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Fora do ponto? Liberado!
O governador do Estado, João Doria (PSDB), sancionou uma 

lei que permite que idosos, mulheres e pessoas com deficiência 
desembarquem fora dos pontos de paradas convencionais de 
ônibus das linhas intermunicipais da EMTU (Empresa Metro-
politana de Transportes Urbanos) de São Paulo. A medida é 
válida entre 22h e 5h, e tem como objetivo proporcionar maior 
segurança e acessibilidade aos usuários. A RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) possui 392 
ônibus distribuídos em 76 linhas.
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Câmara impede investigação e 
Mota tem retorno antecipado
Vereadores rejeitam pedido de investigação sobre contrato com escritório, em sistema 
denunciado por fraudar Município em R$ 33 milhões; afastamento cai para trinta dias
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Celão e Soliva: casa quase nova

Em menos de dois meses, a 
Câmara de Cachoeira Paulis-
ta rejeitou o segundo pedido 
de investigação contra o 
prefeito afastado Edson Mota 
(PL). A sessão que recebeu a 
denúncia de uma moradora 
chegou a ser suspensa após 
discussão entre vereador e 
moradores.

O pedido de uma CPI (Co-
missão Processante de In-
quérito), rejeitado na última 
sessão, foi protocolado por 
uma moradora da cidade, Le-
tícia Salles. A elaboração foi 
baseada nas irregularidades 
apontadas pelo MP (Ministé-
rio Público) cometidas pela 
Prefeitura em contratar o 
escritório Gradim Sociedade 
Individual de Advocacia, an-

tes Castellucci e Figueiredo 
Advogados Associados, em 
2017, o mesmo motivo pelo 
afastamento acatado pela 
Justiça. Por oito a cinco, o 
pedido popular foi rejeitado 
na Casa com os votos contrá-
rios de Breno Anaya (PSC), 
Aldeci Baianinho (PSC), Ma-
risa Hummel (PP), Vica Liga-
bo (PTB), Nenê do São João 
(PSB), Dimas Barbosa (PTB), 
Agenor do Todico (PSDB) 
e Max Barros (DEM). Para 
o presidente da Câmara, 
Dimas Barbosa, os vereado-
res contrários entenderam 
que seria desnecessário 
abrir uma processante para 
um prefeito já afastado do 
cargo. 
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Dimas Barbosa, que defendeu Mota, após MP indicar fraude em contrato com escritório investigado

Processo seletivo em Potim 
tem prova anulada e novo 
teste neste domingo

Pela segunda vez no ano, o 
tema processo seletivo virou 
polêmica em Potim. Com o can-
celamento de uma das provas, 
por falha em material, profes-
sores se sentiram lesados e 
uma nova data foi remarcada. 
A legalidade dos contratos na 

Quase 700 
ambulantes 
tentam vagas 
em Ubatuba

Em busca da oportunidade 
de trabalharem como vende-
dores ambulantes durante a 
temporada turística de Uba-
tuba, setecentos moradores 
se inscreveram na Prefeitura 
para participarem do sorteio 
para apenas dez vagas, que 
será realizado na próxima 
terça-feira. Contando com 
os futuros contemplados, a 
cidade litorânea terá a partir 
de novembro 720 vendedores 
autorizados a comerciali-
zarem seus produtos pelas 
ruas, praias e outros pontos 
turísticos.

Devido ao atual cenário de 
dificuldade econômicas do 
país, cerca de 12,6 milhões de 
brasileiros estão desempre-
gados, de acordo com o mais 
recente estudo divulgado 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas), 
denominado Pnad (Pesquisa 
Nacional 

Celão cogita Codesg para 
obras da nova Câmara

A nova sede da Câmara de 
Guaratinguetá já está sob 
posse do presidente Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), que 
recebeu as chaves do diretor 
regional de Ensino, Wilson 
Tarso de Araújo, na última 
quarta-feira (16), em cerimô-
nia realizada no antigo pré-
dio da Diretoria Regional de 
Ensino, na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves. O prédio, 
considerado um monumen-
to histórico, não pode ter a 
fachada alterada, mas deve 
receber melhorias internas e 
pequenas obras.
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rede municipal também foi 
questionada por concursan-
dos, mas a Prefeitura negou 
irregularidades. O processo 
seletivo para cadastro reserva 
de professores foi realizado no 
último dia 6.
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Prefeitura de Lorena assina contrato 
para gestora da iluminação pública

A Prefeitura de Lorena 
assinou no último dia 4, o 
contrato de gestão e manu-
tenção da iluminação pública 
para o exercício de 2019 e 
2020. A empresa que venceu 
o certame e que realizará os 
serviços pelos próximos 12 
meses será a RSM (Rafael 
Soler Manchini Engenharia 
ME). O valor oferecido pela 
vencedora na concorrência 
foi de R$ 612.282,36/ano. 
Com isso, o custo por cada 
ponto de iluminação será de 
R$ 4,69, ou seja, valor 56,31% 
abaixo do estimado,Manutenção de postes em Lorena; RSM passa a gerir atendimento Pág. 5

Refis tenta
amenizar dívida 
de R$ 34 milhões 
em Cruzeiro

Buscando reduzir a dívida 
ativa, a Prefeitura de Cruzei-
ro, em parceria com o Cejusc 
(Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania), 
lançou um Refis (Programa 
de Recuperação Fiscal). Os 
descontos para honorários, 
impostos e taxas chegam a 
100%. O prazo para adesão 
segue até o dia 20 de dezem-
bro. A Prefeitura oferece a 
oportunidade de parcela-
mentos e a regularização de 
contribuintes em atraso.
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Max do Casemiro Nenê do São João

Thales Gabriel

Atos e Fatos
“Quem não recorda 
o passado está condenado 
a repeti-lo”

Márcio Meirelles
George Santayana

A ECONOMIA DEVAGAR... 
PAROU!

No final do ano passado a pers-
pectiva de crescimento da economia 
brasileira era certa.

O bom humor reinava!
Dos 2,5% do crescimento do PIB 

(Produto Interno Bruto) projetado 
ao asfixiante 0,8/0,9 % para o final 
de 2019.

A taxa de juros caindo, a inflação 
nos índices de países de economia 
desenvolvida.

A pergunta que se faz presente.
Por que a recuperação é tão lenta?
Os indicadores macroeconômicos 

são favoráveis, as reformas se arras-
tando no Congresso Nacional.

Primeiramente, o tamanho da 
encrenca herdada, uma herança mal-
dita, bem maior do que se pensava, 
os estragos causados na economia 
pelos governos progressistas - em 
fase de progressão de pena – ainda 
influencia a arrancada da economia.

Houve uma regressão de cinco 

anos, numa imagem simples, o país 
parou de produzir em 2014 e as 
despesas continuaram o seu ritmo 
levando à dívida pública a uma situ-
ação insustentável. 

Excessiva para uma economia 
desestruturada. 

A dívida pública chegou a 80% do 
PIB, quase 30 pontos percentuais do 
que era sete anos atrás. A indústria, 
atualmente, está 5% abaixo da pro-
dução de 2014. 

O esforço de recuperação é muito 
grande.

Como consequência a massa 
de desempregados da ordem de 28 
milhões de brasileiros e mais outras 
dezenas de milhões que dependem 
deles.

O mais terrível é que grande parte 
destes trabalhadores não encontrarão 
emprego, pois o próximo crescimen-
to da economia se dará em processos 
operacionais atualizados com uso 
reduzido de mão de obra. Com a 
baixa escolaridade e produtividade 
continuarão desempregados.

O país parou no tempo e a tecno-
logia andou rapidamente.

A mudança de estilo de governo 
inaugurando uma era liberal numa 
economia baseada no financiamento 
do Estado a taxa de juros subsidiadas 

com nossos impostos é complexa e 
demorada. 

Precisa de paciência!
Por outro lado, pequenos ajustes 

nas leis existentes do país como a a 
segunda parte da reforma trabalhis-
ta, reforma tributária, privatização 
de empresas públicas deficitárias e 
reformas microeconômicas seriam 
ações de impulso para o crescimento 
do país.

A lei de liberdade econômica 
é um marco de novos tempos para 
a inauguração de uma economia 
liberal.

Entretanto, o Congresso Nacio-
nal continua flanando como nos 
velhos tempos, como se país tivesse 
suas contas públicas em dia, baixo 
desemprego, mas, uma comitiva 
de deputados, senadores, ministro 
do Supremo, paga pelo combalido 
caixa do governo, é necessária para 
assistir a canonização de Irmã Dulce, 
no Vaticano, cujos feitos os senhores 
“pais da pátria” levarão um eternida-

de para realizar.
Falta dinamismo ao Congresso 

Nacional!
O caminho a seguir é este deste 

que o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, não se canse de bater na 
porta do Congresso Nacional para 
explicar os rumos da economia.

A reforma da previdência levou 
mais ou menos uns 6 meses para os 
senhores congressistas compreendê-
-la, reforma que está sendo discuti-
da no parlamento deste o governo 
Sarney.

Que o senhor presidente da 
República seja comedido nas suas 
declarações e gestos evitando o 
desgaste dos membros do governo 
para repará-los.

A necessária estabilidade política 
para que os projetos que ali fluam no 
parlamento, sem os embates políti-
cos de baixo nível, que prejudicam 
o crescimento da economia.

Ao Supremo Tribunal Federal um 
período de lucidez para que dê ao 
país uma tênue estabilidade jurídica 
e segurança aos investidores, sejam 
mais magistrados e menos políticos 
(sem votos), e não transforme uma 
Corte Suprema em um colegiado de 
onze ministros com ideias próprias.

Paciência!

O vereador Max Barros, que 
mais uma vez mostrou em atitudes 
o que demonstra em aparência - 
sua altivez, ao 
defender com 
'unhas e den-
tes' a rejeição 
do pedido de 
invest igação 
e cassação do 
prefeito Edson 
Mota, já afasta-
do da Prefeitu-
ra de Cachoeira, por determinação 
da Justiça. Em seu delírio na sessão 
da última terça, só faltou agredir 
fisicamente a autora do pedido...

"Senhor Presidente da República 
seja comedido nas suas 

declarações e gestos evitando 
o desgaste dos membros 

do governo para repará-los ”

Bastidores da Política

O vereador Nenê do São João, 
que tentou desconversar o pedido 
de cassação do prefeito Edson Mota, 
reesquentando 
s e u  p r o j e t o 
'mequetrefe ' 
de reduzir a 
salário mínimo 
os subsídios 
d o s  f u t u r o s 
parlamentares 
da Câmara de 
Cachoeira, que 
com certeza, ele não deverá estar 
entre os reeleitos, segundo a plateia 
presente na sessão em que rejeitaram 
a CPI por oito votos a cinco...

Cachoeira Paulista – Quando 
os eleitores pensam que já viram de 
tudo em relação aos políticos que 
elegeram, alguém é surpreendido 
com o pior. Fato assim foi a marca 
negativa que a Câmara deixou para 
população cachoeirense, ao rejeitar 
em tom de guerra a abertura de in-
vestigação ao rombo que o prefeito 
afastado Edson Mota promoveu 
nos cofres públicos por meio de 
contratação irregular. Na sessão 
desta terça-feira, os vereadores que 
blindam Edson Mota no Legislativo 
investiram pesado com críticas, 
xingamentos e ameaças das mais va-
riadas em cima de uma eleitora que 
protocolou a abertura de CPI, por 
entender que a Casa de Leis está à 
altura para analisar os contratos que 
a Prefeitura celebrou com terceiros.

Lorena – O Executivo Municipal, 
que perto de completar 7 anos de 
administração, pouco pode contar 
com os governos Federal e Estadual, 
porém não deixou de trabalhar o de-
senvolvimento da cidade através da 
geração de recursos próprios. Recen-
temente impedido pelos vereadores 
de oposição de celebrar empréstimo 
de R$ 10 milhões junto à Caixa Fe-
deral para obras de infraestrutura, 
em especial a conclusão do muito 
que já foi realizado na  drenagem dos 
bairros que sofrem com alagamentos, 
o prefeito Fábio Marcondes comemo-
rou ao ver Lorena entre os municípios 
contemplados pela distribuição de 
recursos da concessão onerosa do 
Pré-Sal. Serão cerca de R$ 4 milhões 
e, com certeza, não faltará 'pai para 
esta criança bonita'.

