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Ana Karin
ainda na mira...

Nem mesmo os três anos fora 
da Prefeitura colocaram Ana 
Karin de Almeida (PRB) fora do 
foco do Ministério Público. O 
TJSP (Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo) bloqueou os 
bens da ex-prefeita de Cruzeiro 
e do ex-vereador Marco Aurélio 
Siqueira (DEM) por processo de 
irregularidades em licitações. Os 
apontamentos são referentes a 
processos durante o primeiro 
mandato de Ana Karin, período 
em que Siqueira fazia parte do 
departamento de licitação da 
Prefeitura.
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Mota volta, mas 
segue investigado

Edson Mota (PL) voltou à Prefeitu-
ra de Cachoeira Paulista na última 
quinta-feira, lamentando dívidas 
acumuladas no último mês. Afasta-
do por 180 dias, em outubro, pela 
da juíza da 2ª Vara da cidade, Julia-
na Guimarães Ornellas, o prefeito 
é acusado de fraudar contratação 
de um escritório de advocacia e 
participar de um esquema de R$33 
milhões. Pág. 3

Investigação contra 
Ernaldo caminha

A Comissão Parlamentar de Inqué-
rito, que apura o processo respondido 
pelo prefeito de Aparecida, Ernaldo 
Marcondes (MDB), afastado desde ju-
lho, dará continuidade às investigações. 
A votação do relatório apresentado foi 
realizada na última quarta-feira e ter-
minou com aprovação por 2 a 1. A CPI 
pode entrar em votação em dezembro 
deste ano, com tramitações no prazo 
estipulado.
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Câmara autoriza Délcio Sato a 
renovar contrato com a Sabesp
Concessão deve viabilizar investimento da Prefeitura orçado em R$ 286 milhões 
para melhorias no sistema de saneamento básico prometidas em Ubatuba

A Câmara de Ubatuba apro-
vou por unanimidade, na últi-
ma terça-feira, o projeto que 
autoriza a Prefeitura renovar 
por mais trinta anos o contrato 
com a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo) para a concessão 
dos serviços de tratamento de 
água e esgoto do município. 
Encaminhada pelo Executivo, 
a proposta também cria o 
Fundo Municipal de Sanea-
mento e Infraestrutura, que 

arrecadará recursos para obras 
de melhorias no setor. Desde 
1983 gerindo os tratamentos 
de água e esgoto de Ubatuba, a 
Sabesp está com o seu contrato 
de serviço com a Prefeitura 
vencido desde 2010, mantendo 

sua atuação através de prorro-
gações. Buscando regularizar 
a situação da concessão, o 
prefeito Délcio Sato (PSD) enca-
minhou um projeto à Câmara 
no início do segundo semestre 
solicitando autorização para 

convênios, contratos e termos 
aditivos com o Governo do 
Estado, através da Sabesp e da 
Arsesp (Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo).
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Parceria entre 
Lorena e USP 
cria ecoponto 
de eletrônicos

Um dos assuntos mais deba-
tidos no momento em todo o 
país voltou a ser destaque em 
Lorena: a sustentabilidade. Pio-
neira na região, a Prefeitura, em 
parceria com a EEL USP, inau-
gurou o terceiro ecoponto do 
município. O Eco Makerspace 
receberá componentes eletrô-
nicos para realizar oficinas e 
projetos com universitários e 
a comunidade.
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Pinda avança em construção 
de centro de proteção animal

O prefeito de Pindamonhanga-
ba, Isael Domingues (PL), revelou 
na última semana que avançou 
no processo burocrático para a 
construção do Cepatas (Centro 
de Proteção e Atendimento aos 
Animais). Orçada em R$ 575 mil, 
a implantação da unidade tenta 
proporcionar uma melhor estru-
tura de atendimento aos bovinos, 
cães e gatos abandonados. 

No último dia 29, o chefe do 
Executivo assinou a homologação 
(ato de validação) do processo 
licitatório para a contratação da 
empresa que será responsável pela 
reforma do atual prédio do Abrigo 
Municipal de Animais.
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Guará chega a 158 casos de
dengue confirmados no ano

A época de chuvas se aproxima 
e a preocupação com a dengue au-
menta em muitas cidades da região. 
Em Guaratinguetá, município que 
havia baixado consideravelmente 
os casos da doença nos últimos 
anos, há um surto de notificações 
confirmadas. São 158 casos confir-
mados, dos quais 143 são autócto-
nes, ou seja, adquiridos dentro da 
cidade. O combate aos criadouros 
de larvas do mosquito Aedes ae-
gypti é feito por meio de uma 
varredura do setor de Vigilância 
Epidemiológica, que tem realizado 
visitas domiciliares em regiões do 
município. De uma maneira geral 
os casos estão espalhados, mas exis-
tem regiões onde o índice larvário 

é acima da média. O veterinário do 
setor de Vigilância Epidemiológica, 
Felipe Guedes, explicou. “É um núme-
ro que nos preocupa bastante, pois 
em 2018 não tivemos nenhum caso 
registrado no município. Tendo em 
vista, se você comparar a realidade de 
outros municípios, nós tivemos um 
número baixo comparado a outras 
situações e níveis de infestações, e 
principalmente níveis epidêmicos 
de outros municípios”. De acordo 
com Guedes, o número crescente se 
deu graças a entrada de um novo 
sorotipo em todo o estado de São 
Paulo. Haviam relatos de apenas 
um relato do sorotipo no estado, o 
de número um.
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Os próximos dois finais de se-
mana serão marcados por bons 
espetáculos em Guaratinguetá. O 
auditório Frei Galvão recebe neste 
sábado o musical “A Borboleta 
Sem Asas”, uma obra de César 
Cavelagna, com dramaturgia de 
Marcos Ferraz que fala sobre a 
deficiência. Já nos dias 15, 16 e 17 
a cidade terá quatro apresentações 
do espetáculo “Ayrton Senna: O 
Musical”. O espetáculo conta com 
uma carreta que se transforma 
em um palco e diversos ambientes 
para receber o público. Além das 
apresentações, a programação 
terá atividades como contação de 
histórias, cinema, workshops e 
apresentações.

Guará tem teatro 
e musical sobre 
Ayrton Senna
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Pinda tem nova 
ação do “Meu 
Bairro é Legal” 
neste sábado

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do programa “Meu 
Bairro é Legal”, estará no bairro 
das Campinas neste sábado (9), 
das 9h às 12h, na quadra coberta 
do bairro. O evento, que é aberto 
para todos os moradores, contará 
com a participação de diversas se-
cretarias da Prefeitura realizando 
atendimento como saúde, esporte 
e lazer. A equipe da habitação fará 
a conferência de cadastro e identifi-
cação dos imóveis do bairro para o 
processo de regularização fundiária, 
e terá, ainda, o apoio da secretaria de 
Negócios Jurídicos para orientações 
à população.
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Vereador renuncia 
mandato em meio 
à crise política em 
Cachoeira Paulista

O vereador Danilo Luiz da Silva, o 
Professor Danilo (PROS), surpreen-
deu os demais colegas e moradores 
de Cachoeira Paulista na sessão 
de Câmara da última terça-feira. 
Ele protocolou a renúncia do seu 
mandato, em meio à série crise 
política, com processos de inves-
tigação no Legislativo e contra o 
prefeito Edson Mota (PL). Segundo 
o presidente Dimas Barbosa (PTB), 
a justificativa de Danilo foi o de-
sencanto com a política e de estar 
afetando sua vida pessoal e sua 
saúde. O suplente, Rodolpho Vete-
rinário (PROS), deve ser empossado 
na próxima sessão de Câmara, na 
terça-feira.

Pág. 3 Cena de “A Borboleta Sem Asas”, com apresentação em Guará; Senna nos dias 15 e 16
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Atos e Fatos
”Lula foi preso 
porque cometeu crimes”

Márcio Meirelles
   Sergio Moro

A POLÍTICA E SEUS 
CADÁVERES

Em uma dessas semanas uma 
revista semanal, de tiragem nacio-
nal, trouxe o depoimento do preso 
do mensalão, Marcos Valério, 
sobre a morte do ex-prefeito de 
São Bernardo do Campo, o petista 
Celso Daniel.

O depoimento conta que Lula 
deu aval para pagar chantagista 
que iria apontá-lo como mandante 
do crime do prefeito, futuro chefe 
de campanha para a eleição presi-
dencial de Lula.

O motivo do crime, apesar de 
não ter sido esclarecido até hoje, 
tratava-se da forma como os re-
cursos seriam arrecadados para a 
formação do fundo para a campa-
nha de Lula.

A postura do ex-prefeito, quan-
to a forma de arrecadar os recursos 
para a campanha, colidiam com a 
forma que o partido dos trabalha-

dores pretendia.
Celso Daniel era um político, 

sério, competente, e resistiu a 
pretensão dos companheiros em 
entregar a administração munici-
pal a ação de quadrilhas e àqueles 
que desejavam o enriquecimento 
pessoal.

A resistência de Celso Daniel 
resultou na sua morte, em circuns-
tâncias até hoje não esclarecidas, 
com mudanças de delegados, o 
assassinato de oito testemunhas, 
coisa de poder econômico e gân-
gster.

Todos os participantes ligados 
direta ou indiretamente ao proces-
so criminal estão presos por outro 
crime e não o de tirar a vida de um 
companheiro de partido.

A família de Celso Daniel 
não mora mais no Brasil diante 
das ameaças sofridas. Moram na 
França.

O assunto Celso Daniel foi 
motivo de CPI, o depoimento da 
atual senadora Mara Gabrilli em 
detalhes sobre o rumoroso caso 
e o silêncio pétreo da Justiça. A 
pergunta sem resposta para a socie-

dade: quem matou Celso Daniel?
A sociedade não sabe quem 

matou Celso Daniel, mas as cida-
des do ABC paulista sabem, com 
detalhes.

A exploração política atual do 
fato, depois de tantos anos, na 
véspera da soltura do ex-presi-
dente repercute negativamente na 
imagem do presidente presidiário: 
não foi só a sucessão de crimes 
de estelionato, apropriação indé-
bita, peculato. Há um crime sem 
solução e que é possível de ser 
desvendado.

Diante deste fato, uma opor-
tunidade para atingir o presidente 
Jair Bolsonaro ao crime, sem 
solução, da vereadora fluminense 
Marielle Franco ocorrido na área 
de influência política do presidente 
e de seus filhos.

A maior rede de televisão da 
América Latina se prestando para 
forjar uma circunstância de relação 

entre os possíveis assassínios e o 
presidente da república de uma 
forma nada ética, não obedecendo 
as normas jornalísticas em uma no-
tícia “plantada” e arrumada, digna 
de uma imprensa marrom.

A necessidade da oposição em 
igualar o presidente Bolsonaro 
ao presidiário Lula forjando um 
depoimento falso e publicação 
da notícia sem a confirmação do 
presidente Bolsonaro.

A ética jornalista recomenda 
esta consulta prévia pois se pesqui-
sassem, uma conduta honesta de 
um jornalismo sério, o presidente 
estava em Brasília no dia do crime 
e, portanto, não poderia ter tido 
contato com um dos supostos sus-
peitos de assassinato da vereadora.

A vereadora Marielle Franco é 
nome de praça em Paris.

Quem sabe a família do Celso 
Daniel já não passeou por esta 
praça!

600 dias da morte de Marielle 
sem solução do assassinato.

14 anos sem solução para o 
assassinato de Celso Daniel.

Descansem em paz!

"A vereadora Marielle Franco 
é nome de praça em Paris.

Quem sabe a família do Celso 
Daniel já não passeou 

por esta praça!”

Bastidores da Política

Cachoeira Paulista – A tra-
gédia anunciada com o retorno do 
prefeito Edson Mota, que durante 
seu afastamento por determinação 
da Justiça - que investiga em um 
das manobras administrativas da 
Prefeitura o rombo de mais de R$ 33 
milhões - declarou que reassumindo 
o cargo continuaria a 'burlar' os re-
colhimentos do INSS, aumentando 
ainda mais o comprometimento 
da máquina pública. A Justiça da 
cidade, que havia determinado o 
afastamento  de Mota por 180 dias, 
teve a decisão agravada em segunda 
instância, com redução para apenas 
30 dias. Nesta semana, o ainda pre-
feito Edson Mota reassumiu o cargo 
sob perplexidade de boa parte da 
população e do Ministério Público, 
que tentou evitar seu retorno.

Guaratinguetá – O prefeito Mar-
cus Soliva, que entre seus projetos de 
transformação e desenvolvimento 
do município, com muita articula-
ção conseguiu junto ao comando da 
Aeronáutica e do Governo Federal a 
liberação do Aeroporto Edu Chaves 
para voos na categoria comercial. O 
projeto, que agora segue para anuência 
e parceria com o Governo do Estado, 
vai abrir o espaço aéreo da cidade 
como mais uma opção para recepção 
dos turistas interessados do Circuito  
Religioso da região. O "Edu Chaves" 
ganha também investimentos com a 
implantação do Centro de Controle 
Operacional do Tráfego Aéreo do 
Sudeste – TRACON, para o monito-
ramento de aproximação (pouso e de-
colagem) junto às unidades presentes 
na cidade de Belo Horizonte .

Avanços
A última sessão de Câmara de 

Ubatuba foi marcada pela aprova-
ção unânime do projeto do prefeito 
Délcio Sato (PSD) que autoriza o 
Munícipio renovar por mais trinta 
anos o contrato com a Sabesp para 
a concessão dos serviços de sanea-
mento básico. As partes estão com 
o contrato vencido desde 2010, difi-
cultando investimentos de melhorias 
nos sistemas de tratamento de água e 
esgoto da cidade litorânea. A aprova-
ção da proposta de Sato, que também 
cria o Fundo Municipal de Sanea-
mento e Infraestrutura, foi recebida 
com suspeitas de favorecimento 
por parte da oposição política, que 
desconfia de algum favorecimento 
eleitoral agora e para 2020. Quem 
viver, verá! Inclusive o Ministério 
Público... 

