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Projeto deve beneficiar cerca de 1,6 mil famílias do bairro com isenção sobre imposto

Cecap espera por votação do 
ITBI nesta segunda, na Câmara

A Prefeitura de Lorena pro-
tocolou um projeto na Câma-
ra solicitando a autorização 
de isentar o pagamento do 
ITBI (Imposto de Transmis-
são de Bens Imóveis) dos 
moradores do bairro Cecap. 

Cerca de 1,6 mil famílias se-
rão beneficiadas. A proposta 
deve ser votada nesta segun-
da-feira e pode tirar R$170 
mil dos cofres públicos.

Após receber a sugestão 
do cartório de imóveis e de 

vereadores, o Executivo, há 
cerca de dois meses, deu 
início ao projeto. Como 
não havia previsão no or-
çamento, primeiramente, 
foi necessário remanejar 
R$ 300 mil de outra anistia 

para destinar a esta isenção. 
A mudança na LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) foi 
aprovada no início do mês, 
possibilitando a criação da 
isenção do benefício. Segun-
do o secretário de Negócios 

Jurídicos de Lorena, Adriano 
Aurélio dos Santos, a propos-
ta prevê a isenção da primei-
ra transferência dos imóveis 
de aproximadamente 1,6 mil 
famílias.
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Pedido bloqueio 
de bens
no Legislativo
de Aparecida

O Ministério Público determi-
nou o bloqueio de bens do vere-
ador Marcelo Marcondes (PV), 
do diretor geral da Câmara de 
Aparecida, José Geraldo de 
Souza, e do assistente técnico 
legislativo, Dr. Carlos Eloi Elé-
gio Perrella, pela contratação 
de uma empresa que prestou 
serviços para o Legislativo no 
ano passado.

Câmara arquiva 
processante 
contra Anaya 
em Cachoeira

A Câmara de Cachoeira Pau-
lista engavetou o pedido para 
a abertura de uma processan-
te contra o vereador Breno 
Anaya (PSC), referente a uma 
viagem do Legislativo, paga 
com dinheiro público, a São 
Paulo, onde teria, de acordo 
com apontamento, levado sua 
mãe para fins particulares. O 
parecer foi aprovado por dois 
votos a um. Pág. 3

Pinda entrega 
nova Praça
da Bíblia
com R$225 mil

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entregou a nova 
Praça da Bíblia. O espaço 
passou por revitalização, 
com investimento de R$ 225 
mil, e emenda impositiva 
de R$127 mil, da Câmara. A 
praça conta com novo piso, 
bancos, floreiras e toda a parte 
estrutural elétrica e hidráulica 
reformada.
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A Prefeitura de Cruzeiro reinaugurou o Teatro Ca-
pitólio Jorge José Santiago, em cerimônia na última 
quinta-feira. Inaugurado em 1930 e inspirado no 
Scala de Milão, o prédio recebeu um novo sistema 
de climatização, guarda-corpo, equipamentos de 
som e luz, poltronas recuperadas, além de cortinas 
e melhorias nos dois pavimentos, contemplando os 
camarins, sala de espetáculos, palco, camarotes e 
sala de espera. De acordo com o Município, a obra 
foi concluída com recursos do MIT (Município de In-
teresse Turístico), com orçamento de R$ 374.407,31.

Cruzeiro entrega 
Capitólio renovado

Parecer da Procuradoria Geral 
pede que Ernaldo siga afastado

O prefeito afastado de 
Aparecida, Ernaldo Cesar 
Marcondes (MDB), sofreu 
mais uma derrota judicial 
esta semana. A Procuradoria 
Geral do Ministério Público 
do Estado de São Paulo emi-
tiu parecer determinando 
que ele e o ex-secretário 
de Administração do Muni-
cípio, Domingos Leo Mon-

Lorena retoma obras na Praça do 
Quartel e drenagens no Centro

Após oito meses de para-
lisação, as obras da praça 
Rosendo Pereira Leite foram 
retomadas na última semana. 
Os trabalhos de drenagem na 
região central e a finalização 
do novo sistema viário estão 
inclusos. A previsão de con-
clusão é de cinco meses.

Com um investimento de 
R$ 1,995 milhão do governo 
do Estado, será finalizada a 
revitalização da praça com a 
troca do calçamento, instala-

ção de um novo sistema de 
iluminação, bancos e lixeiras. 
Com o foco na mobilidade 
urbana e acessibilidade, o 
local contará com rampas de 
acesso e ciclofaixa. A reforma 
também contempla a moder-
nização do sistema viário na 
região central, para garantir 
a segurança, conforto de 
circulação e estacionamento 
da população, desde os pedes-
tres aos motoristas.

teiro (também afastado), 
continuem fora do cargo. 
Marcondes e Monteiro estão 
fora de suas funções desde 
junho deste ano, após sus-
peitas de irregularidades na 
licitação para contratação 
de empresa para forneci-
mento de kits escolares em 
2015.
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Aparecida extingue uso de 
charrete turística em janeiro

A Prefeitura de Aparecida 
determinou a extinção do 
serviço de charretes turísti-
cas, prática comum na cida-
de. A medida começa a valer 
no dia 1 de janeiro do ano 
que vem. Os líderes do Exe-
cutivo tentam encontrar uma 
saída para que os 38 charre-
teiros cadastrados possam 
trabalhar com o transporte 
de turistas, porém, utilizando 
outros veículos.