Domingos Geraldo

Sob 'nova' direção
Na contramão dos interesses da 

Câmara de Cachoeira, Domingos 
Geraldo, prefeito em exercício, se-
gue fazendo o que o afastado Edson 
Mota 'empurrou 
com a barriga' 
e boa parte dos 
vereadores não 
quiseram em hi-
pótese alguma: 
limpar o inchaço 
de contratados 
da Prefeitura e 
da Santa Casa. 
Somados administração pública e 
hospital chegam a 300 comissiona-
dos (entre os ativos e fantasmas). 
Tem gente suspeitando e 'apostando 
alto' que Domingos está cumprindo 
estes expedientes sob orientação 
do próprio Edson, que viu em seu 
afastamento a ocasião perfeita de 
exonerar a tropa toda pelas mãos do 
vice! Ou não vice?

Efeito colateral
Com a queda de Edson Mota do 

poder em Cachoeira, ainda que por 
30 dias, a prova que Domingos está 
agindo por coerência própria será 
o corte de vários 'mandrakes' que 
gravitam em torno da administração 
pública, a exemplo do transporte 
escolar e outras atividades tercei-
rizadas na Prefeitura, como o Rui 
Mendonça, que só babou porque 
chegou na Justiça...

Por essa poucos esperavam
Tem governista em Guará custan-

do acreditar que o atual vice-prefei-
to, Regis Yasumura, tem grupo de 
candidatos a vereador formado à sua 
disposição, caso resolva entrar na 
disputa para a próxima Prefeitura. 
Pelo que se ouviu nas rodas mais 
requintadas da política local, além 
de um partido para chamar de seu, 
Regis tem despertado interesse de 
um segundo grupo da cidade que não 
tem bala no momento para prefeito, 
mas tem nome para oferecer de vice.

Previsão 2020
Se a candidatura majoritária de 

Regis Yasumura for confirmada até 
as convenções, em maio do ano que 
vem, os eleitores de Guará terão 
além dele (Regis), mais quatro pre-
feituráveis para escolher: Marcus 
Soliva buscando sua reeleição, Ar-
gus Ranieri no pique da revanche, 
Junior Filippo abraçando os eleitores 
acima de média e provavelmente 
mais um outro ‘bolsonariano’ – entre 
os vários que andam atrás da ‘unção’ 
do presidente.

Grupo ‘fechado’
Corre na boca pequena que o 

prefeito Marcus Soliva não está 
disposto a esperar até as convenções 
do ano que vem para conhecer o 
pessoal que disputará as eleições ao 

seu lado. Disseram que ele preten-
de ter a primeira reunião de 'portas 
fechadas' com os 34 postulantes 
ao Legislativo que integrarão o 
primeiro e segundo grupo de sua 
plataforma de campanha. Falaram 
ainda, que neste encontro exclusivo, 
haverá uma lista tríplice para seleção 
do eventual vice.

Perguntar não ofende
Já que o assunto é a formação 

dos grupos de apoio à reeleição de 
Marcus Soliva em Guará, o vereador 
Pedro Sannini muda de partido para 

se manter entre os governistas, ou 
vai no pacote do PTB para a plata-
forma de Argus Ranieri?

De bem com os eleitores
Números de uma recente consul-

ta popular em Cruzeiro revelaram o 
que muitos previam, o governo de 
Thales Gabriel muito bem avaliado 

entre os eleito-
res da cidade, 
comemoração 
da equipe do 
prefeito e pre-
ocupação entre 
os opostos, que 
‘queimam fos-
fato’ tentando 
somar velhos 

nomes com novas revelações da 
política local, para ver se conseguem 
‘perder de pouco’ nas urnas do ano 
que vem... 

Sorte de um azar do outro
Enquanto o clima na adminis-

tração pública de Cruzeiro é de 
comemoração pelos números favo-
ráveis, o mesmo não está ocorrendo 
da Câmara, com a constatação da 
tendência eleitoral em renovar quase 
que 100% o Legislativo. E para o 
pânico geral na Casa de Leis, o fu-
turo palanque à reeleição de Thales 
Gabriel está praticamente completo 
com os novos nomes que aderiram 
seu governo.

Edital de Praça
Diante dos discursos de serieda-

de administrativa e zelo com o erário 
público do presidente da Câmara de 
Lorena, Mauro Fradique, o Jornal 
Atos comunica que disponibilizará, 
no fechamento deste ano, quantas 
páginas forem necessárias, a custo 
zero, para que a atual presidência 
publique o balanço financeiro do Le-
gislativo, com suas entradas e saídas.

E por falar em Câmara...
...de Lorena – As atenções de 

concursados e exonerados há cerca 
de dois meses da Prefeitura, por 
determinação da Justiça, estão em 
expectativas pela votação dos ve-
readores ao projeto do Executivo 
que regulamenta cargos e salários, 
possibilitando que muitos sejam 
recontratados.

Mobília pesada
Após ‘alinhar’ o PSDB de Pinda 

exclusivamente para sua candidatura 
e aparelhar do DEM na composição 
de seu segundo grupo, mesmo com o 
fim das coligações partidárias, disse-
ram que Rafael Goffi agora ‘cresce 
o olho’ para o MDB, de onde espera 
receber o apoio de Edson Torino. A 
pergunta que fica é: se confirmada 
esta ‘sopa de letrinhas’ na platafor-
ma de Goffi, onde ele vai conseguir 
dezessete nomes para cada partido 
– lembrando das cotas femininas – 
para colocar a candidatura na rua???

Prováveis e improváveis
Comenta-se em Pinda que, com 

o final das coligações entre partidos 
para eleger vereadores – enxugando 
os custos de campanhas, pelo menos 
seis candidaturas são esperadas para 
próxima temporada de caça aos 
votos. Além de Isael Domingues, 
que vai às ruas em busca de sua re-
eleição, Vito Ardito (se tiver saúde 
jurídica), Luiz Rosas (de carro novo 
‘financiado’), Ronald Lima (bolso-
nariano), Airton Carteiro (na política 
do contra) e claro, Rafael Goffi. 
Parece que vai ser mais difícil para 
alguns destes arrumarem votos...

Apagão
Corre pelos corredores de fá-

bricas de Pinda a notícia de que 
o sindicalista e pré-candidato a 
prefeito, Herivelto Vela (PT), ficou 
enciumado de não ser citado numa 
eventual consulta de intenção de 
votos realizada na última semana na 
cidade. Disseram que pelo fato do 
pré-candidato não conseguir nem a 
posição de coadjuvante na consulta 
eleitoral, alguns de seus raros apoia-
dores demonstraram preocupação. 
Seus concorrentes parecem que 
ironizaram, dizendo que a ‘vela pa-
rece estar bem apagada’ na corrida 
eleitoral. 

Efeitos e reações
Numa propagada reta final de 

mandato, o prefeito Fábio Marcon-
des tem provocado algumas reações 
na população: alegria nas ‘viúvas’ 
de lideranças passadas que coman-
dam os escárnios nas redes sociais; 
preocupação em quem mantém a 
memória ativa ‘dos mandos e des-
mandos’ de um passado não muito 
distante; e, vontade de contribuir 
em muita gente que não suporta a 
hipótese da família que assaltou o 
município voltar a predominar direta 
ou indiretamente no comando da 
cidade. Para este último grupo, basta 
o prefeito indicar um sucessor para 
que entre em ação.

As claras
O prefeito Fábio Marcondes 

negociou uma redução significativa 
no custeio da iluminação pública de 
Lorena. De um valor inicialmente 
estimado em R$8,33 por poste, den-
tro da nova modalidade contratual – 
fechada no início deste mês, o custo 
final caiu para R$4,69 por ponto 
de luz. Nestas condições, a RSM, 
empresa contratada para manter o 
sistema de iluminação em perfeito 
funcionamento, receberá R$612 mil 
por ano. São atitudes administrativas 
como esta que geram economia e fa-
zem do município um dos que mais 
investem em obras com recursos 
próprios em toda a região.

Mensagem cifrada
Aquele partido tradicional de 

Guaratinguetá, que corre o risco de 
ter todos seus atuais 'inquilinos' des-
pejados da sigla, antes que chegue 
a temporada do Papai Noel. Parece 
que os futuros ocupantes já estão de 
malas prontas aguardando o sinal...

Marcus Soliva e Celão
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Para prefeito, novo reajuste da passagem só deve entrar em vigor em agosto do próximo ano; setor 
de mobilidade urbana confirma mudanças de itinerários e horários de ônibus durante a semana

Ainda sem parecer do jurídico, Marcus 
Soliva é contrário a aumento da tarifa

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O reajuste da tarifa do 
transporte público de Gua-
ratinguetá ainda está sob 
análise do departamento 
jurídico da Prefeitura, mas o 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
já se posicionou contra o novo 
aumento. Se aprovado, será o 
segundo aplicado em um mês.

O primeiro aumento sal-
tou o valor da passagem de 
R$3,50 para R$ 4,10, no 
último dia 2, no lançamento 
do novo contrato. Já a nova 
proposta tenta emplacar a 
passagem para R$ 4,26.

O Jurídico analisa a viabi-
lidade de conceder o novo 
reajuste. Caso o pedido seja 
acatado, a proposta será vo-
tada pela Comissão Tarifária 
formada por representantes 
das secretarias de Segurança 
e Mobilidade, Fazenda e Ad-
ministração.

A Rodoviário Oceano, em-
presa que venceu a licitação 

do transporte público, deu 
início aos trabalhos no co-
meço do mês, fez o pedido 
de reajuste em agosto, e 
reiterou a solicitação em 
setembro, alegando aumento 
dos insumos, em especial do 
diesel, além do reajuste para 
a categoria de motoristas. 
Mesmo sem uma data para 
emissão da resposta, Soliva 
se manifestou contrário a 
um novo aumento neste ano. 
“Existe um questionamento 
deles e o posicionamento 
jurídico nosso, que estamos 
aguardando. Meu posiciona-
mento é não, pois a empresa 
começou a trabalhar a partir 
de outubro, não de agosto do 
ano passado para cá, porque 
se baseia em dados retirados 
em agosto do ano passado”, 
explicou.

A data-base para reajus-
tes, de acordo com o edital 
de licitação, é agosto de 
cada ano. “Em agosto deste 
ano, se tivesse uma empresa 
operando normalmente, ha-
veria a necessidade de fazer 

essa majoração dos valores 
de acordo com a tabela da 
comissão tarifária. Como 
entrou a operação em outu-
bro, ao meu ver, o que vale é 
a partir de outubro agora. O 
próximo reajuste seria agosto 
do ano que vem, vamos anali-
sar juridicamente”, concluiu 
Soliva.

Alterações – Foram confir-
madas mudanças em itinerá-
rios e horários de linhas pelo 
subsecretário de Mobilidade 
Urbana, Rafael Vieira. As 
linhas 26 Jardim do Vale e 
28 Três Garças passam pela 
praça Condessa de Frontin, 
na rota bairro-centro.

A linha 23 Engenheiro 
Neiva passa próximo ao resi-
dencial Flamboyant e a linha 
28 terá uma extensão até o 
Atacadão, às 15h35 e 23h10. 
A linha 2 São Manoel volta 
a ter ônibus passando pelo 
bairro e com a extensão de 
horários até o Santa Edwiges 
às 15h e 17h. A linha Norte 
e Sul deixa de rodar aos sá-
bados, domingos e feriados.

TUG, que passa por polêmica sobre contrato e prestação de serviços; Prefeitura nega novo reajuste de tarifa

Inscritos concorrem à apenas dez vagas; sorteio de licenças ocorre na próxima terça-feira 

Disputa em Ubatuba tem quase setecentos 
concorrentes para vagas de ambulantes

Lucas Barbosa
Ubatuba

Em busca da oportunidade 
de trabalharem como vende-
dores ambulantes durante 
a temporada turística de 
Ubatuba, quase setecentos 
moradores se inscreveram 
na Prefeitura para participa-
rem do sorteio para apenas 
dez vagas, que será realizado 
na próxima terça-feira. Con-
tando com os futuros con-
templados, a cidade litorânea 
terá a partir de novembro 
720 vendedores autoriza-
dos a comercializarem seus 
produtos pelas ruas, praias 
e outros pontos turísticos.

Devido ao atual cenário 
de dificuldade econômicas 
do país, cerca de 12,6 mi-
lhões de brasileiros estão 
desempregados. De acordo 
com o mais recente estudo 
divulgado pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas), denominado 
Pnad (Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios), 
o montante corresponde a 
11,8% da população adulta. 
O estudo apontou que 41,4% 
dos ocupados atuam na in-
formalidade.