Frustração à vista
O retorno de Edson Mota (PL) 

ao cargo de prefeito de Cachoeira 
Paulista gerou indignação de boa 
parcela da população, com mani-
festações nas redes sociais na última 
quinta-feira. Afastado por um mês 
da função pela Justiça, ele é acu-
sado de fraudar contratação num 
esquema que vai custar aos cofres 
públicos R$ 33 milhões. Revoltado 
com o retorno de Mota, um grupo 
de moradores promete protestar na 
próxima sessão de Câmara para exi-
gir que os vereadores tomem alguma 
atitude. Disseram que para ‘alegria’ 
dos parlamentares - apelidados 
de “Guardiões de Mota” - houve 
uma reunião entre eles e o prefeito 
‘carregada de mimos’ e promessas 
à gregos e troianos para acertarem 
o bloqueio de qualquer pedido de 
investigação. 

Projeto Zero
“Murcha” e sem criatividade 

por parte dos vereadores, a sessão 
de Câmara de Pinda mais uma vez 
frustrou os moradores na última 
segunda-feira. Novamente sem pro-

jetos relevantes, 
a sessão teve 
como ponto alto 
a aprovação da 
proposta de Ro-
derley Miotto 
(PSDB),  que 
institui no ca-
lendário muni-
cipal a “Semana 

Lixo Zero”. Falaram que na sequên-
cia da sessão os parlamentares “gas-
taram suas energias” para aprovarem 
o projeto de Renato Cebola (PV) que 
denomina uma rua do bairro Ara-
retama. Descontentes com a apatia 
do Legislativo, alguns críticos do 
Mercado Municipal propuseram que 
os vereadores mesclem os projetos 
de Miotto e Cebola, batizando as 
segundas-feiras de “Sessão Projeto 
Zero”. 

Bom pra cachorro...
Atendendo antiga reivindicação 

de organizações de proteção animal 
de Pinda, o prefeito Isael Domin-
gues (PL) avançou na última sema-
na no processo 
burocrático para 
a construção do 
Cepatas (Centro 
de Proteção e 
Atendimento aos 
Animais). O che-
fe do Executivo 
assinou a homo-
logação do pro-
cesso licitatório para a contratação 
da obra com custos de quase R$600 
mil. A futura unidade trará uma 
melhor estrutura de atendimento 
aos gados, cães e gatos abandonados 
na cidade e no distrito de Moreira 
César.  Além de espaços de acolhi-
mento, o Cepatas contará com mo-
dernas salas de cirurgia, internação, 
maternidade, vacinação e de banho 

e tosa. Sentindo uma “inveja boa”, 
tem gestores de cidades vizinhas de 
olho no projeto de Isael; afinal, qual 
a casa que não tenha pelo menos um 
animal de estimação?!?!   

Diferencial
Novamente demonstrando cons-

ciência ambiental, o prefeito de 
Lorena, Fábio Marcondes, inaugu-
rou na última quarta-feira mais um 
ecoponto – este 
para descarte de 
aparelhos ele-
trônicos. Loca-
lizada no cen-
tro educacional 
Milton Balle-
rini, a unidade, 
que contará com 
o apoio da USP, 
servirá como um espaço criativo 
de aprendizagem com sustentabi-
lidade por meio da reutilização de 
equipamentos eletrônicos captados. 
De forma gratuita, o Eco Makers-
pace oferecerá também a população 
oficinas de automação, educação 
ambiental, eletrônica, mecânica e 
até robótica.  

Cardápio vazio
Nos últimos meses, as rodas polí-

ticas de Piquete vêm sendo 'tomadas' 
pelo sentimento de preocupação 
com a falta de nomes fortes para a 
disputa eleitoral em 2020. Os cien-
tistas políticos, que se concentram 
na Praça da Bandeira, não escondem 
a insatisfação com as opções de pré-
-candidatos até o momento. Parece 
que nomes como de Xeroso (MDB) 
e dos vereadores Rominho Eventos 
(PC do B) e Santana (PSD) não estão 
empolgando os eleitores. Caso o ce-
nário não mude, o processo seletivo 
deverá ser pelo “menos pior”. 

Com que roupa eu vou?
Ao contrário do que se ouve pelas 

esquinas de Guará, os remanescen-
tes do PSDB estão motivados em 
disputar a próxima eleição. Mesmo 
com o ex-prefeito Francisco Carlos 

aparentemente 
incluso no rol 
dos notáveis da 
Ficha Suja, no-

mes tradicionais 
do partido como 
Marcelo Meirel-
les, Edson Ric-
comi, Zezão, Pazzini e mais ‘meia 
dúzia’ de tucanos fazem as contas 
para ver se completam a chapa para 
vereador, e se sobra algum que reúna 
expectativas de votos pra puxar o 
cordão numa eventual majoritária, 
ainda que seja como vice. Isso se não 
precisarem de última hora, correr 
atrás de uma nova sigla, caso o co-
mando do PSDB local mude de mão.

Jogando com o tempo
Embora a remota possibilidade 

do ex-prefeito Junior Filippo desis-
tir da disputa eleitoral do ano que 
vem,tenha corrido nos ouvidos dos 
sensacionalistas políticos de Guará, 
os mais cautelosos não arriscam 
apostas nessa possibilidade. Conhe-
cedores das habilidades políticas do 
Coronelzinho, jogam com o palpite 
de que se de fato ele ‘pisou no freio’, 
poderá ser uma estratégia para che-
gar no período das convenções sem 
atropelos e com a ‘fatura baixa’. 
Perguntem ao Zé Maria!!!

Rota conhecida
Comenta-se pelas esquinas de 

Moreira César que o vereador Ma-
grão, a despeito de todas as críticas 
que vem sofrendo (as vezes normal 
para quem está em ascensão), está 

Isael Domingues

Roderley Miotto

Fabio Marcondes

Marcelo Meirelles

Edson Riccomi

tentando pegar a rota que levou Isael 
Domingues ao comando de Pinda-
monhangaba: de vereador a vice, 
de vice a prefeito. Lembraram que 
para o sucesso deste plano, Magrão 
terá que combinar primeiramente 
com os eleitores e também com as 
lideranças que cercam o eventual 
prefeiturável. Perguntem ao Ricardo 
Piorino!!!

Cada um por si e...
...os eleitores para todos A jul-

gar pelos discursos enfadonhos e 
escrachados do ainda vereador Elcio 
Vieira, seus incautos da Câmara de 
Lorena já sacaram que próximo a 
ele nenhum deles sobreviverá nas 
urnas do ano que vem. Garantem 
os entendidos que em ano eleito-
ral, 'parceiros' e 'aliados' tornan-se 
concorrentes na corrida pelos votos. 
Nesta semana, por conta do resul-
tado das votações em plenário, o 
'possuído' postou até vídeo nas redes 
sociais citando nomes dos 'reféns', 
numa tentativa de mostrar a consis-
tência de um grupo que a princípio 
desfalece ou 'está por um fio'.

Diga-me com que tu andas
O vereador Danilo Luiz surpre-

endeu os eleitores de Cachoeira 
Paulista esta semana ao protocolar a 
renúncia de seu mandato na Câmara. 
Longe de ser interpretado como um 
ato de covardia, a população en-
tendeu que ainda existem políticos 
na cidade com capacidade de se 
indignar com a conduta equivocada 
de um Legislativo, que por força da 
maioria, caminha na subserviência 
de uma administração sem compro-
misso com a honestidade.

Expectativas 2020
Embora tenha declarado sua 

desistência em concorrer à sucessão 
de Fabio Marcondes em Lorena, 
a vice-prefeita Marietta Bartelega 
(MDB) ainda inspira expectativas 
em muitos eleitores para 2020, que 
enxergam em seu perfil a continui-

dade da administração que recupe-
rou a estima da população e colocou 
a cidade na rota do desenvolvimen-
to. Num segundo apelo eleitoral, 
há quem conjectura uma aliança de 
Marietta com o secretário de segu-
rança, Major Lescura, como aposta 
do próprio prefeito em resposta ao 
mercado político.

Perguntar não ofende
Procede que na Câmara de Cru-

zeiro o novo estilo de atendimento 
tem sido completo, que pode render 
até agressões físicas dependendo da 
necessidade?

 
E por falar em...

...Câmara de Cruzeiro, comen-
ta-se nas rodas políticas do pedaço 
que para disputar a indicação a vice 
de Thales Gabriel na reeleição, o 

presidente Má-
rio Notharan-
gelli determinou 
economia total 
no Legislativo. 
A meta é econo-
mizar e devol-
ver o máximo do 
duodécimo aos 
cofres da Prefei-

tura. Disseram que as medidas atin-
giram até o setor do cafezinho, com 
redução no tamanho do pãozinho e 
da xícara. Quem chegar primeiro 
toma café, caso contrário, só água. 

Mário Notharangelli

Marietta e Carlos Lescura
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Alegando descontentamento com 
a política e motivos pessoais, 
Professor Danilo deixa Câmara e 
veterinário Rodolpho Borges assume

Vereador de Cachoeira 
renuncia mandato em 
meio à crise política

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

O vereador Danilo Luiz 
da Silva, o Professor Danilo 
(PROS), surpreendeu os de-
mais colegas e moradores 
de Cachoeira Paulista na 
sessão de Câmara da última 
terça-feira. Ele protocolou 
a renúncia do seu manda-
to, em meio à série crise 
política, com processos de 
investigação no Legislativo 
e contra o prefeito Edson 
Mota (PL).

Segundo o presidente 
Dimas Barbosa (PTB), a 
justificativa de Danilo foi o 
desencanto com a política 
e de estar afetando sua 
vida pessoal e sua saúde. O 
suplente, Rodolpho Veteri-
nário (PROS), deve ser em-
possado na próxima sessão 

de Câmara, na terça-feira.
Professor de ensino médio, 

Danilo Luiz da Silva, 34 anos, 
era atuante na Câmara de 
Cachoeira como oposição 
ao atual governo de Edson 
Mota, que retornou à Prefei-
tura na última quinta-feira, 
após ficar afastado por trinta 
dias, acusado de fraudar 
contratação de um escritório 
de advocacia e participar de 
um esquema que teria frau-
dado o Município em R$ 33 
milhões.

O suplente de Professor 
Danilo, Rodolpho Borges de 
Souza Silva, 37 anos, é vete-
rinário, solteiro, e chegou a 
comemorar o novo cargo na 
Câmara. Ele foi procurado 
pela reportagem do Jornal 
Atos, mas anunciou que só 
irá pronunciar após sua 
posse, na terça-feira.

Oitivas de testemunhas e prefeito afastado tem início; votação deve ocorrer ainda em dezembro

Comissão aprova relatório e CPI contra 
Ernaldo avança na Câmara de Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que apura o 
processo respondido pelo 
prefeito de Aparecida, Er-
naldo Marcondes (MDB), 
afastado desde julho, dará 
continuidade às investiga-
ções. A votação do relatório 
apresentado pelo vereador 
José Reis, o Dudu (PR), foi 
realizada na última quar-
ta-feira e terminou com 
aprovação por 2 a 1. A CPI 
pode entrar em votação em 
dezembro deste ano, já que 
as tramitações estão dentro 
do prazo estipulado pelos 
parlamentares.

Votaram a favor do relató-
rio, além do próprio relator, 
Dudu, o vereador Carlos 
Alexandre Rangel, o Xande 
(PSD), que é presidente da 
comissão. O terceiro mem-
bro, Adilson Boi na Brasa 
(MDB), se posicionou contra 
o relatório apresentado. A 
reunião terminou no início 
da noite, e também contou 
com a presença do departa- Afastado na Justiça desde julho, Ernaldo enfrenta ainda investigação na Câmara com nova processante

Fotos: Divulgação PMA

mento jurídico da Casa.
A CPI apura o processo 

de compra de kits escolares 
em 2015. Segundo Dudu, 
terão início agora as fases 
de oitivas de testemunhas e 
do próprio Ernaldo.  “Agora 
vamos dar continuidade aos 
trabalhos para convocar o 
prefeito afastado para que 
ele possa trazer testemu-
nhas para se defender. Até 
o momento não foi ouvido 
ninguém. O presidente que 
vai elaborar o documento e 
irá encaminhá-lo para que 
o prefeito possa indicar as 
testemunhas dele”.

De acordo com o jurídico 
da Casa, Ernaldo poderá con-
vocar até dez testemunhas 
de defesa. Os parlamentares 
afirmaram que os trabalhos 
estão transcorrendo dentro 
do prazo normal para que 
a votação aconteça em de-
zembro. “Apoiei o parecer 
do relator, agora vamos às 
fases de instruções. Serão 
ouvidas as testemunhas, de-
poimentos do prefeito afas-
tado e audiências que serão 
marcadas nos próximos dias”, 
afirmou Xande.

Em Aparecida, as sessões 
são realizadas sempre às 
segundas-feiras, uma vez a 
cada duas semanas. Mas as 
reuniões e audiências sobre 
a CPI poderão ser marcadas, 
independentemente da rea-
lização ou não de sessão. As 
reuniões serão fechadas e 
apenas a votação do parecer 
final da CPI será aberta ao 
público. “Só iria para plená-
rio de sessão de Câmara se 
eu tivesse emitido parecer 
de arquivamento”, explicou 
Dudu.