Pág. 7 Charrete em Aparecida; proibida
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Ubatuba tem decisão estadual 
de surf neste final de semana

A Praia Grande, em Ubatuba, 
volta a sediar uma tradicional 
competição de surf profissional. 
Com a participação de mais de 
sessenta atletas, o ‘Onbongo 
Pro Contest’ definirá o novo 
campeão paulista da modali-

dade. Também valendo três 
mil pontos para o ranking da 
Abrasp (Associação Brasileira 
de Surf Profissional), a etapa 
será realizada no período da 
manhã.
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Marcondes, investigado após contratação de empresa na Câmara O vereador Breno Anaya, livre de processante em Cachoeira Paulista

Fotos: Reprodução CMA Fotos: Arquivo Atos
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23 DE NOVEMBRO DE 20192

Roderley Miotto

Sylvinho Ballerini

Felipe César

Atos e Fatos
“A chamada Terceira Via 
é incompetência para praticar 
o capitalismo e covardia para 
aplicar o socialismo”.

Márcio Meirelles Roberto Campos

TERCEIRA VIA
É inegável que a saída do ex-pre-

sidente Lula do seu spa prisional- 
onde recebia todo mundo, aquilo não 
era propriamente uma cela, dirigiu 
uma campanha política presidencial, 
namorou, e com essas regalias não 
usou os 850 dias para planejar a sua 
volta- vai mexer com o tabuleiro 
político para 2022.

Sai do jeito que entrou. Agres-
sivo, usando palavras impróprias, 
xingando o ministro da justiça 
Sergio Moro e atingindo o seu alvo 
predileto, o presidente Bolsonaro.

Puxou cana pelos crimes que co-
meteu e os tribunais o condenaram. 

Só faltou xingar o carcereiro por 
fechar o escritório. Ficou num escri-
tório longe da cela onde se encontra 
o Cunha, José Dirceu, Palocci e os 
outros companheiros.

Por outro lado, o presidente 
Bolsonaro se liberta de sua prisão: 

o partido que o acolheu e o elegeu, 
mas que é do Bivar.

Ele quer um partido para chamar 
de seu!

Criar partido no país é mais fácil 
que vender pastel na feira.

O novo partido “Aliança para o 
Brasil” é mais uma aliança para os 
seus filhos brincarem de políticos.

A expectativa de Bolsonaro é 
fazer um partido em que domine 
os diretórios, o fundo partidário 
e os recursos financeiros que não 
são poucos, e dirija o partido como 
sendo seu patrimônio, o que não 
deixa de ser uma característica dos 
partidos e políticos brasileiros.

Ao observar as conquistas do 
atual governo - tiveram pouca par-
ticipação do presidente-, com líderes 
inexperientes e reformas complexas. 
O entendimento da gravidade da 
previdência foi entendido pela so-
ciedade e aprovada.

Se a linha política de Bolsonaro 
era ser diferente de tudo, se igualou 
com a liderança dos tradicionais 
partidos políticos brasileiros fazen-
do alianças obscuras com outros 
poderes.

A luta de Sergio Moro para ins-
titucionalizar no país meios para 
o combate à corrupção desmorona 
– não é trocadilho – quando o pre-
sidente para salvar o seu filho abre a 
porta que a oposição estava tentando 
abrir e entrega a chave ao aprendiz 
Toffoli e Gilmar Mendes.

Os instrumentos financeiros 
para caçar corruptos estão na mão 
do ministro Toffoli. E, agora, como 
fica o projeto do ministro Moro 
de segurança pública e combate a 

corrupção? Na mão de Gilmar e 
Toffoli?

Tanto o partido dos trabalhado-
res, como o “Nova aliança para o 
Brasil” terá dificuldades em manter 
o seu eleitorado e o volume de 
votos da última eleição. Bolsonaro 
incentivou novos líderes políticos 
opositores pela sua forma de fazer 
política.

Pelo lado dos trabalhadores, 
por maior que seja a cegueira po-
lítica dos companheiros, tomaram 
conhecimento através das redes o 
que foi o “Petrolão”, o desastre do 
governo Dilma (segundo o Lula uma 
burra) e a situação fiscal que o país 
se encontra. 

Pobre não aceita o ladrão!
Por outro lado, como o presiden-

te Bolsonaro, com a sua rispidez e 
falta de tato político manterá um 
partido em que publicamente afirma 
que errou no seu vice-presidente, o 

General Mourão, um homem hon-
rado. Bolsonaro é um tosco como 
afirma o ex-presidente Fernando 
Henrique. Em seu governo Bolso-
naro pediu a sua morte!

A saída é a terceira via.
Não é a terceira via da corrente 

ideológica da socialdemocracia 
que surgiu na Inglaterra nos anos 
de 1970.

A terceira via era composta 
pelo primeiro ministro Tony Blair, 
Bill Clinton e Fernando Henrique 
Cardoso.

A Terceira Via, na época, defen-
dia a necessidade de um Estado com 
interferência moderada na econo-
mia, combate à miséria, a responsa-
bilidade pela justiça e a segurança, 
saúde, educação e previdência.

