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Criado por Doria, Deic 
tem previsão para maior 
efetivo somente em 2020

O Deic (Departamento Esta-
dual de Investigações Crimi-
nais) da Regional de Taubaté, 
criado por decreto pelo gover-
nador do Estado, João Doria 
(PSDB), receberá policiais 
somente em 2020. Até lá, o 
novo órgão segue repleto de 
dúvidas e incertezas na região, 
considerada a mais violenta 
do interior. A Delegacia Sec-
cional de Taubaté, unidade 
responsável pela sub-região 2, 
que conta com cidades como 
Taubaté, Pindamonhangaba e 

Campos do Jordão, opera atu-
almente com clarões no efeti-
vo e ao menos dez unidades 
sem delegado fixo, incluindo 
plantões e delegacias em ci-
dades. Durante sua campanha 
eleitoral, Doria prometeu 
instalar duas unidades do Deic 
na região, que funcionassem 
como Delegacia Especializada 
em Investigações Criminais. 
A segunda unidade deve ser 
implantada em São José dos 
Campos, até 2022.

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Viaturas do Deic, em Aparecida; região tem expectativa para reforço Pág. 6

MENOS... COMISSIONADOS ...MAIS
A Câmara de Lorena aprovou nesta semana o 

projeto de Plano de Cargos em Comissão de autoria 
do Executivo. Serão criados 78 postos com 35% de 
ocupação por funcionários efetivos. Para suprir a 
demanda de atendimentos, o prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido) deve abrir um novo concurso 
público até o final do ano.

A Prefeitura de Aparecida tem até dezembro para 
readequar oitenta cargos comissionados. A Justiça 
determinou a inconstitucionalidade dos postos em 
agosto, e fixou um prazo de 120 dias para adequa-
ções ou exonerações. Seis pessoas que ocupavam 
cargos comissionados do Executivo foram exone-
radas na última semana.
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Regularização de bairros 
avança nas cidades do Vale
Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena e Ubatuba puxam fila de cidades contempladas 
por programa estadual; João Doria assina convênios em encontro com prefeitos

Conforme as cidades se 
desenvolvem, novos núcleos 
habitacionais surgem em di-
versos municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte). 
Para regularização das áreas 
ocupadas, a secretaria de Esta-
do da Habitação liberou novas 
ordens de serviço do Programa 
Cidade Legal para regulariza-
ção fundiária em 239 municí-
pios, entre eles 23 cidades da 

região como Ubatuba, Lorena, 
Guaratinguetá, Pindamonhan-
gaba e Cruzeiro. O plano, que 
tem investimento de R$ 14,5 
milhões, beneficia 76,4 mil 
famílias em todo estado. A 
assinatura foi feita pelo secre-
tário de Estado da Habitação 
Flavio Amary, durante o 63º 
Congresso Estadual de Muni-
cípios, em Campos do Jordão, 
no último dia 18, que contou 
com a presença do governador 

João Doria (PSDB). Cidades de 
várias regiões foram represen-
tadas e obtiveram a liberação 
do Estado para prosseguir com 
o processo de legalização dos 
bairros. Cruzeiro renovou o 
convênio para 134 residências 
do núcleo habitacional Pedro 
Inácio, no bairro Pontilhão. 
Ainda neste mês, o município 
já havia conseguido regularizar 
83 escrituras.

Área no Parque das Rodovias, em Lorena, incluída no Cidade Legal

Fotos: Arquivo Atos

Lorena lança 
edital para 
venda de
15 imóveis

Lorena publicou o edital 
de alienação de imóveis em 
diversas localidades. As áre-
as fazem parte do conjunto 
estipulado pelo prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) para 
alavancar verbas e reforçar 
os cofres municipais. Mar-
condes sancionou a proposta 
para negociação por meio de 
leilões em maio deste ano, 
após aprovação por 12 votos 
a 3 na Câmara. Os terrenos 
possuem áreas entre de 300 
m² e 192.000 m², e foram ava-
liados em serviço contratado 
pelo Município.
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Pinda avança 
por cemitério 
e terminal 
em Moreira

As mais de dez mil famílias 
do distrito de Moreira César, 
em Pindamonhangaba, ga-
nharam dois motivos para 
comemorem na última sema-
na. A Prefeitura avançou no 
processo burocrático para as 
construções do cemitério e 
terminal rodoviário no distrito, 
que devem ser iniciadas até o 
fim do ano. Elevado a distrito 
em 1958 e reconhecido ofi-
cialmente quatro anos depois, 
Moreira César abriga cerca 
de quarenta mil habitantes, 
de acordo com o mais recente 
levantamento do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas).
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Sarampo tem
três novos
casos em Pinda
e Cruzeiro

Os casos de sarampo no 
Vale do Paraíba não param 
de subir. Cruzeiro confirmou, 
na última quarta-feira (23), 
três novos casos da doença, 
totalizando sete casos regis-
trados em 2019. Segundo a 
Prefeitura, as vítimas são duas 
mulheres, de 19 e 22 anos e 
um homem de 29 anos. Em 
Pindamonhangaba, a Vigilân-
cia Epidemiológica confirmou 
mais três casos, que passou de 
9 para 12 infecções.

Vacinação de jovem em Pinda

Fotos: Divulgação PMP

Juíza bloqueia 
reajuste anual 
de vereadores 
em Aparecida

Uma decisão judicial blo-
queou o reajuste que os vere-
adores de Aparecida haviam 
aprovado em seus próprios 
salários. O aumento dos valo-
res nos subsídios havia sido 
incorporado ao reajuste para 
servidores da Câmara, o que 
foi considerado ilegal pela 
juíza Luciene Belan Ferreira 
Allemand, atendendo parcial-
mente um pedido do Ministé-
rio Público.
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Pinda consegue 
ampliar licença 
paternidade
de servidores 

Atendendo ao pedido do 
prefeito Isael Domingues (PL), a 
Câmara de Pindamonhangaba 
aprovou na última sessão o pro-
jeto que concede aos servidores 
municipais a prorrogação por 
mais 15 dias do direito à licen-
ça- paternidade. Com a altera-
ção, os trabalhadores poderão 
acompanhar os primeiros vinte 
dias de vida dos filhos.

Conta de luz 
mais barata 
na RMVale

A Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) divulgou a re-
dução na tarifa da conta de luz 
para consumidores das cidades 
atendidas pela concessionária 
EDP São Paulo.
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Atos e Fatos
“Há também nas democracias 
um trono: a anarquia o ocupa 
frequentes vezes”

Márcio Meirelles
  Marques de Maricá

A GRANDE FAMÍLIA
No momento que escrevo esta 

coluna desconheço o resultado do 
julgamento do Supremo Tribunal 
Federal sobre a queda do acórdão 
sobre a prisão em segunda instância.

Não importa saber, pois o resul-
tado será: 7 x4 ou 6X5, favorável 
a soltura de perto de cinco mil 
prisioneiros cumprindo pena por 
narcotráfico, pedofilia, assassinato, 
crimes de corrupção, políticos da 
Lava-Jato, deputados, senadores, 
políticos profissionais e um ex-pre-
sidente da República.

O que instiga a pensar é a razão 
pela qual os doutos da corte Suprema 
mudam de opinião e apresentam ao 
mundo como um povo inconfiá-
vel. Quem irá fazer negócios com 
membros de um país que mudam de 
opinião como a brisa do mar? Mais 
uma vergonha para um país corrupto 
e que tem má vontade em tornar-se 
honesto. O crime compensa!

Há uma razão para tal. A magis-

tratura, parte dela, o Poder Judiciário 
de maneira geral, curte uma inveja 
que se transforma em ódio a um jo-
vem estudioso do direito, juiz fede-
ral, Sergio Moro, que simplesmente 
exerceu a sua função de julgar com 
sentenças claras, precisas, rápidas, 
sem o palavreado “latimoso”, em 
que o condenado entende a sua 
culpa.

Menos um, que se julga o homem 
mais honesto do país!

A impunidade sobrevive!
Se não bastasse este detalhe, 

que no mundo jurídico brasileiro 
abala as colunas das extravagâncias 
dos indicados magistrados para o 
supremo Tribunal Federal, o presi-
dente Bolsonaro, na sua ingenuidade 
jurídica, promete ao juiz de Curitiba 
uma vaga futura na suprema corte.

Na verdade, não foi tão ingênuo, 
mas descuidado, por que estava que-
rendo se livrar do seu futuro opositor 
na eleição presidencial de 2022. Tem 
mais prestígio que o presidente e a 
tendência é de aumentar esta distân-
cia se não se afastar urgentemente 
das molecagens dos meninos, seus 
filhotes. O Supremo não deseja ter 
Moro como membro.

A blindagem que os filhos fazem 
ao presidente é digno de uma análise 
psiquiátrica, pois eles afastam todos 
os companheiros que apoiaram o seu 
pai na campanha, em última instân-

cia o elegeram.
Afastam os correligionários 

de primeira hora no atentado ao 
presidente em Juiz de Fora, numa 
arrogância e truculenta, de total 
desrespeito ao ser humano.

O interessante é que o pai assiste 
tudo impassível!

Acabam de destruir o inexpres-
sivo partido que ofereceu a legenda 
ao presidente, perde sustentação no 
Congresso Nacional, e o que fazer 
com as próximas reformas sem um 
líder, sem base política e sem sus-
tentação política.

O inexplicável para a sociedade, 
a passividade do presidente diante 
das milícias virtuais controladas 
pelos filhos destruindo histórias po-
líticas, integridade moral, reprodu-
zindo o cenário de onde se formaram 
políticos: a baixada fluminense.

O presidente terá dificuldades 
no próximo ano legislativo para 
aprovar projetos de reforma para o 
desenvolvimento do país.

A reforma da previdência foi uma 
amostra do que pode acontecer, o 
Poder Legislativo assumir o gover-
no e ditar as regras e o andamento 
das reformas num ano de eleições 
municipais, onde uma grande parte 
dos membros do parlamento serão 
candidatos à prefeitura de sua base 
eleitoral.

A economia apresenta sinais 
de recuperação, mas não em uma 
ascensão desejada, onde se espera 
um crescimento de 1,5% em 2020. 
É pouco para recuperar o pleno 
emprego.

A economia em passos de tarta-
ruga e eleições municipais onde os 
candidatos não correrão aos braços 
do presidente, pois o seu prestígio 
estará em jogo. O próprio presiden-
te se preocupará com as grandes 
capitais para fortalecer a sua base 
eleitoral para 2022. Ver para crer!

Quem votou no Bolsonaro e acre-
dita ainda em seu governo se absterá 
de declarar o seu voto e apoio. 

Vamos esperar para ver!
Perguntar não ofende: onde estão 

os ambientalistas que não se preo-
cupam com o derrame de óleo nas 
praias do nordeste e com a morte 
das tartarugas? Acho que entendi: 
as tartarugas deveriam tomar o óleo 
venezuelano em canudinho de Co-
ca-Cola do McDonald. Imperialistas 
da obesidade!

"O interessante é que o pai 
assiste tudo impassível! ”

Bastidores da Política

Cachoeira – A Câmara, quer 
dizer, os governistas, em tentar “ti-
rar do jogo” o vereador Guilherme 
Marcondes (PSD). A decisão em 
interromper a licença médica de 
Carlinho da Saúde, para se livrar do 
suplente, repercutiu negativamente 
nesta última semana. Também a 
CEI encabeçada por Breno Anaya 
para investigar supostas irregulari-
dades de Guilherme na presidência 
da Câmara em 2016. Na opinião 
de muitos, ficou nítido que o ato 
é uma represália ao trabalho de 
fiscalização que Guilherme tem 
desempenhado contra a gestão do 
prefeito Edson Mota (PL), afastado 
pela Justiça do cargo desde o último 
dia 9 devido a acusação de desvio de 
R$ 33 milhões dos cofres municipais 
em contrato irregular...

