseca, encami-
nhou à instituição materiais 
de cozinha, lavanderia e es-
critório. 

Foram investidos R$ 71 
mil em recursos trazidos da 
emenda parlamentar repas-
sada para a Prefeitura e des-
tinada à entidade por meio 
do deputado federal Márcio 

Alvino (PL) e indicações do 
vereador Paulo Vieira (PL). 
O investimento beneficiará 
o atendimento dos alunos 
do local, além de facilitar o 
trabalho dos profissionais, 
colaboradores e voluntários 
que ali atuam.

A Apae de Cruzeiro fica à 
rua Isabel Bastos, nº 1, no 
bairro Itagaçaba.
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Investimentos em saneamento básico são 
necessários para o desenvolvimento do País

Da Redação
Guaratinguetá

traduzida em um déficit 
de 40,9% (PNAD, 2009) e 
revela o atraso da agenda 
nacional em saneamento. 
A falta de investimento é o 
principal fator para que este 
cenário continue caótico. 

Eduardo Caldeira, diretor 
Guaratinguetá Saneamento, 
empresa responsável pelo 
esgotamento sanitário da 
cidade, conta que toda a 
equipe está empenhada e 

tem trabalhado para que o 
esgotamento sanitário seja 
universalizado até 2025. 
“Queremos o melhor para 
a cidade, por isso estão 
sendo feitas análises téc-
nicas junto a SAEG e ao 
Poder Executivo para que 
possamos cumprir com o 
plano de universalização 
do tratamento até 2025”, 
ressaltou Caldeira. 

De acordo com o Plano 

Universalização do tratamento em Guaratinguetá está previsto para 2025

O saneamento é um di-
reito essencial garantido 
constitucionalmente no 
Brasil e, quando há avanço 
neste setor, todas as demais 
áreas como infraestrutura, 
saúde pública e o desenvol-
vimento socioeconômico do 
município são garantidos. 
Entretanto, a realidade é 

Nacional de Saneamento 
Básico (Plansab), para atin-
gir a meta de universaliza-
ção de água e esgoto até 
2033 no Brasil, deveriam 
ser investidos R$ 304 bi-
lhões, porém nos últimos 
anos o valor aplicado cor-
responde a menos da me-
tade do que é necessário. 
Em Guaratinguetá, o inves-
timento previsto até 2025 
é de cerca de 100 milhões. 

