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Discussão gera polêmica e divergência de votos; Executivo planeja concurso público até final do ano

Prefeitura analisa realocação de cargos 
após aprovação na Câmara de 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, amanhã ou depois, 

manda sair o vereador, quem 
vai defender a gente? Quem 
vai defender o Cleber Maravi-
lha? 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 

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

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 des-
cumprimento da determinação 
judicial e todas as cautelas 
legais foram tomadas para 
criar os cargos. “Não vejo risco 
nenhum deles (vereadores) 
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-
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.

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

Trânsito da RMVale tem aumento de mortos e feridos
Lucas Barbosa
Regional

Um levantamento divulgado 
pelo Governo do Estado, na 
última semana, apontou um 
aumento no número de aci-
dentes de trânsito com mortos 
e feridos nos primeiros nove 
meses do ano na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) no com-
parativo 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 transportava 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), 
caminhões (471), bicicletas 
(205) e ônibus (96).

Cerca de 62% das colisões 
com vítimas feridas ocorreram 
em estradas municipais, conta-
bilizando 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 Campos 
(991), Pindamonhangaba (490), 
Jacareí (476) e Guaratinguetá 
(340).

Contraponto – Apesar dos 
índices preocupantes aponta-
dos pelo Infosiga, a RMVale é 
cortada por três rodovias con-
sideradas entre as dez melhores 
do país pela Confederação Na-
cional dos Transportes (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 le-
vados em conta critérios como 
sinalização, pavimentação e 
geometria da via.

De acordo com o órgão, a 23ª 
edição do estudo classificou a 
rodovia Dom Pedro 1º, a SP-

065, que liga Jacareí a Campi-
nas, como a mais estruturada e 
bem avaliada pelos motoristas. 
Também estadual, a rodovia 
Ayrton Senna/Carvalho 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 Janeiro, foi 
considerada a décima melhor 
do país.

Acidente com caminhão na Via Dutra; aumento de mortes e feridos
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Cruzeiro, Guará, Lorena e Ubatuba puxam fila de contempladas 
por programa estadual; Doria assina convênios com prefeitos

Atenção do Estado, Cidade 
Legal avança trabalho de 
regularização na RMVale

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Conforme as cidades se de-
senvolvem, novos núcleos ha-
bitacionais surgem em diversos 
municípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba 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, Lo-
rena pretende avançar com 
a regularização de áreas nas 
regiões do Parque das Rodo-
vias, Santa Terezinha, Jardim 
Novo Horizonte, Aterrado e 
Cabelinha. Na área invadida do 
bairro Parque das Rodovias, um 
dos principais núcleos do mu-
nicípio, 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 

Área ocupada no Parque das Rodovias, em Lorena; cidade será uma das mais beneficiadas com o programa estadual Cidade Legal
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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 documentação encami-
nhando para o cartório, Marta 
Bianchi também, Chácaras 
Agrícolas com documentos 
no cartório,  Distrito 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 regulari-
zados através do Cidade Legal. 
A secretaria de Habitação de 
Ubatuba foi solicitada para 
confirmar quais núcleos ha-
bitacionais do município serão 
beneficiados com o processo 
de regularização, mas também 

não respondeu até o fecha-
mento 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 
quando têm sua moradia re-
gularizada 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 imó-
veis), Potim (815 imóveis), 
Roseira (82 imóveis) e Ubatuba 
(2.319 imóveis).

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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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 limitado 
de 10 a 15 famílias por dia 
para atualização ou inclusão 
cadastral, informações sobre 

as condicionalidades dos pro-
gramas e consulta a benefícios 
em geral. O trabalho, junta-
mente com a secretaria de 
Educação, facilita o acesso às 
famílias que residem naquela 
região para a garantia de seus 
direitos socioassistenciais.

A secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda, 
afirmou que essa ação é impor-
tante pois dará a oportunidade 
às famílias realizarem o cadas-
tro ou fazer sua atualização. “O 
cadastro único é importante 
para que as famílias tenham 
acesso aos programas sociais 
do governo federal e munici-
pal. 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 direito 
ao programa as famílias que 
possuem renda mensal entre 

R$ 89 e R$ 178 por pessoa, 
desde que tenham em sua 
composição gestantes, crian-
ças ou adolescentes entre 0 
e 17 anos. Em todo o Brasil, 
mais de 13,9 milhões de 
famílias são atendidas pelo 
Bolsa Família.
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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 

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 – 

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 

2 0 0 5  –  G  – p r e -
to – completo. Tr.F: 
99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – vermelho. 
Aceito troca. Tr.F: 
99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 
Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pálio 
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

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:
ANDRE APARECIDO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de dezembro de 1984, residente e domiciliado na Rodovia Vereador Abel
Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-SP, filho de
DAVID RODRIGUES e MARIA HELENA DA SILVA RODRIGUES.
CRISTIANE JOCELY DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
serviços gerais, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de maio de 1985, residente e domiciliada na Rodovia
Vereador Abel Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-
SP, filha de BENEDITO MOREIRA DA SILVA e LUZIA DE GÓES SILVA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO PEREIRA DUTRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Águas Vermelhas-MG, no dia 03 de setembro
de 1996, residente e domiciliado na Rua Iracema Pereira Resende nº 183, Castolira,
nesta cidade, filho de VALDETE PEREIRA DUTRA e ANA NERES DOS SANTOS.
ANA LUZ IZIDORO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de março de 2001, residente e domiciliada na Rua Iracema Pereira Resende nº
183, Castolira, nesta cidade, filha de JACOB DOS SANTOS e DIRCEIA MARIA
IZIDORO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIEL ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 03 de setembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Luiz Claudio dos
Santos, 23, Santa Cecília, Pindamonhangaba-SP, filho de NELSON DA SILVA e
MARIA CARDOSO DA SILVA.
ROSIANE BENTO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de janeiro de 1982, residente e domiciliada na Avenida
Dr. Antonio Pinheiro Junior, Fazenda Instituto Agrônomico, nº 4009, Ponte Alta,
Pindamonhangaba-SP, filha de VICENTE RODRIGUES DE CAMARGO e IRACEMA
BENTO DE CAMARGO. 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,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DE OLIVEIRA PAGLIUCA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Serra Negra-SP, no dia 15
de julho de 1993, residente e domiciliado na Praça Padre João de Faria Fialho nº 85,
aptº. 41, Centro, em Pindamonhagaba SP, filho de ANTONIO CARLOS PAGLIUCA e
LILIANE DE OLIVEIRA PAGLIUCA.
FERNANDA BIAJANTE, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Martinópolis-SP, no dia 09 de março de
1988, residente e domiciliada na Praça Padre João de Faria Fialho nº 85, aptº. 41,
Centro, em Pindamonhagaba SP, filha de JOSÉ APARECIDO BIAJANTE e HELENA
MARIA RAMOS BIAJANTE. 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,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO HÉBER CASTILHO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
18 de outubro de 1992, residente e domiciliado na Rua Vito Gallo, nº 115, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de ARI DE ALVARENGA MELO e MARIA
MADALENA DE CASTILHO MELO.
BRUNA DA SILVA MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Itajubá-MG, no dia 13 de agosto
de 1992, residente e domiciliada na Avenida Rui Barbosa, nº 777, Santa Rita,
Guaratinguetá-SP, filha de VICENTE CARLOS MARTINS e MARIA APARECIDA
MOISÉS DA SILVA MARTINS. 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,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE MATEUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia
28 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua Francisco Ivan Teixeira nº 118,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de ISAIAS ARAUJO DOS SANTOS e
SONIA REGINA DOS SANTOS.
GISELE ELIANE SANT´ANA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
junho de 1978, residente e domiciliada Rua Francisco Ivan Teixeira nº 118, Castolira,
em Pindamonhangaba SP, filha de DANIEL SANT´ANA e MARIA APARECIDA DE
LIMA SANT´ANA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO ALBINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
laboratório, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de março de 1987, residente e domiciliado na Rua José Carneiro
Salgado, nº 400, Jardim Imperial, Pindamonhangaba-SP, filho de LUIZ ALVES DE
OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA.
DIANA PAULA TURCI LEMES, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 20 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada na  Rua do Cardoso n° 131, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filha de EDUARDO APARECIDO LEMES e MARIZA
APARECIDA TURCI LEMES. 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,  29 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX ANGELO NEVES, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Guiricema-MG, no dia 30 de setembro de
1987, residente e domiciliado na Rua Igaratá, nº 100, Cidade Nova, Pindamonhangaba-
SP, filho de ANTÔNIO APARECIDO NEVES e NEUZA APARECIDA DA SILVA NEVES.
GISELY RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão secretária,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de junho de 1983, residente e domiciliada na Rua Dr.
Egnaldo Ramos, nº 74, Chácara da Galega, Pindamonhangaba-SP, filha de GERALDO
LANDIM DA SILVA e CLARISSE DE OLIVEIRA RODRIGUES LANDIM DA SILVA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de abril de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO POMBO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão desenvolvedor,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de março de 1995, residente e domiciliado Rua José Luiz de Souza nº 194,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO EDUARDO DE MOURA FREITAS
e MÁRCIA FABIANA POMBO DE FREITAS.
RAFAELE SALGADO FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
agosto de 1996, residente e domiciliada Rua José Luiz de Souza nº 194, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO ROGERIO DA FONSECA e APARECIDA
ROSELI SALGADO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  03 de maio de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS TIAGO MOTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
de prevenção de perdas, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Cruzeiro-SP, no dia 03 de setembro de 1993, residente e domiciliado à Rua Silvio
Cozzi, nº 85, Vila Verde, Pindamonhangaba-SP, filho de DOMINGOS ALEXANDRE
BARBOSA FERREIRA e ROSILAINE DA MOTA FERREIRA.
ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de agosto
de 2000, residente e domiciliada à Avenida Sidney Noel Pinto da Silva Junior, nº 68, nº
68, Vila Verde, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ FERREIRA NETO e ADRIANA
APARECIDA FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  30 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KELVIN MATHEUS SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
operador de injetora, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Santo
Anastácio-SP, no dia 20 de setembro de 1998, residente e domiciliado na Rua
Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba-SP, filho de MÁRCIO
APARECIDO NUNES DOS SANTOS e JANETE SILVA SANTOS.
JOYCE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia
24 de maio de 1999, residente e domiciliada na Rua Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO JORGE FERREIRA DOS SANTOS e LUCIENE
VIEIRA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  02 de maio de 2019.
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Contribuintes com débitos podem aderir ao programa, que garante 100% de juros e multas para registro até novembro