APAE Guaratinguetá – A 
diretoria da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais, que não 
mede esforços e criatividade para 
continuar atendendo com excelência 
seus assistidos. Numa força-tarefa 
que inclui jantares, festas benefi-
centes, rifas, capturas de convênios 
e as mais variadas modalidades que 
possam render algum benefício, lá 
estão eles - diretores, professores e 
apoiadores engajados. Esta semana, 
a presidência da entidade comemo-
rou uma nova ferramenta de inclu-
são para arrecadação de recursos, o 
convênio com a Caixa Econômica 
Federal, de onde é possível receber 
doações diretamente pela rede ban-
cária através das várias modalida-
des, inclusive Casas Lotéricas. Seja 
Solidário e ajude a APAE.

De malas prontas...
Rola pelas esquinas de Guará 

que um grupo político que pretende 
ganhar a eleição no Executivo e 
fazer o maior número de vereado-
res na futura Câmara está de 'malas 
prontas', quer dizer, com a lista de 
indicados ao diretório completa para 
assumir o partido - considerado a 
'cereja do bolo' da próxima eleição. 
Pelos cálculos da primeira chamada, 
tem pretendentes para lotar mais três 
partidos satélites para fechar o cerco 
na eleitoral na Terra do Frei.

Nova configuração
O mercado político de Pinda 

acredita que somente os partidos 
de maior calibre serão representa-
dos em candidaturas majoritárias, 
PSDB, PL, MDB, PSD e, além dos 
que sempre vão para sacrifício, PT e 
PSOL, talvez o PSL consiga devido 
a 'onda Bolsonaro'. Ah! Parece que o 
MDB local já começou seu processo 
de faxina interna para receber novos 
nomes. Perguntem ao Torino!!!

Torcida dividida
É voz corrente entre as lideran-

ças partidárias de Ubatuba que pela 
análise das últimas pesquisas que 
ganharam 'domínio' na cidade, os 
eleitores não sabem em quem votar. 
Mesmo com o prefeito 'botando pra 
quebrar' em obras, inaugurações 
e 'oba-oba', o índice de indecisos 
ultrapassa os 50%. Resumo da 
ópera: nenhum dos pré-candidatos 
confessos tem conseguido a zona de 
conforto eleitoral...

Candidatos a candidato
Mesmo com o prefeito Fábio 

Marcondes terminando seus dois 
mandatos consecutivos, e pratica-
mente sem anunciar 'um candidato' 
à sucessão para chamar de seu, o 
mercado de prefeituráveis continua 
frio em termos de nomes, com exce-
ção de três ou quatro que pelo visto, 
ainda não conseguiram empolgar 
a população. Segundo os analistas 
políticos da região, Lorena repete 
o quadro de outras cidades, onde a 
expectativa de votos dos pré-candi-
datos juntos não ultrapassa os 50% 
de eleitores indecisos. Ou seja, o 
cenário segue em aberto a novas 
revelações...

Positivo X negativo...
...pode dar neutro Com a política 

de Cachoeira Paulista protagonizan-
do a maior 'lavação de roupas sujas' 
de sua história (com revelações de 
falcatruas, corrupção, improbidade e 
comprometimento com o que há de 
pior), há quem aposte que as urnas 
de 2020 deverão revelar um vence-
dor neutro. Ou seja, alguém 'neutro', 
que tenha passado pelo processo 
eleitoral sem envolvimento com os 
atuais 'figurões' - que mancham a 
imagem da cidade.

O menos enrolado
Eleitores de Aparecida estão 

propensos a votar no candidato que 
estiver com menos pendências com 
a Justiça, revelou consulta popular 
realizada recentemente. De acordo 
com as lideranças políticas locais, a 
muito a população não sabe o que é 
ter um prefeito que tenha adminis-
trado a cidade sem a intervenção do 
Judiciário ou sob investigação do 
Ministério Público.

Projeto 'Cegonha'
Uma medida social de ordem 

interna do prefeito Isael Domin-
gues levou a especulação política a 
conjecturar, na ironia, um incentivo 
a natalidade entre os funcionalismo 
público de Pinda. A Câmara, esta 
semana, aprovou o projeto do pre-
feito que prorroga por mais 15 dias 
o direito à licença-paternidade. Mes-
mo com ‘as piadinhas’, a medida 

garantirá que os trabalhadores acom-
panhem os primeiros vinte dias de 
vida dos filhos, enquanto a melhoria 
não foi sequer divulgada pelo Sin-
dicato dos Servidores Municipais, 
que na visão de muitos associados, 
limita-se apenas a promover críticas 
contra o sistema e ao recebimento 
das contribuições...

No voto e no tapetão
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que a ordem dos governistas é 
partir para reeleição com apelo aos 
votos e com a modalidade tapetão. 
Ou seja, o que não conseguir na base 
dos acordos e dos votos, vai no estilo 
da pressão contra os possíveis con-
correntes em potencial. Perguntem 
ao ex-prefeito Rafic Zake!!!

Um bate, outro pede...
...desculpas - Parece que os 

postulantes ao Executivo de Potim 
não pretendem dar vida fácil à pre-
feita Erica Soler em sua campanha 
à reeleição. João Cascão promete 
empenho no corpo a corpo com os 
eleitores, Emerson Tanaka (o mais 
saliente) está propenso a desidratar 
a figura da prefeita - chamando a 
atenção ao comando paralelo que 
determina muitas ações da Prefei-
tura e, outros três nomes sem muita 
relevância até o momento, devem ir 
pra cima dela (Erica) na base do tudo 
ou nada. Pelo jeito, nada...

Kinder Ovo
Num giro rápido pelos basti-

dores eleitorais de Guaratinguetá, 
Argus Ranieri, do MDB, mantém 
como 'plano B' o nome do Capitão 
Gusmão como eventual vice. Parece 
que no 'plano A', ele já se tocou que 
a possível aliança com o PSDB - de 
onde poderia surgir o parceiro de 
majoritária - poderá não evoluir. 
Independente da incerteza dos tu-
canos, comenta-se que seu reforço 
partidário corre por conta de quem 
vem no pacote do PTB do deputado 
Campos Machado, nomes como do 
vereador Pedro Sannini, do profes-
sor Fernando Moreira e outros...

Tiro no pé!!!
Ficou claro e notório pelas praias 

e corredores da hotelaria de Ubatuba 
o descontentamento de boa parte dos 
comerciantes do setor turístico com 
a postura da Prefeitura em “queimar 
o filme” de uma pousada na Praia do 
Tenório com uma interdição - por 
três dias. Lacrado no último dia 15, o 
estabelecimento de luxo foi acusado 
pela Vigilância Sanitária de descarte 
irregular dos resíduos da cozinha e 
por supostamente fornecer água com 
aparência imprópria aos clientes. 
Para muitos empreendedores, tam-
bém faltou bom senso do governo 

municipal ao divulgar no site da 
administração o nome e a foto do es-
tabelecimento, com repercussão do 
caso na mídia. A categoria enxergou 
como desproporcional o ‘reboliço’ 
criado pela equipe do prefeito Décio 
Sato. E, mesmo autorizando a rea-
bertura da pousada três dias depois 
da interdição, ficou a marca negativa 
de quem fala em desenvolvimento.

Não convidem para...
...a mesma picanha – os empre-

sários e futuros demissionários das 
indústrias de utensílios plásticos e 
descartáveis de Pinda e região, e o 
vereador Rafael Goffi, que induziu 
seus colegas de Câmara a firmarem 
seu projeto que proíbe a utilização 
dos materiais nos estabelecimentos 
do município. Mesmo com a tenta-
tiva do prefeito Isael Domingues em 
vetar o projeto, e ninguém do ramo 
comercial atingido pela Lei sequer 
ser consultado, os parlamentares fo-
ram unânimes a favor da restrição...

"...quem dá mais?"
Mesmo a Câmara de Lorena 

virando as costas ao prefeito Fábio 
Marcondes, evitando votar o finan-
ciamento das obras de combate aos 
alagamentos em vários bairros da 
cidade, ele segue no propósio de 
solucionar estes problemas sem a 
participação do Legislativo. Esta 
semana a Prefeitura anunciou o 
chamamento público para venda de 
15 áreas públicas, visando levan-
tar recursos para execução destas 
obras. Na verdade, a continuação 
das obras, porque nos últimos anos, 
o prefeito investiu cerca de R$ 12 
milhões em galerias de águas plu-
viais, praticamente com recursos 
próprios, resolvendo boa parte dos 
problemas.

Ganhando com a perda
Quem observou uma das pré-can-

didaturas de Lorena tomando corpo 
em detrimento de uma eventual per-
da seguidores de Sylvinho Ballerini, 
pensou em enfraquecimento do pre-
feiturável. Mas na verdade, segundo 
os bem informados, a perda de um 
punhado de 'pseudos intelectuais' - 
que encostaram naquela viúva que 
virou candidato, acabou como ponto 
positivo ao professor. Ah! Na opi-
nião muitos, ainda falta ao homem 
sorriso se livrar daquela turma de 
corruptos e manjados de governos 
passados, que por onde passam, nem 
capim não nasce mais...

Mensagem cifrada
Quando o ladrão principal indica 

'no hoje' seu discípulo para vice para 
dar o golpe da cassação 'no amanhã', 
sem medo do que o povo possa pen-
sar ou falar...

Café & Política

O prefeito Isael Domingues que durtante participação no Atos no Rádio desta 
sexta-feira, confirmou sua estratégia à reeleição, pretendendo encarar os 
concorrentes apoiado em obras, investimentos e projetos.

Após a confirmação e execução de um pacote de obras em todo município, 
somado a entrega de mais um posto de saúde - Jardim Eloyna - nesta quinta-feira, 
cientistas políticos de Pinda apontam o prefeito Isael Domingues (PL) em alta 
na corrida eleitoral de 2020. Ainda com suporte de investimentos, os mais de 
R$ 4 milhões nas construções do cemitério e do terminal rodoviário de Moreira 
César, fortaleceu o elo de confiança entre Isael e os mais de 40 mil habitantes do 
distrito. A repercussão positiva causou preocupação na concorrência, a exemplo 
de Rafael Goffi (PSDB) e Herivelto Vela (PT) que temem que o prefeito tire 
outros “coelhos da cartola” no ano que vem. 
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Discussão gera polêmica e divergência de votos; Executivo planeja concurso público até final do ano

Projeto do Executivo passa pela Câmara e 
cria 78 cargos comissionados em Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena aprovou 
nesta semana o projeto de 
Plano de Cargos em Comissão 
de autoria do Executivo. Serão 
criados 78 postos com a finali-
dade de 35% de ocupação por 
funcionários efetivos. Para su-
prir a demanda de atendimen-
tos, o prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) deve abrir um 
novo concurso público até o 
final do ano.

Após a extinção de 146 car-
gos e 82 demissões impetradas 
pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo, a Prefeitura contratou 
uma empresa especializada 
para reformar a estrutura 
organizacional do Município. 
Estão inclusos projetos como 
o de condições gratificadas, 
o Estatuto dos Servidores Pú-
blicos e o plano de cargos 
comissionados aprovado na 
última sessão.

Apesar da polêmica sobre a 
discussão, a rejeição do pedido 
de adiamento da votação e 
duas suspensões da mesma 
sessão, a proposta foi apro-
vada por 10 votos a 6. Foram 
contrários os parlamentares 
Élcio Vieira Junior (PV), Fábio 
Longuinho (PSC), Pedro da Vila 
Brito (PTB), Samuel de Melo 
(PTB), Waldemilson da Silva, 
o Tão (PL) e Cleber Maravilha 
(Republicanos).

De acordo com o secretário 
de Negócios Jurídicos, Adriano 
Aurélio dos Santos, o projeto 
contempla a criação de 78 
postos, que somados aos 38 
que restaram das exonera-
ções realizadas em setembro, 
resultarão em 116 cargos em 

comissão. A medida representa 
uma redução de setenta car-
gos da estrutura anterior e a 
geração de um economia de 
R$1,6 milhão para o Executivo. 
“Dos 116 cargos existentes na 
Prefeitura, 35% serão ocupa-
dos por servidores efetivos, 
ou seja, 41 necessariamente 
efetivos e somente 75 cargos 
serão ocupados por servidores 
externos”, explicou.

O secretário frisou que mes-
mo não havendo excesso na 
folha, o Município teve redu-
ção de comissionados equi-
valente a 4,55% do total dos 
servidores, ou seja, dos 100% 
de funcionários, apenas 4,55% 
são de funcionários externos. 
“A proporcionalidade é um 
dos requisitos determinados 
pelo STF. Na própria justifi-
cativa do projeto, pegamos 
uma informação do Ministério 
Público que hoje tem 8,25% 
de servidores comissionados 
e funções gratificadas. É um 
número ainda superior ao 
que a Prefeitura propõe e vai 
executar”.