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO DA SILVA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão analista de logística, 
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP, no dia 24 de 
agosto de 1989, residente e domiciliado Rua Manoel Antonio Homem de Mello nº 10, Chácara da 
Galega, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ VALÉRIO FERNANDES e JANETE DA SILVA 
FERNANDES.
CAROLINA MORGADO ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado 
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 05 de setembro de 
1990, residente e domiciliada Rua Manoel Antonio Homem de Mello nº 10, Chácara da Galega, em 
Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS BENEDITO DE ALMEIDA e MARIA DE FATIMA MORGADO 
ALMEIDA. 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, 28 de setembro de 2019
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:
SANDRO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil solteiro, 
de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de abril de 1988, residente 
e domiciliado na Fazenda Ibiá, Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, Tetequera, em 
Pindamonhangaba SP, filho de MARIA RIBEIRO BENTO.
SUELEN BENTO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de cozinha, estado civil solteira, 
de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de agosto de 1996, residente 
e domiciliada na Fazenda Ibiá, Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, Tetequera, em 
Pindamonhangaba SP, filha de JOANA BENTO. 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, 28 de setembro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXSANDER VIEIRA GONÇALVES COELHO, de nacionalidade brasileira, profissão consultor 
de vendas, estado civil divorciado, de 26 anos de idade, nascido em São Sebastião-SP, no dia 
06 de fevereiro de 1993, residente e domiciliado Rua Dr. Carlos Teixeira Salgado, nº 167, Maria 
Aurea, Pindamonhangaba SP, filho de ADILSON GONÇALVES COELHO e SANDRA MARIA 
VIEIRA DA SILVA.
ALESSANDRA DE JESUS VITORINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
de escritório, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no 
dia 29 de outubro de 1994, residente e domiciliada Rua Doutor João Carlos Teixeira Salgado, nº 
167, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO GONÇALVES VITORINO DA SILVA 
e SILVANA DE JESUS VITORINO DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 
1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATEUS STABILE RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista de autos, estado 
civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Foz do Iguaçu-PR, no dia 07 de julho de 2000, 
residente e domiciliado Rua Ubatuba nº 127, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filho de 
CARLOS GILBERTO RODRIGUES e CELINA STABILE CATAROSSI RODRIGUES.
BIANCA BENITES AIRES, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, 
de 19 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 07 de setembro de 2000, residente e 
domiciliada Avenida Rio de Janeiro nº 370, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filha de 
EDGAR DA SILVA FERNANDES AIRES e FERNANDA LOPES BENITES AIRES. Apresentaram os 
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ PAULO MARQUES ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, profissão professor de 
educação física, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, 
no dia 13 de junho de 1989, residente e domiciliado Rua Albino Benedito Monteiro Junior nº 95, 
Centro, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ LUIZ ALVARENGA e MARIA LETICIA MARQUES 
ALVARENGA.
LARISSA MOREIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil 
solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de setembro de 1995, 
residente e domiciliada Avenida Paraná nº 856, Maricá, em Pindamonhangaba SP, filha de CLEBER 
ADRIANO SOARES RAMOS e ANDREIA MOREIRA RAMOS. Apresentaram os documentos I, III e 
IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:
DEIVID CRISTIANO ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil 
divorciado, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de julho de 1988, 
residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 243, bloco 6a, apto 301, Bem Viver, 
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CLAUDIO ROSA e VERA CRISTINA BARBOSA.
CLEIZIANE DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, 
de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de junho de 1987, residente 
e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, nº 243, bloco 6a, aptº 301, Bem Viver, Araretama, 
Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS MANSO DO NASCIMENTO e LUCY HELENA LEANDRO 
DO NASCIMENTO. 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, 30 de 
setembro de 2019
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:
GILSON PAULO DA SILVA GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil 
solteiro, de 44 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no dia 18 de dezembro de 1974, residente 
e domiciliado Rua Luiz Teodoro da Silva nº 79, Vista Alegre, Moreira César, em Pindamonhangaba 
SP, filho de ANTENOR GOMES e GENI DE FÁTIMA DA SILVA GOMES.
ROSANA APARECIDA SOARES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em 
enfermagem, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no 
dia 09 de dezembro de 1981, residente e domiciliada Rua José Malabarba nº 158, Crispim, 
em Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO MOREIRA e ADELIA SOARES MOREIRA. 
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 