Origem – A CPI foi aberta 
para investigar o processo 
que terminou com afasta-
mento de Ernaldo Marcon-
des por possíveis compras 
irregulares de kits esculares 
e superfaturamento. Além do 
prefeito, o então secretário 
de Administração, Domingos 
Léo Monteiro, foi afastado do 
cargo. Ambos tiveram blo-
queio de bens determinado 
pela Justiça que determinou, 
ainda, bloqueio de bens da 
empresa DCB Comercial, 
vencedora da licitação dos 
kits. Foram bloqueados ao 
todo R$ 11,6 milhões.

Prefeito responde por contrato com escritório de advocacia; sistema 
teria lesado cofres municipais em R$ 33 milhões de acordo com o MP

Edson Mota volta após um mês fora 
para investigação e destaca dívidas

Da Redação
Cachoeira Paulista

Edson Mota (PL) voltou à 
Prefeitura de Cachoeira Pau-
lista na última quinta-feira, 
lamentando dívidas acumula-
das no último mês. Afastado 
por 180 dias, em outubro, pela 
da juíza da 2ª Vara da cidade, 
Juliana Guimarães Ornellas, 
ele havia conseguido, uma 
semana depois, a redução para 
trinta dias. O prefeito é acusa-
do de fraudar contratação de 
um escritório de advocacia e 
participar de um esquema que 
teria fraudado o Município em 
R$ 33 milhões.

Ainda na quinta-feira, Mota 
publicou um vídeo no site da 
Prefeitura em que comentou o 
período. “Quando eu fiz aquilo 
que eu fiz, foi o único meio de 
tocar a cidade. Agora vou res-
peitar a Justiça, não vou fazer 
a compensação até que a juíza 
nos dê a autorização. Mas vou 
passar aperto”.

O processo mostrou que o 
Executivo firmou, em 2017, 
um contrato com o escritório 
Gradim, anteriormente conhe-
cido por Castellucci e Figuei-
redo Advogados Associados.

A decisão de Juliana Gui-
marães Ornellas destacou 
que a presença de Mota na 
Prefeitura poderia prejudicar 
o andamento da investigação, 
aceitando pedido impetrado 
pelo Ministério Público no dia 
29 de agosto, após denúncia 
feita pela vereadora Dadá Dio-
go (PODE). De acordo com a 
magistrada, “a manobra fiscal 
consistiria em aplicar alíquo-
tas mais elevadas na cobrança 
do tributo aos contribuintes e, 
quando do repasse do montan-
te recolhido, atribuir alíquota 
menor (trecho do despacho)”.

Com o afastamento de Edson 
Mota, o vice Geraldo Domingos 
dos Santos (PL) assumiuw no 
dia 10 de outubro, mas poucos 
dias depois, um despacho, 
assinado pela relatora Tereza 
Ramos Marques reduziu o 
tempo estipulado pela juíza, 
dando efeito parcial à medida 
que manteve Mota afastado 
do Executivo, com receio de 

que ele poderia prejudicar a 
investigação. De acordo com o 
despacho, os trinta dias seriam 
“tempo suficiente para que 
seja completada a coleta das 
provas”. “…não vislumbro nas 
razões argumento plausível 
para cessar o afastamento, 
uma vez que o desrespeito às 
recomendações do Tribunal 
de Contas e da Receita Federal 
fortalece a suspeita de que 
possa ocultar documentos, 
manipular dados e constran-
ger testemunhas”.

No início desta semana, o 
Ministério Público chegou a 
impetrar pedido para amplia-
ção do afastamento, apresen-
tando um áudio, atribuído ao 
prefeito afastado, em que ele 
fala sobre a decisão de seu 
afastamento e de como acha 
que não terá problemas na Câ-
mara, já que teria comandados 
na Casa. Em outro ponto do 
áudio, Edson Mota afirmaria 
que vai manter o sistema de 
compensações previdenciá-
rias. “Eu não toco a Prefeitura, 

tanto que vou continuar a fa-
zer e que depois outro prefeito 
que parcele e pague, já que 
eu já estou pagando setenta 
milhões de dívidas de outros 
prefeitos”.

Nesta sexta-feira, durante 
entrevista à Rádio Pop, o pre-
feito destacou que o Município 
terá novos problemas, como 
o aumento de uma dívida do 
município em R$ 2 milhões.

Mota garantiu que cidade 
foi encontrada no início do go-
verno, em 2017, com dívidas 
de R$ 15 milhões, referentes 
a fornecedores. A pendência 
vem sendo paga com parcelas 
mensais nos últimos 34 meses.

Ao ser afastado, em outubro, 
Mota teria deixado a dívida 
em R$ 4 milhões, mas com a 
queda no repasse, devido ao 
fim do método de compensa-
ção (investigada pela Justiça), 
o Município teria mais R$2,5 
milhões de prejuízo, que acu-
mulados aos R$ 4 milhões 
anteriores, elevou a dívida 
para R$ 6,5 milhões.

Sobre as mudanças realiza-
das por Domingos Geraldo, 
Mota garantiu que vai manter 
o quadro como está. Ele frisou 
que sem a compensação, o 
Município terá que trabalhar 
com situação “mais apertada”.

A ideia do prefeito é que 
algumas secretarias sejam co-
ordenadas por um único cargo.

Sobre contratações, Mota 
destacou que existe uma me-
dida cautelar que proíbe con-
tratar, liberando apenas a 
contratação de secretários e 
um concurso público já está 
em andamento.

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

Edson Mota, de volta à Prefeitura ainda sob alvo de investigação

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Arquivo Atos

Agora ex-veraedor, Professor Danilo anunciou saída na quarta-feira
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Ex-prefeita de Cruzeiro é acusada por irregularidades em contratações; 
ex-vereador, funcionários e empresários também são apontados

Com bens bloqueados, Ana 
Karin responde por licitações

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Nem mesmo os três anos 
fora da Prefeitura colocaram 
Ana Karin de Almeida (PRB) 
fora do foco do Ministério 
Público. O TJSP (Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo) bloqueou os bens da 
ex-prefeita de Cruzeiro e do 
ex-vereador Marco Aurélio 
Siqueira (DEM) por proces-
so de irregularidades em 
licitações.

Os apontamentos são refe-
rentes a processos durante o 
primeiro mandato de Ana Ka-
rin, período em que Siqueira 
fazia parte do departamento 
de licitação da Prefeitura.

Outros seis funcionários 
públicos foram alvo da ação 
judicial, como o ex-procura-
dor jurídico do Município, 
Benedicto Zeferino da Sil-
va Filho. Três empresários 

também tiveram os bens 
bloqueados pela Justiça.

Eles são investigados des-
de 2018, quando o promotor 
de Justiça Renato Queiroz 
Lima ajuizou uma ação civil 
pública de improbidade 
contra os réus. Na ação, o 
promotor relata ter recebido 
na Promotoria de Justiça 
uma representação dando 
conta de diversas irregulari-
dades cometidas pela então 
prefeita de Cruzeiro em 
licitações realizadas durante 
sua gestão como chefe do 
Executivo local.

De acordo com o MP, três 
empresas foram convidadas 
pelo Executivo para partici-
par da concorrência, duas 
delas administradas por 
pessoas ligadas à ex-prefeita 
na época. A terceira empresa 
foi desclassificada por não 
apresentar todos os docu-
mentos exigidos.

O promotor destacou que 

a contratada não tinha, entre 
suas atividades, a instalação 
de toldos, e por isso não po-
deria ter sido convidada a 
participar do certame.

No processo licitatório fo-
ram gastos aproximadamen-
te R$ 80 mil, o que, segundo 
a Promotoria, caracterizou-
-se como superfaturamento, 
já que o serviço não passava 
de R$ 14 mil. Além da ex-
-prefeita, também teriam 
participado do esquema 
pessoas ligadas à comissão 
de Licitação e procuradores 
jurídicos municipais.

A estratégia teria sido 
colocada em prática em ao 
menos outras duas licita-
ções, uma para a compra 
de materiais para diversas 
secretarias, e outra para 
contratação de empresa que 
ficaria responsável pela con-
fecção de faixa para divulga-
ção de evento da secretaria 
de Educação, somando mais 

de R$ 212 mil.
Outro lado – A ex-prefeita 

de Cruzeiro respondeu a 
reportagem do Jornal Atos 
limitando-se a dizer que 
“no curso do processo e no 
momento oportuno ficará 
provado que toda licitação 
ocorreu de forma lícita e 
transparente”.

Em 2018, quando foi de-
nunciada, Ana Karin havia 
dito que as contas públicas 
referentes ao período men-
cionado foram aprovadas 
pelo Tribunal de Contas.

O processo não especifi-
cou qual teria sido a par-
ticipação do ex-vereador 
Marco Aurélio Siqueira, que 
à época das licitações inves-
tigadas ocupava o cargo de 
suplente do departamento 
responsável pelo certame. 
Como teve seu nome citado 
no processo, Siqueira se 
defendeu alegando que não 
teve participação em esque-

mas de corrupção. “Durante 
alguns poucos meses fui 
membro da comissão na 
função de suplente, como 
tal não tinha atuação nos 

processos licitatórios. Eu 
apenas substituía membros 
em casos de ausência no dia 
do julgamento das propos-
tas”, explicou.

A ex-prefeita Ana Karin, acusada por irregularidades em contratação 

Fotos: Arquivo Atos

Parceria entre Prefeitura e USP cria 
ecoponto de materiais eletrônicos em Lorena
Espaço prevê oficinas, visitas técnicas e arte com resíduos; peças beneficiam entidades e catadores

Rafaela Lourenço
Lorena

Um dos assuntos mais de-
batidos no momento em todo 
o país voltou a ser destaque 
em Lorena: a sustentabilidade. 
Pioneira na região, a Prefei-
tura, em parceria com a EEL 
USP (Escola de Engenharia 
de Lorena – Universidade de 
São Paulo), inaugurou o ter-
ceiro eco ponto do município. 
O Eco Makerspace receberá 
componentes eletrônicos para 
realizar oficinas e projetos com 
universitários e a comunidade.

Inauguração de ecoponto que passa a atender anexo à escola profissionalizante Milton Ballerini; materiais eletrônicos são alvo de trabalho de parceria entre universidade e município 

Fotos: Rafaela Lourenço

Inaugurado na última quar-
ta-feira no Ciejap (Centro 
Integrado de Educação de 
Jovens e Adultos e Profissio-
nal) Milton Ballerini, o local 
receberá componentes como 
computadores, celulares, no-
tebooks, estabilizadores e 
impressoras. O espaço não 
funcionará como depósito, 
pois toda a arrecadação será 
trabalhada por um grupo de 
alunos voluntários da USP. 
Serão realizadas a segregação 
do material recolhido, pesqui-
sas e preparo para criação de 
protótipos, projetos, oficinas 

com a comunidade e visitas 
técnicas de escolas.

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente, Willinilton 
Portugal, os materiais em boas 
condições serão doados para 
entidades sociais e escolas que 
apresentarem a necessidade. Os 
equipamentos sem condições 
de conserto serão desmontados 
e encaminhados para a Coocal 
(Cooperativa de Catadores de 
Lorena) para a comercialização 
individual. “Será feita a segrega-
ção das partes internas gerando 
um custo benefício mais alto. 
Enquanto uma CPU velha que 

custaria, por exemplo, R$ 2, 
as peças internas separadas 
sairiam no valor de R$ 15”, 
destacou.

O coordenador do projeto, o 
professor Dr. Eduardo Ferro, 
frisou que as ações serão volta-
das para a educação ambiental 
como robótica, eletrônica, 
automação e mecânica. “Nós 
da USP não queremos retor-
no financeiro, queremos dar 
à sociedade o conceito da 
educação circular e da susten-
tabilidade”.

Ferro destacou que o grupo 
conta com nove voluntários e 

está aberto a mais ajudantes. 
As visitas técnicas já podem ser 
agendadas pelo site ecomake-
rspace.com.br, que contém 
todas as informações, ou pelo 
telefone da secretaria de Meio 
Ambiente (12) 3157-2619.

As inscrições para as oficinas 
devem ser abertas até o final 
deste mês, com previsão de 
início em 2020. Inicialmente o 
foco será com crianças e alunos 
do ensino fundamental e médio.

Em 2020, uma das disciplinas 
da USP, um programa aberto 
para a terceira idade, será 
ministrada no novo ecoponto. 

“Pretendemos criar materiais 
educativos, apostilas, vídeos 
que possam ser utilizados pelas 
escolas, e quem sabe no ano 
que vem expandir para outros 
tipos de resíduos e não só ele-
trônicos, e para isso precisamos 
de parceiros”.

Para o prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido) este é 
um grande avanço ambiental 
e legal para Lorena. “Estamos 
cumprindo o nosso plano 
municipal integrado de resí-
duos sólidos com suas metas, 
e a principal característica é 
a transformação para ciência. 
Estamos abertos a todas as uni-
versidades. Um pequeno passo, 
mas um grande avanço com 
cumprimento da lei, na ciência 
tecnologia e aprendizado dos 
nossos jovens”.

Nos próximos dias 12 e 26, 
o espaço funcionará das 8h30 
às 12h30 para receber mate-
riais de pessoas físicas. No dia 
19, o atendimento será para 
pessoas jurídicas, no mesmo 
horário.  O Eco Makerspace 
está localizado à avenida São 
José, 150 – Vila Buck. 

Ecopontos – De 2015 até 
outubro deste ano, o ecoponto 
de pilhas, baterias e lâmpadas 
fluorescentes localizado na 
Praça da Estação arrecadou 
28 mil lâmpadas e 1,5 tonelada 
de pilhas alcalinas e baterias 
de celular. 

O ecoponto na empresa Vale 
Cap, agregado ao novo galpão 
na Coocal, localizado à rua 
Lorena, no Santo Antônio, arre-
cadou 800 toneladas de pneus 
inservíveis, sendo que 25% teve 
origem no município através 
da entrega de moradores e de 
cerca de quarenta empresas, 
como borracharias, que atuam 
na cidade.