Para o vereador Fábio Lon-
guinho, autor do pedido de 
adiamento do projeto rejeitado 
também por 10 a 6, a proposta 
pode trazer danos irreparáveis 
ao prefeito e aos vereadores 
favoráveis. “Em razão à ação 
declaratória de inconstitucio-
nalidade e do que se mandou 
para a Câmara, ainda que re-
duzindo setenta cargos, isso é 
um descumprimento judicial. 
Que seja adiada a votação até o 
manifesto da Procuradoria da 
Justiça ou do MP local”.

Em resposta, o secretário 
salientou que além do projeto 
ser criado de acordo com 
diversos julgados do STF e do 

TJ, seguindo requisitos como 
proporcionalidade e a inexis-
tência de funções técnicas e 
burocráticas nas atribuições 
dos cargos, a Prefeitura o 
encaminhou à Procuradoria 
Geral da Justiça para mostrar 
transparência nos atos. “O MP 
não é um órgão consultivo. Ele 
(Longuinho), como advogado, 
tem ciência dessa situação. 
Respeito a opinião contrária, 
mas não o posicionamento. 
O MP não emite parecer em 
projeto, mesmo porque o pro-
jeto poderia ter sido rejeitado”, 
ressaltou Santos.

O voto contrário do vereador 
da base, Cleber Maravilha, 
surpreendeu. Sob alegação 
de falta de segurança para 
votar favorável, Maravilha 
pediu maior prazo e mais 
opiniões. “Se a Justiça, ama-
nhã ou depois, manda sair o 
vereador, quem vai defender 
a gente? Quem vai defender o 
Cleber Maravilha? É o jurídico 
da Prefeitura? Da Câmara? 
Tenho que votar com certeza 
e segurança. É o meu bolso 
né, só que meu bolso já está 
comprometido com a minha 
família, com a minha casa”.

Por outro lado, o vereador 
Bruno Camargo enfatizou que 
o assunto foi tema de audiên-
cia pública na Casa para todos 
participarem. “Me desculpa, 
mas vir à tribuna e dizer que 
não tem conhecimento do 
projeto, isso não é cabível. Nós 
tivemos a oportunidade até de 
opinar no projeto”.

Segundo a Prefeitura não 
há “receios”, pois não houve 
descumprimento da deter-
minação judicial e todas as 
cautelas legais foram tomadas 
para criar os cargos. “Não vejo 

risco nenhum deles (vereado-
res) sofrerem algum tipo de 
ação de improbidade ou crime. 
Acho isso uma ação totalmente 
equivocada, mesmo porque a 
própria Procuradoria da Câ-
mara, que tem por finalidade 
orientá-los, emitiu o parecer 
favorável”, frisou Santos.

O prefeito aguarda agora 
o autógrafo da Câmara para 
sancionar a lei, dar início as 

contratações e encaminhá-la 
ao MP. Caso haja alguma 
inconsistência serão feitas as 
alterações. 

Concurso – Com a nova 
política de que servidor em co-
missão pode exercer somente 
funções de assessoria, direção 
e chefia, os novos contratados 
serão encaminhados para 
serviços hoje atingidos com os 
cortes como o Sebrae-SP e Pro-

Fábio Marcondes, que passou o Plano de Cargos pela Câmara; projeto prevê economia de R$ 1,6 milhão

con. Outros cargos serão cria-
dos para atender a demanda 
da cidade. “Tão logo termine 
esse processo de contratação a 
gente já vai abrir um concurso 
público, acredito que até o final 
do ano”, contou Santos.

Fábio Marcondes, chefe do 
Executivo, e o secretário de 
Administração, Daniel Maler-
ba, estudam a quantidade e 
quais vagas serão mantinhas.

Justiça determina adequação até dezembro; Executivo busca aprovação da Câmara

Dina exonera comissionados e elabora 
projeto para não perder oitenta cargos

Leandro Oliveira
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
tem até dezembro para reade-
quar oitenta cargos comissio-
nados. A Justiça determinou 
a inconstitucionalidade dos 
postos em agosto, e fixou 
um prazo de 120 dias para 
adequações ou exonerações.

Seis pessoas que ocupavam 
cargos comissionados do 
Executivo foram exoneradas 
na última semana. Segundo o 
secretário de Justiça e Cida-
dania, Marco Aurélio Piza, os 
oitenta postos representam 
mais da metade dos comis-

sionados da Prefeitura. Se 
todos forem exonerados, o 
Executivo perderá um grande 
volume de contratados.

Para não perder a mão de 
obra, a administração elabora 
um projeto de lei (PL) para 
adequação. O PL, que ainda 
não foi concluído, será enca-
minhado à Câmara e depende 
da aprovação dos vereadores 
para entrar em vigor.

O secretário destacou que 
o governo conta com outra 
proposta. “A Prefeitura está 
caminhando para um concur-
so público para não desfalcar 
a máquina administrativa”, 
ressaltou Piza, que afirmou 
que caso seja obrigatória a 

exoneração, não serão todos 
os oitenta nomes comissiona-
dos que deixarão as funções, 
mas sim alguns deles.

Indagado sobre exonera-
ções imediatas, ele frisou 
que “essas exonerações são 
de livre iniciativa da própria 
prefeita (Dina Moraes-PDT), 
de acordo com as adequações 
que ela vislumbra da máqui-
na administrativa, por óbvio 
que, em decorrência dessa 
lei, mas também com olhos 
para colocar a administração 
pública na vanguarda do que 
ocorre hoje em dia e torná-la 
mais eficiente”, afirmou. “Não 
consigo precisar quantas pes-
soas foram exoneradas, mas 

Fotos: Leandro Oliveira

em média, seis, sete pessoas”.
Piza não soube responder 

se estão previstas novas bai-
xas entre os comissionados. 
“Não tenho essa informação, 
pois é um critério adotado 
pela própria prefeita”, con-
cluiu.

O Executivo busca um ali-
nhamento com o Legislativo 
para aprovar o projeto de 
lei nas próximas semanas e 
evitar problemas na adminis-
tração com as exonerações.

A decisão, proferida em 
agosto, acatou um pedido da 
Procuradoria Geral de Justiça 
do Estado de São Paulo, por 
meio de uma Adin (Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade).Dina Moraes, que tem até dezembro para exonerar oitenta cargos

Pinda avança em trâmite para ter cemitério e terminal em Moreira
Investimento do Município em série de obras ultrapassa R$ 4 milhões; propostas devem começar até o fim de dezembro

Leandro Oliveira
Aparecida

As mais de dez mil famílias do 
distrito de Moreira César, em 
Pindamonhangaba, ganharam 
dois motivos para comemorem 
na última semana. A Prefeitura 
avançou no processo burocrá-
tico para as construções do 
cemitério e terminal rodoviário 
no distrito, que devem ser ini-
ciadas até o fim do ano.

Elevado a distrito em 1958 
e reconhecido oficialmente 
quatro anos depois, Moreira 
César abriga cerca de quarenta 
mil habitantes, de acordo com 
o mais recente levantamento 
do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas).

Com uma área de quase 234 

quilômetros quadrados, o distri-
to é um dos maiores do estado, 
correspondendo a pouco mais 
de 30% do território de Pinda-
monhangaba.

Buscando mais praticida-
de para utilizar o transporte 
público e comodidade para 
sepultarem e permanecerem 
próximos de seus entes que-
ridos, as famílias do distrito 
reivindicam há décadas as 
construções de um terminal 
rodoviário e de um cemitério. 
As melhorias evitariam que os 
moradores fossem obrigados 
a recorrerem aos serviços em 
Pinda. 

Para o alívio da população, o 
prefeito Isael Domingues (PR) 
assinou no último dia 14 a ho-
mologação (ato de validação) 
do processo licitatório para 

as edificações dos aparelhos 
públicos, que teve como ven-
cedora a empresa Convale 
Construtora, de São José dos 
Campos. 

Já que o próximo passo será 
a celebração do contrato ente 
a Prefeitura e a terceirizada, 
que deverá ocorrer no início 
de novembro, a expectativa 
municipal é que as obras sejam 
iniciadas até o fim do ano, com 
previsão de serem concluídas 
entre 10 e 12 meses.  

Contando com um investi-
mento municipal de R$ 2,786 
milhões, o terminal rodoviário 
será construído na entrada 
do bairro Vale das Acácias. A 
estrutura possibilitará que, 
além dos moradores, funcio-
nários de empresas instaladas 
no polo industrial comecem a 

serem atendidos por ônibus 
intermunicipais.

O cemitério, que tem sua pri-
meira fase orçada em R$1,266 
milhão, será erguido na aveni-
da Nilceia Aparecida Borges 
de Freitas, no bairro Laerte 
Assunção. De acordo com o 
Executivo, a capacidade do 
espaço público será de 10,8 
mil lóculos (gavetas). “Essas 
obras são um antigo sonho da 
população e solucionarão pro-
blemas crônicos do distrito. Ao 
contrário das anteriores, nossa 
administração está cumprindo 
o que prometeu aos moradores 
de Moreira César. Em breve, 
daremos ordem de serviço 
para estas duas grandes obras 
que trarão muitos benefícios 
a esta região tão importante”, 
comemorou Isael.Isael Domingues, que trabalha com série de obras no município

Fotos: Rafaela Lourenço
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Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena e Ubatuba puxam fila de cidades contempladas 
por programa estadual; Doria assina convênios em encontro com prefeitos

Cidade Legal avança na RMVale com 
regularização de bairros na região

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Conforme as cidades se de-
senvolvem, novos núcleos ha-
bitacionais surgem em diversos 
municípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte). Para 
regularização das áreas ocupa-
das, a secretaria de Estado da 
Habitação liberou novas ordens 
de serviço do Programa Cida-
de Legal para regularização 
fundiária em 239 municípios, 
entre eles 23 cidades da região 
como Ubatuba, Lorena, Guara-
tinguetá, Pindamonhangaba e 
Cruzeiro.

O plano, que tem investi-
mento de R$ 14,5 milhões, 
beneficia 76,4 mil famílias em 
todo estado.

A assinatura foi feita pelo se-
cretário de Estado da Habitação 
Flavio Amary, durante o 63º 
Congresso Estadual de Municí-
pios, em Campos do Jordão, no 
último dia 18, que contou com 
a presença do governador João 
Doria (PSDB). Cidades de várias 
regiões foram representadas 
e obtiveram a liberação do 
Estado para prosseguir com 
o processo de legalização dos 
bairros.

Cruzeiro renovou o convênio 
para regularização de 134 resi-
dências do núcleo habitacional 
Pedro Inácio, que fica no bairro 
Pontilhão. Ainda neste mês, o 
município já havia conseguido 
regularizar 83 escrituras do 

Vila Clara, que fica no bairro 
Itagaçaba. Para essa região 
serão entregues, segundo o 
Executivo, outras 120 matrí-
culas de imóveis. Com o maior 
número de beneficiados, Lorena 
pretende avançar com a regu-
larização de áreas nas regiões 

Área ocupada no Parque das Rodovias, em Lorena; cidade será uma das mais beneficiadas com o programa estadual Cidade Legal

Fotos: Francisco Assis

Contribuintes com débitos podem aderir ao programa, que garante 100% de juros e multas para registro até novembro

Câmara aprova Refis por maior arrecadação em Aparecida

Rafael Rodrigues
Aparecida

Os vereadores de Aparecida 
aprovaram, na noite da última 
segunda-feira, 21, a implan-
tação do Refis (Programa de 
Recuperação Fiscal), para a 
regularização de créditos, espe-
cificamente junto à Prefeitura. 
O projeto do Executivo contou 
com o voto de oito parlamen-
tares. A única contrária à ma-
téria foi a vereadora Ana Alice 
(PODE).

De acordo com o texto, o 
ingresso no programa será 
opcional a cada contribuinte 
em débito com a administra-
ção. Segundo o projeto, assim 
que o morador aderir ao refi-
nanciamento, terá extintas as 
eventuais ações ou embargos 
à execução fiscal. 