Tentando uma oportunida-
de para gerar renda e fugir 
da informalidade durante a 
temporada turística de verão 
de Ubatuba, período em que 
a cidade recebe cerca de um 
milhão de visitantes, setecen-
tos interessados disputam as 
novas vagas de ambulantes. 
Eles se inscreveram, entre 
os dias 2 e 30 de setembro, 
no Posto de Atendimento 
Municipal, o “Fácil”.

De acordo com a Prefeitu-
ra, o sorteio será realizado 
na próxima terça-feira atra-
vés de cédulas com os nomes 
dos concorrentes. Além de 
membros da secretaria de 
Assuntos Jurídicos, o trâmite 
será acompanhado por re-
presentantes da Associação 
dos Ambulantes Autônomos 
de Ubatuba e por dois esco-

lhidos entre os participantes.
O evento está agendado 

para as 9h no Ginásio de 
Esportes Benedito Pinho 
Filho, popularmente conhe-

cido como ‘Tubão’, que fica 
no Centro.

Os inscritos deverão com-
parecer ao sorteio ou enviar 
algum familiar que apresente 

documentação comprovando 
o parentesco. Caso os requi-
sitos não sejam atendidos, 
o concorrente não poderá 
participar do processo.

Ambulantes procuram vagas para atuar na orla de Ubatuba; sistema recebe grande procura nesta semana

Fotos: Divulgação PMU

Presidente recebeu chaves na última quarta-feira; mudança de endereço deve ocorrer até junho

Celão cogita Codesg para obras da nova Câmara
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A nova sede da Câmara de 
Guaratinguetá já está sob 
posse do presidente Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), que 
recebeu as chaves do diretor 
regional de Ensino, Wilson 
Tarso de Araújo, na última 
quarta-feira (16), em cerimônia 
realizada no prédio da antiga 
Diretoria Regional de Ensino, 
na praça Conselheiro Rodri-
gues Alves.

O prédio, considerado um 
monumento histórico, não 
pode ter a fachada alterada, 
mas deve receber melhorias 
internas e pequenas obras. 
Em entrevista ao Jornal Atos, 
Celão confirmou que a Câmara 
pode contratar diretamente a 
Codesg (Companhia de Desen-
volvimento de Guaratinguetá) 
para tomar a frente dos ser-
viços.

“Estou estudando com o 
nosso departamento jurídico 

a possibilidade de fazermos a 
contratação da Codesg para 
realização dessa obra. Isso nos 
traria muita tranquilidade e 
facilitaria toda essa questão 
de processo licitatório, afinal 
de contas a contratação seria 
por dispensa de licitação. Sabe-
mos também que em relações 
a preço a Companhia cobriria 
qualquer orçamento que fosse 
apresentado”, afirmou o presi-
dente da Casa.

Questionado sobre os gastos, 
Celão respondeu que não há 
previsão de valores a serem 
investidos nas obras, pois não 
existe ainda o projeto executi-
vo. “Estamos contratando uma 
fundação especificamente para 
cuidar dessa parte de edital, de 
acompanhamento do processo 
licitatório e até mesmo da exe-
cução da obra”.

A direção e presidência da 
Câmara aguardam a deci-
são do parecer jurídico para 
contratar a Codesg ou abrir 
um processo licitatório para 

definir qual empresa fará as 
obras na nova sede. A troca de 
endereço deve acontecer até o 
fim do primeiro semestre do 
ano que vem. “Se Deus quiser, 
em meados do meio (sic) de 
2020 é a nossa expectativa 
de mudança”, concluiu Celão.

História – A nova sede da Câ-
mara é um dos prédios históri-
cos e tombados historicamente 
pelo Condephaat (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado de São 
Paulo) e, por isso, todo projeto 
arquitetônico para obras do 
prédio foi feito com o devido 
cuidado exigido pelo Conselho. 
A arquiteta responsável pelo 
projeto é Regina Maia.

A Diretoria Regional de En-
sino, que ocupava a nova sede 
da Câmara, passou a atender 
na rua Flamínio Lessa, antigo 
prédio da Escola Dr. Flamínio 
Lessa, que estava desocupado 
desde o encerramento do fun-
cionamento do colégio.Entrega das chaves do novo prédio; Codesg pode assumir obras

Fotos: Leandro Oliveira

Da Redação
Guaratinguetá 

A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá) prorrogou, devido 
a ampla procura,  as inscri-
ções do concurso público 
nº 02/2019 até a próxima 
segunda-feira (21). As provas 
estão previstas para serem 
aplicadas no dia 17 de no-
vembro. 

O concurso está oferecendo 
31 vagas, sendo 28 para am-
pla concorrência e três para 
PDC (pessoas com deficiên-
cia). As vagas contemplam di-
versos níveis de escolaridade, 
com remuneração que varia 
entre R$ 1.072 a R$ 5.559.

O concurso abrange as áre-
as de analista contábil, advo-
gado, contador, engenheiro ci-
vil, tecnólogo em edificações, 
técnico em edificações, técni-
co em segurança do trabalho, 
topógrafo, assistente licitação 
e comprador, coordenador 
de resíduos domésticos, as-
sistente administrativo, com-
prador, desenhista eletricista, 
orçamentista, vigia, auxiliar 
de topógrafo, motorista de ve-
ículo leve e pesado, operador 
de máquina leve, operador 
de mesa vibroacabadora, 
operador de máquina pesada, 
ajudante geral, auxiliar de 
construção civil, carpinteiro, 
encanador pedreiro, pedreiro 
calceteiro, pintor rasteleiro e 
coletor de lixo.

As inscrições são feitas dire-
tamente pelo site do instituto 
responsável pela aplicação da 
prova, o institutoconsulplan.
org.br. Para se inscrever, é 
necessário o pagamento de 
uma taxa de R$ 28. Mais 
informações no edital dispo-
nível no site da Prefeitura, 
guaratingueta.sp.gov.br.

Codesg amplia
prazo para
concurso em
Guaratinguetá
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Falhas em segundo teste geram polêmica após questionamentos de concursandos 
sobre transparência e contratos vigentes na rede pública de ensino do Município

Processo seletivo em Potim tem prova 
anulada e novo teste neste domingo

Rafaela Lourenço
Potim

Pela segunda vez no ano, o 
tema processo seletivo virou 
polêmica em Potim. Com o 
cancelamento de uma das 
provas, por falha em mate-
rial, professores se sentiram 
lesados e uma nova data foi 
remarcada. A legalidade dos 
contratos na rede municipal 
também foi questionada por 
concursandos, mas a Prefei-
tura negou irregularidades.

O processo seletivo para ca-
dastro reserva de professores 
foi realizado no último dia 6, 
dividido em provas por áreas 
de atuação aplicadas em dois 
períodos. As da manhã ocor-
reram normalmente, já as 
provas da tarde para vagas 
de monitor de educação in-
fantil, professor de educação 
básica 1 - anos iniciais (1° 
ao 5° ano do fundamental) e 
professor de educação básica 
2 de Inglês, Geografia, Educa-
ção Física, Ciências Físicas e 
Biológicas foram canceladas 
após cerca de uma hora de 
aplicação.

Uma das candidatas, a pro-
fessora Rosemary Francisco 
de Paula, de 52 anos, expli-
cou que teve acesso à prova 
do período da manhã com 
uma amiga que participou 
do processo e que juntas 
estudaram o material para se 
prepararem para o processo 
à tarde. Mas ao receber a 

prova, Rosemary se deparou 
com questões semelhantes 
e idênticas à matutina. Ela 
questionou o conteúdo assim 
como professores de outra 
sala, que se recusaram a 
fazer a prova. “Elas eram as 
mesmas que foram aplicadas 

de manhã, inclusive tem 
professor que fez a prova 
de manhã e chegou a tarde 
e achou muito fácil. Para 
surpresa, a hora que peguei 
minha prova eu dei risada”.

Rosemary contou que uma 
representante do Instituto 

A sede da Divisão Municipal de Educação de Potim; novo processo seletivo gera polêmica na cidade

Fotos: Arquivo Atos

Proposta, que amplia rigor no tráfego, pode acarretar em multas e apreensão, aguarda sanção de Domingos Geraldo

Nova lei tenta barrar ciclistas na contramão em Cachoeira

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Um projeto aprovado em 
Cachoeira Paulista, na última 
semana, colocou em foco os cui-
dados e condições estabelecidas 
para o trânsito de ciclistas na 
cidade. A Câmara aprovou, por 
unanimidade, o projeto de lei 
de autoria do vereador Thales 
Satim (PSC) que regulamenta a 
utilização de bicicletas em áreas 
públicas, com atenção ao tráfe-
go de ciclistas na contramão, 
que pode levar a apreensão do 
veículo ou multa.

Segundo o autor do projeto e 
membro do Conseg (Conselho 
de Segurança Municipal), a 
situação já foi vivenciada por 
grande parte da população, 
causando o aumento de aciden-
tes com ciclistas. “Já recebemos 
muitas reclamações. No Conseg 
foi discutido muito isso, medi-
das de segurança no trânsito e 
levantada essa questão dos ci-
clistas andando na contramão. 
Eu estudei e elaborei uma lei 
com essa finalidade. Primeiro, 
buscando a educação no trân-
sito, medidas para que a secre-

taria de Trânsito possa fazer 
um informativo. Elaborei esse 
projeto para quem transitar 
na contramão seja multado ou 
tenha a bicicleta apreendida”, 
explicou Satim.

Cachoeira já conta com uma 
lei, de 1998, que proíbe o 
ciclista de circular por praças 
e calçadas. A lei já possibilita 
a apreensão das bicicletas em 
caso de infrações.

De acordo com o projeto 
aprovado na Câmara, fica a 
cargo do prefeito Domingos 
Geraldo (PL) definir pela im-
plantação da multa antes da 
sanção da proposta. Os ciclistas 
multados terão o CPF registra-
do (de acordo com a lei), para 
a elaboração de um talão de 
nota com o documento. A lei 
estipula ainda a possibilidade 
de execução de cobrança para 
infratores que não pagarem a 
multa.

“Isso seria uma medida sub-
sidiária, após uma devida edu-
cação de trânsito. O Código de 
Trânsito é um caráter educativo 
e não punitivo, mas a gente 
sabe que uma lei que não tem 
punição não é respeitada”.

O vereador Guilherme Mar-

condes (PSD) se posicionou 
favorável ao projeto de Satim, 
mas apresentou restrições. “O 
primeiro ponto que eu acho 
importante é saber distinguir 
o ciclista de uma pessoa que 
usa bicicleta. Os ciclistas têm 
muitos grupos organizados 
na cidade que respeitam as 
regras de trânsito. A segunda 
questão é uma preocupação 
que eu tenho com relação às 
pessoas que moram em bairros 
afastados, porque Cachoeira 
não tem linha de ônibus. Eu 
acho que seria muito desagra-
dável que com essa lei a pessoa 
levasse multa vindo do CDHU 
para a cidade porque passou 
em uma rua contramão. Não 
acho que o serviço de trânsito 
está sendo bem feito na cidade, 
pintar faixa e colocar placa é o 
mínimo”, criticou.

Marcondes frisou ainda 
que o poder público deve dar 
condições ao morador para 
que cumpra a lei. “Eu acho que 
antes de julgar essas pessoas 
mais simples tem que ter bom 
senso com elas, orientação. 
Cabe ao poder público, antes 
de atacar o morador, dar condi-
ções para que ele cumpra a lei”.

Ciclistas em uma das principais ruas de Cachoeira; andar na contramão terá penalidades no município

Fotos: Arquivo Atos

Cruzeiro realiza ação de prevenção ao câncer de mama e da próstata

Consulpam, responsável pelo 
processo seletivo, os comu-
nicou apenas na sala que a 
prova não precisaria ser fi-
nalizada pois seria cancelada. 
“Cadastrei meu e-mail quando 
fiz minha inscrição e não rece-
bi nada. Nenhum comunicado 

formal sobre cancelamento 
ou remarcação”, frisou.

Após dois dias do processo, 
o Instituo publicou uma nota 
de esclarecimento no próprio 
site alegando um erro mate-
rial na elaboração das provas 
aplicadas no turno da tarde, 
do dia 6, ficando determina-
do que serão reaplicadas no 
próximo domingo (20). O 
texto garante também que os 
candidatos seriam mantidos 
informados através do site 
consulpam.com.br. Para o 
professor Gledson Henrique, 
31 anos, morador de Potim 
que também participou do 
processo seletivo, houve 
falta de respeito com os can-
didatos cancelando apenas 
uma prova e não o processo 
seletivo por completo. “Se a 
empresa fosse provar trans-
parência aos candidatos, não 
cancelaria apenas um perío-
do das provas e sim os dois. 
Potim está há anos dando 
problemas com concursos 
e processos seletivos. Eles 
deveriam cancelar tudo e 
refazer todas as provas, se 
querem ser coerentes com 
os candidatos e provar o 
respeito”, criticou.