Etec de Ubatuba tem últimos 
dias para garantir vagas no 
Vestibulinho do próximo ano

Da Redação
Ubatuba

Os interessados em par-
ticipar do Vestibulinho da 
Etec de Caraguatatuba, clas-
se descentralizada de Uba-
tuba, tem os últimos dias 
para fazer a inscrições para 
o curso, que será iniciado no 
primeiro semestre de 2020.

Na unidade são oferecidos 
os cursos de hospedagem, 
turismo, administração, 
transações imobiliárias e 
nutrição. As inscrições po-
dem ser feitas pelo site 
vestibulinhoetec.com.br 
até a próxima terça-feira. O 
valor da taxa é de R$ 30 e 

a prova está prevista para 
ser realizada no próximo 
dia 15.

Os cursos têm duração de 
um ano e meio e as aulas são 
sempre no período noturno, 
de segunda a sexta-feira, na 
escola municipal Padre José 
de Anchieta.

Para os alunos que estão 
cursando o ensino médio é 
necessário estar, no mínimo, 
no segundo ano e apresen-
tar declaração escolar. Para 
os que já concluíram é pre-
ciso apresentar o histórico 
escolar.

Não há limite de idade 
e todos os cursos são gra-
tuitos. 

Operação Cata-bagulho 
retoma atividades em Guará

Da Redação 
Guaratinguetá 

A operação Cata-bagulho, 
promovida pela Prefeitura 
de Guaratinguetá, retoma 
as atividades neste sábado 
(9), nos bairros Vila Ofélia, 
Vila Bela e Jardim Vista 
Alegre. Os materiais para 
descarte devem ser coloca-
dos em frente à residência, 
até as 12h. 

Suspensa pela Prefeitura 
por falta de espaço para 
despejo, a ação foi reto-
mada de forma gratuita e 
faz parte da Campanha de 
Combate à Dengue.

Até o momento foram 
realizadas 7.881 visitas, re-

colhendo 271 caminhões de 
rejeitos em diversos bairros 
da cidade.

A Prefeitura frisou que 
o Cata-bagulho não retira 
entulhos, como restos de 
construção.

A campanha tem como 
objetivo recolher materiais 
como móveis velhos, ele-
trodomésticos quebrados, 
pedaços de madeira e me-
tal, para evitar que sejam 
descartados de maneira 
indevida em vias públicas 
do município, córregos e 
terrenos baldios, pois além 
de prejudicar a conservação 
do espaço público, o descar-
te irregular é considerado 
crime ambiental em todo 
país.

Prefeitura de Silveiras realiza 
terceira edição do Festival da Içá

Da Redação 
Silveiras

O final do ano está che-
gando e com ele a época da 
formiga içá, utilizada como 
ingrediente para tradicional 
culinária da região. Entre as 
cidades que mais trabalha 
com a iguaria, Silveiras 
realiza neste mês a terceira 
edição do Festival da Içá.

O evento está marcado 
para os próximos dias 23 e 
24, com entrada gratuita e 
diversos pratos do içá, atra-

ções musicais e artesanato, 
no Rancho do Tropeiro, a 
partir da 11h.

A captura das formigas 
saúvas é feita neste período 
do ano porque é quando 
acontecem as revoadas de 
acasalamento da espécie. 
Normalmente, as formigas 
saem do formigueiro em dias 
de Sol após a chuva.

O prato mais consumido 
é a famosa farofa de içá. O 
inseto é rico em proteínas, 
lipídios, hidratos de carbono, 
cálcio, fósforo, ferro e vita-
minas do complexo B.
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Área próxima ao Flamboyant tinha aval para resíduos de construção civil, mas moradores afirmam 
que há despejo de vestígios de esgoto no local; ação se baseia em temor por contaminação do solo

MP acata pedido contra descarte de materiais 
contaminados por esgoto em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Três moradores de Guara-
tinguetá fizeram uma repre-
sentação ao Ministério Públi-
co contra o descarte de resí-
duos em uma área próxima 
ao Residencial Flamboyant. 
O principal apontamento fei-
to pelo grupo é o despejo de 
materiais retirados de valas e 
que estariam contaminados 
por esgoto. O MP determinou 
a proibição do descarte de 
qualquer tipo de resíduo na 
área, e fixou uma multa caso 
a determinação seja descum-
prida. A Prefeitura nega ter 
sido notificada.

A área de aproximadamente 
24 mil m² tinha autoriza-
ção da Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo) para receber descarte 
de RCC (resíduos de constru-
ção civil). O mesmo espaço 
também passou a ser utilizado 
como área de transbordo de 
poda e material de limpeza 
urbana. Segundo os denun-
ciantes, foram feitas limpe-
zas de valetas que estavam 
contaminadas por esgoto. 
Os materiais removidos das 

valetas foram descartados no 
local próximo ao Flamboyant.

Rogério Rabelo, Distéfano 
Bastos e Luiz Fernando Ban-
deira fizeram uma represen-
tação inicial e a reiteraram 
recentemente. Segundo Ra-
belo, que é ambientalista, foi 
feita a limpeza de uma valeta 
próximo à Ponte Cabo Chicão, 
e os materiais removidos de 
lá foram despejados na área 
do Flamboyant. “Essa valeta 
estava sendo limpa com re-
troescavadeira, acredito que 
contratada pela Codesg ou 
Saeg para fazer o serviço, e 
despejando esse material so-
bre esse aterro de RCC”.

O grupo questiona até a 
autorização para o descarte 
de materiais de qualquer na-
tureza na área. “A Prefeitura 
conseguiu, através da Cestesb, 
o licenciamento ambiental 
para esse tipo de materiais 
de limpeza urbana, mas não 
especificaram que seria colo-
cado ali até limpeza de valeta 
contaminada com esgoto. Isso 
já é demais para a saúde públi-
ca”, concluiu Rabelo.

O assunto virou requerimen-
to e foi apresentado em sessão 
de Câmara, na última terça-
-feira, pelo vereador Fabrício 

Dias (MDB), que questionou 
se as informações aponta-
das procedem. “Queremos 
saber se a Prefeitura sabe 
que aquela está sob judice, 
quais providências serão 
tomadas e se de fato está 
sendo descartado materiais 
contaminados nesse local”, 
exclamou o emedebista.

Determinação – O Minis-
tério Público determinou a 
lacração imediata do acesso 
ao terreno público utilizado 
como área de descarte de re-
síduos de RCC, atrás do Resi-
dencial Flamboyant. Segundo 
o documento, a medida é para 
“impedir especificamente a 
entrada e permanência de 
pessoas e veículos para o 
depósito de RCC e RVol (re-
síduo volumoso) no referido 
local, sob pena de crime de 
desobediência e de responsa-
bilidade dos agentes públicos 
envolvidos”.

O MP intimou o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) para que 
seja elaborado um relatório 
circunstanciado e assinado 
por um responsável técnico 
de todas as medidas efeti-
vadas para a destinação am-
bientalmente adequada dos 
RCC e RVol da cidade, em um 

Incêndio atingiu o PEV do Cecap, em julho de 2017; cidade enfrenta problemas com processo do lixo

prazo de 15 dias, sob pena de 
R$ 5 mil mensais a incidir sob 
o patrimônio pessoal do pre-
feito. Caso não seja cumprido, 
o MP indica que pode haver 
prática de ato de improbidade 

administrativa.
Resposta – Em nota, a Pre-

feitura afirmou que a área 
trata-se de um local em que o 
governo tem as autorizações 
para colocar materiais como 

galhos e limpeza urbana. 
“Após ser oficializada, poderá 
trazer mais informações. A 
Prefeitura ainda não recebeu 
oficialmente qualquer docu-
mento (trecho da nota)”.

Prefeitura de Cruzeiro investe R$ 926 mil 
em pavimentação no Vista Alegre e São José
Cerca de quinhentas famílias devem ser beneficiadas com asfaltamento; trâmite segue em licitação

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
firmou um novo convênio para 
pavimentação. Serão investidos 
R$ 926 mil em ruas do Jardim 
São José e Vista Alegre. A ad-
ministração municipal acredita 
que até o final de 2020, 80% 
da cidade esteja com novo 
calçamento.

O projeto contará com um 
convênio estadual no valor de 
R$ 700 mil e contrapartida 
de R$ 226 mil do Município. 
São mais de dois quilômetros 
no Vista Alegre e Jardim São 
José, beneficiando cerca de 
quinhentas famílias.

Serão contempladas as ruas 
João Madureira de Barros, 
Antônio Péres Campêlo e Lígia 
Novaes de Luca, no Itagaçaba, e 
um trecho no Santo Antônio, no 
Jardim São José. “Essas ruas são 
as maiores ali da região com a 
Antônio Peres Campelo, que 
vamos fazer. A segunda maior 
é a João Madureira de Barros, 
a gente priorizou as maiores 
do bairro, vias coletoras que 
têm maior tráfego. A de Luca 
já é mais local”, explicou o se-
cretário de Obras, José Kleber 
Silveira.

O secretário frisou que o 
Vista Alegre ainda não havia 
recebido obras de grande im-
pacto, e devido à análise das 
condições precárias foi um dos 
escolhidos. Após o investimen-

to, restará aproximadamente 
10% do bairro para ser pavi-
mentado. “O Vista Alegre estava 
realmente precisando, e estava 
dentro do nosso cronograma 
de pavimentação. Exceto lá, 
mas vai faltar muito pouco”.

O convênio foi publicado no 
Diário Oficial na última sema-
na. A solicitação das compras 
já foi realizada e nos próximos 
dias a licitação deve ser aberta. 
O Executivo acredita que entre 
a tomada de preço e a contra-
tação da empresa serão uns 45 
dias. A previsão de conclusão 
dos trabalhos é de três meses. 

Fim de mandato – A expecta-
tiva do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD) é atender 80% da 
cidade com a pavimentação 
até o final de 2020. Segundo o 
secretário de Obras, ao assumir, 
o Município contava com 24 
quilômetros de ruas e avenidas 
de terra.

Até o momento, a atual ges-
tão pavimentou aproximada-
mente 12,5 quilômetros por 
meio de emendas e convênios 
com o Estado, além da produ-
ção própria dos bloquetes, que 
gera economia de 40%. “É mui-
to gratificante para nós vermos 
que quase 2 anos e 10 meses de 
governo já se passaram, e como 
a gente pegou o município e 
como está hoje. A gente fala 
de pavimentação, mas não é 
só isso, vem a poeira, sujeira 
e a valorização dos imóveis”, 
destacou Silveira.

Fotos: Divulgação PMC

Rua que aguarda pavimentação em Cruzeiro; Prefeitura mantém planejamento para recuperação de vias

Pinda tem nova 
ação do “Meu 
Bairro é Legal” 
neste sábado

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
programa “Meu Bairro é 
Legal”, estará no bairro das 
Campinas neste sábado (9), 
das 9h às 12h, na quadra 
coberta do bairro. 

O evento, que é aberto 
para todos os moradores, 
contará com a participa-
ção de diversas secretarias 
da Prefeitura realizando 
atendimento como saúde, 
esporte e lazer. A equipe da 
habitação fará a conferência 
de cadastro e identificação 
dos imóveis do bairro, para 
o processo de regulariza-
ção fundiária, e terá ainda, 
o apoio da secretaria de 
Negócios Jurídicos para 
orientações à população. 

O secretário de Habitação, 
Marcelo Martuscelli, frisou 
que o projeto “realiza me-
didas a fim de difundir os 
projetos habitacionais e, 
principalmente, a regulari-
zação fundiária, mostrando 
à população o conjunto de 
medidas jurídicas, urbanís-
ticas, ambientais e sociais 
que visam a regularização 
de núcleos e bairros irre-
gulares, e a titularização de 
seus ocupantes de modo a 
garantir o direito à moradia”.

A quadra do bairro das 
Campinas fica à rua José 
Benedito Quirino, s/n.

Prefeitura inaugura Centro Judiciário 
para acelerar processos em Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

Após a inauguração do 
Cejusc (Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e 
Cidadania) em Cruzeiro, os 
processos devem ter solu-
ções mais ágeis na cidade. O 
sistema conta com métodos 
alternativos para desafogar 
o poder Judiciário.

Implantado no município 

através de convênio firmado 
entre os poderes Executivo 
e Judiciário pelo programa 
Município Amigos da Justiça, 
o posto tem como maior obje-
tivo promover a mediação e 
conciliação entre a Prefeitura 
e o cidadão, evitando ações 
judiciais.

A cerimônia, realizada na 
última sexta-feira, contou 
com a presença do desem-
bargador José Carlos Ferreira 

Alves, do juiz e coordenador 
do Cejusc, José Marques La-
cerda, do prefeito Thales Ga-
briel Fonseca, o presidente da 
Câmara Mário Notharangeli 
(SD), vereador Sandro Felipe 
(SD) e convidados.

A instalação foi feita na 
avenida Jorge Tibiriçá, a Rua 
3, número 932 no Centro 
da cidade. Os atendimentos 
serão realizados de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h.
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PM de Lorena salva duas 
crianças em uma semana

Da Redação
Lorena

A Polícia Militar conseguiu 
evitar a morte de duas crian-
ças na última semana em 
Lorena. Além de socorrer um 
menino de 2 anos que sofria 
uma convulsão, a corporação 
auxiliou no atendimento de 
uma recém-nascida engasgada 
com leite materno. 

De acordo com a PM, o 
primeiro caso ocorreu na 
manhã da última segunda-
-feira, quando uma mãe ligou 
para o 190 pedindo ajuda 
para desengasgar sua bebê. 
Responsável pelo atendimen-
to telefônico, uma cabo da 
corporação orientou a mulher 
realizar a manobra adequada 
para a desobstrução das vias 

aéreas da recém-nascida. O 
apoio surtiu efeito, fazendo 
com que a vítima voltasse a 
respirar. 