Os devedores que optarem 
pelo Refis e efetuarem paga-
mento à vista, terão descontos 
de 100% de juros e multas, 
desde que a adesão ocorra até 
o dia 29 de novembro.

Em casos de parcelamento 
em até duas vezes, a anistia será 
de 80% e redução de 60% para 
pagamento em até seis vezes, 
desde que a última parcela não 
ultrapasse a data de 10 de maio 
de 2020.

O Executivo justificou a im-
plementação do projeto ale-
gando que ao possibilitar o 
perdão das multas e juros, 
estará recuperando seu crédito, 
já que segundo a administração 
municipal, muitas vezes os 
valores não são quitados pelo 
contribuinte por conta dos va-
lores que se acumulam sobre o 
valor original do tributo.

O Município alegou que a 
inadimplência tem prejudicado 
consideravelmente os cofres 
públicos. De acordo com le-
vantamento apresentado aos 
vereadores, existe na Prefeitura 
cerca de R$ 37,7 milhões em 
dívida ativa ajuizada.

Os baixos recursos de Apare-
cida geraram um comunicado 
do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, alertando que 
a administração poderá com-

prometer o cumprimento das 
metas fiscais desse ano. 

Voto contrário – Única a 
rejeitar o projeto, a vereadora 
Ana Alice chegou a entrar com 
representação na Câmara justi-
ficando seu posicionamento e 
pedindo a anulação da votação. 
A parlamentar atribuiu sua 
decisão à falta de parecer ju-
rídico à matéria, que segundo 
ela, entrou em tramitação em 
regime de urgência, com o aval 
de parte dos vereadores da 
Casa. Ela disse no documento 
protocolado na tarde desta 
última quarta-feira que o pro-
jeto deu entrada por volta das 
15h30 do dia da votação. 

Ana Alice acredita que não 
havia tempo hábil para apre-
ciação dos projetos, e também 
não viu necessidade de colo-
cá-lo em regime de urgência. 
“Não foi apresentada em ses-
são necessidade justa e real 
para a votação acelerada, nem 
mesmo a comprovação de 
prejuízo, caso fosse apreciado 
e votado nos trâmites normais 
(trecho da representação)”. A Prefeitura de Aparecida, que garantiu abertura de Refis para negociação com contribuíntes em débito

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Estudo revela que 266 pessoas perderam a vida nas estradadas da RMVale; Pinda é a segunda cidade com mais óbitos

RMVale registra aumento de mortos e feridos no trânsito

do Parque das Rodovias, Santa 
Terezinha, Jardim Novo Hori-
zonte, Aterrado e Cabelinha. 
Na área invadida do bairro 
Parque das Rodovias, um dos 
principais núcleos do municí-
pio, há negociações abertas 
com a Sabesp (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) para instalação de 
rede de abastecimento de água e 
despejo regular de esgoto.

Segundo a secretaria de Ha-
bitação do Estado de São Paulo, 
em Lorena, foram 437 imóveis 
regularizados. O departamento 

de Comunicação da Prefeitura 
foi solicitado para responder 
quais núcleos foram beneficia-
dos, mas não respondeu até o 
fechamento desta edição.

Guaratinguetá, que já teve 
o núcleo habitacional São Se-
bastião regularizado, aguarda 

pela aprovação de outras áreas. 
“Ainda temos o Bom Retiro 1 e 
2, Los Angeles 1 e 2, com docu-
mentação encaminhando para 
o cartório, Marta Bianchi tam-
bém, Chácaras Agrícolas com 
documentos no cartório,  Dis-
trito Industrial com escrituras 
entregues e o Distrito Industrial 
2, onde a regularização já foi 
feita, com metragem quadrada 
e sendo encaminhado para 
o cartório para emissão das 
escrituras”, afirmou o prefeito 
Marcus Soliva.

No Litoral Norte, Ubatuba 
teve 2.319 imóveis regulariza-
dos através do Cidade Legal. 
A secretaria de Habitação de 
Ubatuba foi solicitada para 
confirmar quais núcleos habi-
tacionais do município serão 
beneficiados com o processo 
de regularização, mas também 
não respondeu até o fechamen-
to desta edição.

O secretário de Desenvol-
vimento Regional do Estado, 
Marco Vinholi, participou do 
evento em Campos do Jordão 
e assinou os convênios com os 
municípios. “Os convênios são 
fundamentais. As pessoas quan-
do têm sua moradia regulariza-
da é como se tivessem ganhado 
uma casa nova. O sentimento 
de ter a própria casa muda a 
vida das pessoas. O Governo do 
Estado faz um trabalho intenso 
nesse sentido e esses convênios 
do Cidade Legal podem levar a 
dignidade para essas pessoas 
de todo o estado”.

Além de Lorena (437 imó-
veis), Cruzeiro (134), Gua-
ratinguetá (37), assinaram 
convênios para regularização 
fundiária no último dia 18, 
os municípios de Cachoeira 
Paulista (132 imóveis), Cunha 
(312 imóveis), Lagoinha (211 
imóveis), Lavrinhas (270 imó-
veis), Pindamonhangaba (214 
imóveis), Piquete (100 imóveis), 
Potim (815 imóveis), Roseira 
(82 imóveis) e Ubatuba (2.319 
imóveis).

Lucas Barbosa
Regional

Um levantamento divulga-
do pelo Governo do Estado, 
na última semana, apontou 
um aumento no número de 
acidentes de trânsito com 
mortos e feridos nos primeiros 
nove meses do ano na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) no 
comparativo com o mesmo 
período de 2018. Segundo o 
estudo, a região possui uma 
média de um acidente fatal 
por dia.

De acordo com dados do 

Infosiga (Sistema de Informa-
ções Gerenciais de Acidentes 
de Trânsito do Estado de São 
Paulo) de janeiro a setembro 
266 pessoas perderam suas 
vidas nas estradas da RMVale. 
O montante representa um 
aumento de quase 1% em 
comparação a mesma época 
de 2018, quando ocorreram 
264 óbitos.

Com 49 casos, São José dos 
Campos é a cidade da região 
com mais incidentes fatais. Na 
sequência, aparece Pindamo-
nhangaba com 32 ocorrências.

O preocupante índice quase 
subiu na manhã da última quar-
ta-feira após o motorista de 

um caminhão, que transpor-
tava um trator, bater contra 
a mureta central da rodovia 
Presidente Dutra, no trecho 
de Pinda. Apesar da força da 
batida, que lançou o trator 
na pista, o condutor não teve 
ferimentos graves.

Os demais municípios que 
registraram mortes no trânsito 
em 2019 foram Jacareí (30), 
Taubaté (27), Caçapava (24), 
Guaratinguetá (22), Ubatuba 
(11), Aparecida (7), Caragua-
tatuba (7), Cruzeiro (7), Lo-
rena (6), Cachoeira Paulista 
(4), Piquete (1), Potim (1) e 
Roseira (1).

O número de acidentes com 

feridos cresceu 3%, saltando de 
5.301 para 5.489. Além de re-
velar que a região possui uma 
média diária de vinte casos, o 
levantamento apontou que os 
incidentes envolveram 8,1 mil 
veículos como carros (2,6 mil), 
motocicletas (1,6 mil), cami-
nhões (471), bicicletas (205) e 
ônibus (96).

Cerca de 62% das colisões 
com vítimas feridas ocorreram 
em estradas municipais, con-
tabilizando 3.395 registros. Já 
2.070 ocorrências foram em 
rodovias, representando 38%.

Segundo o Infosiga, as cinco 
cidades da região que registra-
ram mais acidentes de trânsito 

com feridos foram Taubaté 
(1.108), São José dos Cam-
pos (991), Pindamonhangaba 
(490), Jacareí (476) e Guara-
tinguetá (340).

Contraponto – Apesar dos 
índices preocupantes apon-
tados pelo Infosiga, a RMVale 
é cortada por três rodovias 
consideradas entre as dez 
melhores do país pela Confe-
deração Nacional dos Trans-
portes (CNT). Divulgada na 
última terça-feira, a pesquisa 
analisou dados de mais de cem 
mil quilômetros de estradas 
pavimentadas, em trechos 
federais e estaduais em todo 
o território nacional. Além de 

segurança, foram levados em 
conta critérios como sinaliza-
ção, pavimentação e geometria 
da via.

De acordo com o órgão, a 
23ª edição do estudo classifi-
cou a rodovia Dom Pedro 1º, 
a SP-065, que liga Jacareí a 
Campinas, como a mais estru-
turada e bem avaliada pelos 
motoristas. Também estadual, 
a rodovia Ayrton Senna/Carva-
lho Pinto, que liga São Paulo 
e Taubaté, a SP-070, ficou na 
terceira colocação. A rodovia 
federal Presidente Dutra, que 
liga São Paulo ao Rio de Janei-
ro, foi considerada a décima 
melhor do país.
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Falhas no mapeamento e de dados podem 
adiar Plano Diretor de Aparecida para 2020
Com trâmite suspenso, projeto previsto para 2016 precisa de urgência para votado até dezembro

Leandro Oliveira
Aparecida

Atrasada há três anos, a 
aprovação do Plano Diretor 
de Aparecida pode ficar para 
2020. O Executivo encami-
nhou o documento para aná-
lise e votação dos vereadores, 
mas suspendeu as análises 
após constatação de falhas no 
projeto. Os erros, segundo a 
Câmara, vão desde a inserção 
de leis inconstitucionais até o 
mapeamento errado de bairros.

Com a retirada do projeto, o 
Executivo precisará reparar as 
falhas e devolver a tempo para 
que os vereadores refaçam as 
análises e votem o documento 
antes do recesso parlamentar, 
previsto para a segunda quin-
zena de dezembro. O Plano Di-
retor prevê o desenvolvimento 
do município para um período 
de dez anos.

No Legislativo, o vice-presi-
dente José Reis, o Dudu (PR), 
salientou que as falhas no do-
cumento são graves e podem 
afetar diretamente a votação 
prevista para este ano. “Foi feita 
uma solicitação de suspensão 
de qualquer providência quan-
to a tramitação do projeto, foi 
isso que pediram para nós. 
Isso foi recebido no dia 10 de 
setembro. Segundo o Executi-
vo, existem artigos que estão 
errados”.

De acordo com o parlamen-
tar, leis e até o mapeamento do 
município apresentam erros. 
“Tem uma lei que foi conside-
rada inconstitucional, que foi 
criada no final do ano passado, 
e ela consta no Plano Diretor. 
Então essa lei tem que ser 
retirada”, afirmou. “Segundo 
as orientações da Prefeitura, 
o mapeamento está errado, 
o mapa não bate, está dando 
algumas divergências. O que 
vale hoje é o plano diretor de 
2006”.

O vereador afirmou que a 
Casa depende da agilidade do 
Executivo para que o projeto 
seja votado ainda neste ano. 
“Se não encaminharem isso até 
o final de outubro para que a 
gente discuta em novembro e 
dezembro, será inviável votar. 
Não vai ter jeito. Se eles (pre-
feitura) estão falando que o 
mapeamento está errado, quem 
vai ter que corrigir? Os verea-
dores? Claro que não. Vamos 
ter que chamar associação de 
engenheiros para verificar”.

A Prefeitura de Aparecida 
confirmou por meio do depar-
tamento de Comunicação que 
as discussões sobre o Plano 
Diretor foram suspensas na 
Câmara Municipal. O setor foi 
indagado sobre os erros no ma-
peamento da cidade, mas não 
respondeu até o fechamento 
dessa edição.

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Movimento durante a semana na praça Benedito Meirelles, em Aparecida; cidade pode ter Plano Diretor adiado após falhas no documento

Juíza bloqueia reajuste anual de vereadores em Aparecida
Decisão atende pedido do Ministério Público, que apontou dano aos cofres públicos; Câmara promete recorrer da sentença

Rafael Rodrigues
Aparecida

Uma decisão judicial blo-
queou o reajuste que os vere-
adores de Aparecida haviam 
aprovado em seus próprios 
salários. O aumento dos valo-
res nos subsídios havia sido 
incorporado ao reajuste para 
servidores da Câmara, o que foi 
considerado ilegal pela juíza Lu-
ciene Belan Ferreira Allemand, 
atendendo parcialmente um 
pedido do Ministério Público.