No governo Fernando Henrique 
a ideia foi adotada com a consoli-
dação do PSDB, mas destruída pela 
oposição chamando-a de “herança 
maldita” e o pouco caso do próprio 
PSDB.

Agora, imaginar que a Terceira 
Via pode emergir do “centrão” é de 
uma fragilidade política de dar dó. 
Quais líderes atuais que poderiam 
encarar  um laço de união entre a 
esquerda (o que sobrou) e da direita 
(que sobreviveu) para o desenvolvi-
mento do país: João Dória (mestre 
de cerimônia); João Amoedo, ( o 
ingênuo que acha que partido se 
faz de uma sala envidraçada de um 
conglomerado financeiro); Luciano 
Hulk, (o Silvio Santos século XXI 
que distribui casa, automóvel com o 
patrocínio dos outros); Ciro Gomes 
(pelo amor de Deus).

É ver para crer!

"...o presidente Bolsonaro se liberta 
de sua prisão: o partido que 

o acolheu e o elegeu, mas que
é do Bivar. Ele quer um partido

para chamar de seu”

Bastidores da Política

Thales Gabriel

Cachoeira Paulista – A atuação 
dos vereadores da cidade parece 
mais um desafio do quanto é pos-
sível surpreender o eleitor quanto 
a falta de responsabilidade sobre o 
tempo na Casa, pago pelos mora-
dores. De escudo para o prefeito à 
falta de seriedade para investigar os 
próprios atos, não há limite para os 
parlamentares, que derrubam pro-
cessantes como quem toma água...

Pindamonhangaba – O prefeito 
Isael Domingues, que tem conseguido 
dar sequência aos projetos, como a 
reforma de espaços da região central. 
Nesta sexta-feira, a entrega da nova 
Praça da Bíblia, com investimento de 
R$ 225 mil. A Prefeitura ainda rece-
beu comerciantes para debater outras 
melhorias no local e como ficará a 
adminsitração dos serviços no centro 
comercial e de entretenimento.. 

Tiro ao alvo
Antecedendo a disputa eleitoral 

das ruas, a dos espaços municipais de 
Cruzeiro pega fogo com 'um punha-
do' de agregados da administração 
de Thales Gabriel medindo forças 

para indicação 
à vaga de vice. 
A começar pela 
chefia de gabi-
nete, com desta-
que para Silvinho 
Rocha, ao setor 
de obras, com 
Kleber Silveira, 
aos secretários 

Rodolfo Scamilla e José Rogério e, 
estendendo ao Legislativo, Charles 
Fernandes e Mário Notharangelli. 
Disseram que o pega-pega para vice 
foca também Manoel Amorim e um 
'líder partidário' (mantido em segre-
do), que poderá agregar estrutura e 
votos ao palanque de Thales, para 
suprir a possível falta dos eleitores 
do Dr. Davi em 2020. Façam suas 
apostas...

Leitura geral
Em ritmo de eleições, numa 

passadinha pela Praça de Lorena é 
possível ouvir as mesmas indagações 
das pré-campanhas passadas com 
novos persona-
gens – com raras 
exceções – como 
as preocupações 
de uma parcela 
de leitores em 
torno da futura 
candidatura de 
Sylvinho Balle-
rini. Por exem-
plo, "os bandidos vão estar em seu 
palanque?; os obesos serão os coor-
denadores?; quem será seu vice, o 
Tão ou o Maurinho?; dessa vez ele 
vai escolher um bom vice?" Já com 
relação a outros nomes, 'um deles', 
quando mencionado, o povo não 
sabe se ri ou se chora! De um modo 
geral, todos aguardam as pesquisas 
para saber entre Major Lescura, Re-
nato Marton e outros que precisam 
se firmar na opinião pública como 
postulantes ao Executivo – para 
reduzir o número de indecisos, que 
hoje chega próximo a 50%.

Dispersão
O mercado político de Guara-

tinguetá espera avançar às fases de 
pre-campanha – quando os críticos 
de todas as tendências, hoje con-

centrados con-
tra o prefeito, 
se dispersarem 
para cuidarem 
de seus respec-
tivos candida-
tos – para sentir 
a migração dos 
votos flutuantes 
e tentar prever 

quem poderá sobreviver nas urnas 
de 2020. Por hora, Marcus Soliva, 
Junior Filippo e Argus Ranieri são 
os mais comentados, com exceção 
dos eventuais vices como Celão, 
Marcelo Meirelles, Regis Yasumura 
e ultimamente Arilson Pereira...

Sopa de letrinhas
Visando apoio partidário, talvez 

para uma candidatura a prefeito 
ou uma indicação a vice (de Isael 
ou Vito Ardito), 
comenta-se que o 
vereador Roder-
ley Miotto já está 
de malas prontas 
para juntar-se ao 
diretor do Senai 
de Pinda, Paulo 
Torino, no PSD 
do deputado Mar-
co Bertaiolli. Claro que sua eventual 
despedida de Miotto do PSDB deve-
rá ocorrer na janela eleitoral (período 
que os parlamentares podem mudar 

de partido sem o prejuízo da perda do 
mandato), mas nada impede de agitar 
as novas articulações para a tempora-
da de caça aos votos, provavelmente 
a distância do tucano Rafael Goffi... 