Já o outro caso, ocorreu na 
manhã da última quinta-feira. 
Um grupo de PM's trabalhava 
na manutenção do prédio do 
23° BPMI (Batalhão (Batalhão 
da Polícia Militar do Interior), 
quando uma família estacio-
nou o carro na porta e gritou 
por ajuda. Ao se aproximar 
do veículo, os agentes foram 
informados que o garoto es-
tava sofrendo uma convulsão. 

Um dos PM's assumiu a 
direção do automóvel e outro 
prestou os primeiros socorros. 
A dupla encaminhou a vítima 
com urgência ao Pronto So-
corro, onde a criança conse-
guiu ser salva. 

Dona de égua desaparecida 
busca animal utilizado em 
projeto de ecoterapia social
Dona tenta não paralisar atendimento gratuito; Polícia investiga caso

Lucas Barbosa
Canas

Responsável por uma ação 
de assistência com equo-
terapia para pacientes que 
sofrem de problemas físicos e 
neurológicos, uma psicóloga 
de Canas lançou na última 
semana uma campanha para 
tentar recuperar uma égua 
furtada de sua propriedade 
rural, em outubro. Após cinco 
anos recebendo treinamentos 
diferenciados, o animal era 
preparado para começar a 
participar dos atendimentos.

Há quase duas décadas 
estudando os benefícios da 
equoterapia (terapia utili-
zando cavalos), Mariângela 
Ligabo, 40 anos, se prepara 
para inaugurar em dezembro 
uma clínica especializada no 
serviço no bairro Caninhas, 
mas para a frustração da 
psicóloga, uma de suas éguas, 
chamada “Musa”, foi levada 
do local por criminosos no 
último dia 13.

Na ação, os ladrões tiveram 
acesso ao interior da proprie-
dade após desenrolarem parte 
da cerca de arame farpado.

Depois de registar um bole-
tim de ocorrência na Polícia 
Civil e realizar buscas pela 
zona rural de Canas, Mariân-
gela decidiu pedir ajuda da 
população. Além de espalhar 
cartazes com fotos de Musa 
por diversas cidades da re-
gião, e até mesmo do Sul de 
Minas Gerais, a proprietária 
lançou recentemente uma 
campanha de ajuda pelas 
redes sociais.

Apesar de sua futura clínica 

ser particular, Mariângela 
explicou que parte     dos 
atendimentos será destinada 
gratuitamente a pacientes de 
baixa renda. Além da questão 
financeira, ela apontou ou-
tros prejuízos gerados pelo 
furto do animal. "Os cavalos 
que atuam na equoterapia 
recebem treinamentos   es-
peciais e são selecionados 
a partir de seus portes, tem-
peramentos e capacidades 
de assimilação. A Musa foi 
preparada por grandes equo-
terapeutas, e seu foco de 
atendimento seriam as crian-
ças. Além desta questão pro-
fissional, estou despedaçada 
emocionalmente por não 
saber onde e como ela está 
sendo tratada”, desabafou.

A psicóloga revelou que 
Musa já havia sido roubada 
da propriedade em setembro 
de 2017, mas foi recupe-
rada após os criminosos à 
abandonarem em uma via 
de Guaratinguetá, no início 
de 2018.

A Polícia Civil de Canas 
abriu um inquérito para 
apurar o furto, mas até o 
momento nenhuma novidade 
sobre o caso foi revelada pela 
corporação.

Ajuda – A égua, que é de 
pelagem branca e crina loira, 
pode ser identificada através 
de uma cicatriz em sua testa 
e por ter pelos arrepiados 
em sua pata dianteira direita.

Os moradores da região 
que tiverem informações 
sobre o paradeiro do animal 
devem acionar à Polícia 
Civil ou entrar em contato 
com Mariângela através do 
telefone (12) 99627-4792.

A égua Musa, furtada em Canas; dona faz campanha para resgatar o animal e dar sequência a trabalho social de equoterapia com crianças

Fotos: Divulgação

Musa, que depareceu em Canas, é uma das estrelas de equoterapia

Fotos: Divulgação

Acusados por matar vizinha, pai e 
filha seguem foragidos em Ubatuba
Briga por som alto acaba em morte; mulher de quarenta anos é baleada no rosto

Da Redação
Ubatuba

Acusados de assassinarem 
uma vizinha e espancarem 
outra na última terça- feira, 
pai e filha seguem procurados 
pela Polícia Civil de Ubatuba. De 
acordo com as investigações, o 
que crime ocorreu durante um 
desentendimento por conta de 
som alto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, as vítimas estavam 
ouvindo música em sua casa, no 
bairro Cachoeira dos Macacos, 
quando os vizinhos apertaram 
a campainha por volta das 4h. 
Afirmando estarem incomoda-

dos com a altura do som, pai e 
filha começaram a discutir com 
as amigas.  

Após uma delas, que tinha 40 
anos, supostamente negar-se a 
abaixar o     volume, o homem 
sacou sua arma de fogo e efe-
tuou um disparo fatal contra o 
rosto da mulher. Na sequência, 
a filha do assassino desferiu 
diversos golpes de barra de 
ferro contra a outra vizinha. 
Na sequência, os agressores 
entraram em um carro, fugin-
do sentido à região central da 
cidade.

Acionado por moradores 
do Cachoeira dos Macacos, o 
Samu (Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência) foi até o 
local, onde constatou a morte 
de uma das amigas, e encami-
nhou a outra à Santa Casa de 
Ubatuba. A ferida permanece 
internada na unidade, sem 
risco de morrer.

De acordo com a Polícia 
Civil, estão sendo realizadas 
diligências em diversos pontos 
de Ubatuba na tentativa de 
localizar os criminosos. Até o 
momento, pai e filha perma-
necem foragidos. 

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Caçadores de aves silvestres são 
detidos com armas em Cunha

Da Redação
Cunha

Visando combater a caça ile-
gal em Cunha, uma operação 
da Polícia Militar Ambiental 
apreendeu na última quinta-
-feira armas de fogo, munições 
e materiais utilizados para 
atraírem pássaros silvestres. 

De acordo com a PM, infor-
mações apontaram que mora-
dores de duas propriedades 
rurais, nos bairros Bangu e 
Chico Lau, se preparavam 
para caçarem aves na mata.  

Em vistoria ao primeiro 

imóvel denunciado, os agen-
tes localizaram duas armas 
de fogo e pios (objetos que 
emitem sons que atraem 
aves). Já no segundo local, os 
PM's encontraram uma espin-
garda, munições, materiais 
de caça e penas de pássaros 
silvestres.

Conduzidos ao Distrito 
Policial de Cunha, os homens 
foram liberados após cada 
um pagar uma fiança de R$ 
400. Além de crime ambien-
tal, a dupla responderá em 
liberdade pelo crime de posse 
ilegal de arma de fogo.

Menor é detido com diversas 
porções de cocaína em Lorena 

Da Redação
Lorena

Buscando enfraquecer o 
tráfico de drogas em Lorena, 
uma operação da Polícia Mi-
litar apreendeu 418 cápsulas 
de cocaína, na noite da última 
quinta-feira, no bairro Cecap. 
O entorpecente estava em 
posse de um adolescente.

Segundo o boletim de ocor-
rência, diversas equipes da PM 
se deslocaram para um trecho 

do bairro, conhecido como 
ponto de armazenamento e 
distribuição de drogas. Ao 
chegar no local, os agentes 
se depararam  com um ado-
lescente em atitude suspeita.

Na abordagem, as equipes 
descobriram que ele carre-
gava um pote com diversas 
porções de cocaína. 

O menor infrator foi en-
caminhado à Delegacia de 
Lorena, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Polícia Militar de Cruzeiro 
prende traficante de crack

Da Redação
Cruzeiro

Um jovem de 23 anos foi 
preso pela Polícia Militar 
após ser flagrado trafican-
do crack, na madrugada 
da última quinta-feira, em 
Cruzeiro. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, os PM's reali-
zavam uma ronda de rotina 
pelo bairro Lagoa Dourada, 
quando desconfiaram da 

atitude de um pedestre que 
estava parado próximo a 
um local conhecido como 
ponto de tráfico de drogas. 
Na abordagem, os PM's 
localizaram nove pedras 
de crack e uma quantia de 
dinheiro, proveniente da 
comercialização do entor-
pecente. 

O criminoso foi levado ao 
Distrito Policial de Cruzeiro, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Após perseguição, adolescente é
flagrado com cocaína em Ubatuba 

Da Redação
Ubatuba

A Polícia Militar apreen-
deu um adolescente de 16 
anos por tráfico de drogas, 
na noite da última quarta-
-feira, em Ubatuba.

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava o bairro 
Ipiranguinha, quando deci-
diu dar ordem de parada ao 
motorista de um carro sus-
peito, mas o pedido não foi 
atendido. Após quase cinco 

minutos de perseguição, o 
veículo foi interceptado pela 
viatura.

Ao abrir a porta do au-
tomóvel, os PM's desco-
briram que o condutor era 
menor de idade.  Embaixo 
de um dos bancos, foram 
localizadas 140 cápsulas 
de cocaína.

O adolescente infrator foi 
encaminhado à Delegacia 
de Ubatuba, onde aguarda 
transferência para alguma 
unidade da Fundação Casa.
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Investimento municipal de quase R$ 600 mil garante nova 
unidade que deve atender cerca de cem animais na cidade

Pinda avança em construção 
de centro de proteção animal

Câmara autoriza Delcio Sato a 
renovar contrato com a Sabesp
Concessão deve viabilizar novo investimento de R$ 286 milhões 
em melhorias no sistema de saneamento básico de Ubatuba

Lucas Barbosa
Ubatuba

A Câmara de Ubatuba apro-
vou por unanimidade, na 
última terça-feira, o projeto 
que autoriza a Prefeitura 
renovar por mais trinta anos 
o contrato com a Sabesp 
(Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo) para a concessão dos 
serviços de tratamento de 
água e esgoto do município. 
Encaminhada pelo Executivo, 
a proposta também cria o 
Fundo Municipal de Sanea-
mento e Infraestrutura, que 
arrecadará recursos para 
obras de melhorias no setor.

Desde 1983 gerindo os tra-
tamentos de água e esgoto de 
Ubatuba, a Sabesp está com o 
seu contrato de serviço com 
a Prefeitura vencido desde 
2010, mantendo sua atuação 
através de prorrogações.   

Buscando regularizar a 
situação da concessão, o 
prefeito Délcio Sato (PSD) 
encaminhou um projeto à 
Câmara no início do segundo 
semestre solicitando autori-
zação para que o Município 
celebre convênios, contratos 
e termos aditivos com o Go-
verno do Estado, através da 
Sabesp e da Arsesp (Agência 
Reguladora de Saneamento 
e Energia do Estado de São 
Paulo). 

Com o aval legislativo, a 
expectativa municipal é que 
o futuro acordo de   conces-
são, que deverá ser celebra-
do até o fim do ano e que 
poderá ser prorrogado por 
mais três décadas, resulte 
num investimento de R$286 
milhões em melhorias no 
sistema de saneamento até 
2025.  

O secretário de Meio Am-
biente, Guilherme Penteado, 
comemorou a aprovação do 

projeto. “Em 2007, a Política 
Nacional de Saneamento 
Básico passou a obrigar os 
municípios e concessioná-
rias a se adequar a um novo 
modelo de gestão. Hoje, 
após 12 anos, a aprovação 
da lei e a revisão do Plano 
está sendo um marco, pois 
finalmente Ubatuba está 
apta a assinar um contrato 
com Sabesp”.

O superintendente da 
Sabesp no Litoral Norte, 

Rui César Bueno, explicou os 
trâmites burocráticos para 
que o acordo seja oficializa-
do. “Para que isso aconteça, 
o caminho ainda é longo. É 
necessário reunir os profis-
sionais da Prefeitura com 
técnicos da Sabesp para a 
discussão das melhores for-
mas, lugares e prazos para 
a aplicação dos recursos. 
Tudo isso precisa passar 
também por duas audiências 
públicas”.

Estação da Sabesp, em Ubatuba; votação na Câmara liberou governo de Delcio Sato a renovar contratos

Fotos: Reprodução PMU

Guará atinge 158 
casos confirmados 
de dengue em 2019
Mais de 143 são autóctones; Vigilância 
Epidemiológica faz nova varredura para 
conter avanço da doença no município

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A época de chuvas se apro-
xima e a preocupação com a 
dengue aumenta em muitas 
cidades da região. Em Guara-
tinguetá, município que havia 
baixado consideravelmente os 
casos da doença nos últimos 
anos, há um surto de notifi-
cações confirmadas. São 158 
casos confirmados, dos quais 
143 são autóctones, ou seja, 
adquiridos dentro da cidade.

O combate aos criadouros 
de larvas do mosquito Aedes 
aegypti é feito por meio de 
uma varredura do setor de 
Vigilância Epidemiológica, que 
tem realizado visitas domicilia-
res em regiões do município. 
De uma maneira geral os casos 
estão espalhados, mas existem 
regiões onde o índice larvário 
é acima da média.

O veterinário do setor de 
Vigilância Epidemiológica, 
Felipe Guedes, explicou. “É 
um número que nos preocupa 
bastante, pois em 2018 não 
tivemos nenhum caso regis-
trado no município. Tendo em 
vista, se você comparar a re-
alidade de outros municípios, 
nós tivemos um número baixo 
comparado a outras situações 
e níveis de infestações, e prin-
cipalmente níveis epidêmicos 
de outros municípios”.