De acordo com a Prefeitu-
ra, não houve motivo para 
cancelar as provas dos dois 
períodos. A assessoria frisou 
ainda a agilidade da empresa 
em apresentar uma solução 
e manteve as divulgações 
no site sobre as alterações. 
“Logo que vimos o proble-

ma, um representante veio 
até mesmo de outro estado, 
conversamos e já remarca-
mos a prova. Diferente de 
outros concursos que a gente 
perdia muito tempo, foi feita 
uma ação rápida para que 
ninguém fosse prejudicado”.

A prova será reaplicada nas 
escolas municipais Judith Si-
queira Weber e José Geraldo 
Alckmin, neste domingo (20). 
Os portões serão abertos às 
13h e fecharão às 13h40, 
com o início das provas às 
14h. A entrada será proibi-
da após o fechamento dos 
portões.

Candidatos também se 
queixaram sobre os atuais 
profissionais da rede pública 
de ensino que teriam parti-
cipado do processo seletivo 
em 2017, com validade até o 
meio do ano de 2018, poden-
do ser prorrogado por mais 
um ano, ou seja, já estaria 
vencido. 

Segundo Rosemary, que 
atualmente dá aulas em 
Lorena, os professores de 
Potim seguem atuando irre-
gularmente desde julho e não 
receberão nenhum acerto 
no final do ano. “Como que 
eles ainda estão atuando? A 
Prefeitura não fez outro pro-
cesso seletivo. Como a justiça 
aceitou isso? É como se fosse 
um contrato de gaveta, sem 
direito a nada. Não sei como 
foi feito e como está”.

Outro lado – O Executivo 
se posicionou contrário ao 
apontamento da professora e 
explicou que os profissionais 
têm contrato vigente até 19 
de dezembro. “Foi feito um 
termo de aditamento em 28 
de junho. Todos os direitos 
de contrato administrativo 
estão vigentes e a renovação 
foi feita justamente para 
garantir o direito deles e não 
prejudicar as aulas (trecho 
de nota da assessoria de 
imprensa)”.

Da Redação
Cruzeiro

A secretaria de Saúde de 
Cruzeiro traz para a cidade, no 
próximo dia 26,  a campanha da 
Liga de Oncologia de Taubaté, 
coordenada pelo Dr. Flávio Luiz 
Lima Salgado. O objetivo da 
ação é reforçar as campanhas 
Outubro Rosa e Novembro Azul, 
que ressaltam a importância da 
prevenção e descoberta preco-
ce do câncer, em especial o de 
mama e da próstata. 

Os atendimentos devem ser 
previamente agendados no 
ARE (Ambulatório Regional 
de Especialidades). No ato do 

agendamento, aberto nesta 
segunda-feira (14), o paciente 
deve escolher por qual avalia-
ção deseja passar, sendo per-
mitido apenas um atendimento 
por dia.

O objetivo do evento é pro-
mover o conhecimento, levar 
informação e a prevenção da 
doença em todo Vale do Para-
íba, oferecendo os seguintes 
atendimentos: sala 1 para 
atendimento masculino (exame 
de toque retal e avaliação da 
pele); sala 2 para atendimento 
feminino (exame ginecológico, 
exame clínico das mamas e 
avaliação da pele); sala 3 para 
atendimento feminino (exame 

clínico das mamas e avaliação 
da pele); sala 4 para atendi-
mento odontológico (avaliação 
bucal).

O câncer é uma doença com 
característica de crescimento 
desordenado de algumas célu-
las, que podem invadir outros 
órgãos. A prevenção é realiza-
da com adoção de hábitos de 
vida saudáveis que evitem a 
exposição aos fatores de riscos. 

Serviços – O atendimento 
será realizado das 8h às 11h 
e das 13h às 16h, no ARE 
(Ambulatório Regional de 
Especialidades), que fica à ave-
nida Minas Gerais, nº 500, no 
bairro Retiro da Mantiqueira. ARE receberá Liga de Oncologia de Taubaté no dia 26; agendamentos devem ser feitos com antecedência

Fotos: Arquivo Atos
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Mulheres, idosos e pessoas com deficiência podem 
desembarcar de ônibus fora dos pontos à noite

Da Redação
Região

O governador do Estado, 
João Doria (PSDB), sancionou 
uma lei que permite que ido-
sos, mulheres e pessoas com 
deficiência desembarquem 
fora dos pontos de paradas 
convencionais de ônibus das 
linhas intermunicipais da 
EMTU (Empresa Metropolita-
na de Transportes Urbanos) 
de São Paulo.

A medida é válida entre 
22h e 5h, e tem como ob-
jetivo proporcionar maior 
segurança e acessibilidade 
aos usuários.

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) possui 392 
ônibus distribuídos em 76 
linhas.

O projeto, que teve auto-

Passageiros em ponto no Centro de Lorena; paradas de intermunicipais beneficiam público prioritário

Fotos: Rafaela Lourenço

ria do deputado estadual 
Tenente Coimbra (PSL), foi 
publicado pelo Diário Oficial 
nesta terça-feira e já entra 

Ubatuba promete maior rigor 
contra crimes ambientais
Unidade passa por uma repaginação com investimento de R$ 864 mil

Lucas Barbosa
Ubatuba

Tentando conter o aumen-
to de danos ambientais em 
diversos pontos turísticos 
de Ubatuba, a Prefeitura 
anunciou na última semana 
que intensificará as ações 
de fiscalização a partir do 
início de novembro. Além 
de desmatamento e despejo 
irregular de lixo, a medida 

busca coibir acampamentos 
irregulares. 

Além da GCM (Guarda 
Civil Municipal), represen-
tantes das secretarias de 
Meio Ambiente e de Turismo 
se reuniram no último dia 
11 para traçarem um plano 
estratégico de combate ao 
descumprimento de leis 
ambientais e municipais, 
principalmente durante a 
temporada turística, período 

em que quase um milhão de 
visitantes chegam à cidade 
litorânea. 

De acordo com o secretá-
rio de Turismo, Potiguara do 
Lago, durante o encontro foi 
definido que através de um 
trabalho conjunto entre as 
pastas e a GCM, também con-
tando com o apoio da Polícia 
Militar Ambiental, aumenta-
rá a frequência de vistorias e 
abordagens principalmente 

Reunião realizada nesta semana para debater planos estratégicos para fiscalizar pontos turísticos na cidade

Fotos: Arquivo Atos

nos pontos turísticos Corco-
vado, Ilha das Couves, Trilha 
das Sete Praias e Trilha do 
Saco das Bananas. “Além da 
montagem de acampamen-
tos irregulares, nos últimos 
anos aumentou o volume 
lixo despejado nestes atra-
tivos turísticos, causando 
danos ao meio ambiente. 
As práticas de Ecoturismo 
devem ser sustentáveis, mas 
infelizmente muitas pessoas 
acabam indo na contramão. 
Acreditamos que com o 
aumento da fiscalização, 
poderemos conscientizar 
os visitantes e inibir novos 
casos”. 

O chefe pasta revelou 
que uma nova reunião será 
realizada no próximo dia 
24, quando se definirá o 
cronograma das vistorias. 
“É importante ressaltar que 
esta medida não visa inibir 
o turismo nestes pontos, 
mas sim garantir que ele 
não comprometerá o meio 
ambiente. Os visitantes 
que forem flagrados em 
acampamentos irregulares 
terão até uma hora para se 
retirarem do local. Caso não 
respeitem a ordem, serão 
multados e terão seus equi-
pamentos apreendidos pela 
fiscalização”.

Lorena assina contrato 
para nova gestora da 
iluminação pública

Da Redação 
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
assinou no último dia 4 o 
contrato de gestão e ma-
nutenção da iluminação 
pública, para o exercício de 
2019 e 2020. A empresa 
que venceu o certame e que 
realizará os serviços pelos 
próximos 12 meses será a 
RSM (Rafael Soler Manchini 
Engenharia ME).

O valor oferecido pela 
vencedora na concorrência 
foi de R$ 612.282,36/ano. 

Com isso, o custo por cada 
ponto de iluminação será 
de R$ 4,69, ou seja, valor 
56,31% abaixo do estima-
do, que inicialmente era 
de R$8,33. O contrato do 
serviço é de 12 meses, po-
dendo ser prorrogado por 
até sessenta. 

Os moradores de Lorena 
podem informar os pontos 
com problemas e falha de 
iluminação pública no Call-
-Center 0800-038-3821. A 
central de atendimento está 
disponível de segunda a sex-
ta-feira, das 10h às 20h, e 
aos sábados, das 8h às 14h.

Manutenção de postes em Lorena; RSM passa a gerir atendimento

Fotos: Arquivo Atos

Unidade passa por uma repaginação com investimento de R$ 864 mil, incluindo novos equipamentos

Prefeitura de Pinda tem previsão para 
entregar UBS do Crispim ainda em 2019

Letícia Noda
Pindamonhangaba

Com previsão de inaugura-
ção entre o final de novembro 
e o início de dezembro, a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) do 
bairro do Crispim pretende 
melhorar o atendimento dos 
moradores da região em Pin-
damonhangaba. De acordo 
com a Prefeitura, a previsão 
é que o posto atenda aproxi-
madamente oito mil pessoas 
por mês.

Construída com investimen-
to de R$ 864 mil, o espaço pos-
sui 367,38 m² e contará com 
consultórios para atendimento 
pediátrico, ginecológico, odon-
tológico e clínico geral. Além 
de serviços de farmácia, sala 
de vacinas e posto de enferma-
gem, o posto passou por uma 
transformação para melhor 
atendimento ao paciente.

“Iniciamos a obra anuncian-

Espaço em obra da Unidade Básica de Saúde do Crispim; local deve ser inaugurado no próximo mês

Fotos: Rafaela Lourenço

do uma repaginação da unida-
de, mas é praticamente outro 
prédio que vemos hoje. Antes 
os espaços eram separados 
por divisórias e isso não ocorre 

mais”, destacou o prefeito Isael 
Domingues (PL). “A população 
merece esse novo prédio, um 
lugar digno do atendimento à 
população, lindo, estruturado 

e com atendimento humani-
zado”, conclui.

Além do UBS no Crispim, 
outros bairros também rece-
berão novos postos nos próxi-

mos meses. No Jardim Eloyna, 
a unidade de atendimento tem 
previsão de entrega para o 
final de outubro. A expectati-
va é atender 4,5 mil pessoas 
por mês. No bairro Ribeirão 
Grande está sendo realizada 
a construção de uma ESF (Es-
tratégia de Saúde da Família). 
A obra atende a uma antiga 
reivindicação dos moradores 
da região. De acordo com 
informações da secretaria 
de Obras e Planejamento, o 
local terá estrutura de setores 
para recepção, consultórios, 
sanitários, sala de curativo 
e expurgo, sala de reuniões, 
área de serviço e depósito de 
materiais de limpeza. A previ-
são é que a obra seja entregue 
no início do próximo ano. 

Com as inaugurações, a 
Prefeitura afirmou que há pre-
tensão de novas contratações 
de profissionais da área por 
meio de concursos públicos.

em vigor. A medida também 
se aplica aos acompanhantes 
desses públicos.

Em nota, o Estado afirmou 

que o objetivo da mudança é 
dar mais segurança às pes-
soas com vulnerabilidade, 
entretanto o desembarque 

segue as regras de trânsito e 
não será permitido em locais 
onde é proibido estacionar 
ou que comprometa o fluxo 
dos veículos e a segurança 
dos passageiros. Além disso, 
a parada deverá estar dentro 
do trajeto regular da linha, 
não podendo haver desvio 
de itinerário.

Todas as empresas e con-
cessionárias de ônibus inter-
municipais serão notificadas 
sobre a nova lei pela EMTU. 
O descumprimento da nor-
ma acarretará multas para 
as concessionárias.

Na capital paulista, uma 
lei semelhante está em vigor 
desde 2006, que autoriza 
mulheres e idosos a desem-
barcarem fora do ponto de 
ônibus, em local mais seguro 
e acessível nesse mesmo 
período.