Paredão
Corre na boca pequena de Pinda 

que tem ‘gente de cacife alto’ na polí-
tica local buscando barrar a construção 
da Rodoviária de 
Moreira Cesar. 
De acordo com 
os falatórios, a 
ideia é tentar neu-
tralizar o fortale-
cimento eleitoral 
de Isael Domin-
gues com a popu-
lação do Distrito. 
Ah! Disseram ainda que ‘aquele pau 
mandado’ que vem tumultuando o 
Ministério Público com denúncias 
em cima de denúncias, tem ordem 
expre$$a de aterrorizar o plantão do 
prefeito, e se possível, impedir sua 
candidatura à reeleição.

Perguntar não ofende
Quais os oitos ‘pecados capitais’ 

que o comando da Câmara de Lorena 
vem praticando desde o início desta 
Legislatura, e que pode até render 
penalidade máxima na Justiça a pelo 
menos três dos atuais vereadores???

Intelectualidade & pizza
Será que alguém já deu um toque 

para aquele grupo político de Lorena 
– que vem se reunindo periodica-
mente em pizzarias da cidade – que 
eles correm o risco de terminar o 
período eleitoral obesos, e pior, sem 
ganhar a eleição?

Perde aqui, ganha lá
A festa do prefeiturável Emerson 

Tanaka com a conquista do MDB de 
Potim nem bem terminou, e a turma 
do Mateusão começou uma outra. 
Ventos dos corredores da Prefeitura 
deram conta, essa semana, que o 
DEM já está confirmado no palan-
que de Erica Soler, para fortalecer 
sua disputa pela reeleição. Disseram 
também que a cúpula estadual do 
PSDB estuda a possibilidade de um 
despejo coletivo no diretório local, 
a fim de liberar espaço no ‘carro 
alegórico’ para prefeita desfilar na 
passarela eleitoral. Perguntem ao 
Vinholli...

Farra com dinheiro público
Tem gente querendo saber com-

provadamente qual o interesse pú-
blico que motivou os vereadores 
Samuel da Renovação Carismática 
e Cleber Maravilha a fazerem um 

tour parlamentar 
esta semana em 
Brasília. Pelo 
tom crítico dos 
eleitores, justi-
ficar que foram 
levar ofícios de 
pedidos de ver-
bas aos deputa-
dos, não cola, 

porque existe correios e internet. Se 
confirmar a suspeita de que foram 
apenas por questões partidárias, ou 
seja, tentar assinar a lista de apoio a 
criação do novo partido do presiden-
te, a situação vai se agravar, porque 
não faltará quem denuncie a farra 
com o dinheiro público à Promotora 
de Justiça...

Aviso aos navegantes
É voz corrente entre os bem in-

formados de Lorena que na hipótese 
de polarização entre as duas candida-
turas – mais expressivas da próxima 
temporada – ao Executivo, em ambas 
situações, a figura do vice-prefeito 
deverá fazer toda diferença. Portanto, 
não será com nenhum dos “Inhos” 
disponíveis na política local que o 
candidato vai ganhar a eleição. Como 

diria o ‘falecido’: “vai ter de traba-
lhar muito, para perder de pouco...”

Olha quem chegou...
...de repente! Teve de tudo na 

festa de inauguração do segundo 
forno da AGC Vidros do Brasil, 
no mesmo local onde já funciona 
a indústria, em Guaratinguetá, esta 
semana; personalidades do setor in-
dustrial, governo e políticos; home-
nagens, agradecimentos, apresenta-
ções culturais e visita ao novo espaço 
produtivo, além de almoço à altura 
dos convidados; mas o surpreendente 
– pelo menos para o estafe do pre-
feito Marcus Soliva – foi a presença 
de um ‘prefeiturável concorrente’, 
que segundo a torcida organizada, 
nem na lista de convidados constava. 
Adivinha... fez pose pra foto na hora 
de descerrar a faixa inaugural...

Que ‘rei’ sou eu!!!
Já chegou pela orla das praias de 

Ubatuba que tem gente do primeiro 
escalão do governo de Décio Sato 

(PSD) se achan-
do o próprio pre-
feito. Pelo que se 
ouve nas rodas 
políticas e dos 
empresários que 
negociam com 
a Prefeitura, os 
c o m e n t á r i o s 
vem da própria 

administração. Disseram que dias 
atrás chegaram a perguntar da exis-
tência de algum decreto, instituindo 
a função de ‘prefeito adjunto’. Dur-
mam com este barulho...

Fechando os olhos
Ganhou quem apostou em ‘pizza 

tamanho família’ com o resultado 
da Comissão Processante de Inqué-
rito – CPI contra o vereador Breno 
Anaya (PSC), em Cachoeira. O que 
muitos não esperavam era a rapidez 
do arquivamento em substituição 
a investigação de uso do dinheiro 
público para viajem a São Paulo para 
fins particulares. Anaya foi salvo pe-
los colegas sob protesto e indignação 
dos eleitores nas redes sociais e es-
quinas da cidade, que constataram o 
Legislativo ‘fechando os olhos’ para 
mais uma afronta, a exemplo da CEI 
contra o prefeito Edson Mota (PL), 
acusado de fraudar contratação que 
custará mais de R$ 33 milhões dos 
cofres municipais...