1.525, do Código Civil Brasileiro:
WANDERLEI GUMS VELLOSO, de nacionalidade brasileira, profissão administrador, estado civil 
solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP, no dia 12 de julho de 1989, residente e 
domiciliado Rua José Alfredo Coli Correa Junior nº 207, Parque das Palmeiras, em Pindamonhangaba 
SP, filho de BENEDICTO VELLOSO e CELENIA GUMS VELLOSO.
ISABELLA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão analista fiscal, estado civil solteira, 
de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de março de 1993, residente e 
domiciliada Rua José Alfredo Coli Correa Junior nº 207, Parque das Palmeiras, em Pindamonhangaba 
SP, filha de PEDRO GERALDO ALVES e CLAUDIA DE SOUZA SILVA ALVES. Apresentaram os 
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
THIAGO AUGUSTO TEIXEIRA ROMANO DE LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão 
militar reformado, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, 
no dia 15 de abril de 1984, residente e domiciliado Rua Capitão Benedicto Corrêa da Silva nº 
63, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de ALMIR LOURENÇO e DALCIONE APARECIDA 
TEIXEIRA ROMANO.
LARISSA APARECIDA PIRES, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de produtos 
financeiros, estado civil divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 10 de 
março de 1987, residente e domiciliada Rua Capitão Benedicto Corrêa da Silva nº 63, Mombaça, 
em Pindamonhangaba SP, filha de PEDRO DONIZETTE PIRES e MARIA DE LOURDES DE PAULA 
PIRES. 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, 01 de outubro de 2019
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ LUÍS CAMPOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de máquina 
II, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de outubro 
de 1995, residente e domiciliado Rua Caraguatatuba, nº 335, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, 
filho de BENEDITO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS e ANA PAULA DE CAMPOS SANTOS.
THAMYRES FERNANDA SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado 
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de junho de 
1995, residente e domiciliada Rua Geraldo de Souza, nº 29, Centro, Lagoinha SP, filha de JOÃO 
BATISTA RIBEIRO e CLAUDIA APARECIDA 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, 01 de outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
JOELSON LEONARDO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico 
instalador de internet, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Rio de Janeiro-RJ, 
no dia 29 de setembro de 1992, residente e domiciliado à Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira, 
nº 56, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de WANDERLEY LEONARDO DA SILVA e ALICE 
FERREIRA DA SILVA.
GABRIELA SILVA CORREIA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de farmácia, estado 
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Eunápolis-BA, no dia 16 de dezembro de 1991, 
residente e domiciliada à Rua Coronel Homero da Silveira, nº 67, Araretama, Pindamonhangaba-SP, 
filha de NOEL DIAS CORREIA e MARIA ALVES 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, 01 de outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL DE SOUZA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de mecânico, estado 
civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de agosto de 1999, 
residente e domiciliado Avenida Rio de Janeiro nº 656, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, 
filho de DAVID FERNANDES DA CRUZ e ROSIANI DE SOUZA CRUZ.
JAQUELINE PICOLI SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, 
de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de setembro de 2000, residente 
e domiciliada Avenida XV de novembro nº 1100, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filha de 
ERIVALDO RODRIGUES SILVA e LILIANE PICOLI 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, 01 de outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
DENISSON DE FRANÇA SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil 
solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Aracaju-SE, no dia 08 de janeiro de 1992, residente 
e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 465, bloco 7, apto 401, Crispim, 
Pindamonhangaba SP, filho de ARIOLANDO FEITOZA DE SOUSA e JOSELANDIA SANTOS DE 
FRANÇA.
DAYANA LOPES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de loja, estado civil 
solteira, de 26 anos de idade, nascida em Coronel Fabriciano-MG, no dia 10 de novembro de 1992, 
residente e domiciliada Rua José Vendramini, nº 159, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de 
VALTER FERREIRA DA SILVA e CLÁUDIA MÁRCIA LOPES. Apresentaram os documentos I, III e 
IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ VILMAR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão maitre, estado civil solteiro, 
de 43  anos de idade, nascido em Anita Garibaldi-SC, no dia 07 de abril de 1976, residente e 
domiciliado Rua Cônego João Antonio da Costa Bueno nº 58, Santana, em Pindamonhangaba SP, 
filho de JACIR NOEL MOTA DE OLIVEIRA e MARIA GESSI DE OLIVEIRA.
JULIA VITORIANO NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, 
de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de fevereiro de 1998, residente 
e domiciliada Rua Cônego João Antonio da Costa Bueno nº 58, Santana, em Pindamonhangaba 
SP, filha de ADILSON CAMPOS NOGUEIRA e GABRIELA VITORIANO NOGUEIRA. Apresentaram 
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
LUCAS GUSTAVO SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado 
civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP, no dia 14 de março de 1986, 
residente e domiciliado na Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias nº 330, bloco 1, aptº. 27, Anauá, 
Água Preta, em Pindamonhangaba SP, filho de FLÁVIO AQUINO RODRIGUES e LOURDES 
APARECIDA DA SILVA RODRIGUES.
CAROLINE NAYARA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão contadora, estado 
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 17 de dezembro de 1992, 
residente e domiciliada na Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias nº 330, bloco 1, aptº. 27, Anauá, 