Da Redação
Guaratinguetá 

O PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhar) di-
vulgou vagas de emprego 
disponíveis por emprega-
dores de Guaratinguetá. 
Para concorrer é preciso 
que o perfil do candidato 
seja compatível a vaga 
oferecida para gerar o 
encaminhamento para 
entrevista.

As vagas abertas são 
para açougueiro, atenden-
te de padaria, auxiliar de 
cozinha, auxiliar de fatu-
ramento, auxiliar manu-
tenção predial, balconista 
de açougue, borracheiro, 
caixa de bar, lanchonete e 
restaurante, caminhoneiro 
leve, conferente de carga 
e descarga, costureira de 
máquina overloque, costu-
reira de roupas, cozinheiro 
de restaurante, encarrega-
do de horticultura, encar-
regado de supermercado, 
engenheiro civil, fiscal de 
caixa, fiscal de prevenção 
de perdas, fisioterapeuta 
geral, instalador fotovol-
taico, instalador hidráuli-
co, motorista carreteiro, 
operador de caixa, ope-
rador de vendas, padeiro, 
repositor de mercadorias, 
supervisor de caixas e bi-
lheteiros (exceto caixa de 
banco), vendedor pracista.

Os interessados devem 
comparecer ao PAT apre-
sentando carteira de traba-
lho, documento de identi-
dade ou Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), CPF 
e o número do PIS.

A unidade de Guaratin-
guetá está localizada na 
rua Prudente de Moraes, 
nº 10, no Centro, com aten-
dimento das 11h às 16h30.

Detalhes sobre as vagas 
abertas podem ser con-
feridos pessoalmente no 
PAT de Guaratinguetá ou 
ainda por meio do site da 
Prefeitura, guaratingueta.
sp.gov.br.

PAT divulga 
vagas para 
trinta áreas 
em Guará
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Dimas Barbosa vê pedido de CPI como inoportuno; moradora faz abaixo-assinado em apoio a ação do MP

Por 8 a 5, vereadores de Cachoeira rejeitam 
nova investigação sobre contratos de Mota

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Em menos de dois meses a 
Câmara de Cachoeira Paulista 
rejeitou o segundo pedido de 
investigação contra o prefeito 
afastado Edson Mota (PL). A 
sessão que recebeu a denún-
cia de uma moradora chegou 
a ser suspensa após discussão 
entre vereador e moradores.

O pedido de uma CPI (Co-
missão Processante de In-
quérito), rejeitado na última 
sessão, foi protocolado por 
uma moradora da cidade, a 
Letícia Salles. A elaboração foi 
baseada nas irregularidades, 
apontadas pelo MP (Ministé-
rio Público), cometidas pela 
Prefeitura em contratar o 
escritório Gradim Sociedade 
Individual de Advocacia, an-
tes Castellucci e Figueiredo 
Advogados Associados, em 
2017, o mesmo motivo pelo 
afastamento acatado pela 
Justiça. 

Por oito a cinco, o pedido 
popular foi rejeitado na Casa 
com os votos contrários de 
Breno Anaya (PSC), Aldeci 
Baianinho (PSC), Marisa Hu-
mel (PP), Vica Ligabo (PTB), 
Nenê do São João (PSB), Dimas 
Barbosa (PTB), Agenor do 
Todico (PSDB) e Max Barros 
(DEM). 

Para o presidente da Câma-
ra, Dimas Barbosa, os verea-
dores contrários entenderam 
que seria desnecessário abrir 
uma processante para um 
prefeito já afastado do cargo. 

“Entendendo que quem está 
apto a julgar e investigar esse 
tipo de apontamento que foi 
feito pelo MP é a Justiça, então 
era mais um ato político, e 
diante disso nós entendemos 
que não era oportuno”, frisou.

Barbosa afirmou que os 
parlamentares tiveram acesso 
ao processo de 151 folhas que 
acarretou o afastamento de 
Mota e que aguardarão a Jus-
tiça concluir a investigação.

Questionado sobre a re-
presentatividade perante a 
população, Barbosa frisou 
que o morador conectado 
aos trabalhos realizados 
por essa legislatura sabe 
dos serviços prestados ao 
município. “Estamos com 
a seriedade que devemos 
dar toda a garantia para 
que o prefeito Domingos 
continue a gerenciar essa 
cidade”.

A sessão que discutiu o 
pedido de CPI precisou ser 
suspensa por cinco minutos 
devido o tumulto causado pela 
discussão entre o vereador 
Max Barros e opositores ao 
governo de Edson Mota, in-
cluindo a denunciante Letícia 
Salles.

Letícia comentou sobre 
a denúncia na fanpage do 
Jornal Atos, explicando que a 
investigação solicitada é con-

tra a corrupção na cidade, in-
dependente do personagem. 

Ela revelou que fez um abai-
xo-assinado que até a última 
quinta-feira contava com 
mais de duzentas assinaturas. 
“Estamos fazendo um abai-
xo-assinado para entregar 
ao MP em apoio à ação civil 
pública, para que anexem 
ao recurso. A população não 
aguenta mais tanta corrupção 
e impunidade”.

Na última quarta-feira, Ed-
son Mota conseguiu na Justi-
ça a redução do afastamento 
de 180 dias para 30. Apesar 
da medida, o presidente da 
Câmara não definiu o posicio-
namento do Legislativo sobre 
um suposto retorno do prefei-
to. “A hora que acontecer o 
retorno dele eu tenho certeza 
que nós estaremos atentos 
a tudo isso, mas trabalhar 
deduzindo, fica meio difícil”.

Denúncia de crime ambiental mantém 
pousada de luxo interditada em Ubatuba
Acusada de despejo de resíduos no mar; ‘Mansão Tenório’nega irregularidades

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após receber denúncias 
de crime ambiental, a Vigi-
lância Sanitária de Ubatuba 
interditou na última semana 
uma pousada de alto padrão 
no bairro Tenório. De acordo 

com o órgão municipal, foi 
constatado que o estabe-
lecimento hoteleiro estava 
poluindo a Praia do Tenório. 

Luxuosa e com diárias de 
até R$ 2 mil, a pousada ‘Man-
são Tenório Beach Club’ foi 
lacrada por agentes da Vigi-
lância Sanitária na manhã da 

última terça-feira.
Segundo apuração do ór-

gão, o estabelecimento des-
pejava resíduos da cozinha de 
seu restaurante diretamente 
na região costeira e nas águas 
da Praia do Tenório, ao invés 
de destiná-los à tubulação de 
esgoto. Além da irregularida-

de, a equipe de fiscalização 
afirma ter flagrado o restau-
rante da mansão fornecendo 
aos clientes água com apa-
rência imprópria devido sua 
coloração escura. 

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Ubatuba justificou que “de-
cidiu interditar cautelarmente 
todo o empreendimento até 
que ele apresente o sistema de 
tratamento dos resíduos apro-
vado e cesse seu lançamento 
(trecho do documento)”.

O Executivo revelou que no 
início de julho já havia denun-
ciado a pousada por crime 
ambiental à Polícia Militar e 
ao Ministério Público.  

Outro lado – A reportagem 
do Jornal Atos solicitou di-
versas vezes um posiciona-
mento da direção da pousada 
‘Mansão Tenório Beach Club’ 

Agente da Vigilância lacra mansão por despejar lixo em Ubatuba

sobre o caso, mas nenhum 
funcionário atendeu as liga-
ções no número telefônico 
fornecido pela empresa na 
internet.

Em nota oficial encaminha-
da ao site de notícias da Rede 

Globo, o G1, a gestão do esta-
belecimento hoteleiro negou 
ter praticado qualquer crime 
ambiental, classificando a 
decisão da Vigilância Sa-
nitária de Ubatuba como 
indevida e precipitada.

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Divulgação

O presidente da Câmara de Cachoeira, Dimas Barbosa, que defendeu a decisão dos vereadores em poupar o prefeito Edson Mota de pedido para investigação sobre contratos
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Prefeito garante que seguirá determinações do MP para reduzir cargos e retomar fôlego econômico

No cargo, Geraldo Domingos corta gastos para 
entregar Prefeitura com finanças mais "enxutas"

Da Redação
Cachoeira Paulista

Com nove dias de administração, o pre-
feito em exercício de Cachoeira Paulista, 
Domingos Geraldo dos Santos (PL), se viu 
obrigado a entrar em uma série de frentes 
para colocar o governo em ordem, após o 
afastamento de Edson Mota (PL), no último 
dia 9. Os primeiros dias foram de cortes 
de comissionados, inauguração de Pronto 
Atendimento e a dificuldade para encontrar 
caminho para recuperar os cofres públicos. 

Santos está no cargo desde o dia 10, 
quando uma decisão judicial ordenou o 
afastamento por 180 dias (reduzido para 
trinta na quarta-feira) de Mota, que res-
ponde processo por contrato ilegal com o 
escritório de advocacia Gradim Sociedade 
Individual de Advocacia, antes conhecido 

como Castellucci e Figueiredo Advogados 
Associados, que teria lesado o Município 
em um total de R$ 33 milhões, entre verba 
e multas.

Ainda no primeiro dia no cargo, o prefeito 
em exercício anunciou cortes em cargos co-
missionados, seguindo ordem judicial que 
determina a dispensa de 167 contratados, 
entre eles, seis do primeiro escalão: José 
Marcos (Turismo), Julio Medeiros (chefe de 
Gabinete), Pedro Ivan (Obras), Renato Silva 
(Agricultura) e Gisely Fernandes (Negócios 
Jurídicos).

Além das dispensas, o prefeito tem outra 
missão, recuperar o atendimento na rede 
municipal de Saúde.

Nesta semana, ele participou do progra-
ma Atos no Rádio, quando comentou as 
primeiras ações no cargo e o que espera 
fazer na Prefeitura durante o afastamento 
de Edson Mota.

Jornal Atos – Você está 
pautando suas primeiras 
ações no que o Ministério 
Público e a Justiça têm pe-
dido? Inclusive em relação 
às demissões?

Domingos Geraldo – A 
gente tem que cumprir o 
que o MP manda, então nós 
mandamos essa semana 
seis cargos de confiança. 
Não eram pedido do MP, 

mas a gente tem que enxu-
gar a máquina, se não fica 
muito difícil trabalhar pela 
Prefeitura. O Ministério 
mandou tirar 165 cargos de 
confiança, então eu vou ter 
que tomar essa providência, 
se não acaba acontecendo a 
mesma coisa comigo, o MP 

vem em cima.
Atos – Uma parcela desses 

cargos é da Santa Casa?
Domingos – Não, da Santa 

Casa é uma outra medida. Os 
165 foram cargos criados 
pela Prefeitura e o Minis-
tério Público achou incon-
venientes esses cargos, que 
não tem necessidade, então 
pediu para que todos sejam 
exonerados. Tem pessoas 

que já foram demitidas, que 
não correram atrás para 
poder assinar a demissão e 
já inclusive entraram com 
pedido de atestado para que 
não seja mandado embora. 
Eu quero deixar bem claro 
para médicos e dentistas 
de Cachoeira, onde tenho 

muitos amigos, se caso co-
meçar ocorrer isso (ações) 
em grande quantidade, eu 
vou ter que entrar no Mi-
nistério Público, porque eu 
não vou assumir bronca de 
ninguém. Se a juíza mandou 
tomar uma decisão, eu te-
nho que tomar. Agora, vou 
deixar bem claro, se tiver 
muito desses atestados, eu 
vou encaminhar ao MP, vou 

fazer o que manda a Justiça.
Atos – O prefeito Edson 

Mota entrou no Tribunal de 
Justiça tentando derrubar 
a liminar que o afastou por 
180 dias (a entrevista foi 
concedida dois dias antes 
de decisão que reduziu o 
período de afastamento para 

trinta dias). Como o senhor 
vê essa liminar? Acha que é 
possível suspender?

Domingos – Eu não sou 
prefeito, eu estou como 
prefeito por esses dias, tanto 
que ele pode voltar amanhã, 
nos próximos cinco dias, 
cinco meses, mas não sei. 
Ele está recorrendo, direito 
dele entrar com recurso. Eu 
não sei que pé que está, eu 
nunca acompanhei nada de 
Prefeitura. Ele voltando, vai 
ter que dar graças a Deus de 
pegar uma Prefeitura enxu-
ta, sem problema nenhum.

Atos – O senhor falou que 
não acompanhava a Prefei-
tura de perto. Não estava 
acompanhando por falta de 
intimidade com o prefeito 
afastado ou por portas fe-
chadas mesmo?