Gestão com equilíbrio
A Câmara de Pinda deverá arbitrar 

sobre sua nova realidade do duodéci-
mo para 2020, com redução de 23% 
do valor atual. A medida, pioneira 
no Estado, e que pode tornar-se refe-
rência a muitos municípios, parte de 

um entendimento 
do prefeito Isael 
Domingues e do 
presidente Felipe 
César. Dos atuais 
R$ 18,6 milhões, 
o Legislativo 
deverá receber 
durante 2020, 
segundo previ-

são orçamentária, cerca de R$14,2 
milhões, o suficiente para cobrir com 
folga os custos da Casa de Leis. O 
fato, inédito, já recebe elogios de boa 
parcela da sociedade que acompa-
nha as atividades políticas dos dois 
poderes – Legislativo e Executivo, 
não teve a mesma resposta entre os 
parlamentares. Apesar de na tribuna 
demonstrar compreensão, já que nos 
últimos anos a Câmara devolveu mais 
da metade do que recebeu, parte dos 
vereadores não esconderam “nos 
bastidores” suas frustrações.

Lembrete
Faltam 315 dias para as elei-

ções, 44 semanas – 402 para a nova 
posse!!!

Marcelo Meirelles

Isael Domingues

Samuel da Bala

Delcio Sato
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Projeto que deve beneficiar cerca de 1,6 mil famílias do bairro com 
isenção de imposto, atendendo pedido de quase quarenta anos no bairro

ITBI para o Cecap aguarda votação 
nesta segunda na Câmara de Lorena

Vereador se livra de processo de 
cassação por viagem a São Paulo, 
menos de um mês após votação 
favorável a Guilherme Marcondes

Câmara de Cachoeira 
arquiva processante 
contra Breno Anaya

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira 
Paulista engavetou o pe-
dido para a abertura de 
uma processante contra 
o vereador Breno Anaya 
(PSC), referente a uma via-
gem do Legislativo, paga 
com dinheiro público, a 
São Paulo onde teria, de 
acordo com apontamento, 
levado sua mãe para fins 
particulares.

O parecer, que pediu o 
arquivamento, foi apro-
vado por dois votos a um, 
sendo Carlinhos da Saúde 
(PSD) e Agenor do Todico 
(PSDB) votando favorá-
veis e Thales Satim (PSC) 
contrário. No plenário, vo-
taram contrário ao arqui-
vamento Satim, Rodolpho 
Veterinário (Rede) e Tião 
do Marly (PL).

A CPI (Comissão Pro-
cessante de Inquérito) foi 
solicitada pelo vereador à 
época Guilherme Marcon-
des (PSD), que também 
respondeu a uma CPI, tam-
bém arquivada na Câmara, 
no último dia 31. Ele foi 
acusado de falsificar re-
querimento de viagem no 
período que foi presidente 
da Câmara, em 2016, com 
intuito político e para fins 
eleitorais.

No dia 22 de outubro, 
Anaya foi à tribuna, quan-
do se defendeu, frisando 
que falsificaram sua assi-
natura e que não estava 
ciente que a viagem seria 
paga com dinheiro público, 
mas confirmando que as-
sinou um cheque no valor 
de R$ 910, que estava no 
nome de um motorista da 
Câmara. “O cheque que eu 
assinei de fato estava no 
nome do César (motorista), 

poderia ter sido adiantamen-
to de 13º, e se era adianta-
mento de viagem, porque o 
cheque está com a data do 
dia 28 de julho e não dia 25 
ou 26. Então foi canalhice”, 
acusou.

O vereador contou que 
foram feitos dois empenhos, 
e os dois estão com a mes-
ma assinatura. “Se fizer um 
exame grafotécnico (análise 
científica da letra de um 
indivíduo a fim de apontar 
a veracidade do documento), 
vai ver que a mesma pessoa 
que fez um empenho, fez 
outro”, afirmou Anaya.

Marcondes também ga-
rantiu que sua assinatura foi 
falsificada. “Na viagem que 
fui para São Paulo, não cons-
ta a minha assinatura como 
presidente, aquela letra não 
é minha. O vereador (Anaya) 
e a dona Mariza disseram 
que eu falsifiquei o docu-
mento, eu já mandei para 
uma perícia técnica verificar 
a validade disso. O cheque 
da viagem foi assinado por 
mim e pelo vereador Breno”.

Ação barra R$ 163 mil; denúncia de Dudu cita Marcelo Marcondes, José Geraldo de Souza e Dr. Perrella

MP bloqueia bens da Câmara de Aparecida 
e foca prestação de serviços de terceirizada

Leandro Oliveira
Aparecida

O Ministério Público deter-
minou o bloqueio de bens do 
vereador Marcelo Marcon-
des (PV), do diretor geral da 
Câmara de Aparecida, José 
Geraldo de Souza, e do assis-
tente técnico legislativo da 
Casa, Dr. Carlos Eloi Elégio 
Perrella, pela contratação de 
uma empresa que prestou 
serviços para o Legislativo 
no ano passado. A determi-
nação vai de encontro com 
a denúncia feita à época 
pelo vereador José Reis, o 
Dudu (PR), destacando que 
o serviço já contava com 
departamento responsável 
pela demanda.