De acordo com Guedes, o nú-
mero crescente se deu graças 
a entrada de um novo sorotipo 
em todo o estado de São Paulo. 
Haviam relatos de apenas um 
relato do sorotipo no estado, 
o de número um. Segundo o 
veterinário, com a entrada 
de um novo sorotipo, facilita 
que outras pessoas adquiram 

dengue novamente. “Há relatos 
em Guaratinguetá de pessoas 
que tiveram dengue uma, duas 
vezes aqui no município”.

As aglomerações de casas 
e imóveis que mais têm preo-
cupado o setor ficam na Nova 
Guará, Campo do Galvão, Vila 
Paraíba, Centro e Jardim do 
Vale. Foi realizado o mapea-
mento desses pontos, que mais 
concentram casos confirmados 
de dengue na cidade. “Nós não 
direcionamos os trabalhos 
somente nessas regiões, mas 
sim em todo o município. Nós 
inclusive retomamos a ativida-
de de Cata-Bagulho para nos 
preparamos para 2020, que 
é um ano que esperamos não 
ter uma epidemia de dengue”.

Guedes foi indagado sobre 
o carro de nebulização e des-
cartou que ele seja utilizado. 
“O fumacê não é uma ação 
preventiva. A aplicação de 
inseticida, inclusive, há uma 
confusão com o fumacê. O 
uso do inseticida só é usado 
quando há casos de dengue 
acontecendo no município. 
Esses inseticidas são aplicados 
dentro das casas das pessoas, 
e não nas ruas. Nos ralos é 
aplicado de preventiva durante 
todo o ano, e dentro da casa das 
pessoas só é aplicado quando 
há transmissão acontecendo 
dentro da cidade. Como não há 
transmissão acontecendo neste 
momento, não há aplicação de 
inseticida”, concluiu.

O Governo Federal é o res-
ponsável por ceder inseticidas 
aos municípios. Atualmente, 
as cidades não têm estoque 
de inseticidas pois não houve 
aquisição por parte da União. 
Os municípios contam apenas 
com os larvicidas, que são co-
locados nos ralos.

Cães abandonados também serão atendidos pelo Centro de Proteção e Atendimento aos Animais, em Pinda

Fotos: Reprodução PMP

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), revelou na última sema-
na que avançou no processo 
burocrático para a constru-
ção do Cepatas (Centro de 
Proteção e Atendimento aos 
Animais). Orçada em R$575 
mil, a implantação da unida-

de tenta proporcionar uma 
melhor estrutura de aten-
dimento aos bovinos, cães e 
gatos abandonados. 

No último dia 29, o chefe 
do Executivo assinou a ho-
mologação (ato de validação) 
do processo licitatório para 
a contratação da empresa 
que será responsável pela 
reforma do atual prédio do 
Abrigo Municipal de Animais, 

no bairro Maçaim, que futu-
ramente receberá o Cepatas.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento 
Urbano, Marcela Franco, as 
melhorias no imóvel pro-
porcionarão mais estrutura 
para que a equipe veterinária 
atenda cerca de cem animais 
de pequeno e grande porte.  

Além de canis, gatis e es-
paço de acolhimento para 

bovinos, o projeto prevê a 
construção de salas de cirur-
gia, internação, maternidade, 
vacinação, banho e tosa. O 
prédio também contará com 
setores de administração, 
recepção, consultório e de 
eventos para feiras de ado-
ção. “O projeto estrutural 
do Cepatas é muito bem 
pensado para que os animais 
recebam todo o tratamento 
adequado no local. A unida-
de colaborará também com 
o trabalho realizado para 
o aumento da rotatividade 
do abrigo e para diminuir 
o número de cães e gatos 
abandonados”, explicou a 
secretária.

Além de revelar que a me-
lhoria atenderá uma antiga 
reivindicação de entidades 
de proteção animal, Isael 
ressaltou a importância do 
futuro aparelho público. 
“Nossa intenção é melhorar 
o acolhimento e a maneira 
como os animais abandona-
dos são tratados. Isso tam-
bém é um trabalho de saúde 
e prevenção. O Cepatas será 
um centro de serviços com 
todo o atendimento neces-
sário para que eles possam 
ser colocados para adoção.     
Além de castrações, também 
trabalharemos com ações 
de conscientização da po-
pulação para evitar novos 
abandonos”.

Segundo o Executivo, o pró-
ximo passo burocrático será 
a assinatura do contrato de 
serviço com a empresa vence-
dora do processo licitatório. 

Além da expectativa de 
início da obra, o Município 
preferiu não revelar o nome 
da terceirizada selecionada, 
já que sua contratação ainda 
não foi oficializada.

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

Metalúrgicos da Gerdau 
param por abono salarial

Da Redação
Pindamonhangaba

Funcionários da unidade 
da Gerdau de Pindamonhan-
gaba fizeram uma paralisa-
ção na última quarta-feira. 
Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos, a categoria 
aprovou o protesto, em 
assembleia, e reafirmou 
a reivindicação do abono 
salarial.

Para o presidente do sin-
dicato, Herivelto Vela, a mo-
bilização foi fundamental. “A 
negociação estava travada, 
o ato fez a diferença, assim 
como duas paralisações de 
outubro foram importantes 
para garantir o reajuste sa-
larial. Agora, o trabalhador 
entende que merece algo 
melhor devido ao nível de 
produção da empresa e todo 
o esforço feito durante o 
ano. A adesão está forte e 
novas paralisações podem 
ocorrer”, afirmou.

Segundo o Sindicato, após 
o protesto, a empresa se ma-
nifestou para marcar uma 
reunião sobre o assunto. A 
unidade de Pindamonhanga-
ba da Gerdau emprega cerca 

de dois mil funcionários. 
Em nota, a Gerdau afirma 

que não houve paralisação de 
colaboradores em sua usina 
de Pindamonhangaba. “O 
Sindicato dos Metalúrgicos 
esteve em frente à unidade 
conversando com os cola-
boradores no período da 
manhã. Ressaltamos que os 
acordos da Convenção Cole-
tiva, conduzida pelo sindicato 
patronal, foram finalizados 
e que as negociações com o 
sindicato local seguem em 
andamento”.

Essa é a segunda parali-
sação realizada pelos traba-
lhadores em menos de duas 
semanas. A última foi no dia 
23 de outubro, quando os 
funcionários atrasaram em 
uma hora e meia sua entrada 
para o turno.
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Terceirização do transporte de 
pacientes gera debate em Guará
Motoristas ganham apoio na Câmara; prefeito foca lei trabalhista e economia no Município

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi concluído o processo 
licitatório para transporte de 
pacientes de Guaratinguetá 
para atendimentos médicos 
em outras cidades do estado. 
A empresa SGMK Ltda foi a 
vencedora da licitação. A ter-
ceirização de parte do serviço 
ligado ao transporte da secre-
taria de Saúde gerou debate 
entre motoristas concursados, 
representantes da Câmara e do 
Executivo.

A SGMK receberá um total 
de R$ 1 milhão por ano, du-
rante um contrato que tem 
duração de dois anos. São ao 
todo 12 veículos alugados pelo 
setor, sendo quatro carros de 
passeio e oito vans. Os carros 
de passeio levarão pacientes 
para atendimentos na região 
do Vale do Paraíba e as vans 
farão o transporte para regi-
ões mais distantes. Além dos 
veículos, foram terceirizados 
oito motoristas com a mesma 
empresa. Os condutores guia-
rão as oito vans.

Ivander Ribeiro é motorista 
da secretaria de Saúde há 
vinte anos e se posicionou 
contra a terceirização. “Não é 
legal, pois está tirando a nossa 
categoria. Nós temos vínculos 
com pacientes que a gente leva 
para várias cidades. Uma vez 
que essa terceirizada entre, 
ela vai tirar o trabalho nosso, 
um trabalho que não é só de 
motorista. Nós não só conduzi-
mos os pacientes, mas também 
fazemos o acolhimento deles. 
A categoria é contra, pois cada 
um tem seus afazeres”.

A discussão foi parar na Câ-
mara através de requerimento 

apresentado pelo vereador Nei 
Carteiro (MDB). O parlamentar 
já havia apresentado requeri-
mento semelhante no passa-
do, questionando a demanda 
do setor. “Está prevista uma 
contratação de veículos com 
motorista. Nós entendemos 
que isso não é salutar, pois 
infelizmente eles (concursados) 
vão ficar parados. E o dia a 
dia? E a hora extra? Nós não 
concordamos com isso”.

O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSB), alegou 
como um dos motivos princi-
pais para a nova terceirização 
o cumprimento de leis traba-
lhistas. Segundo Soliva, muitos 
condutores fazem horas extras 
além do permitido devido a lo-
gística de viagens obrigatórias 
para transportar pacientes.

“Além do sofrimento que 
o paciente tem, de ficar o 
dia inteiro fora, nós temos 
os problemas trabalhistas. O 
motorista sai as 3h, 4h e vai 
até às 22h, é um excesso de 
horas extras. Não que a gente 
não queira pagar, mas a lei não 
permite que ultrapasse duas 
horas extras por dia”, ressaltou.

Antes da SGMK, a Trans Gua-
rá era responsável por serviço 
semelhante. Soliva justificou 
a contratação através de um 
novo modelo de contrato, onde 
não se paga por quilômetro 
rodado, mas sim um valor 
fechado por ano.

“Se fossemos alugar 12 veí-
culos por quilômetro rodado, 
aquela contratação que a gente 
tem um histórico de rodagem 
nos daria um valor anual de 
R$ 6 milhões, algo entorno de 
R$ 500 mil por mês. O novo 
processo, alugando por dois 
anos, nos dará R$ 1 milhão por 
ano”, concluiu.

Em Guaratinguetá são 14 
motoristas concursados. Pela 
logística informada pela Pre-
feitura, os condutores tercei-

rizados farão viagens para 
cidades que atendem fora do 
Vale, como Guarulhos, Soro-
caba, São Paulo e Barretos. 

Os condutores concursados 
seguem fazendo o transporte 
de pacientes para municípios 
mais próximos.

Cidades do Vale 
promovem 
atividades do 
Novembro Azul

Da Redação
Região

Novembro Azul é o movi-
mento mundial criado para 
reforçar a importância da 
prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de prós-
tata. Pensando nisso, as se-
cretarias de Saúde de cidades 
da região realizam ações de 
conscientização com o intuito 
de orientar sobre a doença e 
esclarecer a necessidade de 
prevenção. Os atendimentos 
serão realizados em UBS’s 
(Unidade Básica de Saúde) e 
centros da ESF’s (Estratégia 
Saúde da Família). 

O câncer de próstata é o 
segundo tipo de câncer mais 
comum entre homens bra-
sileiros. As maiores vítimas 
são pessoas a partir dos 50 
anos, além da presença da 
doença em parentes de pri-
meiro grau, como pai, irmão 
ou filho. 

Em Lorena, as ações têm 
início na próxima segunda-
-feira e vão até o dia 28. Os 
atendimentos serão realiza-
das na ESF Vila Brito (dia 11, 
às 7h30), ESF Comerciários e 
ESF Olaria (dia 12, às 7h30), 
ESF Santo Antônio (dia 13, às 
7h30), ESF Novo Horizonte 
(dia 18, às 8h30), USB Vila 
Nunes (dia 18, às 9h), USB 
Industrial (dia 20, às 9h), UBS 
Bairro da Cruz (dia 21, às 9h), 
ESF Parque das Rodovias (dia 
21, às 9h), USB Cecap (dia 26, 
às 10h), ESF São Roque (dia 
26, às 14h30) e ESF Horto 
Florestal (dia 28, às 9h). 

Em Potim as ações se ini-
ciam no ESF B (dia 14, às 
9h), ESF C (dia 21, às 8h), ESF 
D (dia 21, às 13h30), ESF E 
Miguel Vieira (dia 22, às 9h), 
ESF E Vista Alegre (dia 26, às 
11h), ESF A (dia 26, às 8h30).
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Esperada para dezembro, estátua do Padre 
Léo está aberta para visitação em Cachoeira
Construída com verba do MIT, escultura conta 
com 22 metros de altura e vinte toneladas de aço

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Com inauguração prevista 
para início de dezembro, a 
escultura em homenagem ao 
padre Léo Tarcísio Gonçalves 
Pereira, o Padre Léo, que passa 
por processo de beatificação 
encaminhado ao Vaticano, 
já está montada no Mirante, 
no bairro Jardim da Fonte, o 
ponto mais alto de Cachoeira 
Paulista.

Com um investimento de cer-
ca de R$ 586 mil, proveniente 
do título MIT (Município de 
Interesse Turístico), a cidade 
contará com uma estátua de 
22 metros em homenagem 
ao padre Léo. A obra, feita 
com vinte toneladas de aço 
no atelier do escultor Gilmar 
Pinna, em Guarulhos, levou 
seis meses para ficar pronta 
e chegou no dia 25 de agosto.

Além de fomentar o turismo 
religioso, o comércio local 
também se beneficiará com 
o novo ponto turístico que 
pretende aumentar o número 
de visitantes. De acordo com 
a Prefeitura, o entorno da 
estátua tem um projeto de 
revitalização do local que será 
realizado em breve.

Fundador da Comunidade 
Bethânia (instituição que atua 
na recuperação de depen-
dentes químicos), Padre Léo 
também conta com Centro 
Cultural Memorial, localizado 
no estacionamento do Eco 
Valle Shopping, em Lorena. O 
espaço funciona de terça-feira 
a domingo, das 8h às 17h. Às 
segundas-feiras o local é fecha-
do para limpeza e manutenção.