No processo, a magistrada de-
termina que os parlamentares 
não podem ter os vencimentos 
reajustados anualmente, já 
que são agentes políticos que 
“ascendem ao cargo público 
por eleição, não são servido-
res públicos e não podem ter 
o reajuste de seus subsídios 
atrelados à remuneração dos 

servidores públicos (trecho do 
despacho)”. 

A decisão aponta que o au-
mento dos vereadores deve 
ser votado no último ano da 
atual legislatura para que possa 
entrar em vigor na legislatura 
seguinte. 

Em 2016, um projeto de lei 
fixou o valor de R$ 5.033,07 
para o presidente da Câmara e 
de R$ 4.897,04 para os demais 
vereadores, mas em 2018 
e 2019, houve um reajuste 
dos subsídios, vinculando-os 
à remuneração dos servidores 
públicos, o que levou cada par-
lamentar a receber atualmente 
R$ 5.092,92 e o presidente da 
Câmara, R$ 5.234,39. 

De acordo com a decisão, esse 
aumento causou prejuízo men-
sal ao erário público no valor de 
R$ 1.153,85 por subsídio, de 
março de 2018 a abril de 2019, 

e de R$ 2.922,21, a partir de 
maio de 2019.

Com a decisão, os valores re-
passados a cada vereador volta 
ao estipulado pela lei de 2016.

Apesar das alegações da 
Justiça, o diretor da Câmara, 
Geraldo de Souza, disse que os 
vereadores estão “tranquilos” e 
que a Casa recorrerá da deci-
são. Souza explicou que o rea-
juste proposto é aplicado dessa 
maneira há cinco legislaturas. 
“É importante frisar que temos 
uma lei fixando essa revisão 
geral anual, no mesmo índice 
do funcionalismo”, afirmou.  

Souza disse que o trecho da 
lei, aprovada em 2016, aponta 
que os reajustes poderão ser 
veiculados aos reajustes do 
funcionalismo público. “Nós 
temos um órgão fiscalizador, 
que é o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, que 

Fotos: Arquivo Atos

Vereadores em sessão em Aparecida; Câmara tem reajuste barrado

prevê essa possibilidade desde 
que tenha uma lei anterior. O 
vereador da atual legislatura 
não pode fazer esse reajuste, 
mas nesse caso a lei foi feita na 
legislatura passada e até mes-
mo, antes do período eleitoral”.

A juíza não acatou todo o 
pedido apresentado pelo MP. 
A ação civil solicitou que cerca 
de 30% fosse retirado ao mês 
de cada vereadores, até que os 
valores excedentes referentes 
ao aumento de 2018 e 2019 
fossem ressarcidos aos cofres 
públicos. O pedido não foi aca-
tado pela juíza. “Indefiro o pe-
dido de bloqueio junto à fonte 
pagadora de 30% dos subsídios 
de cada vereador, entendendo 
ser necessária para um melhor 
juízo de valor sobre o assunto 
a instauração do contraditório 
e da ampla defesa (trecho da 
decisão)”.

Prefeitura de Lorena lança edital para venda de 
15 imóveis para recuperação de investimento
Áreas fazem parte de plano da administração para reforçar finanças municipais com cerca de R$10 milhões

Da Redação
Lorena

A secretaria de Administra-
ção de Lorena publicou, na 
última quarta-feira, o edital 
de alienação de imóveis em 
diversas localidades. As áreas 
fazem parte do conjunto es-
tipulado pelo prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) para 
alavancar verbas e reforçar os 
cofres municipais.

Marcondes sancionou a 
proposta para negociação 
das áreas por meio de lei-
lões em maio deste ano, após 
aprovação na Câmara por 12 
votos a 3. A ideia é reverter os 
investimentos em benefícios 
para a população. Os terrenos 
possuem áreas entre de 300 
m² e 192.000 m², e foram ava-
liados em serviço contratado 
pelo Município. 

Entre os imóveis à venda, a 

Prefeitura destaca quatro lotes 
no Bairro Nova Lorena, dois 
imóveis na Vila Nunes, dois na 
Vila Zélia, uma gleba (medida) 
de terras no Bairro do Aterrado 
com 192 mil m².

A licitação na modalidade 
concorrência pública está mar-
cada para o dia 25 de novem-
bro deste ano. O vencedor será 
aquele que apresentar a maior 
oferta de compra, respeitando 
os valores mínimos atribuídos 
para cada lote, e que somados, 
chegam ao valor de aproxima-
damente R$ 10 milhões.  

De acordo com o secretá-
rio de Administração, Daniel 
Malerba, os valores poderão 
ser pagos à vista ou à prazo, 
em até três parcelas. “O edital 
e demais documentos estão 
disponíveis no sítio eletrôni-
co da Prefeitura, sendo que 
poderão participar desta lici-
tação qualquer pessoa física 
ou jurídica, e até mesmo em 

grupo, desde que atendam 
as condições estabelecidas 
na legislação pertinente e no 
edital”, explicou.

O secretário destacou que o 
prefeito deve destinar os recur-
sos provenientes da alienação 
das áreas na execução de 
obras de atenção em serviços 
de drenagem, pavimentação e 
iluminação pública. 

A entrega e abertura dos 
envelopes estão previstos 
para o dia 25 de novembro, às 
9h30, na Sala de Licitações da 
Prefeitura.

Em maio, o prefeito revelou 
que entre os lotes que serão 
negociados está a área adqui-
rida em governos anteriores, 
um terreno às margens da 

rodovia Presidente Dutra de 
oito alqueires, equivalente a 
195 mil m². A área, negociada 
ainda no governo de Paulo 
Neme (2005-2012), receberia 
um shopping com envolvimen-
to de um grupo de Portugal, 
mas que não saiu do papel. 
Com a dívida como herança 
do antecessor, Marcondes ex-
plicou que em 2014 solicitou 
autorização da Câmara para 
fazer um parcelamento da 
dívida com o ex-proprietário 
da área, de aproximadamente 
R$ 1,2 milhão, para construir 
um polo industrial.

A administração frisou que 
outras informações sobre o 
processo podem ser obtidas 
junto ao Departamento de 
Compras e Licitações, e/ou 
agendamento de vistoria dos 
imóveis, de forma facultativa, 
com foco nas condições das 
áreas, na Seção de Bens Patri-
moniais da Prefeitura, nos dias 
úteis, das 9h às 16h, ou pelos 
telefones (12) 3185-3000 nos 
ramais 3041 e 3046.

Área que deveria receber prometido shopping La Vida será negociado 
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Decreto muda estrutura do trabalho na região de 
Pinda com ação de outros departamentos da Polícia

Criado por Doria, 
Deic tem previsão 
de reforço no efetivo 
somente para 2020

Deic deve reforçar Polícia Civil da região no próximo ano; há previsão de concurso público com 2.750 vagas

Fotos: Arquivo Atos

Da Redação
Região

O Deic (Departamento Esta-
dual de Investigações Crimi-
nais) da Regional de Taubaté, 
criado por decreto pelo gover-
nador do Estado, João Doria 
(PSDB), receberá policiais so-
mente em 2020. Até lá, o novo 
órgão segue repleto de dúvidas 
e incertezas na região, conside-
rada a mais violenta do interior. 

A Delegacia Seccional de 
Taubaté, unidade responsável 
pela sub-região 2, que conta 
com cidades como Taubaté, Pin-

damonhangaba e Campos do 
Jordão, opera atualmente com 
clarões no efetivo e ao menos 
dez unidades sem delegado fixo, 
incluindo plantões e delegacias 
em cidades.

Durante sua campanha elei-
toral, Doria prometeu insta-
lar duas unidades do Deic 
na região, que funcionassem 
como Delegacia Especializada 
em Investigações Criminais. 
A segunda unidade deve ser 
implantada em São José dos 
Campos, até 2022.

O decreto assinado na última 
semana prevê que o Deic de 

Taubaté, que integra funcioná-
rios com a estrutura operacio-
nal, incorpore a Dise (Delegacia 
de Polícia de Investigações 
Sobre Entorpecentes), a DIG (De-
legacia de Investigações Gerais), 
o setor de homicídios, a equipe 
de crimes contra o patrimônio 
e o GOE (Grupo de Operações 
Especiais). A unidade terá ainda 
o Seccold (Setor Especializado 
de Combate aos Crimes de 
Corrupção, Crime Organizado 
e Lavagem de Dinheiro).

O delegado seccional de 
Taubaté, José Antônio Paiva, 
destacou que em sessenta dias 

a secretaria de Segurança 
Pública do Estado passará as 
instruções sobre as mudanças 
e revelou que a equipe possui 
uma noção da situação, mas 
não sabe ao certo como vai fun-
cionar. Ainda segundo Paiva, 
não há informações exatas de 
quais serão as regiões atendi-

das, já que outros detalhes da 
estrutura serão revelados até 
o final de 2019.

A previsão é que a nova de-
legacia entre em operação no 
primeiro trimestre de 2020, 
quando receberão o reforço 
no efetivo.

O Deinter 1 (Departamento 

de Polícia Judiciária do In-
terior) informou que possui 
previsão de concursos para 
contratação de 2.750 policiais 
civis, com 1.100 já convocados 
para a análise de documentos 
e exames médicos. O concurso 
terá vagas abertas para todo 
o estado.

Polícia Militar prende trio acusado 
de matar homem e ferir outro em 
acerto de contas em Cruzeiro
Autores do crime são capturados após perseguição com carro roubado na Via Dutra

Rafael Rodrigues
Cruzeiro 

A noite da última quar-
ta-feira (23) foi mais uma 
marcada pela criminalidade 
em Cruzeiro, com mais um 
assassinato. Dessa vez, dois 
homens foram baleados, por 
volta das 20h, na rua Ivo dos 
Santos, no bairro Comerci-
ários. Um deles morreu no 
local e o outro foi levado 
para o Pronto Socorro da 
Santa Casa, onde passou por 
cirurgia.

De acordo com as informa-
ções da Polícia Militar, a víti-
ma fatal, atingido no pescoço 
e no tórax, saiu recentemente 
da cadeia após ser preso 
acusado de tráfico de drogas. 
A segunda vítima também 
tem passagem pela polícia 
por tráfico de drogas e porte 
ilegal de armas. Testemunhas 

relataram que os autores dos 
disparam emparelharam o 
carro, ao veículo das vítimas 
e efetuaram os disparos, a 
princípio, de uma arma 9mm.

Depois do crime, a polícia 
da região iniciou patrulha-
mento em busca dos sus-
peitos. Poucas horas depois, 
após perseguição pela ro-
dovia Presidente Dutra em 
Guaratinguetá, três homens 
foram presos em Guaratin-
guetá. Eles estavam em um 
carro Vectra roubado, no 
bairro da Cecap, em Lorena. 
No veículo foram apreendi-
das duas pistolas. Os três fo-
ram encaminhados à Polícia 
Civil e presos em flagrante 
pelo homicídio e tentativa.

Questionados, eles confes-
saram a autoria do crime, que 
seria um “acerto de contas”. 
O trio foi transferido para 
Cruzeiro. Viatura da PM em Cruzeiro; operação prende suspeitos por crimes

Fotos: Arquivo Atos

Procurado por estupro de 
criança é capturado em Ilhabela 

Da Redação 
iLHABELA

Acusado de estuprar uma 
menina de 13 anos, um foragi-
do da Justiça foi capturado na 
manhã da última quarta-feira, 
em Ilhabela.

De acordo com a Polícia Civil, 
investigações revelaram que 
o homem de 41 anos, que é 

natural de Pernambuco, es-
tava escondido em uma casa 
no bairro Reino. Ao invadir o 
imóvel, os policiais surpreen-
deram o criminoso, que não 
reagiu a prisão. 

Já que o caso tramita em 
segredo de Justiça, a Polícia Ci-
vil não deu mais informações 
sobre o crime e a operação de 
captura. 

PM desarticula quadrilha de 
traficantes em Caraguatatuba

Da Redação 
Cruzeiro

Durante uma operação de 
combate ao tráfico de drogas 
em Caraguatatuba, a Polícia 
Militar prendeu cinco homens 
na tarde da última quinta-feira, 
no bairro Benfica. 