De acordo com informa-
ções preliminares, o blo-
queio de recursos financei-
ros na Casa era superior a 
R$ 80 mil. Além do congela-
mento das contas, foram blo-
queados os veículos pessoais 
de cada um dos citados. Hou-
ve bloqueio ainda de R$ 54 
mil da Câmara de Aparecida. 
A Casa ainda teve toda sua 
frota de veículos impedida 
de circular.

A ação civil pública movi-
da pelo Ministério Público 

indica ainda os sócios da 
empresa Centro de Estudos 
de Direito Público, Sidnei 
Alcântara e Luiz Gustavo 
Cordeiro Gomes. A empresa 
prestaria serviços de consul-
toria em matéria de direito 
público, especialmente na 
área legislativa, recursos 
humanos e contratos admi-
nistrativos. Somando todos 
os envolvidos, o valor de 
bens bloqueados ultrapassa 
os R$ 163 mil.

Marcelo Marcondes era 
presidente da Câmara à épo-
ca e por isso responde sobre 
o caso. Ele confirmou que já 
apresentou defesa e aguarda 
desfecho para responder 
com mais clareza sobre a 
ação do MP. “Recebemos a 
intimação, já encaminhamos 
aos nossos advogados para 
que verifiquem a linha a ser 
adotada na defesa. Temos 
a tranquilidade, confiamos 
na justiça de que não hou-
ve nada de errado, foi feito 
tudo no estrito rigor da lei”, 
concluiu.

Diretor geral da Casa, José 
Geraldo de Souza estranhou 
ter sido incluído no proces-
so. “Eu achei estranho, pois 
fui incluído no pólo passivo 
posteriormente a instalação 
da ação civil pública. Mas 

estou tranqüilo com relação 
a isso, fui colocado na ação 
como presidente da Comis-
são de Licitação à época. 
Estou sossegado, pois todos 
os nossos atos são pautados 

Marcelo Marcondes, um dos investigados que tiveram os bens bloqueados; frota da Casa está impedida
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com tranquilidade e dentro 
da lei”, afirmou.

O diretor teve R$ 10 mil 
bloqueados de sua conta, 
além de três veículos pesso-
ais. Ele confirmou que toda a 

frota de veículos da Câmara 
de Aparecida também está 
inoperante e, da Casa, foram 
bloqueados R$ 54 mil.

Assistente técnico legis-
lativo, Dr. Perrella não foi 

encontrado para responder 
sobre a ação do Ministério 
Público.

Denúncia – O MP tomou 
à frente do caso após o 
vereador Dudu denunciar 
a contratação da empresa. 
“A empresa foi contratada 
e no meu modo de ver, irre-
gular. Se nós já tínhamos um 
contratado e depois contra-
tamos uma outra empresa 
para prestar o mesmo tipo 
de serviço, eu achei injus-
to, era prejuízo aos cofres 
públicos e pagadores de 
impostos. Questionei e enca-
minhei ao MP e ao Tribunal 
de Contas”, esclareceu ao 
Jornal Atos.

Segundo Dudu, foram pa-
gos à época em torno de 
R$60 mil para a prestadora 
de serviços, durante um pe-
ríodo de aproximadamente 
seis meses. O Ministério 
Público, por nota, informou 
que não pode dar mais deta-
lhes da ação, que corre sob 
segredo de justiça.

Desdobramentos – Os 
advogados de Dr. Perrella, 
Marcelo Marcondes e José 
Geraldo de Souza apresen-
taram defesa através de um 
agravo de instrumento nesta 
semana para tentar desblo-
quear os bens dos citados.

Rafaela Lourenço
Lorena 

A Prefeitura de Lorena pro-
tocolou um projeto na Câma-
ra solicitando a autorização 
para isentar o pagamento 
do ITBI (Imposto de Trans-
missão de Bens Imóveis) dos 
moradores do bairro Cecap. 
Cerca de 1,6 mil famílias se-
rão beneficiadas. A proposta 
deve ser votada nesta segun-
da-feira e pode tirar R$170 
mil dos cofres públicos.

Após receber a sugestão 
do cartório de imóveis e de 
vereadores, o Executivo, 
há cerca de dois meses deu 
início ao projeto. Como não 
havia previsão no orçamento, 
primeiramente, foi necessá-
rio remanejar R$ 300 mil de 
outra anistia pra destinar a 
esta isenção. A mudança na 
LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias) foi aprovada no 
início do mês possibilitando 
a criação da isenção do be-
nefício.

Segundo o secretário de 
Negócios Jurídicos de Lo-
rena, Adriano Aurélio dos 
Santos, a proposta prevê a 
isenção da primeira trans-
ferência dos imóveis de 
aproximadamente 1,6 mil 
famílias, e que a CDHU (Com-

panhia de Desenvolvimento 
e Habitação Urbana) passará 
as escrituras apenas para os 
imóveis quitados. “Os valores 
vão ser determinados pela 
própria CDHU quando for 
passar as casas, mas calcula-
mos em torno R$170 mil de 
isenção de ITBI que o muni-
cípio vai deixar de recolher. 
Colocamos R$300 mil para 
evitar alguma surpresa de 
valor a mais”, explicou.