Aparecida – Se em Cachoeira, 
a expectativa é grande para a 
inauguração da imagem do 
Padre Leo, em Aparecida a 
Justiça barrou a construção 
de uma estátua gigante de 
Nossa Senhora Aparecida e 
determinou a retirada de cin-
co monumentos dedicados à 
Padroeira do Brasil. O pedido 
foi feito por uma associação 
de ateus que alega que foi 
empenhada verba pública 
para promoção da fé católica, 

o que fere o estado laico. A 
decisão da juíza Luciene Bela 
Ferreira Allemand abrange a 
construção de uma imagem 
gigante da Santa, que está 
atualmente parada e com as 
peças amontoadas às margens 
da Dutra, e a remoção de peças 
em homenagem à Padroeira, 
instaladas em cinco pontos da 
cidade. Os monumentos foram 
feitos em homenagem aos 300 
anos do encontro da Imagem, 
em 2017.

A estátua de Padre Leo, que já recebe visitas em Cachoeira Paulista

Fotos:Jéssica Dias
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Reunião do Conselho Administrativo 

Guará Motor S/A, convoca os Membros do Conselho Administrativo e 
seus Diretores para a Reunião do Conselho Administrativo, que será 
realizada no dia 19 de novembro de 2019, às 09h30m, em sua sede, 
para discutir os seguintes assuntos:
1-   Aprovação de garantia em favor de terceiros;
2- Outros assuntos de interesse da sociedade.

Guaratinguetá, SP, 07 de novembro de 2019
Humberto Soliva

 Presidente do Conselho

 EDITAL DE LOTEAMENTO  
“VILAS DI FIORI” 

 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., 
 

FAZ SABER a todos os interessados que a firma ALTOS DO PIAGUI EMPREENDIMENTOS SPE 
LTDA, depositou neste Registro, nos termos da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, os 
documentos necessários para o registro do LOTEAMENTO  “VILAS DI FIORI”  em Guaratinguetá, 
os quais foram examinados e considerados em ordem. O loteamento compreenderá uma área de 
propriedade do loteador, com 20,8830ha,  localizada em zona urbana, com acesso pela Estrada 
Antonio Bedaque Sobrinho, objeto da Matrícula nº 42.191, do Livro 2, deste Registro Imobiliário. 
Além de 02 áreas institucionais, 05 áreas verdes, sistema viário e  03 sistemas de lazer, o 
loteamento compreenderá 250 lotes,    distribuídos em 15 quadras, perfeitamente demarcados 
conforme planta e memorial arquivados. Os loteadores se comprometem a executar, as suas 
expensas, os seguintes serviços e obras: 1. Terraplenagem para implantação de vias e lotes; 2. 
Demarcação dos lotes  e das áreas publicas; 3. Implantação do sistema de drenagem das águas 
pluviais, até a sua destinação final, conforme projeto aprovados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, Coordenação e Habitação; 4. Implantação do sistema de capitação e rede de 
distribuição de água potável, com derivação para cada lote, conforme projeto aprovado pelo 
SAEG;5. Implantação da rede coletora de esgotos sanitários e sua destinação, com derivação para 
cada lote, conforme projeto aprovado pelo SAEG; 6.Implantação de guias e sarjetas; 7. Implantação 
de ciclovia; 8. Pavimentação das vias públicas, atendendo normas técnicas de acordo o projeto 
aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; 9. Implantação do 
sistema de sinalização; 10. Implantação da rede de distribuição de energia elétrica domiciliar, 
segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante de Energia; 11. Implantação da rede 
de distribuição de iluminação pública segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante 
de Energia; 12. Ajardinamento das áreas públicas e de lazer. Foi apresentado cronograma de 
obras. O loteamento foi aprovado pelo Decreto Municipal nº 8.485, de 15/08/2018, revigorado 
pelo Decreto n. 8.706, de 11 de junho de 2019, com Certificado da GRAPROHAB n° 
344/2017, expedido aos 26/09/2017. Para que ninguém alegue ignorância é expedido o presente 
edital, que será publicado juntamente com um pequeno desenho de localização da área, em três 
dias consecutivos na imprensa da região, podendo o loteamento ser impugnado no prazo de quinze 
(15) dias contados da data da última publicação, sem a qual se fará o registro pretendido, nos 
termos do art. 19 da Lei 6766/79. 
 

Guaratinguetá, 06 de novembro de 2019. 
 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

PENSAR NO FUTURO É AGIR NO AGORA
Águas Piquete prioriza ações sustentáveis com a comunidade

Da Redação
Piquete

Atualmente fala-se mui-
to em desenvolvimento 
sustentável, práticas eco-
lógicas aplicadas pela 
população em seu coti-
diano que visam integrar 
a economia, sociedade e o 
meio ambiente, de forma 
a atender as necessidades 
atuais do homem sem 
prejudicar as gerações 
futuras. Mas a pergunta 
é, de que maneira o ser 
humano através das suas 
ações, pode colaborar 
com o futuro?

Vários procedimentos 
podem ser tomados por 
pessoas e empresas para 
não prejudicar a fauna, a 
flora e os recursos natu-
rais disponíveis no pla-
neta, como por exemplo: 
racionalizar o consumo 
de água e energia, o re-
florestamento e controlar 
a exploração de recursos 
naturais.

A exemplo disso, a ONU 

(Organização das Nações 
Unidas) lançou em 2015 
os “17 Objetivos do De-
senvolvimento Sustentá-
vel” (ODS) e dentre esses 
objetivos, está a meta que 
prevê uma maior reci-
clagem e reutilização da 
água. Neste caso, uma das 

características é apoiar e 
fortalecer a participação 
das comunidades locais, 
para melhorar a gestão 
da água e do saneamento.

Consciente sobre a im-
portância dessas ações 
sustentáveis, a Águas Pi-
quete preocupa-se em 

fortalecer seu relaciona-
mento junto à comunidade 
por meio de projetos so-
cioambientais realizados 
em parcerias com Associa-
ções, Escolas e Secretarias 
Municipais de Piquete , 
incentivando a preserva-
ção com relação aos ciclos 
da natureza, a importância 
do consumo consciente da 
água e atitudes que auxi-
liam no desenvolvimento 
sustentável.

“Para tornar nossa 
gestão ainda melhor e 
reforçar nosso compro-
misso com a população 
de Piquete, aderimos ao 
movimento do Sistema 
B, entidade sem fins lu-
crativos que apoia e cer-
tifica empresas dispostas 
a solucionar os desafios 
sociais e ambientais por 
meio de seus negócios e 
nos associamos ao Conse-
lho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS)” res-
saltou a gerente operacio-
nal 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: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - CNPJ: 19.769.219/0001-88
VENCEDORA DOS ITENS:35,36,87,88.
VALOR TOTAL: R$ 20.338,34 (vinte mil quinhentos e trezentos e trinta e oito reais e trinta 
e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/11/19

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 08 – Processo nº 8848/19GPRO – PP nº59/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: SECURE ALARMES MONITORAMENTO 24 H LTDA ME
CNPJ: 14.868.420/0001-07
Cláusula Primeira: Com respaldo no art.65, I, “b”, da Lei 8.666/93, fica acrescido 1,49% 
(um vírgula quarenta e nove por cento), equivalente a R$ 6.996 (seis mil novecentos e 
noventa e seis reais), ao valor anual do contrato, destinados ao acréscimo de uma unidade 
de monitoramento para a Garagem da Ponte Nova, localizada na Estrada Municipal do 
Campinho, nº 100, Vila Cristina, Lorena/SP.
Parágrafo Único: A CONTRATADA renuncia à contraprestação municipal, referente a 
instalação de um ponto de conexão à internet, na unidade de monitoramento mencionada
na cláusula primeira, pois o fato versa sobre direito patrimonial disponível.
Cláusula Segunda: O acréscimo do presente Termo somado aos realizados nos Termos 
Aditivos anteriores totalizam 11,94% (onze vírgula noventa e quatro por cento) ao valor 
global contratado.
Cláusula Terceira: A cláusula 4.1 do contrato nº 196/16 passa a vigorar com a seguinte
redação: “4.1-O valor a ser pago pela Contratante, será de R$ 524.700,00 (quinhentos 
e vinte e quatro mil e setecentos reais), e corresponderá ao valor total da proposta 
apresentada
pelo (a) Contratado (a).”
Cláusula Quarta: As despesas decorrentes deste termo aditivo, até o término da vigência
contratual, correrão por conta da dotação orçamentária.
Cláusula Quinta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original
Cláusula Sexta: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 08/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 97/19 PROC. Nº 606/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em execução de serviços de sondagem de solo em diversas áreas com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 14h00min do 
dia 27 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE ESCOLHA DOS MEMBROS 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL – BIÊNIO 2019 A 2021

O Conselho Municipal de Assistência Social de Lorena - CMAS, representado pela 
Presidente, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal 3.078 de 15 
de outubro de 2015; o Regimento Interno e considerando os preceitos da Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS;
CONVOCA as entidades e organizações da Assistência Social, registradas no Conselho 
Muncipal de Assistência Social para participarem do processo de escolha dos seus 
representantes para a composição do Conselho - Biênio 2019 a 2021. De acordo com a 
Lei Municipal 3.078 de 15 de outubro de 2017, no Artigo 3º, a Sociedade Civil que integra 
o CMAS é composta por 06 (seis) membros e seus respectivos suplentes, representantes 
de Instituições certificadas pelo CMAS, conforme a Tipificação Nacional nas seguintes 
categorias:
- 02 representantes de usuários dos Serviços, Programas e Projetos de Proteção Básica 
e Especial da Política Municipal de Assistência Social;
- 03 representantes de Instituições certificados pelo CMAS, conforme a Tipificação Nacional;
- 01 representante dos trabalhadores do setor;
No Art. 4º, da mesma lei, explicita as categorias representativas no CMAS:
I. Representantes de entidades que, sem fins lucrativos, em âmbito municipal, congreguem, 
representem e defendam os interesses dos segmentos previstos na Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS e na Resolução 109 de 11/11/2009, do Conselho Nacional de 
Assistência Social, regularmente inscrita no Conselho em tela e em funcionamento;
II. Representante de usuários, aqueles que utilizam-se dos serviços da proteção básica ou 
especial prestada pela rede pública ou privada de assistência social;
III. Trabalhadores da assistência social, as pessoas que em âmbito municipal, possuem 
atuação específica comprovada no campo da assistência social;
DOS CRITÉRIOS
As entidades e organizações da sociedade civil, registradas no CMAS, poderão indicar até 01 
(um) candidato, por categoria representativa: representantes das entidades, representante 
dos usuários e representantes dos trabalhadores da assistência social, que apresentarão 
no ato do credenciamento da Assembleia as indicações do representante legal, conforme 
o REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO/ENTIDADE INDICANDO O 
CANDIDATO PARA ESCOLHA DO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL NO CMAS .
As entidades e organizações da sociedade civil indicarão até 02 (dois) representantes 
habilitados para votarem . Quando tratar-se de representantes dos usuários da Rede 
Socioassistencial Publica, poderão ser habilitados até 02 (dois) candidatos para serem 
votados e até 03 (três) habilitados para votarem sendo a indicação por Serviço, Programas e
Projetos desde que comprovem o vínculo nos serviços, programas e projetos.
Os indicados a candidato a Conselheiros terão direito a voto.
DA ASSEMBLEIA
A Assembleia realizar-se-a no dia 20 de novembro de 2019, às 17h00, no Centro de 
Convivência da Melhor Idade - CCMI, sito à Rua Comendador Custodio Vieira 487, Centro.
Será presidida pela Presidente do CMAS, que conduzirá os trabalhos da seguinte forma:
- O credenciamento dos candidatos e os representantes habilitados a votarem
deverão apresentar-se para o credenciamento no local da Assembleia, apresentando a 
documentação exigida no item anterior: DOS CRITÉRIOS;
- Todos aqueles habilitados a votarem receberão uma cédula para votação e votarão em 
dois candidatos por categoria;
- Os candidatos se apresentarão explicitando as razões de sua candidatura, bem como sua 
experiência na área da Assistência Social;
- Após as apresentações os candidatos serão votados, por escrito, em voto secreto, pelos 
habilitados para votarem na Assembleia;
- Os primeiros votados por categoria serão considerados Conselheiros Titulares e os demais 
conselheiros suplentes, respectivamente;
- 02 (dois) representabtes de usuários dos Serviços , Programas e Projetos de Proteção 
Basica e Especial da Politica Municipal de Assistência Social;
- 03 (dois)representantes de Instituições certificados pelo CMAS, conforme a Tipificação 
Nacional;
- 01 (um) representante dos trabalhadores do setor;
Os membros efetivos e suplentes do CMAS serão nomeados pelo Prefeito Municipal, por 
meio de Decreto Municipal. Os Conselheiros eleitos terão mandato de 02 (dois) anos e 
não serão remunerados, sendo seu exercício considerado de interesse público e relevante,
permitindo uma recondução, por igual período, sendo substituídos pelos suplentes nas 
ocasiões de faltas, impossibilidades de comparecimento ou quaisquer impedimentos.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os casos omissos serão deliberados pela Presidente do CMAS a qualquer tempo.
O usuário da Rede Socioassistencial pública que desejar votar ou ser votado deverá 
comparecer ao Serviço, Programa e Projeto que está vinculado para receber as orientações 
necessárias e realizar o requerimento para a habilitação no processo de escolha.
Lorena, 05 de novembro de 2019.