Segundo a PM, denúncias 
apontaram que uma quadrilha 
comercializava entorpecentes 
em um ponto do bairro conhe-
cido como ‘Escadão’, que fica 
em uma escadaria na travessa 
Engenho Velho. 

Após se aproximar do local 
através de uma mata, os agen-
tes surpreenderam o grupo de 
suspeitos. 

Além de um caderno com 
a contabilidade da venda das 
drogas, na abordagem os PM's 
localizaram 187 porções de 
maconha, 142 cápsulas de 
cocaína e 109 pedras de crack. 

Os criminosos foram enca-
minhados à Delegacia de Ca-
raguatatuba, permanecendo 
presos por associação e tráfico 
de drogas.

Dupla flagrada em Cachoeira 
Paulista traficando maconha

Da Redação 
Caraguatatuba

A Polícia Militar prendeu 
dois traficantes de drogas na 
tarde da última quinta-feira, 
em Cachoeira Paulista. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, uma equipe da PM 
patrulhava o bairro do Embaú 
quando flagrou cinco homens 
em atitude suspeita. Durante a 

abordagem, um dos rapazes 
confessou que tinha dez por-
ções de maconha no bolso de 
sua bermuda. Já com outro 
criminoso foram apreendidos 
mais três invólucros do entor-
pecente. 

Enquanto o restante do 
grupo foi liberado, a dupla 
foi encaminhada ao Distrito 
Policial, permanecendo à dis-
posição da Justiça.

Com ajuda de cão, Polícia Rodoviária Federal 
apreende 11 tijolos de maconha em Lavrinhas

Da Redação
Lavrinhas

Uma passageira foi fla-
grada pela PRF (Polícia Ro-
doviária Federal), na última 
terça-feira (22), tentando 
transportar cerca de nove 
quilos de maconha em um 
ônibus pela rodovia Presi-
dente Dutra, no trecho de 
Lavrinhas.

Segundo a PRF, uma equi-
pe realizava abordagens 
de rotina na pista, quando 
decidiu vistoriar um ônibus 
que vinha de São Paulo com 
destino a Vitória, no Espirito 
Santo. 

Com o apoio de um cão 
farejador, os agentes locali-
zaram 11 tijolos de maconha 
em uma mala, de cor verde, 
que estava no bagageiro. 

Identificada como dona do 
objeto pelos funcionários 
do transporte coletivo, uma 
jovem de 21 anos confessou 
que levaria o entorpecente 
para ser vendido na capital 
capixaba. Presa em flagrante 
por tráfico de drogas na Dele-
gacia Seccional de Cruzeiro, 
a criminosa aguarda transfe-
rência para alguma unidade 
prisional feminina da região. 

Jovem  preso com 
submetralhadora 
em Aparecida 

Da Redação
Aparecida

A Polícia Militar apreen-
deu uma submetralhadora 
na madrugada da última 
terça-feira (22), em Apa-
recida. A arma de fogo, 
calibre 9 milímetros, foi 
encontrada em uma casa no 
bairro Ponte Alta, durante 
operação.

De acordo com a PM, 
agentes patrulhavam a re-
gião central do município, 
quando desconfiaram da 
atitude de um jovem de 21 
anos, que demonstrou ner-
vosismo com a aproximação 
da viatura. Questionado, o 
suspeito confessou que pos-
suía armamento de grosso 
calibre em sua residência, 
que fica na rua Prefeito 
Américo Ferreira Iria, no 
bairro Ponte Alta. 

Em vistoria no imóvel, os 
policiais localizaram a sub-
metralhadora e nove muni-
ções em um dos cômodos.

O criminoso foi enca-
minhado à Delegacia de 
Aparecida, permanecendo 
à disposição da Justiça.
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À espera de novo leilão na Santa Casa, Prefeitura busca alternativas para sanar as dívidas de R$ 11 milhões

Novo PA tenta recuperar atendimento com 
espaço de pediatria em Cachoeira Paulista

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Após anos de espera e ser 
alvo de reclamações de pacien-
tes, a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista já conta atendimento 
no Pronto Atendimento renova-
do, entregue no último dia 11. 
O serviço é realizado na parte 
inferior do prédio da Santa 
Casa, que passa por processo 
judicial devido as dívidas tra-
balhistas e abertura de leilões 
em busca de atender os valores 
questionados.

Segundo o prefeito em exer-
cício, Domingos Geraldo (PL), 
com a reforma foram amplia-
das as salas, criando alas sepa-
radas de internação, masculina 
e feminina. “Nós reinaugura-
mos 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, 
e a sala de espera também foi 
ampliada”.

Enquanto a obra do PA, que 
fica na rua Sete de Setembro, 
não era concluída, os aten-
dimentos de urgência foram 
transferidos para o Pavilhão 
Íris, localizado ao lado da San-
ta Casa. O espaço recebeu 
obras de pintura e adequação 
por conta do funcionamento 
inadequado, questionado por 

desrespeitar até mesmo as 
normas da Vigilância Sanitária. 
Agora, com a reinauguração, 
os atendimentos e internações 
voltam a ser feitos na parte 

O Pronto Atendimento de Cachoeira Paulista,  reinaugurado no último dia 11; serviço é realizado no prédio da Santa Casa, foco de polêmica judicial

Fotos: Reprodução PMCP

inferior da Santa Casa.
Domingos revelou que na 

época em que ele era verea-
dor, foi solicitada uma sala de 
pediatria para atendimento 

separado, situação atendida 
com a reforma. “Temos sala de 
pediatria, coisa que quando eu 
era vereador sempre pedi. O 
Edson (Mota-PL) acertou desse 

lado. Melhorou muito. Com 
a aparelhagem nova, agora a 
pessoa chega infartada e tem 
aparelho para socorrer, com 
salas especializadas”.

O prefeito não soube infor-
mar com detalhes as melhorias 
trazidas pela reforma no local 
e o valor da obra.

Prédio sob interrogação – 
Com uma dívida trabalhista 
com cerca de duzentos ex-
-funcionários da Santa Casa, 
que supera R$ 11 milhões, 
a Prefeitura ainda não sabe 
qual será o futuro da Santa 
Casa, devido a leilão que tenta 
arrecadar o valor da pendência 
cobrada judicialmente. Após 
ser comunicado que o Muni-
cípio não possuía condições 
financeiras para a quitação 
do débito, a Justiça ordenou, 
em abril, a abertura do leilão 
do prédio, que conta com uma 
área de pouco mais de 9 mil 
m². A medida não surtiu efeito 
no primeiro momento, já que 
o leilão, que tinha como lance 
inicial de R$ 5,7 milhões, não 
contou com nenhum lance.

Buscando evitar um segundo 
leilão do local, o prefeito estuda 
medidas para permanecer com 
o prédio. “Eu estive conversan-
do com a advogada da Santa 
Casa e ela me disse que deve 
ter um novo leilão. Eu quero ir 
ao Ministério Público para ver 
o que pode fazer para impedir. 
Tiveram funcionários que me 
procuraram querendo fazer 
acordo, mas eu não posso fazer 
acordo com ninguém porque 
a Prefeitura não está com 
dinheiro”.

Votação na Câmara de Pinda amplia 
licença-paternidade de servidores 
Projeto estabelece vinte dias de folga para funcionários; pais adotivos têm benefício

Servidor público municipal é foco de projeto que aumenta para vinte dias o afastamento de maternidade para homens em Pindamonhangaba

Fotos: Reprodução PMP

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Atendendo ao pedido do 
prefeito Isael Domingues 
(PL), a Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou na última 
sessão o projeto que concede 
aos servidores municipais 
a prorrogação por mais 15 
dias do direito à licença- pa-
ternidade. Com a alteração, 
os trabalhadores poderão 
acompanhar os primeiros 
vinte dias de vida dos filhos.

Encaminhada por Isael em 
25 de setembro, a proposta 
recebeu o aval unânime dos 
vereadores na noite da últi-
ma segunda-feira. O projeto 
foi elaborado pelo Executivo 
após indicação da vereadora 
Gislene Cardoso (DEM).

De acordo com a proposta, 
o benefício será concedido 
aos servidores municipais 
que o solicitarem até dois 

dias úteis antes do parto. 
O direito, que não gerará 
descontos salariais, também 
se estende aos homens que 
adotarem ou obtiverem a 
guarda judicial de crianças.

Além de revelar que a me-
dida não gerará aumento de 
despesas aos cofres públicos, 
a justificativa do Executivo 
ressalta que a proposta 

“possibilitará aos pais par-
ticiparem mais ativamente 
dos primeiros dias dos fi-
lhos, intensificando assim 
os vínculos e a convivência 
familiar, bem como garan-
tindo o direito à paternidade 
tanto ao pai quanto à criança 
(trecho do projeto)”. 

Em um vídeo publicado 
em sua página oficial na 

rede social Facebook, Isael 
ressaltou a importância da 
extensão do prazo do direito 
trabalhista. “Além de alinha-
mento com uma lei federal, 
esta mudança simbolizará 
uma maior valorização e 
humanização de nossos 
colaboradores que terão 
mais tempo para fortalece-
rem seus vínculos afetivos 
iniciais com os filhos”. As 
servidoras municipais per-
manecem com seis meses de 
licença-maternidade.

Após o aval do Legislativo, 
a proposta deverá ser sancio-
nada pelo chefe do Executivo 
no início de novembro. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou uma entrevista 
sobre tema ao presidente do 
Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais de Pindamonhan-
gaba, Daniel Ramos, mas o 
pedido não foi atendido até 
o fechamento desta edição.

Posto de saúde no Jardim Eloyna 
amplia assistência em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

O novo posto de saúde do 
bairro Jardim Eloyna foi inau-
gurado na última quinta-feira 
(24). O atendimento é feito no 
prédio da Estratégia de Saúde 
da Família, na avenida Jardim, 
nº 260 e contará com um es-
paço muito mais amplo, o que 
permite melhor acolhimento e 
organização do atendimento da 
equipe de saúde.

A unidade conta com espaço 
para almoxarifado, consultório 
médico, consultório odontológi-
co, consultório de enfermagem, 
pré-consulta, sala de procedi-
mentos, sala de vacinas, sala 
de inalação, farmácia, além de 
sanitários acessíveis.

O novo posto recebeu o 
nome de Luiza de Oliveira 
Garcia, moradora do bairro, 
famosa pelo trabalho comu-
nitário. Ela faleceu em 2014, 
aos 74 anos.

Segundo o prefeito Isael 
Domingues (PL), as obras 
de adequação, melhorias e 
construção de novas unida-
des de saúde para atender os 
bairros da cidade fazem parte 
da proposta da gestão, que 
busca oferecer qualidade e 
humanização nos atendimen-
tos da saúde. Além do posto 
do Eloyna, em breve serão 
inauguradas as unidades re-
formadas do Crispim, Arco-Íris 
e Castolira. Também estão em 
obras unidades no Ribeirão 
Grande e Cruz Grande.

Conta de luz fica mais barata no 
Vale a partir desta quarta-feira

Da Redação
Região

A conta de energia ficou 
mais barata na região, a partir 
desta quarta-feira (23). A Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica) divulgou a redução 
na tarifa da conta de luz para 
consumidores das cidades 
atendidas pela concessionária 
EDP São Paulo. A distribuidora 
atende 19 das 39 cidades da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), com mais de 900 mil 
pessoas.

Segundo a agência, o preço 
da tarifa poderá ser reduzido 
em até 6,45% para clientes 
residenciais. Para os consumi-
dores com rede de alta tensão, 

como empresas, indústrias e 
grandes varejistas a redução 
será de 3,53%. 

A principal justificativa para 
a redução foi a diminuição 
dos custos com pagamentos 
de encargos setoriais. Uma 
residência atendida pela EDP, 
que pagava R$ 100 na conta 
de energia, passará, com a 
reduação, a pagar R$ 94.