Água Preta, em Pindamonhangaba SP, filha de SANDRA MARA DO NASCIMENTO. Apresentaram 
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
GILVAN ROGÉRIO DE FREITAS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico 
de manutenção, estado civil solteiro, de 42 anos de idade, nascido em São José do Egito-PE, 
no dia 26 de janeiro de 1977, residente e domiciliado Rua Brasilina Corrêa Leite Casagrande nº 
118, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTÔNIO PAULINO DE OLIVEIRA e MARIA 
IVANISE DE FREITAS OLIVEIRA.
ROSANE DAS CHAGAS MEIRELES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado 
civil solteira, de 43 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de julho de 
1976, residente e domiciliada Rua Brasilina Corrêa Leite Casagrande nº 118, Mombaça, em 
Pindamonhangaba SP, filha de ISMAEL DE OLIVEIRA MEIRELES e CELIA MARIA DAS CHAGAS 
MEIRELES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
JANDERSON LUIZ DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de loja, 
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de novembro 
de 1996, residente e domiciliado Rua Capitão Manoel Monteiro César Miné nº 71, Campo Alegre, 
em Pindamonhangaba SP, filho de JANDARO LUIZ DOS SANTOS e ELAINE CRISTINA DIAS.
ROBERTA APARECIDA CINACHI DO PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
operacional, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 
28 de junho de 1997, residente e domiciliada Rua Capitão Manoel Monteiro César Miné nº 71, 
Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO DA SILVA DO PRADO e ANDRESA 
CINACHI DO PRADO. 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, 03 de 
outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
ELIVELTON CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil solteiro, 
de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de março de 1996, residente e 
domiciliado Rua Benedito Mario da Silva nº 222, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, 
filho de CLAUDIA APARECIDA CORREA.
ÉVELIN MONTEIRO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado 
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de maio de 
1997, residente e domiciliada Rua Benedito Mario da Silva nº 222, bairro das Campinas, em 
Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDIO DE CARVALHO e MARIA HELENA MONTEIRO DE 
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 outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
MICHEL CASSIANO DE OLIVEIRA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão Agente 
de Trânsito, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no dia 09 de 
março de 1986, residente e domiciliado à Rua Alcides José Arese, nº 120, Parque das Palmeiras, 
Pindamonhangaba-SP, filho de EDIEL MOREIRA e ALZIRA DE OLIVEIRA. 
POLIANE MONIQUE VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão Enfermeira, 
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no dia 06 de outubro de 1984, 
residente e domiciliada à Rua Alcides Guimarães, nº 22, Jardim Primavera, Roseira-SP, filha de 
BENEDITO DOSSANTOS e MARIA BENEDITA VIEIRA. 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 outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
DANILO MASSAYUKI SONODA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de máquinas, 
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Osasco-SP, no dia 04 de novembro de 1987, 
residente e domiciliado Rua Santos Dumont, nº 37, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de 
LUIZ AKIYOSHI SONODA e VERA LUCIA RODRIGUES SONODA.
MARIANA VIVÍAN DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil 
solteira, e 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de novembro de 1992, 
residente e domiciliada Rua Santos Dumont, nº 37, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de 
BENEDITO RINEU DE FREITAS e IZABEL DONIZETE MACHADO DE FREITAS. 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 outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
TIAGO APOLINÁRIO, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado, estado civil divorciado, 
de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de março de 1981, residente 
e domiciliado na Travessa Ribeirão Grande nº 22, Cruz Grande, em Pindamonhangaba SP, filho 
de VICENTE APOLINÁRIO e MARIA CONCEIÇÃO APOLINÁRIO.
ANNA KARINA ALVES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil 
divorciada, de 42 anos de idade, nascida em Lorena-SP, no dia 02 de abril de 1977, residente e 
domiciliada na Travessa Ribeirão Grande nº 11280, Cruz Grande, em Pindamonhangaba SP, filha 
de JOSÉ DE JESUS e MARIA DO SOCORRO ALVES DE JESUS. 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, 04 de outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON SANTOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado civil 
solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de outubro de 1990, 
residente e domiciliado na Estrada Municipal Pinhão do Borba nº 8500, Pinhão do Borba, em 
Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO MOREIRA FILHO e BENEDITA AUXILIADORA SANTOS 
MOREIRA.
BRENDA OLIVEIRA THEODORO, de nacionalidade brasileira, profissão analista de departamento 
pessoal, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 20 de agosto de 
1992, residente e domiciliada Rua Professor Homero de Melo Oliveira nº 377, Cidade Jardim, em 
Pindamonhangaba SP, filha de NILSON PAULO THEODORO e MARTA OLIVEIRA THEODORO. 
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 outubro de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, 
do Código Civil Brasileiro
GUILHERME CALAZANS PENHA, natural de Pindamonhangaba SP, solteiro, nascido a 22 de 
fevereiro de 1989, auxiliar de produção, residente e domiciliado na Rua Emilio Causso nº 69, 
Terra dos Ipês I, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de FERNANDO FINCO PENHA e de 
ANDREA CALAZANS. 
SELLENE DE OLIVEIRA ALVES, natural de Moreira César, Pindamonhangaba SP, solteira, nascida 
a 26 de setembro de 1989, do lar, residente e domiciliada na Rodovia Vereador Abel Fabricio 
Dias nº 2240, Agua Preta, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS ALVES e de SIDINEIA 
LAURENA DE OLIVEIRA ALVES. 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 outubro de 2019.