O bairro, que segundo o 
vereador Wandinho (PSDB), 

um dos parlamentares a 
frente da causa, existe há 
aproximadamente 38 anos, 
tem apenas 5% dos mora-
dores que conseguiu retirar 
sua escritura. “Estamos nesse 
programa no mínimo há vin-
te anos pedindo a retirada 
das escrituras do pessoal do 
bairro. O que o povo mais 
anseia na Cecap é a escritu-
ra, e acredito que não tenha 
nenhum voto contrário (na 
sessão). Triste daquele que 
sair do plenário ou deixar 

de votar uma situação como 
esta”, salientou.

Santos destacou que segun-
do informações do cartório, 
não haverá despesas também 
no registro das escrituras. Já 
esta parte será tratada dire-
tamente com a CDHU e não 
com a Prefeitura.

O projeto foi protocolado 
na Câmara na última semana, 
e deve entrar em regime de 
urgência nesta sessão. “Pode 
ser que entre agora segunda, 
depende dos vereadores”.

Conjunto habitacional no Cecap; projeto na Câmara pode atender famílias, que aguardam documentação
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Breno Anaya, livre de processo

Fotos: Arquivo Atos
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Com investimento estadual de quase R$ 2 milhões, Prefeitura prevê entrega em até cinco meses

Prefeitura de Lorena retoma obras na 
Praça do Quartel e drenagens no Centro

Rafaela Lourenço
Lorena

Após oito meses de para-
lisação, as obras da praça 
Rosendo Pereira Leite foram 
retomadas na última semana. 
Os trabalhos de drenagem na 
região central e a finalização 
do novo sistema viário estão 
inclusos. A previsão de con-
clusão é de cinco meses.

Com um investimento de 
R$ 1,995 milhão do governo 
do Estado, será finalizada a 
revitalização da praça com 
a troca do calçamento, insta-
lação de um novo sistema de 
iluminação, bancos e lixeiras. 
Com o foco na mobilidade 
urbana e acessibilidade, o 
local contará com rampas de 
acesso e ciclofaixa. 

A reforma também contem-
pla a modernização do siste-
ma viário na região central, 
para garantir a segurança, 
conforto de circulação e es-
tacionamento da população, 
desde os pedestres aos mo-
toristas.

De acordo com a Prefeitura, 
além de 18.819 m² de reca-
peamento asfáltico das vias 

centrais, serão realizados 
serviços na rede de drena-
gem com 441 m de extensão, 
abordando trechos das ruas 
Dom Bosco, Marechal Mallet, 
avenida Capitão Messias Ri-
beiro até o ribeirão Taboão. A 
ação tem o objetivo de sanar 
os problemas de alagamen-
tos e inundações na região, 
principalmente próximo ao 
Pronto Socorro Municipal, 
Santa Casa de Misericórdia de 
Lorena e AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades), 
área prioritária para o pre-
feito Fábio Marcondes (sem 
partido).

A vencedora do processo 
licitatório e responsável pelas 
obras é a Luquip Terraplana-
gem, que terá cinco meses 
para concluí-las.

Atraso – Em abril, a Pre-
feitura emitiu uma nota de 
esclarecimento sobre a para-
lisação das obras. Segundo o 
documento, a empresa con-
tratada à época não cumpriu 
o cronograma pré-estabeleci-
do no convênio mantido entre 
Estado e Município. “Consta 
no edital da licitação e no con-
trato firmado entre as par-
tes, datado de 19/09/2018, 

que o contrato teria uma 
vigência de seis meses e um 
prazo de execução da obra 
de três meses, contado após 
a expedição da ordem de 
serviço (21/09/2018). No 
entanto, conforme relatado 
pela secretaria de Obras e 
Planejamento Urbano, que 
exercia o poder de fiscaliza-
ção do contrato, verificou-se 
que mesmo havendo poucas 
intercorrências como chuvas 
e questões ambientais, a 
empresa teve desempenho 
muito abaixo do esperado, 
pois concluiu somente 22,8% 
do total da obra, enquanto 
deveria ter executado 100%” 
(trecho da nota).

O contrato foi encerrado em 
abril, e aberta uma nova lici-
tação para dar continuidade 
aos trabalhos.

Pré-sal – Entre as melho-
rias inclusas no projeto do 
Executivo, que tentou a au-
torização da Câmara para 
firmar o empréstimo junto 
à Caixa Econômica Federal 
de R$ 10 milhões, estavam 
as drenagens de vias no Vila 
Passos, da avenida Papa João 
23, da rua Pedro Américo, 
no Aterrado, parte do bairro 

A praça Rosendo Pereira Leite, que passa por reforma com investimento de R$ 1,995 milhão do Estado
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Nova Lorena, Vila Nunes e 
pavimentação em bloquetes 
e drenagem na “Comunidade 
Pé Preto”.