Os municípios atendidos 
pela EDP no Vale do Paraíba 
e Litoral Norte são Aparecida, 
Caçapava, Cachoeira Paulista, 
Canas, Caraguatatuba, Cru-
zeiro, Guaratinguetá, Jacareí, 
Jambeiro, Lorena, Potim, Ro-
seira, Santa Branca, São José 
dos Campos, São Sebastião, 
Taubaté, Tremembé, Monteiro 
Lobato e Pindamonhangaba.
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Prefeito e Câmara divergem sobre proibição 
de plásticos descartáveis no comércio de Pinda
Vereadores derrubam veto e governo tem até o dia 5 
para publicar lei; medida deve vigorar no início de 2020 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Em votação unânime, a Câ-
mara de Pindamonhangaba 
derrubou, na última segunda-
-feira, o veto do prefeito Isael 
Domingues (PL) sobre o projeto 
do vereador Rafael Goffi (PSDB) 
que cobra a proibição de uten-
sílios plásticos descartáveis em 
estabelecimentos comerciais 
do município. Devido à decisão 
do Legislativo, a expectativa é 
que a lei entre em vigor até o 
fim do primeiro semestre do 
próximo ano.  

Aprovada por todos os vere-
adores no dia 2 de setembro, 
a proposta de Goffi determina 
que os comerciantes parem 
de fornecer aos seus clientes 
utensílios de plásticos não 
recicláveis como agitadores de 
bebida, copos, pratos e talheres. 
A medida atingiria bares, casas 
noturnas, hotéis, padarias, 
restaurantes, shows musicais 
e salões de eventos.

No lugar dos objetos deste 
tipo de material, os estabele-

cimentos deveriam fornecer 
utensílios reutilizáveis ou bio-
degradáveis (que se decompõe 
naturalmente), contribuindo 
com a preservação do meio 
ambiente.

O projeto complementaria 
outro apresentado pelo tucano 
no primeiro semestre do ano, 
e que vigora desde junho após 
sanção de Isael, proibindo o uso 
de canudos não reaproveitáveis 
no comércio de Pindamonhan-
gaba. No mesmo mês, a norma 
foi instituída em todo estado 
por determinação do governa-
dor João Doria (PSDB).

Apesar da aprovação unâ-
nime do segundo projeto, ele 
foi vetado por Isael em 17 de 
setembro. O chefe do Execu-
tivo argumentou que antes 
de impor a proibição aos co-
merciantes é necessário um 
amplo debate com a população. 
Isael ressaltou que a decisão em 
âmbito municipal conflitaria 
o posicionamento das esferas 
superiores de poder sobre 
o assunto, já que “não há lei 
federal ou estadual específica 
determinando a proibição de 

fornecimento de produtos 
plásticos de uso único como 
copos, pratos, talheres e agita-
dores para bebidas de plásticos 
descartáveis ou de uso único 
(trecho do documento)”. 

Após a derrubada do veto, 
Goffi comemorou o apoio dos 
colegas e questionou o posicio-
namento de Isael. “Achei muito 
estranho o prefeito ter vetado 
a proposta alegando dúvida 
jurídica, já que o embasamen-
to legal é o mesmo utilizado 
no projeto de proibição dos 
canudos plásticos que ele mes-
mo sancionou. Os vereadores 
foram muito coerentes e man-
tiveram o posicionamento da 
primeira votação, aprovando 
o projeto por unanimidade e 
agora quebrando o veto da 
mesma maneira”.

Com a derrubada do veto, o 
Executivo terá até o próximo 
dia 5 para publicar a lei. Caso 
não realize a ação, a medida 
será promulgada pela Câmara.

O projeto estabelece que, 
após a promulgação da lei, os 
comerciantes terão seis meses 
para se adequarem a mudança.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Sarampo avança com mais
três casos em Cruzeiro e Pinda

Vacinação de jovem em Pinda; Cruzeiro alerta para novas ocorrências

Fotos: Divulgação PMP

Pinda inicia atendimento do Bolsa 
Família em escola no Bem Viver

Da Redação 
Pindamonhangaba

A secretaria de Assistência 
Social de Pindamonhangaba 
inicia, no próximo dia 30, o 
atendimento por meio da 
Gestão do Cadastro Único e 
Programa Bolsa Família na 
escola Professor João Kolen-
da Lemos, no Bem Viver. O 
serviço será realizado todas 
as quartas-feiras, das 8h30 
às 11h30.

O atendimento será limi-
tado de 10 a 15 famílias por 
dia para atualização ou inclu-
são cadastral, informações 

sobre as condicionalidades 
dos programas e consulta 
a benefícios em geral. O 
trabalho, juntamente com a 
secretaria de Educação, faci-
lita o acesso às famílias que 
residem naquela região para 
a garantia de seus direitos 
socioassistenciais.

A secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miran-
da, afirmou que essa ação 
é importante pois dará a 
oportunidade às famílias re-
alizarem o cadastro ou fazer 
sua atualização. “O cadastro 
único é importante para que 
as famílias tenham acesso 
aos programas sociais do 

governo federal e municipal. 
Ressaltamos a importância 
também para que os idosos 
e pessoas com deficiência 
e que têm dificuldades de 
ir até o programa possam 
realizar as atualizações 
nessa ação”.

Bolsa Família – Têm direi-
to ao programa as famílias 
que possuem renda mensal 
entre R$ 89 e R$ 178 por 
pessoa, desde que tenham 
em sua composição gestan-
tes, crianças ou adolescentes 
entre 0 e 17 anos. Em todo o 
Brasil, mais de 13,9 milhões 
de famílias são atendidas 
pelo Bolsa Família.

Cidades têm 7 e 12 registros respectivamente; região mantém atenção
Da Redação
Cruzeiro

Os casos de sarampo no 
Vale do Paraíba não param 
de subir. Cruzeiro confirmou, 
na última quarta-feira (23), 
três novos casos da doença, 
totalizando sete casos regis-
trados em 2019. Segundo a 
Prefeitura, as vítimas são duas 
mulheres, de 19 e 22 anos e 
um homem de 29 anos. Em 
Pindamonhangaba, a Vigilân-
cia Epidemiológica confirmou 

mais três casos, que passou de 
9 para 12 infecções.

Os pacientes de Cruzeiro 
passam bem. Outros 12 casos 
estão sob suspeita na cidade 
e aguardam resultados de 
exames. Em Pindamonhan-
gaba um menino de um ano, 
morador do Cidade Jardim; 
uma menina de seis meses 
do Bairro das Campinas; e 
uma menina de quatro anos, 
do Araretama, tiveram os 
casos confirmados. Todos 
foram medicados, tratados e 

passam bem. Atualmente 10 
pessoas aguardam resultados 
de exames.

Na região são 16 cidades 
com casos de sarampo até o 
momento. Além de Cruzeiro 
e Pinda, também têm casos 
São José dos Campos, com 37; 
Caçapava, com 21; Taubaté 20; 
Ubatuba com 10 casos; Jacareí 
com 7, Ilhabela com 6; Lorena, 
Campos do Jordão e Tremem-
bé com 4; Caraguatatuba, São 
Sebastião, Guaratinguetá, 
Aparecida e Potim com um 

caso confirmado cada. 
A primeira fase da Campa-

nha Nacional de Vacinação se 
encerrou na sexta-feira (25). 
O foco desta fase foi vacinar 
crianças com idade entre 6 
meses e 5 anos.

O sarampo é uma doença 
altamente contagiosa causa-
da por um vírus. Os sinais e 
sintomas iniciais geralmente 
incluem febre, muitas vezes su-
perior a 40ºC, tosse, corrimen-
to nasal e olhos inflamados.
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O uso do flúor para auxiliar na 
prevenção das cáries dentárias

Da Redação
Piquete

higienizando a nossa boca 
com o flúor.

De acordo com a odon-
tologista Rilene Hallak, 
“na odontologia o flúor é 
um dos  métodos mais uti-
lizados na prevenção das 
cáries, por ser uma medida 
eficaz, segura e econômica 
para tornar os dentes mais 
resistentes” explica Hallak.

Porém, para uma ação 
efetiva do flúor na água, o 
tratamento deve ser reali-

zado da maneira correta. 
Em Piquete a empresa res-
ponsável pelo abastecimen-
to de água do município, 
a Águas Piquete, realiza a 
dosagem de flúor dentro 
dos limites recomendados 
pelo Ministério de Saú-
de e monitora através de 
análises laboratoriais, a 
qualidade da água entregue 
à população de acordo com 
os parâmetros exigidos pela 
Portaria de Consolidação 

Fluoretação presente na água pode auxiliar na saúde bucal

A fluoretação é uma tec-
nologia de Saúde Pública 
recomendada pela  OMS 
(Organização Mundial da 
Sáude) que representa uma 
das medidas mais importan-
tes na prevenção das cáries 
dentárias. Por isso, após a 
escovação ao bochechar 
com a água da torneira 
estamos automaticamente 

nº 05, de 28 de setembro 
de 2017.

“Nosso compromisso é 
cuidar do bem estar, da 
saúde e qualidade de vida 
das pessoas, por isso são 
feitas análises diárias e 
semanais, assim como tri-
mestrais e semestrais exi-
gidas pela legislação para 
o tratamento da água de 
Piquete” reforça a gerente 
operacional da Águas Pi-
quete, Indiara Jogas.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2019 PROC. Nº 459/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias.
CONTRATADA: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
CNPJ: 10.290.557/0001-68
VENCEDORA DOS ITENS: 11,83,95.
VALOR TOTAL: R$ 48.590,50 (quarenta e oito mil quinhentos e noventa reais e cinquenta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/10/19
CONTRATADA: LC COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 27.106.398/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 97,98.
VALOR TOTAL: R$ 54.132,00 (cinquenta e quatro mil cento e trinta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/10/19

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2019 PROC. Nº 458/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para a sinalização viária do município de Lorena.
CONTRATADA: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP CNPJ: 14.191.875/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 01,03,04,05.
VALOR TOTAL: R$ 123.260,00 (cento e vinte e três mil duzentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/10/19

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº16/2019 – PROC.557/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços comuns a engenharia para contenção de talude de ponte sobre 
córrego do Taboão, localizada a Rua Conselheiro Rodrigues Alves, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 33.130.762/0001-61
Valor do aluguel: R$ 53.090,75 (cinquenta e três mil noventa reais e setenta e cinco centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2019 PROC. Nº 430/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de iluminação e enfeites natalinos para o Natal de Luzes
2019.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ÍTENS: 01, 02, 03, 04, 05, 15, 16, 17
VALOR TOTAL: R$ 2.413,34 (dois mil quatrocentos e treze reais trinta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. DATA DA ASSINATURA: 23/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2019 PROC. Nº 402/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material odontológico para o Centro de Especialidades 
Odontológicas I e II e Estratégias da Saúde da Família.
CONTRATADA: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI CNPJ: 02.136.854/0001-25
VENCEDORA DOS ITENS: 07, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 119, 129, 197, 199,
245, 263, 265, 267, 287, 289, 295, 337, 343, 345, 355, 425, 459, 489, 519, 521, 527, 529, 
531, 533, 535, 537, 539, 547, 549, 551, 553, 571, 587, 591, 593, 595, 597, 621, 623, 625, 
627, 629, 631, 633, 635, 643, 645, 654, 668, 694, 708, 710, 720.
VALOR TOTAL: R$ 508.808,63 (quinhentos e oito mil oitocentos e oito reais sessenta e três
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 23/10/19

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 591/2019-SUP;9496/19-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é aquisição de 
mangueira de jardim para abastecimento de água para a máquina lavadora da Secretaria 
de Serviços Municipais.
RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA ME - CNPJ Nº: 00.220.403/0001-46

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 593/2019-SUP;9399/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é aquisição de corrente 
para motopoda para atender as necessidades da equipe de jardinagem da Secretaria 
de Serviços Municipais.
I.M. COMÉRCIO DE AGRÍCOLA LTDA ME - CNPJ Nº: 06.246.927/0001-92

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/19 PROC. Nº 605/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública, do tipo maior oferta por item, cujo objeto é o alienação de bens 
imóveis de propriedade do município de Lorena-SP, a realizar-se às 09h30min do dia 25 
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 97/19 PROC. Nº 606/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para a contratação 
de empresa especializada em execução de serviços de sondagem de solo em diversas áreas 
com fornecimento de material, equipamentos, materiais e mão de obra, a realizar-se às 
09h30min do dia 08 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
Nota de Aviso:

REABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamada Pública nº 01/19 Processo nº 696/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da chamada pública para convocação 
de entidade sem fins lucrativos para implantar, instalar, manter e gerir 01 (uma) moradia na 
modalidade Serviço Residencial Terapêutico Tipo II, para pacientes egressos de instituições 
psiquiátricas, com histórico de longa permanência, previamente avaliados e encaminhados 
pelas Equipes de Desinstitucionalização da Área Técnica de Saúde Mental da Secretaria 
Municipal de Saúde, a realizar-se às 09h30min do dia 26 de novembro de 2019, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3041, das 09h às 18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br. 
Prefeitura Municipal de Lorena, Fábio Marcondes.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

NOTA DE REABERTURA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/19 - PROC. Nº 530/19.
O Município de Lorena-SP torna público a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos 
hospitalares para atender as necessidades das unidades de saúde, que no dia 24 de 
outubro de 2019 a 11 de novembro de 2019 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 11 de 
novembro de 2019 às 08:30h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de 
Lances ocorrerá a partir das 10:00h do dia 11 de novembro de 2019 (Horário de Brasília). 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.
sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Lorena, Fábio Marcondes.