PREFEITURA DE LORENA

Aviso de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº 16/19 PROC. Nº 557/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contenção de talude de ponte sobre 
o córrego do taboão, localizada a rua conselheiro rodrigues alves - centro, a realizar-se 
às 09h30min do dia 23 de Outubro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA

Aviso de Licitação
Tomada de Preços Nº 15/19 – PROC. Nº 555/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para obra de conclusão da quadra com vestiário da 
Escola Aparecida Machado Guedes de Oliveira – Vila dos Comerciários II – Lorena/SP, 
com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min 
do dia 29 de Outubro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046,
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/19 PROC. Nº 556/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Concorrência 
Pública, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
em construção civil para construção do Centro de Eventos de Lorena, que se localizará na 
Estrada Chiquito de Aquino, s/n, Bairro Mondesir, com fornecimento de material, mão de obra, 
equipamentos e insumos, a realizar-se às 09h30min do dia 07 de Novembro de 2019, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 10/19 PROC. Nº 398/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é a reforma, ampliação e modernização de 
campo de futebol, nos bairros são roque e vila geny, a realizar-se às 09h30min do dia 30 
de Outubro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Fábio Marcondes, Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019 PROC. Nº 296/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para 
a manutenção e operação do sistema de iluminação pública e ornamental do município de
Lorena, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais.
CONTRATADA: RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA ME
CNPJ: 27.154.995/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$612.282,36(seiscentos e doze mil duzentos e oitenta e dois reais trinta 
e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2019 PROC. Nº 459/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias.
CONTRATADA: WAGNER LUIZ DE AQUINO GRÁFICA ME CNPJ: 05.776.595/0001-95
VENCEDORA DOS ITENS:05,06,37,38,39,49,50,55,56,65,66,77,78,89,90,91,92,101,102,
,111,112,149,150,151,152,161,162,165,166,169,170,171,172.
VALOR TOTAL: R$ 63.931,89 (sessenta e três mil novecentos trinta e um reais oitenta e
nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/19
CONTRATADA: MOMILI COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 13.889.622/0001-64
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,33,34,59,60,79,80,99,100,163,164.
VALOR TOTAL: R$ 67.815,63 (sessenta e sete mil oitocentos e quinze reais e sessenta 
e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 060/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019
TIPO: Menor Preço por Lote
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças automotivas 
originais para os veículos da Frota Municipal, conforme descrições constantes do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
18/10/2019, às 9:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 04 de outubro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
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Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra. Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 
Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Cha-
cara – Goiabal – 
15x70 – c/arvores 
frutíferas, pequena 
casa.Aceito carro/
moto como parte de 
pagamento.  Tr.F:  
99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 
– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores fru-
tíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 
e escritura ok. Tr.F: 
98157-0587
Caraguá -  Vendo 
casa – Martim de 
Sá – c/2dorms., e 
demais dep., 80m2. 