Patricia Marques Faria de Ávila
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:
JOÃO PAULO GARCIA NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão motorista
carreteiro, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de maio de 1990, residente e domiciliado Rua Lucio Toledo de Freitas nº
70, Maria Emilia, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO PAULO NUNES e MARIA
STELA GARCIA PINTO NUNES.
ALINE DE FÁTIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo
comercial, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de maio de 1990, residente e domiciliada Rua Lucio Toledo de Freitas nº
70, Maria Emilia, em Pindamonhangaba SP, filha de NEIDE APARECIDA DOS
SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELTON LUIZ SALGADO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de expedição, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de maio de 1989, residente e domiciliado Avenida Athayde Marques, nº
10, Vila Prado, Pindamonhangaba SP, filho de ELCIO DA SILVA GONÇALVES e
TEREZINHA DE JESUS SALGADO GONÇALVES.
FRANCINE APARECIDA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de abril de 1987, residente e domiciliada Avenida Athayde Marques, nº 10, Vila
Prado, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA e MARIA
JOSÉ CHINAQUI DE SOUZA. 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, 08 de novembro 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 Cha-
cara – Goiabal – 
15x70 – c/arvores 
frutíferas, pequena 
casa.Aceito carro/
moto como parte de 
pagamento.  Tr.F:  
99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 
– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores fru-
tíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 
e escritura ok. Tr.F: 
98157-0587
Caraguá -  Vendo 
casa – Martim de 
Sá – c/2dorms., e 
demais dep., 80m2. 
Tr.F: 99739-8582
Caraguá – Vendo 
sobrado – novo – 
Massaguaçu – cond.
fechado. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
99180-8383
Caraguá – Vendo 
casa – Travessão – 
c/2 dorms., e demais 
dep., garagem p/1 
carro. Tr.F: 98187-

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-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de fazer 
algodão doce para 
festa de aniversário. 
Tr.F:99253-0732
Pinda – Vendo cortina 
de ar 90cm 220v com 
controle. Tr.F: 99113-
4034
Caraguá – Vendo 
Lancha ano 2013 – 
motor 40hp. Aceito 
troca por Jet – carro 
e moto. Tr.F: 99747-
2852
Caraguá – Vendo 
barco 6m – alumínio, 
carreta rodoviária, ca-
pacidade 5 pessoas. 
Tr.F: 98180-3336
Caraguá – Vendo 
impressora térmi-
ca USB e ethernet 
48 colunas. 80 mm. 
Tr.F:97401-7570
Caraguá – Vendo sax 
Baritono Galasso – 
ótimo estado. Parcelo 
em 12x. Tr.F: 99738-
4595
Caraguá – Vendo ro-
das veloster aro 18  
pneu 215/45. Tr.F: 
99670-5424
Caraguá – Vendo fo-
gão  Dako 4 bocas. 
Acendimento auto-
mático. Tr.F: 99175-
8387
Ubatuba – Vendo Má-
quina de assar frango 

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
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-

do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-
1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda

(UBATUBA)
Carros
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854
Aluguel
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 f reezer/
geladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e principais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Diversos
A mangtube trabalha 
com diversos tipos 
de mangueiras e co-
nexões. Atendemos 
os mais variados se-
tores industriais, for-
necendo mangueiras 
montadas, conforme 
a necessidade de 
cada cliente. Telefo-
ne: 99700-7559
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 

garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
CARAGUATATUBA
Venda
Vendo K i tnet  em 
condomínio fecha-
do, 800 metros da 
praia Martins de Sá, 
condomínio no valor 
de 550,00 (já incluso 
agua, luz, wifi, ampla 
area de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tc e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueira, na rua da 
faculdade modulo de 
caraguatatuba, uma 
vaga de garagem, 
por tão eletrônico, 
cercas elétricas. Te-
lefone: (11) 94028-
6977
Vendo lindo aparta-
mento com vista para 
o mar, 65 metros da 
praia. Portaria 24ho-
ras, bicicletário, pis-
cina. Localizado no 
centro de Caragua. 
Condomínio Ilha de 
Capri. Telefone: (11) 
97328-0862
Diversos
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Your House Cleam - 
Sua casa limpa. As 
profissionais do your 
house, têm experiên-
cia e estão 
aptas a realizar faxi-
nas em residências 
e escritórios come-
ricias. Organização 
e limpezas em geral. 
A partir de R$ 100,00 
ao dia. Telefone: (12) 
98203-0615
Conserto, manuten-
ção, instalação, con-
versão para fogão 
industrial, residencial 
e reforma de gela-
deira. Telefone: (12) 
99674-3461
Arquitetura e Urba-
nismo - Projetos ar-
quitetônicos, projeto 
de paisagismo, regu-
larização de imóveis, 
laudos, projeto de 
bombeiros, cursos 
de formação de bri-
gadas. Orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: (12) 98171-
5531
Fazemos criações de 
sites, logos, cartões 
de visita, folders, 

panf letos, br indes 
para sua empresa ou 
marca. Criamos e ge-
renciamos redes so-
ciais. Fazemos toda a 
parte de divulgação. 
Faça seu orçamento 
conosco. Telefone: 
(12) 97401-1024
Tatuagens minima-
listas a partir de R$ 
60,00. Venham fazer 
uma visita. Telefone: 
(12) 99601-3408 
Transpor te de pe-
queno porte em toda 
região do litoral norte. 
Telefone: (12) 98114-
7031
GUARATINGUETÁ
Venda
Casa na Coronel 
Tamarindo, com 2 
quartos + 1 fora, sala, 
varanda, garagem 
para 2 carros. Preço 
abaixo do mercado. 
Telefone: 3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 
1000m². Telefone: 
99614-2077
Vendo apartamento 
novo, no Jardim bela 
vista. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, gara-
gem, acabamento 
bom. R$ 175.000,00. 
Aceito financiamen-
to. Telefone: 99614-
2077 ou 98106-6670
Aluguel
A lugo asa com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, garagem. Pró-
ximo ao supermerca-
do semar. Telefone: 
3132-2480
Alugo 2 apartamen-
tos, na praça caetés, 
199. Um medindo 
120m², outro 133m². 
Falar com José no 
telefone: 98865-7517
Aluga-se casa locali-
zada na Vila Paraíba, 
com 3 quartos, 1 suí-
te, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem para 4 carros, 
inter fone e por tão 
eletrônico. Telefone: 
3132-7171
Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, com 
150m². R$ 2.000,00. 
Falar com Geraldo. 
Te lefone:  99748 -
8343
A luga-se apar ta -
mento praia grande, 
100m da praia, 3 dor-
mitórios, para 10 pes-
soas. Informações no 
telefone: 97401-7223
Carros
Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-

mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
m inas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabe los, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personalizado. 
Mais informações li-
gue. (12) 99189-4173 
Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefone: 
99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impressora 
HP Deskjet, sem fio. 
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Auditório Frei Galvão 
recebe musical “A 
Borboleta Sem Asas”

Da Redação
Guaratinguetá

O auditório Frei Galvão, em 
Guaratinguetá, recebe neste 
sábado o musical “A Borboleta 
Sem Asas”, uma obra de César 
Cavelagna, com dramaturgia de 
Marcos Ferraz que fala sobre a 
deficiência. 

A peça, que ganhou versão 
atualizada em 2019, foi criada 
em 1996 a partir de um desejo 
de Cavelagna e Okura de dis-
cutir o assunto da deficiência 
com as crianças. O sucesso “A 
Borboleta Sem Asas” ganhou 
duas montagens profissionais 
para o palco, uma delas da 
extinta Cia de Teatro Rock, de 
Ferraz, Okura, Fezu Duarte e 
Fábio Ock; uma montagem 
criada por estudantes ao fim 
de uma oficina de teatro e uma 
adaptação audiovisual para o 
programa teatro Rá-Tim-Bum, 
da TV Cultura.

A nova versão, com direção 
assinada por Bebel Ribeiro 

e Paula Flaibann, aposta na 
proximidade com as crianças 
da nova geração. Para isso, 
algumas adaptações foram fei-
tas como músicas que flertam 
mais com o pop e a principal 
ocupação das borboletas que 
hostilizam Babi (a borboleta).
Se na versão original elas eram 
modelos, agora elas são digital 
influencers.

Babi é uma borboleta que 
nasceu sem asas. Certo dia, 
ela decide ir até o lago com as 
outras borboletas, mas elas a 
destratam por causa de sua de-
ficiência. Ao decidir ir até o lago 
pela terra, ela conhece diversos 
outros insetos que a ajudam em 
sua trajetória, como a abelha 
Abel, o caramujo Magnólio e o 
vagalume Lamparino.

O espetáculo, que é uma 
realização do Grupo Trapiche, 
é composto por dez músicas. O 
diretor musical Vinícius Loyola 
apostou em diferentes gêneros 
como pop, rock, tango, disco 
e axé, que integram a trilha 
sonora.

A peça tem duração de ses-
senta minutos e os ingressos 
custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 
(meia entrada). O espetáculo 
será às 16h no Auditório Frei 
Galvão, à Praça Conselheiro Ro-
drigues Alves, nº 48, no Centro.Cena de "A Borboleta Sem Asas”, que tem apresentação em Guará

Fotos: Reprodução/Caio Gollucci

Guará recebe 
musical sobre 
Ayrton Senna

Da Redação 
Guaratinguetá

Guaratinguetá receberá nos 
próximos dias 15, 16 e 17 qua-
tro apresentações do espetácu-
lo “Ayrton Senna: O Musical”. 
O espetáculo conta com uma 
carreta que se transforma em 
um palco e diversos ambientes 
para receber o público.

Além das apresentações, a 
programação terá atividades 
como contação de histórias, 
cinema, workshops e apre-
sentações.

Na sexta-feira, a abertura do 
espetáculo acontece às 15h 
com uma apresentação espe-
cial para escolas, e às 20h es-
treia para o público. No sábado, 
às 14h, começam as atividades 
infantis; às 15h Cine Senninha, 
às 14h, o workshop produção 
cultural, com Anita Carvalho. 
A contação de histórias “Sen-
ninha”, será realizada às 17h, 
e às 18h o stand-up “Vida de 
Artista”, com Nelson Freitas. 
Para encerrar a programação 
de sábado o musical será apre-
sentado às 20h.

O último dia de apresenta-
ções, no domingo, começa às 
10h com início das atividades 
infantis-workshop canto. Às 
11h terá Cine Senninha, e às 
11h30 o workshop de dança. 
A contação de histórias “Senni-
nha”, workshop de interpreta-
ção, acontecerá em dois horá-
rios (12h30 e 14h30) e às 14h, 
o Cine Senninha. Às 17h, quem 
passa pelo local poderá contar 
com um show de artistas locais, 
e às 19h, encerramento da 
programação com o “Ayrton 
Senna: O Musical”.

Toda a programação será 
apresentada na avenida Ariber-
to Pereira da Cunha, nº 1.280 
(ao lado do INSS, em frente à 
FEG/Unesp).

"Ayrton Senna" chega a Guará

Fotos: Reprodução

Jovem lorenense representa 
o Brasil pela ONU no Quênia

Colaboração
Lorena

Letícia Bilard de Souza 
Pinto, filha do oftalmo-
logista André Maurício e 
da enfermeira obstetra 
Heda Cristina, viajará para 
Nairóbi, no Quênia, para a 
Cúpula do Fundo de Popu-
lação da ONU (UNFPA). A 
lorenense, que hoje mora 
em São Paulo, é estudante 
de Relações Internacionais 
na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Em 
Nairóbi, Letícia será uma 
das delegadas do Programa 
de Diplomacia Civil, que 
tem como missão engajar 
futuros líderes brasileiros 
nas agendas e temáticas 
internacionais.

A Cúpula de Nairóbi con-
siste em um evento reali-
zado conjuntamente pelos 
governos do Quênia, Dina-
marca e pelo Fundo de Po-
pulação das Nações Unidas 
para celebrar os 25 anos da 
realização da Conferência 
Internacional sobre Popu-
lação e Desenvolvimento 
(CIPD) que ocorreu em 
1994 no Cairo, Egito, e que 
contou com a elaboração 
de um programa de ação 
firmado por 179 países em 
torno do reconhecimento 
da garantia de acesso aos 

direitos reprodutivos.
A Cúpula irá reunir chefes 

de estado, ministros, parla-
mentares, formadores de opi-
nião, técnicos, organizações 
da sociedade civil, organiza-
ções de base, jovens, líderes 
empresariais e comunitários, 
organizações religiosas, lí-
deres de povos indígenas, 
instituições financeiras inter-
nacionais, pessoas com defi-
ciência, acadêmicos e muitos 
outros. Na oportunidade, 
serão promovidas reflexões 
a cerca dos direitos sexuais 
e reprodutivos das mulheres 
em todo o mundo. O evento 
ocorrerá entre os dias 12 e 
14 de novembro  próximos.

Letícia, que viajará para Nairóbi
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Maestro João Carlos Martins 
e Orquestra Bachiana 
Filarmônica se apresentam 
gratuitamente em Cruzeiro

Da redação
Cruzeiro

A Orquestra Bachiana 
Filarmônica, sob a regên-
cia do maestro João Carlos 
Martins, se apresentará no 
Sesi Cruzeiro, no próximo 
dia 14, às 20h. 

O evento é gratuito, com 
ingressos limitados que 
podem ser trocados por um 
quilo de alimento não pere-
cível no Museu Major Nova-
es e no Teatro Capitólio, de 
segunda à sexta-feira, das 
9h às 17h, ou na secretaria 

do Sesi, de segunda à sexta-
-feira, das 6h30 às 21h30 e 
sábado, das 9 às 18h.

João Carlos Martins ocupa 
um lugar ímpar no cenário 
musical brasileiro, tendo 
sido considerado um dos 
maiores intérpretes de Bach 
do século 20 pela crítica in-
ternacional, que registrou a 
obra completa para teclado.

A companhia Bachiana 
Filarmônica Sesi-SP foi a 
primeira orquestra brasileira 
a se apresentar em janeiro de 
2007 no Carnegie Hall, em 
Nova Iorque, feito repetido 
em 2008.

Fotos: Reprodução

O maestro João Carlos Martins e a Orquestra Bachiana Filarmônica