Associação Rural de Canas- ARC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Associação Rural de Canas- ARC, através do seu presidente Sr. 
Ademar Ligabo, convoca seus associados para a Assembléia Geral 
Ordinária, que será realizada no dia 27 de novembro de 2019 (quarta-
feira), com a primeira convocação ás 19H00 e a segunda convocação 
ás 20H00, em sua sede social, á Rua Nossa Senhora Auxiliadora, n° 
168, Centro, na cidade de Canas - SP, com a seguinte ordem do dia:
A) Examinar Relatório Anual da Diretoria Executiva;
B) Homologar o balanço do ano anterior;
C) Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos 
Técnico e Fiscal para o biênio - Novembro/2019 a Novembro/2021.
Inscrições das chapas candidatas deverão ocorrer na sede da 
Associação até 15 dias antes da eleição, conforme Art.13°, paragrafo 
único do estatuto.
Obs: Somente os sócios quites terão direito a voto.
Canas, 25 de outubro de 2019

Ademar Ligabo
Presidente

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:
IGOR HENRIQUE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
técnico em enfermagem, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em
Tremembé-SP, no dia 17 de julho de 1997, residente e domiciliado Rua Sthephano
Eugenio nº 203, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de AMANCIO FELICIO DA
CONCEIÇÃO e MARIA PATRICIA DOS SANTOS.
BÁRBARA JAQUELINE ALVARENGA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 19 de novembro de 1998, residente e domiciliada Rua Sthephano Eugenio nº 203,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ ANDRÉ LEITE e MARIA APARECIDA
ALVARENGA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS PAULO LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão carpinteiro, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de
outubro de 1994, residente e domiciliado Rua Antonio Alves da Silva nº 284, Castolira,
em Pindamonhangaba SP, filho de MARCOS ANTONIO LOPES e DILMA APARECIDA
ELEOTERIO LOPES.
LUANA LUCAS PORFIRIO LUCIANO, de nacionalidade brasileira, profissão feirante,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
31 de agosto de 1995, residente e domiciliada Rua Antonio Alves da Silva nº 284,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ DONIZETI LUCIANO e IDALINA
LUCAS PORFIRIO LUCIANO. 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, 25 de outubro de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NATANAEL DE OLIVEIRA LEMOS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
12 de fevereiro de 1999, residente e domiciliado Rua Tininga, nº 167, Maricá,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ROBERTO LEMOS e MARIA MARCIA DE
OLIVEIRA LEMOS.
ARIANE DE JESUS FERNANDES MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão
atendente, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 11 de dezembro de 1998, residente e domiciliada Rua Raul Borges, nº 62, Beta,
Pindamonhangaba SP, filha de VALDECI FERNANDES MACHADO e MICHELE DE JESUS
FERNANDES MACHADO. 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, 25 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSIAS RAMOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
01 de janeiro de 1997, residente e domiciliado Rua Joaquim da Costa, nº 52, Vila São
Paulo, Pindamonhangaba SP, filho de VANDAIR DOS SANTOS e PATRICIA RAMOS
DOS SANTOS.
ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão confeiteira,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Cruzeiro-SP, no dia 25 de julho
de 1982, residente e domiciliada Rua Joaquim da Costa, nº 52, Vila São Paulo,
Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO BERNARDO DA SILVA e MARLENE
VITORIA ALVES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON DE OLIVEIRA FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
12 de junho de 1996, residente e domiciliado na Estrada Municipal José Machado de
Andrade nº 2300, Mandú, em Pindamonhangaba SP, filho de DIRCEU DONIZETI DE
FARIA e MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA FARIA.
MAIARA ROSEMEIRE MACHADO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 21 de abril de 1999, residente e domiciliada Rua Professor José Benedito Cursino
nº 115, Boa Vista, em Pindamonhangaba SP, filha de EDSON ALVES e LUCIANA
MACHADO ALVES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2019.
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Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra.  Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 
Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Chaca-
ra – Goiabal – 15x70 
– c/arvores frutíferas, 
pequena casa.Acei-
to carro/moto como 
parte de pagamento. 
Tr.F:  99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 
– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores 
frutíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 
e escritura ok. Tr.F: 
98157-0587
Caraguá -  Vendo 
casa – Martim de 
Sá – c/2dorms., e 
demais dep., 80m2. 
Tr.F: 99739-8582
Caraguá – Vendo 
sobrado – novo – 
Massaguaçu – cond.
fechado. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
99180-8383
Caraguá – Vendo 
casa – Travessão – 

c/2 dorms., e demais 
dep., garagem p/1 
carro. Tr.F: 98187-
8112
Ubatuba – Vendo 
apto – Toninhas – 
c/2 dorms.,  1 ste, 
elevador,  
Varanda gourmet. 
Tr.F: 98868-6384
Ubatuba – Vendo 
apto – Tenório – c/
2dorms., 2 banhs.,  
1 vg garagem.Tr.F: 
98868-6384
Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, c/
2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 
de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 

1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-

bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-

deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450

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

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 

ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Ci-
troen Xsara Picasso 
2.0 - 16v – Aut.- ano 
2005 – G – preto 
– completo. Tr.F: 
99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – verme-
lho. Aceito t roca. 
Tr.F: 99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 
Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pá-
lio EX 1.0 fire ano 
2002 – G – 2pts. Tr.F: 
3912-3522
Pinda – Vendo Fiat 
S t rada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-
saki 2300 ano 2016 
– revisada – c/ma-
nual – 300cc. Tr.F: 
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 
150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
PPinda – Vendo Biz 
125 ES ano 2012 – 
Flex - partida elétrica. 
Tr.F: 97404-1140
Pinda – Vendo Fazer 
250 – ano 2014 – 
Flex – branca. Tr. F: 
99724-9808
Pinda – Vendo Fan 
125 ES ano 2009 – 
Preta – perfeito esta-
do. Tr.F: 99140-4260
Pinda – Vendo Titan 
125 KS ano 2003 – 
doc.ok – verde. Tr.F: 
99727-8710
Pinda – CG Titan 
150 ESD ano 2008 – 
cinza – doc.ok. Tr.F: 
99158-1806
Pinda – Vendo Bros 
150 ESD ano 2008 
– vermelha. Tr.F: 
99775-8088
Pinda – Vendo Suzuki 
GSR 150 – ano 2016 
– prata. Aceito troca. 
Tr.F: 99665-4632
Pinda – Vendo Twis-
ter 250 ano 2018 – 
doc.ok, único dono. 
Tr.F: 98862-4206
Pinda – Vendo Titan 
150 ESD ano 2008 – 
doc.ok – revisão em 
dia. 3º dono. Tr.F: 
99771-9345
Pinda – Vendo Fal-
con NX ano 2007 – 
preta. Tudo original. 
Tr.F: 98136-9224
Pinda – Vendo CG 
160 Flex ano 2016- 
p e r i c i a d a .  Tr . F : 
98898-1312
Pinda – Vendo Biz 
110 ano 2016 – ver-
melha – Doc.ok – 
pneus novos. Tr.F: 
98702-0730
Pinda – Vendo Fan 
150 ESD Flex ano 
2013 – Doc.ok ate 
jul/2020 – preta. Tr.F: 
99210-7842
P i n d a  –  V e n d o 
Fan 150 ESD ano 
2014/2015 – preta 
– 63.000km. Tr.F: 
99666-9614
Pinda – Vendo Ti-
tan 150 ES ano 2004 
– vermelha. Tr.F: 
99124-1708
Pinda – Vendo Bros 
125 E ano 2013 – 
48.000km. Doc.ok. 
Tr.F: 98169-5350
Pinda – Vendo Fan 
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Cidade Florida já conta com 12 adeptos em ação para cuidados com praças, parques e rotatórias

Nova propsota permite que associações e
empresas adotem áreas verdes em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

A secretaria de Meio Am-
biente de Pindamonhangaba 
colocou em prática o programa 
Cidade Florida, uma ação onde 
empresas e cidadãos comuns 
são convidados a adotar praças 
públicas, rotatórias, canteiros e 
áreas verdes. 

A lei municipal foi aprovada 
há mais de vinte anos, mas 
somente agora foi implantada. 
Até o momento 12 empresas já 
aderiram à proposta. O progra-
ma é uma ação de zeladoria que 
tenta aprimorar a manutenção, 
conservação e melhorias urba-
nas através da parceria. Para 
participar, a empresa interessa-
da deve preencher os requisitos 
e apresentar uma proposta com 
serviços que pretende realizar, 
com melhorias paisagísticas 
e ambientais e o período de 
vigência da cooperação. 

O secretário adjunto de Meio 
Ambiente, Frederico Gama, ex-
plicou que após a apresentação, 
a proposta é analisada por uma 
comissão e depois de aprovada 
é providenciada a assinatura 
do contrato de adoção. Além 
de implantar o projeto paisa-
gístico e realizar a limpeza e 
manutenção periódica, a em-
presa também poderá explorar 
publicidade padronizada no 
espaço adotado.

Para a coordenadora admi-
nistrativa da empresa Tecnopa-
ckaging, Andirce Daiana, “é um 
privilégio e prazer colaborar 
com o desenvolvimento da 
cidade, seja estrutura física, cul-
tural ou social. Principalmente 
ao que se refere à imagem de 
Pindamonhangaba, foi o que 
pensamos quando decidimos 
entrar neste projeto”.

Andirce destacou que o pro-
jeto traz benefícios para a 
cidade e para os moradores. “A 
ideia é colaborar com o meio 
ambiente, com o verde que 
necessitamos para viver, cola-
borar com o cartão postal que a 
cidade oferece, principalmente 
por termos escolhido um local 
na entrada de Pinda, além de 
incentivar os munícipes a pre-
servar a natureza e desfrutar de 
uma maneira saudável”.

Outras instituições já par-
ticipam do projeto como a 
Associação Comercial, Asso-
ciação Real Ville, Associação 
Reserva dos Lagos, Associação 
Residencial Moema Ville, Beija 
Flor Jardinagem e Paisagismo, 
Costa e Costa Comércio Peças 
Automotivas, Dokar Veículos e 
Givi do Brasil.

Feira das Nações 
tem gastronomia 
internacional
em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

Ubatuba é sede da 31ª Feira 
das Nações, que será realizada 
até o próximo dia 3 na praça 
de Eventos, que fica à avenida 
Iperoig. A feira é promovida 
pelo Rotary Club da cidade.

A Feira das Nações é o maior 
evento gastronômico benefi-
cente da região, e conta com 
a participação de nove entida-
des que receberão o público 
todos os dias, a partir das 18h, 
e nos fins de semana, a partir 
da hora do almoço. 

Durante todos os dias, dife-
rentes pratos típicos poderão 
ser encontrados representan-
do Alemanha, Estados Unidos, 
Japão, Rússia, Itália, e não 
pode faltar, a típica comida 
brasileira.

O presidente do Rotary de 
Ubatuba, André Silva, afirmou 
que a entidade idealizou a 
feira com o intuito de “contri-
buir com as entidades sociais 
de Ubatuba. Contudo, é a 
soma dos esforços de todos 
envolvidos que faz com que 
este evento tenha perdurado 
até aqui”.

A feira conta com o apoio 
da Prefeitura, Comtur e Asso-
ciação Comercial de Ubatuba 
e empresas.