Tr.F: 99739-8582
Caraguá – Vendo 
sobrado – novo – 
Massaguaçu – cond.
fechado. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
99180-8383
Caraguá – Vendo 
casa – Travessão – 
c/2 dorms., e demais 
dep., garagem p/1 
carro. Tr.F: 98187-
8112
Ubatuba – Vendo 
apto – Toninhas – 
c/2 dorms.,  1 ste, 
elevador,  
Varanda gourmet. 
Tr.F: 98868-6384
Ubatuba – Vendo 
apto – Tenório – c/
2dorms., 2 banhs.,  
1 vg garagem.Tr.F: 
98868-6384
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/
2dorms., sala, coz., 
banh., á/serv., mura-
da. 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 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, 
com 4 suítes, cozi-
nha, varanda, chur-
rasqueira, ducha, ga-
ragem murada para 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa – 
prox. Pousada Cario-
ca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa 
– Cidade Jardim – 
c/4 cômodos.Tr.F: 
99199-0166/99196-
4791
Pinda – Alugo Kitnet 
– Ouro Verde - agua/
luz incluso.  Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
P i n d a  –  A l u g o 
quar to  mobi l iado 
– incluso água/luz 
–centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo 
casa p/temporada 
– Pedra Cocanha/
Massaguaçu – Tr.F: 
98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 

Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem 
individual – mobilia-
do.Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo 
Loft – Matim de Sá 
– ventilador de teto, 
mobiliado, com sky. 
Tr.F: 98297-5175
Pinda – Vendo mo-
tor monofásico – 1 
½ HP 1700rpm – 
1 ½ HP 3500 rpm 
– 3 HP 1700 rpm. 
Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pou-
co uso. Tr.F: 98119-
3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 
janelas basculante 
(dir./esq.) de carro 
antigo Karmanguia 
ano 71. Tr.F:98853-
6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de fazer 
algodão doce para 
festa de aniversário. 
Tr.F:99253-0732
Pinda – Vendo corti-
na de ar 90cm 220v 
com controle. Tr.F: 
99113-4034
Caraguá – Vendo 
Lancha ano 2013 – 
motor 40hp. Aceito 
troca por Jet – carro 

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. Tele-
fone: 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 
aniversário. 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 Slim 
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 Se-
cadora de roupa Su-
ggar – 8kg – 110v – 
branca. Tr.F: 98131-
0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 

ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento. Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos 
e bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará -  Mon to  e 
desmonto, conserto 
imóveis em geral. 
Atendo o vale. Tele-
fone: 3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas parti-
culares de Matemá-
tica e inglês. Tr.F: 
99191-7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
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
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone: 98232-
1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 
frangos. Tr. F: 98169-

Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. 
F: 9918-0715/99115-
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Stra-
da ano 2010 – com-
pleta. Tr.F: 99659-
6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Ca-
pit iva ano 2012 – 
completa. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-
gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 
vermelha – completa 
– único dono – IPVA 
ok. Tr.F: 97407-7083
Ubatuba – Vendo 
Pcx 150 ano 2018 – 
11.280 km rodados. 
Tr.F: 99716-5752

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

P i n d a  –  Ve n d o 
Duster  Techroad 
1.6 Hi-flex – 16v – 
ano 2014 – G. Tr.F: 
99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azu l  – 
conservado. 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 Es-
cort GL 1.6 MPI ano 
93 – A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Ci-
troen Xsara Picasso 
2.0 - 16v – Aut.- ano 
2005 – G –preto 
– completo. Tr.F: 
99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – verme-
lho. Aceito troca. 
Tr.F: 99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vec-
tra GTX ano 2011 
– Flex – c/manual – 
4pts – prata – IPVA 
pago. Tr.F: 98182-
7556
Pinda – Vendo Pá-
lio EX 1.0 fire ano 
2002 – G – 2pts. Tr.F: 
3912-3522
Pinda – Vendo Fiat 
St rada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
P i n d a  –  Ve n d o 
Kawasaki 2300 ano 