Domingos – Você sabe o 
limite do vice-prefeito, nin-
guém abre as portas para o 
vice, é difícil, principalmente 
quando o prefeito está para 
uma reeleição. O Edson, até 
então, esperava por uma 
reeleição, mas ele não pode.

Atos – Como vereador o 
senhor teve posicionamen-
to fiscalizador na época do 
governo do Fabiano Vieira. 
Hoje, administra como pre-
feito e ao mesmo tempo tem 
essa dificuldade de saber 
o que vem da Justiça. Com 
a possibilidade do prefei-
to afastado retornar ou 
não, como o senhor está se 
projetando nesse início de 
governo?

Domingos – Eu estou fa-
zendo a minha parte, a lição 
de casa. Eu quero fazer tudo 
o que é bom para a cidade. A 
população precisa de respos-
ta de muitas coisas. Inclusive 
eu tomei algumas atitudes, 
como o decreto feito pelo 
Edson, cobrando um taxa 
das funerárias. O primeiro 

ato foi revogar essa taxa, 
que os moradores estavam 
reclamando muito, como 
fiz também as demandas 
das demissões, mas temos 
que fazer o que é bom para 
cidade, não posso pensar 
do lado do prefeito Edson, 
o que é bom pra ele. O que 
ele deixou e for bom, eu 
vou fazer, caso contrário eu 
deixarei tudo quieto.

Atos – Qual foi o procedi-
mento do senhor junto ao 
setor de finanças? O pessoal 
está com liberdade de fazer 
os pagamentos. Como estão 
os contratos?

Domingos – Eu já estou 
avaliando tudo. Já tive 
reunião com o pessoal da 
tesouraria, está proibido 
pagamento de qualquer em-
penho, nada se paga se não 
for passado pelas minhas 
mãos. Bloqueei todas as 
compensações. Até me per-
guntaram como que vou fa-
zer, que sem compensação, 
não pago os funcionários. 
Não tem problema, eu vou 
fazer de tudo, se eu fechar 
a torneira da Prefeitura eu 
consigo pagar. Eu tive que 
tomar algumas atitudes 
drásticas, inclusive estou 
fazendo uma portaria que 
qualquer pagamento que 
seja feito tem que ser por 
mim, qualquer secretário 
está proibido de fazer paga-
mento. Vai ser trabalhoso, 
mas eu quero acompanhar 
tudo de perto, inclusive as 
coisas que vem para Cacho-
eira, tanto de pão, leite.

Atos – Prefeito, o senhor 
está trabalhando com a Câ-
mara também porque afinal 
de contas a Câmara tem 
um papel preponderante 
no município. Como está o 
relacionamento do senhor?

Domingos – Eu quero até 
agradecer os vereadores. 

Nós tivemos uma reunião 
no dia da posse e, graças a 
Deus, eles estão vendo que 
estou com boa intenção de 
levar a cidade para o melhor 
caminho. Muitos (vereado-
res) apanham por algumas 
coisas que acontecem, então 
eu quero dizer que a Câmara 
tem me apoiado bastante 
e eu espero que continue 
assim porque quero traba-
lhar com transparência e eu 
acredito que é isso que eles 
vão querer também para que 
possamos estar juntos.

Atos – Até quarta-feira 
passada a cidade tinha uma 
oposição de quatro nomes: 
Dada, Thales, Guilherme e o 
Professor Danilo. Com você 
no cargo, isso altera? A gente 
vai conseguir ver a Câmara 
conversando de forma mais 
clara com a Prefeitura, com 
os dois lados da Casa?

Domingos – Eu acho que 
melhorou até o relaciona-
mento dos vereadores depois 
que eu entrei. Eu quero que a 
Câmara, os vereadores parti-
cipam de tudo comigo. Estou 
tendo ajuda inclusive dos ve-
readores que eram oposição 
do prefeito, vereadores da 
base também. Graças a Deus 
está havendo uma união, um 
bom entendimento entre 
Câmara e Prefeitura.

Atos – Já no segundo dia, 
o senhor inaugurou o PA. A 
Saúde é o maior foco? 

Domingos – Nós reinaugu-
ramos o Pronto Atendimento, 
antes Pronto Socorro. Ficou 
muito bom, não pela beleza, 
mas pela eficácia que foi 
feito. Foram criadas salas 
separadas, algumas com ar 
condicionado para os pacien-
tes, ampliou a sala de espera. 
Hoje nós temos sala de pedia-
tria, coisa que quando eu era 
vereador sempre pedi para 
que as nossas crianças fossem 
atendidas das demais pes-
soas, agora existe uma sala 
dessa. As salas de internações 
estão separadas de homem e 
mulher, ampliou. Melhorou 
muito, aparelhagem nova de 
primeiros socorros, agora a 
pessoa chega infartada tem 
aparelho para socorrer, com 
salas especializadas. O Edson 
acertou nesse ponto.

Atos – E como está o im-
passe quanto à questão do 
prédio?

Domingos – Eu estive con-
versando com a advogada da 
Santa Casa e ela me disse que 
deve ter um novo leilão. Eu 
quero ir ao Ministério Público 
pra ver o que pode fazer para 
não deixar a Santa Casa ir a 
leilão. Tiveram funcionários 
que me procuraram que-
rendo fazer acordo, mas eu 
não posso fazer acordo com 
ninguém porque a Prefeitura 
não está com dinheiro. Fica 
difícil, mas se tiver algum 
jeito de fazer acordo, porque 
os funcionários mesmos não 
querem que a Santa Casa vá 
a leilão.

Justiça diminui tempo de prefeito fora, mas mantém cautela sobre possibilidade de prejuízo à investigação

Governo tem prazo reduzido com redução no 
afastamento de Edson Mota para trinta dias

Da Redação
Cachoeira Paulista

A decisão que afastou o 
prefeito Edson Mota (PL) por 
180 dias foi revista nesta se-
mana, com uma liminar que 
deve garantir o retorno dele 
à Prefeitura em trinta dias. O 
chefe do Executivo é acusado 
de fraudar contratação de 
um escritório de advocacia e 
participar de um esquema que 

teria fraudado o Município em 
R$ 33 milhões.

Um despacho, assinado 
pela relatora Tereza Ramos 
Marques, reduziu o tempo 
estipulado pela juíza da 2ª 
Vara de Cachoeira Paulista, 
Juliana Guimarães Ornellas, 
dando efeito parcial a medida 
que manteve Mota afastado 
do Executivo, com receio de 
que ele poderia prejudicar a 
investigação. De acordo com 
o despacho, os trinta dias são 

“tempo suficiente para que 
seja completada a coleta das 
provas”. “...não vislumbro nas 
razões argumento plausível 
para cessar o afastamento, 
uma vez que o desrespeito às 
recomendações do Tribunal 
de Contas e da Receita Federal 
fortalece a suspeita de que 
possa ocultar documentos, 
manipular dados e constran-
ger testemunhas”.

Na mira da Justiça – O 
despacho da juíza da 2ª Vara 

de Cachoeira Paulista, Juliana 
Guimarães Ornellas, definiu 
ainda multa milionária para os 
envolvidos após investigação 
que apontou déficit de R$ 33 
milhões ao Município.

O processo mostrou que o 
Executivo firmou um contrato 
com o escritório Gradim, em 
2017, anteriormente conheci-
do por Castellucci e Figueiredo 
Advogados Associados. 

A juíza determinou o afasta-
mento do prefeito, aceitando 

pedido impetrado pelo Mi-
nistério Público no dia 29 de 
agosto, após denúncia feita 
pela vereadora Dadá Diogo 
(PODE). De acordo com a 
magistrada, “a manobra fiscal 
consistiria em aplicar alíquo-
tas mais elevadas na cobrança 
do tributo aos contribuintes e, 

quando do repasse do montan-
te recolhido, atribuir alíquota 
menor (trecho do despacho)”.

O relatório da investigação, 
assinado pelo promotor de 
Justiça Raphael Barbosa Braga, 
apontou que a administração 
de Edson Mota receberia uma 
porcentagem maior de impos-
tos municipais de empresas e 
prestadores de serviços. Em 
seguida, repassava uma me-
nor porcentagem à União. A 
prática teria causado prejuízo 
de R$33.645.549,19 ao poder 
público (R$18.310.242,04 
d e  p r e j u í z o  d i r e t o  e 
R$15.335.307,15 em multas).

Fotos: Rafaela Lourenço

Fotos:Jéssica Diuas

Entrevista para o programa Atos no Rádio; prefeito em exercício destacou necessidade de medidas

Domingos Geraldo, que assumiu Cachoeira Paulista, no último dia 10
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Descontos variam entre 50% e 70% para juros e multas; Cachoeira prorroga o programa de recuperação fiscal

Prefeitura de Cruzeiro aposta em novo Refis 
para amenizar dívida ativa de R$ 34 milhões

A Prefeitura de Cruzeiro que lançou Refis neste mês para atender contribuintes com descontos em honorários, juros e multas no municípios

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Buscando reduzir a dívida 
ativa municipal, a Prefeitura 
de Cruzeiro, em parceria com 
o Cejusc (Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e 
Cidadania), lançou neste mês 
mais um Refis (Programa 
de Recuperação Fiscal). Os 
descontos para honorários, 
impostos e taxas como o IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
Urbano) chegam a 100%. O 
prazo para adesão segue até 
o dia 20 de dezembro.

Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a Prefeitura oferece 
a oportunidade de parce-
lamentos e a regularização 
de contribuintes em atraso 
com o Município. Neste ano, 
o devedor que optar pela 
quitação do débito terá 100% 
de desconto de honorários e 
70% nos juros e multas. Para 
o parcelamento em três vezes 
o desconto de honorário tam-
bém será de 100%, mas para 
multas e juros o desconto 
é reduzido para 50%. Para 
o parcelamento em cinco 
meses também será manti-
do os 100% de honorários, 
mas com 30% de desconto 
nas multas e juros. A parcela 
mínima para pessoa física é 
de R$ 50 e para jurídica de 
R$ 300.

De acordo com o secretá-
rio de Finanças, Júlio Cesar 
Martins, o Município conta 

atualmente com aproxima-
damente R$ 34 milhões de 
dívida ativa, e a previsão de 
execução para este ano segue 
como 2018, que foram execu-
tados R$ 4 milhões.

Martins explicou que nos 
três anos do governo de 
Thales Gabriel Fonseca (SD) 
o Refis foi prioridade para o 
planejamento de recuperação 
financeira da cidade. “Todo 
ano, antes de fazermos a lei 
do Refis, verificamos primeiro 
como está a arrecadação do 
ano até mesmo para a gente 
não ter problema de renúncia 
de receita. Não posso dar um 
desconto maior do que eu vou 
receber”, salientou.

Segundo o secretário, os 
recursos que entram para 
os cofres públicos no final do 
ano são livres, ou seja, podem 
ser utilizados nas áreas de 
maior necessidade, inclusive 
para manter os serviços pú-
blicos oferecidos.

Os interessados devem 
procurar pelo setor da Dívida 
Ativa, localizado à rua Capi-
tão Neco, nº 27, no Centro, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17h, até o dia 20 de 
dezembro. 

Cachoeira Paulista – A Pre-
feitura prorrogou o Refis da 
cidade e o novo prazo segue 
até o dia 20 de dezembro.

O programa conta com 
100% de desconto para juros 
e multas no pagamento à 
vista. Para parcelamento em 

duas vezes com o primeiro 
pagamento até o dia 29 de 
novembro, o desconto será 
de 80%.

Para ter acesso ao benefício 
o contribuinte deve compare-
cer ao setor da Dívida Ativa, 
na Prefeitura, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 15h.

Ubatuba prorroga Programa 
de Recuperação Fiscal 2019 

Da Redação
Ubatuba

A secretaria da Fazenda da 
Prefeitura de Ubatuba prorro-
gou o prazo de adesão ao Refis 
(Programa de Recuperação Fis-
cal) 2019, destinado a promo-
ver a regularização cadastral 
e a recuperação de créditos 
tributários do município. Quem 
ainda não aderiu ao programa 
pode buscar o serviço até 20 de 
dezembro de 2019.