Aparecida tem Refis para ampliar arrecadação
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 de-
cisão à falta de parecer jurídico 
à matéria, que segundo ela, 
entrou em tramitação em regi-
me de urgência, com o aval de 
parte dos vereadores da Casa. 
Ela disse no documento proto-
colado na tarde desta última 
quarta-feira que o projeto deu 
entrada por volta das 15h30 
do dia da votação. 

Ana Alice acredita que não 
havia tempo hábil para aprecia-
ção dos projetos, e também não 
viu necessidade de colocá-lo 
em regime de urgência. “Não 
foi apresentada em sessão 
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

Posto no Jardim Eloyna amplia assistência em Pinda
Da Redação
Pindamonhangaba

O novo posto de saúde 
do bairro Jardim Eloyna foi 
inaugurado na última quin-
ta-feira (24). O atendimento 
é feito no prédio da Estra-
tégia de Saúde da Família, 

na avenida Jardim, nº 260 
e contará com um espaço 
muito mais amplo, o que per-
mite melhor acolhimento e 
organização do atendimento 
da equipe de saúde.

A unidade conta com espa-
ço para almoxarifado, con-
sultório médico, consultório 
odontológico, consultório de 

enfermagem, pré-consulta, 
sala de procedimentos, sala 
de vacinas, sala de inalação, 
farmácia, além de sanitá-
rios acessíveis.

O novo posto recebeu o 
nome de Luiza de Oliveira 
Garcia, moradora do bairro, 
famosa pelo trabalho co-
munitário. 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 quali-
dade e humanização nos 
atendimentos da saúde.

Além do posto do Eloyna, 
em breve serão inauguradas 
as unidades reformadas do 
Crispim, Arco-Íris e Casto-
lira.

Também estão em obras 
unidades no Ribeirão Gran-
de e Cruz Grande.