2016 – revisada – 
c/manual – 300cc. 
Tr.F: 3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 
150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
PPinda – Vendo Biz 
125 ES ano 2012 – 
Flex - partida elétri-
ca. Tr.F: 97404-1140
Pinda – Vendo Fazer 
250 – ano 2014 – 
Flex – branca. Tr. F: 
99724-9808
Pinda – Vendo Fan 
125 ES ano 2009 – 
Preta – perfeito esta-
do. Tr.F: 99140-4260
Pinda – Vendo Titan 
125 KS ano 2003 – 
doc.ok – verde. Tr.F: 
99727-8710
Pinda – CG Titan 
150 ESD ano 2008 – 
cinza – doc.ok. Tr.F: 
99158-1806
Pinda – Vendo Bros 
150 ESD ano 2008 
– vermelha. Tr.F: 
99775-8088
P i n d a  –  Ve n d o 
Suzuki GSR 150 – 
ano 2016 – prata. 
Aceito troca. Tr.F: 
99665-4632
Pinda – Vendo Twis-
ter 250 ano 2018 – 
doc.ok, único dono. 
Tr.F: 98862-4206
Pinda – Vendo Titan 
150 ESD ano 2008 – 
doc.ok – revisão em 
dia. 3º dono. Tr.F: 
99771-9345
Pinda – Vendo Fal-
con NX ano 2007 – 
preta. Tudo original. 
Tr.F: 98136-9224
Pinda – Vendo CG 
160 Flex ano 2016- 
p e r i c i a d a .  Tr. F : 
98898-1312
Pinda – Vendo Biz 
110 ano 2016 – ver-
melha – Doc.ok – 
pneus novos. Tr.F: 
98702-0730
Pinda – Vendo Fan 
150 ESD Flex ano 
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Festa de Nossa Senhora Aparecida 
reúne violeiros da região em Canas

Da Redação
Canas

Moda de viola e comida 
boa sempre resultam em 
festa. Essa é a expectati-
va dos organizadores do 
Encontro de Violeiros na 
Festa de Nossa Senhora 
Aparecida, destaque do 

próximo dia 13, em Canas. 
As apresentações serão 
realizadas na rua Nossa 
Senhora Auxiliadora.

O evento, realizado um 
dia após as comemorações 
da padroeira católica do 
Brasil, conta com shows de 
cunho beneficente de artis-
tas de toda região, a partir 
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Programação reúne produções independentes de cineastas da região com estilos variados; festival 
tem último dia de exibições neste sábado, com direito a nova edição de Oficina dos Pontos MIS

Mostra de Cinema Valeparaibano em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

Iniciada na última quinta-
-feira, a Mostra de Cinema 
Valeparaibano segue até 
o próximo domingo, em 
Guaratinguetá. Realizada 
pela secretaria de Cultura, 

a Mostra tem como objetivo 
exibir filmes produzidos no 
Vale do Paraíba e dirigidos 
por profissionais do cinema 
na região. As produções 
são de cineastas oriundos 
das cidades de São José dos 
Campos, Jacareí, Lagoinha e 
Guaratinguetá.

O evento começou com 
a exibição de “Um pouso 
de folla do divino Espírito 
Santo”, do diretor Nelson 
Souza Junior, de Lagoinha, 
no Museu Conselheiro Ro-
drigues Alves.

O primeiro dia contou com 
a produção “O Lado bom da 
vida”, de Vinícius José dos 
Santos, de Jacareí, exibições 
de “Casa de Xandô”, de Daniel 
Morales (São José dos Cam-
pos); “A Marca do Diabo”, de 
Vinicius José dos Santos; “Um 
pouso de folla do divino Espí-
rito Santo”, de Nelson Souza 
Junior (Lagoinha); “(A)Lugar”, 
de Priscila Cabett e Geovana 
Mara (Guaratinguetá); “Casa 
de Ana”, de Marcela Finis (São 
José dos Campos); “A Lenda da 
Maria Augusta”, de Kinóforum 
e Comunidade do Tamandaré 
(Guaratinguetá/São Paulo).

A programação dos filmes 
segue até o próximo sábado, 
com “(A)Lugar”, “A Incrível 
História do Homem Desal-
mado”.

Além dos filmes, o evento 
conta com mais uma edição 
da Oficina dos Pontos MIS 
“Documentários em Vídeo 
Digital”, que será realizada 
no sábado (4) e domingo (5).

Fotos: Reprodução

Tarcius e Vasconselos, de A Incrível História do Homem Desalmado

das 10h.
Com os apoio da Asso-

ciação Rural e da Paróquia 
Nossa Senhora Auxiliado-
ra, o festival deste ano 
oferecerá um almoço tradi-
cional por R$ 12, com toda 
a arrecadação revertida 
para a construção da torre 
da Matriz.