A adesão, que deveria ser fei-
ta até o último dia 27, permite 
que pessoas físicas ou jurídicas 
parcelem débitos tributários 
e não tributários inscritos na 
dívida ativa. Os contribuintes 
podem ter reduções de 50% a 
100% do valor de juros e mul-
tas. Os prazos de vencimento 
são os dias 10 ou 21 de cada 
mês. Para aderir ao Refis o 
interessado deve acessar o 
portal de serviços da Prefeitura 
ou comparecer pessoalmente 
junto ao Fácil, Setor de Atendi-

mento ao Cidadão, que funcio-
na das 9h às 15h, na rua Dona 
Maria Alves, nº 865, no Centro, 
ou no Espaço Cidadão na região 
Sul, na rua Oscar Rossin, nº 10, 
no bairro Maranduba.

Para efetuar o acordo é ne-
cessário apresentar carteira de 
identidade ou Carteira Nacional 
de Habilitação, CPF ou CNPJ e 
um comprovante de endereço 
atualizado. Mais informações 
sobre o Refis estão no site da 
Prefeitura, serviços.ubatuba.
sp,gov.br.

Guaratinguetá oferece capacitação 
para Defesa Civil Comunitária

Da Redação
Guaratinguetá

A equipe de Defesa Civil de 
Guaratinguetá está implan-
tando o Nudec (Núcleo de 
Defesa Civil Comunitária) nos 
bairros Rocinha e Pedrinha. O 
programa tem como objetivo 
implementar a integração de 
todo o Sistema de Defesa Civil, 
empresa, estabelecimentos de 
ensino, comunidade e institui-
ções de segurança pública a fim 
de garantir a segurança social.

De acordo com o projeto, a 
proposta é buscar o “engaja-
mento de comunidades infor-
madas e preparadas, cientes 
de direitos e deveres relativos 
à segurança comunitária sob 
a ótica da minimização dos 
desastres”.

Com a implantação, a Prefei-
tura visa capacitar os morado-
res que receberão treinamento 
de primeiros socorros e com-
bate a incêndio para dar início 
aos procedimentos em casos de 
emergência até que a Defesa 

Civil chegue ao local.
Para participar, os morado-

res do bairro da Rocinha devem 
procurar a diretoria da escola 
Payão. No bairro da Pedrinha, 
a população deve procurar a 
diretoria da escola Caloi.

Os interessados podem bus-
car mais informações pelo 
telefone (12) 3122-2728. Os 
agentes voluntários que se 
inscreverem serão informados 
da data de início das atividades 
assim que os grupos estiverem 
completos em seus bairros.

Fotos: Arquivo Atos
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Fatec Guará, uma das unidades com vestibular abertas para a RMVale

Unidades da Univesp abrem 
inscrições para vestibular 2020

Da Redação
Guaratinguetá

As inscrições para o Vestibu-
lar 2020 da Univesp (Universi-
dade Virtual do Estado de São 
Paulo) foram abertas na última 
terça-feira para mais de 16 mil 
vagas com polos em 305 muni-
cípios paulistas. Este é o maior 
processo seletivo em extensão 
territorial e número de vagas 
gratuitas para ensino superior 
no Estado.

No Vale do Paraíba, nove 

cidades possuem polos da uni-
versidade, Aparecida, Cacho-
eira Paulista, Cunha, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Lorena, Piquete, 
Pindamonhangaba e Queluz. As 
inscrições se encerram no dia 
14 de novembro e a prova será 
realizada no dia 1 de dezembro. 

Os interessados devem se 

inscrever no site vestibular.
univesp.br. A taxa é de R$ 45. 

A Univesp possui sistema 
de educação a distância, com 
aulas presenciais a cada duas 
semanas. Os cursos ofertados 
variam de acordo com o polo, 
que podem ser conferidos no 
site da instituição.

Vestibular 2020 da 
Fatec oferece mais de 
vinte cursos na região

Da Redação
Região

A Fatec (Faculdade de Tecno-
logia) do Estado de São Paulo 
abriu inscrições do processo 
seletivo para o primeiro se-
mestre de 2020. São ofertadas 
mais de 1,3 mil vagas em sete 
cidades da região. As oportu-
nidades são para vinte cursos, 
com prova prevista para ser 
aplicada no dia 8 de dezembro.

As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pela in-
ternet e custa R$ 70, que pode 
ser paga por boleto bancário 
ou cartão de crédito. O prazo 
termina no dia 11 de novem-
bro, às 15h. Para participar do 
vestibular o candidato deve ter 
concluído ou estar cursando o 
ensino médio ou equivalente, 
desde que, no ato da matrícu-
la, comprove a conclusão do 
curso.

No Vale do Paraíba, as vagas 
disponíveis são para a cidade 
de Guaratinguetá, Cruzeiro, 
Jacareí, Pindamonhangaba, 
São José dos Campos, São 
Sebastião e Taubaté, que ofe-
recem, entre outros, cursos de 
análise e desenvolvimento de 

sistemas, gestão da produção 
industrial, processos de sol-
dagem, projetos de estruturas 
aeronáuticas, logística. 

O manual do candidato e 
outras informações sobre os 
cursos estão disponíveis no 
site da Fatec, fatecsp.br.

Fotos: Divulgação Fatec
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MUNICÍPIO DE LORENA

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC Nº 570/19-SUP-GPRO: 9073/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
e limpeza de piscinas do Complexo Aquático do Centro Social Urbano – CSU.
CONTRATADA: SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME
CNPJ: 14.342.477/0001-60
DISPENSA DE LICITAÇÃO
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2019 PROC. Nº 468/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades do 
Ambulatório de Especialidades II, conforme especificações técnicas e quantidades 
constantes no Termo de Referência que integrou o Edital.
CONTRATADA: V.S. COSTA & CIA LTDA 
CNPJ: 05.286.960/0001-83
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 3.476,00 (três mil quatrocentos setenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 06(seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/10/2019
CONTRATADA: M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME 
CNPJ: 97.533.241/0001-38
VENCEDORA DOS ITENS: 02, 04, 05
VALOR TOTAL: R$ 24.829,82 (vinte e quatro mil oitocentos vinte e nove reais oitenta e 
dois centavos)
VIGÊNCIA: 06(seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2019 PROC. Nº 408/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de expediente e material de papelaria para diversas 
secretarias, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA
EIRELI EPP CNPJ: 22.791.023/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 45, 46, 119, 120, 173, 174, 263, 264, 265
VALOR TOTAL: R$ 10.515,43 (dez mil quinhentos e quinze reais quarenta e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2019 – PROC.458/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto aquisição de materiais necessários 
para a implantação e revitalização das sinalizações horizontais no município, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP 
CNPJ: 14.191.875/0001-22
Vencedora do Itens: 01,03, 04, 05.
Valor total de: R$ 123.260,00 (cento e vinte e três mil duzentos e sessenta reais)
EMPRESA: BELLOTON COMERCIAL EIRELI EPP 
CNPJ: 20.494.800/0001-13
Vencedora do Itens: 02,06
Valor total de: R$ 50.600,00 (cinquenta mil e seiscentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 90/19 PROC. Nº 552/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Ata de registro de preços para 
aquisição de material de alvenaria para conserto e manutenção dos próprios públicos do 
município por 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 11 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: Pregão Presencial Nº 96/19 PROC. Nº 588/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para prestação 
de serviços de limpeza, manutenção e transporte de cascalhos nas vias públicas e estradas 
rurais do município, fornecendo maquinário com operadores e caminhões com motoristas, a 
realizar-se às 14h00min do dia 04 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.

Mais da metade das obras de 
infraestrutura paralisadas no 
Brasil são de saneamento básico 
Parcerias entre o Público e o Privado podem mudar esse cenário

Da Redação
Guaratinguetá

Um dos primeiros sinais 
de que um país caminha 
de fato rumo ao desen-
volvimento econômico 
e social é o quanto sua 
população é atendida com 
serviços básicos de quali-
dade, principalmente de 
saneamento. Nesse sen-
tido, os dados mostram 
que o Brasil está longe de 
atingir esse status, pois 
apenas 43% do esgoto 
gerado no país é coletado 
e tratado. Como um agra-
vante ainda desse quadro, 
entre as muitas obras 
públicas de infraestrutura 
que estão paralisadas no 
país, 60% são dos serviços 
de saneamento básico.

No Chile, país latino 
como o Brasil, a coleta 
e tratamento do esgoto 
é de 98%. Uma das ex-
plicações para tamanha 

discrepância entre as 
duas nações está nas po-
líticas de saneamento e 
na participação do setor 
privado na prestação dos 
serviços. Segundo dados 
CNI - Companhia Nacional 
da Indústria, apenas 5% 
do setor de saneamento 
do Brasil tem participação 
privada, enquanto no Chile, 
94%. Ainda de acordo com 
estudos da CNI, países 
eficientes em saneamento 
básico têm ampla parti-
cipação de companhias 
privadas e, portanto, maior 
investimento e melhores 
serviços.

No Brasil, o PLANSAB 
- o Plano Nacional de 
Saneamento Básico lan-
çou em 2013 a meta de 
universalizar a oferta de 
saneamento básico até 
2033. No entanto, com 
tantas obras paralisadas, 
principalmente por fal-
ta de investimento, mas 

também por falhas de 
planejamento, má gestão 
pública, entre outros fa-
tores, esse objetivo não 
será alcançado no tempo 
previsto. De acordo com 
o Ranking da Universa-
lização do Saneamento, 
divulgado pela Agência 
Brasil, dos 1.868 muni-
cípios avaliados quanto 
à oferta de serviços de 
abastecimento de água, 
coleta e tratamento de 
esgoto, coleta e destina-
ção de resíduos sólidos, 
apenas 85 cumpriram os 
requisitos de saneamento 
básico.

Por outro lado, os mu-
nicípios que têm partici-
pação privada já alcança-
ram ou estão em vias de 
atingir a universalização 
do esgoto. Em Atibaia, por 
exemplo, a Atibaia Sane-
amento, que atua numa 
Parceria Público-Privada 
com a SAAE, tem inves-

tido, só na ampliação e 
modernização do sistema 
da Estação de Tratamento 
de Esgoto Estoril mais 
de R$ 60 milhões, o que 
representa um benefício 
direto para mais de 85 
mil munícipes. 

Em Guaratinguetá as 
negociações junto ao 
Poder Público avançam 
para que até 2025 a ci-
dade tenha 100% do es-
goto tratado. “Avançar 
na oferta de saneamento 
básico exige enxergar o 
setor como de fato ele é, 
ou seja, essencial para a 
população dada as mui-
tas implicações nega-
tivas que sua ausência 
acarreta, como prejuízos 
à saúde e qualidade de 
vida, ao meio ambiente, 
e em diversos setores da 
economia”, enfatizou a 
gerente da Guaratingue-
tá Saneamento, Indiara 
Jogas. 
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Fundo Social abre oitenta vagas para 
cursos de capacitação em Caraguá

Social São Manoel 
abre inscrições para 
cursos de informática 
gratuitos em Lavrinhas

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS VINÍCIUS DE FREITAS ALVES CARNEIRO, de nacionalidade brasileira,
profissão militar, estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Jacareí-SP,
no dia 08 de maio de 2000, residente e domiciliado Travessa Barão do Amazonas nº
74, casa 2, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO CARLOS
ALVES CARNEIRO e PATRICIA DE FREITAS.
RAQUEL FERREIRA DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
01 de dezembro de 1997, residente e domiciliada Estrada Municipal Emidio de Assis
Alves Neto nº 786, bairro das Oliveiras, em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO
ALVES DE ASSIS e MARIA ISABEL FERREIRA DE ASSIS. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAXIMILIANO BATISTA DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão pintor,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de fevereiro de 1984, residente e domiciliado Rua Benedita Ramos Moreira nº 117,
Cícero Prado, C.D.H.U., Moreira César, em Pindamonhangaba SP, filho de DOMINGOS
SÁVIO DE FREITAS e NARA LUCIA BATISTA CARVALHO DE FREITAS.
GISLENE MIRIAN SANT'ANA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado
civil divorciada, de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
março de 1983, residente e domiciliada Rua Isaura Eugenia de Toledo Silva nº 152, Boa
Vista, em Pindamonhangaba SP, filha de DANIEL SANT'ANA e MARIA APARECIDA DE
LIMA SANT"ANA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RICHARD BRUNO DE LA FUENTES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista de carreta, estado civil divorciado, de 31 anos de idade, nascido em São José
dos Campos-SP, no dia 09 de maio de 1988, residente e domiciliado Rua Dr. Miguel de
Godoy Moreira e Costa nº 147, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de APARECIDO
SEBASTIÃO FERREIRA e MARTA DE FÁTIMA VEIGA DE LA FUENTES FERREIRA.
MARIA EDUARDA DA FONSECA CESAR, de nacionalidade brasileira, profissão gerente,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de novembro de 1992, residente e domiciliada Rua Dr. Miguel de Godoy Moreira e
Costa nº 147, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA
CESAR JUNIOR e MARIA JULIA DA FONSECA CESAR. Apresentaram os documentos
I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ ANTONIO DE AVILA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista,
estado civil viúvo, de 60 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 21 de
fevereiro de 1959, residente e domiciliado à Rua Antonio Rodrigues Simões, nº 85,
Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ LUIZ DE AVILA CUNHA e MARIA
LUIZA DE AVILA CUNHA.
JACIARA LEAL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 31 de outubro de
1984, residente e domiciliada à Rua Antonio Rodrigues Simões, nº 85, Mombaça,
Pindamonhangaba-SP, filha de CELSO DE OLIVEIRA e REGINA CELIA LEAL DE
OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO AURÉLIO RIBEIRO LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão trabalhador
rural, estado civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no dia
21 de setembro de 1977, residente e domiciliado Rua Olavo Bilac nº 144, Vila Prado,
em Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO PEREIRA LEITE e DOURA MARIA
RIBEIRO LEITE.
MARCIA ANGELICA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 44 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de
junho de 1975, residente e domiciliada Rua Olavo Bilac nº 144, Vila Prado, em
Pindamonhangaba SP, filha de VERA LUCIA RODRIGUES. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBERTO ALMEIDA MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de caldeira,
estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Cambé-PR, no dia 17 de
dezembro de 1972, residente e domiciliado Rua Guapore nº 371, Vila América, em Penápolis
SP, filho de ANTONIO MEDEIROS SANTANA e ANALIA DE ALMEIDA MEDEIROS.
MARCIA CRISTINA SANTANA FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão pensionista,
estado civil viúva, de 44 anos de idade, nascida em Sertanópolis-PR, no dia 14 de abril
de 1975, residente e domiciliada Rua Subtenente Joaquim Marcelino Pinto nº 160,
Jardim Mariana, em Pindamonhangaba SP, filha de APARECIDO DE SANTANA e
LUZIA MAIA DE SANTANA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO LUIS ROXADELLI GARUFFI, de nacionalidade brasileira, profissão açougueiro,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
05 de setembro de 1997, residente e domiciliado Avenida Doutor Luiz Gustavo
Raposo Ramos Mello, nº 340, Bloco 2A, apto 403 Bem Viver, Araretama,
Pindamonhangaba, filho de LUIS GARUFFI FILHO e VERONICE ROXADELLI
FERNANDES GARUFFI.
AMANDA FERRAZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de se-
tembro de 2000, residente e domiciliada Rua Argentino Ferreira Carvalho, nº 300, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de VANDERLEI DOS SANTOS e MARIA VALDELEIDE
FERRAZ DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ALVES BARBOSA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão agente escolar,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Novo Horizonte-SP, no dia 31
de janeiro de 1993, residente e domiciliado à Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750,
apto. 11, Bl. 7, Morumbi, Pindamonhangaba-SP, filho de ELMIRO ALVES BARBOSA e
HELENA RODRIGUES DE SOUSA.
TATIANE DELPHINO PALENCIO, de nacionalidade brasileira, profissão professora
auxiliar, estado civil divorciada, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de maio de 1993, residente e domiciliada à Rua dos Bentos, nº 290,
Chácara da Galega, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ DONIZETI PALENCIO e
VALÉRIA DE MATTOS DELPHINO PALENCIO. Apresentaram os documentos I, III,
IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAUL DE CASTRO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de junho de 1989, residente e domiciliado Rua José Cassiano da Palma, nº 73, Vila
São Benedito, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de RAUL DE CASTRO e
MARIA ROSELI LEMES CASTRO.
MARIANA BERNARDES DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de janeiro de 1988, residente e domiciliada Rua Visconde da Palmeira,
nº 85, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de MARCIO BERNARDES
DA FONSECA e REGINA CELI SOUZA FONSECA. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ODAIR JOSÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
solteiro, de 46 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no dia 03 de março de 1973,
residente e domiciliado Rua Machado de Assis nº 185, Vila Prado, em Pindamonhangaba
SP, filho de MANOEL JOSÉ DE SOUZA e MARGARIDA ALVARENGA DE SOUZA.
FLAVIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade brasileira, profissão
empregada doméstica, estado civil solteira, de 43 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de março de 1976, residente e domiciliada Rua
Machado de Assis nº 185, Vila Prado, em Pindamonhangaba SP, filha de HENRIQUE
DO ESPIRITO SANTO e VICENTINA IRINEU DO ESPIRITO SANTO. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THALES LUCIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista
carreteiro, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de julho de 1986, residente e domiciliado Rua Benjamin Bittencourt nº 36,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de RAIMUNDO LÚCIO DOS SANTOS e
CLAYDE ROSELI DOS SANTOS.
NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
agosto de 1985, residente e domiciliada Rua Benjamin Bittencourt nº 36, Araretama,
em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO GOMES DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ
DE JESUS OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2019.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JAN CARLO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão corretor de seguros,
estado civil divorciado, de 57 anos de idade, nascido em Ponta Grossa-PR, no dia 29
de abril de 1962, residente e domiciliado Rua Francisco Cozzi, nº 279, Lessa,
Pindamonhangaba SP, filho de WALTER ANTUNES RODRIGUES e MARIA HELENA
MONTEIRO RODRIGUES.
DANIELA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil
solteira, de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de dezembro
de 1982, residente e domiciliada Rua Francisco Cozzi, nº 279, Lessa, Pindamonhangaba
SP, filha de JOSÉ DONIZETI MOREIRA e VERA LUCIA MOREIRA. 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, 16 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELISEO MARIANO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil viúvo, de 66 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 27
de novembro de 1952, residente e domiciliado Avenida Dr. Jorge Tibiriçá nº 538,
Centro, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA e NANCY
PEREIRA DE OLIVEIRA.
MIRIAM CRISTINA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil divorciada, de 53 anos de idade, nascida em Lorena-SP, no dia 23 de outubro
de 1965, residente e domiciliada Rua Carlos Goffi Goulart nº 210, bairro Campo Alegre,
em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO FRANCISCO DE MOURA e MARIA VIRGINIA
DE MOURA. 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, 16 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado
civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
janeiro de 1964, residente e domiciliado Rua Raphael Ferrari nº 30, Jardim Mariana,
em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e MARIA CECILIA
AUGUSTA DOS SANTOS.
ROSEMEIRE LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil
divorciada, de 48 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de julho
de 1971, residente e domiciliada Rua Raphael Ferrari nº 30, Jardim Mariana, em
Pindamonhangaba SP, filha de JULIO PEREIRA LEITE e LEONOR DOS SANTOS
LEITE. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ EDUARDO ALVES LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP, no
dia 10 de julho de 1995, residente e domiciliado Rua dos Jacarandás nº 1, Lago Azul,
em Pindamonhangaba SP, filho de LUCIA HELENA ALVES LOPES.
NAIARA APARECIDA DE ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de janeiro de 2002, residente e domiciliada Rua Professor Wilson Pires Cesar nº
99, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO AUGUSTO DE
ALVARENGA e RENATA DE FATIMA PEDROSO. Apresentaram os documentos I, II,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão agente escolar,
estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de
novembro de 1977, residente e domiciliado Rua Dr. Armando Marcondes Machado nº 100,
Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITA MARIA DA SILVA.
PATRICIA JACINTO MENDES, de nacionalidade brasileira, profissão consultora, estado
civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
outubro de 1981, residente e domiciliada Rua Dr. Armando Marcondes Machado nº 100,
Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO JACINTO MENDES
e ORANIDES MENDES PINTO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2019.

                                       EXTRAVIO
A empresa J.PIRES PEREIRA EPP, CNPJ;01.879.769/0001-94, I. EST. Nº420.043.000.118, 

situada à R. Dom Bosco, 620 ,A/B, centro de lorena-SP, comunica o  extravio de um 
EMISSOR DE CUPOM FISCAL, marca BEMATECH - modelo MP-20 FI  II  ECF-IF, Nº DE 
FABRICAÇÃO 4708000252905 - DATA DA 1ª LACRAÇÃO 15/08/2001.

 
 
 

ORATÓRIO DOMINGOS SÁVIO 
Utilidade Pública Estadual – Lei 3.221 de 05/01/82 
Utilidade Pública Municipal – Lei933 de 20/05/80 
Personalidade Jurídica- Livro A, nº 166 – Lorena 

CNPJ 50.446.137/0001-42 
Rua São Benedito, s/nº– Fone: (0XX12)3156.3550 - CEP 12620-000 – PIQUETE – SP 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÃO 2020-2021 
 

  A Diretoria do Oratório Domingos Sávio, sito à Rua São Benedito, s/n, nesta 

cidade de Piquete, Estado de São Paulo, com base no seu Estatuto Social e Regimento 

Interno, CONVOCA para a Assembleia Geral para a eleição da Diretoria do biênio 2020-2021,  

a ser realizada no dia 27 de Outubro de 2019, das 14:00h às 16:00h, na sede do Oratório. 

Informamos que tivemos que mudar a data da eleição por ter havido problemas com 

candidatos na composição da nova Diretoria. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente, 

pois sabemos o quão é importante para a nossa comunidade dar continuidade aos trabalhos 

pastorais, porém foi impossível acontecer a eleição no dia 29/09/2019.  

 Estão aptos a participar da Diretoria os Salesianos Cooperadores e Colaboradores 

ativos, conforme nosso Estatuto, envolvidos diretamente com os trabalhos na instituição nos 

últimos dois anos. 

 Os cargos que compõem a Diretoria e que devem ser renovados na próxima eleição 

são: Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Tesoureiro, 1º e 2º Secretário, 3 (três) membros para 

o Conselho Fiscal, 2 (dois) Suplentes. Para os cargos de Presidente e 1º Tesoureiro esses 

deverão ser Salesianos Cooperadores. 

 Todos os membros ativos em um dos grupos da comunidade a mais de dois anos, 

maiores de 18(dezoito) anos, poderão votar, desde que tenham se cadastrado previamente, 

portando documento de identidade. 

Piquete, 18 de outubro de 2019. 

Da Redação
Caraguatatuba

Os moradores de Caragua-
tatuba que procuram uma 
forma de se qualificar têm 
mais uma oportunidade no 
Fundo Social, que abriu na 

última terça-feira cerca de oi-
tenta vagas para cinco cursos 
gratuitos, trabalho esse que 
conta a parceria do Senai, com 
as últimas turmas do ano.  

As inscrições devem ser 
realizadas na sede do Fundo 
Social, localizado à rua José 

Damazo dos Santos, 39, no 
Centro, das 8h30 às 16h30. Os 
interessados devem ter acima 
de 16 anos de idade, ensino 
fundamental completo, residir 
em Caraguatatuba e apresentar 
originais e cópias do RG, título 
de eleitor e comprovante de 
endereço.

Os cursos oferecidos são de 
auxiliar de eletricista, auxiliar 
mecânico de motor diesel mari-

nizado, reparador de aparelhos 
eletrodomésticos, auxiliar de 
mecânico de motor de popa 
2 e 4 tempos e instalador de 
drywall, e serão desenvolvidos 
entre os meses de outubro a 
dezembro, de segunda a sex-
ta-feira, em período integral, 
das 8h às 17h.

Mais informações podem ser 
conferidas no site da Prefeitura, 
o  caraguatatuba.sp.gov.br.

Da Redação
Lavrinhas

A Obra Social São Manoel 
tem uma oportunidade para 
os interessados em cursos liga-
dos à área da informática em 
Lavrinhas. As matrículas para 
o primeiro semestre de 2020 
estão abertas, com início das 
aulas previsto para o dia 2 de 
março. As aulas são gratuitas.

Os cursos disponíveis são de 
informática básica (para pesso-
as acima de 12 anos), informá-

tica para crianças dos 9 aos 11 
anos de idade e manutenção 
de computadores (necessário 
ter concluído o curso básico). 
São 16 vagas para os cursos 
de informática e 8 para o de 
manutenção.

Para se inscrever, o interes-
sado deve apresentar o RG 
ou certidão de nascimento e 
preencher a ficha de segunda 
à sexta-feira, das 7h às 17h, na 
rodovia Júlio Fortes, s/n, KM 3. 
Mais informações pelo telefone 
(12) 3146-1122.