A expectativa de Mar-
condes é utilizar parte dos 
R$2,026 milhões que devem 
chegar ao Município através 
dos royalties do pré-sal para 

concluí-las.
Segundo o chefe do Executi-

vo, em setembro, a cidade teve 
uma queda de arrecadação de 
mais de R$ 4 milhões entre o 
Fundeb (Fundo Social de De-
senvolvimento da Educação) e 
recursos federais e estaduais. 
“Me gerou um déficit maior. 

Espero que a arrecadação 
se normalize e eu cumpra 
o orçamento, que aí sim o 
dinheiro vai sobrar para fa-
zermos o investimento. Vou 
trabalhar nesse dinheiro para 
fazer aquelas obras que faria 
com o financiamento dos 
R$10 milhões”.

Com R$ 225 mil, Pinda entrega nova Praça da Bíblia
Espaço tem debate para uso e novas propostas de novo uso entre comerciantes e poder público

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entregou nesta sex-
ta-feira a nova Praça da Bíblia. 
O espaço passou por revita-
lização, com investimento de 
R$225 mil, e emenda imposi-
tiva de R$127 mil, da Câmara. 

Conhecido espaço gastronô-
mico da cidade, a praça conta 
agora com novo piso, bancos, 
floreiras, além de toda a parte 
estrutural elétrica e hidráulica 
reformada.

A obra neste espaço faz parte 
do projeto da administração 
municipal para revitalização 
de locais da cidade, como as 
praças Sete de Setembro e 
Monsenhor Marcondes, a Feira 

Livre do Mercado Municipal e 
rua dos Andradas, com foco 
na acessibilidade e adequação 
para atrair visitantes e turistas.

Com a finalização da obra, 
comerciantes que atuam no 
local debatem com a Prefeitura 
as próximas ações para a Praça 
da Bíblia. Em encontro com o 
prefeito Isael Domingues (PL), 
o vice-prefeito Ricardo Piorino 
(PL), secretários e a vereadora 
Gislene Cardoso (DEM), os 
empresários discutiram o 
projeto que contemplará na 

segunda fase a padronização 
das barracas com implantação 
de container e banheiro indivi-
dualizado.

A proposta é transformar os 
15 pontos comerciais em espa-
ços padronizados, com tama-
nho 6m x 2,5m, com banheiro 
individualizado administrado 
pelos próprios comerciantes. A 
utilização de containers busca 
o baixo investimento, diversi-
dade, economia de material e 
sustentabilidade.

Além das melhorias, como 

a energização individual que 
cada ponto terá, o encontro 
abordou também a realização 
de uma programação de Natal 
no espaço, e ainda a implanta-
ção de internet gratuita Wifi.

Comemoração – A entrega 
do espaço contou com shows 
gratuitos que começaram na 
sexta-feira e seguem neste final 
de semana. No sábado, haverá 
shows com a Igreja da Cidade, 
Equipe de Adoração e Eleve, 
Bola de Neve e Petra, a partir 
das 19h.

No domingo será realizado 
show musical com a Banda 
Análise, um tributo ao Legião 
Urbana, às 20h. A praça conta, 
até domingo, com feira de arte-
sanato Arte Encanto.

Praça da Bíblia, no Centro de Pinda; reforma tem R$ 225 mil investidos

Fotos: Reprodução PMP
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Com menos recursos para trabalho na Câmara, 
Pinda apresenta orçamento para próximo ano
Prefeitura projeta arrecadação de R$ 538 milhões; Legislativo terá duodécimo 23% inferior

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Durante audiência pública, 
na última semana, na Câmara 
de Pindamonhangaba, re-
presentantes da Prefeitura 
apresentaram a LOA (Lei Or-
çamentária Anual) que esti-
pula que o Município contará 
em 2020 com um orçamento 
6% superior ao atual. Além 
de aumentos expressivos em 
investimentos nas secretarias 
de Habitação e Finanças, o 
documento estabelece uma 
redução nos recursos dispo-
nibilizados à Câmara.  

Realizada no último dia 11, 
a audiência serviu para os 
parlamentares conhecerem 
os detalhes da LOA, elaborada 
pela gestão do prefeito Isael 
Domingues (PL), que aponta 
a expectativa de arrecadação, 
prioridades de investimentos 
e relação de gastos previstos 
para 2020.

De acordo com a Prefeitura, 
a expectativa é que Pinda 
conte no próximo ano com 
um orçamento de R$ 538 
milhões. O valor é R$ 31 mi-
lhões maior que o de 2019, 
que foi de R$ 507 milhões.

Assim como em 2019, as 
secretarias de Saúde e Educa-
ção receberão as maiores “fa-
tias” dos recursos municipais 

em 2020. Enquanto a primei-
ra contará com um orçamen-
to de R$153,974 milhões 
a outra terá R$127,159 
milhões.

As pastas de Habitação e 
Finanças sofrerão a maior 
variação no comparativo 
entre as LOA’s de 2019 e 
2020. A primeira terá um 
aumento de 82%, saltando 
de R$ 2,473 milhões para 
R$ 4,512 milhões. Segundo 
o Executivo, isto ocorrerá 
devido um convênio para 
futuras obras de melhorias 
no residencial Bem Viver, no 
bairro Araretama. 

A Secretaria de Finanças, 
contabilizará um acrésci-
mo de 71%, passando de 
R$ 12,148 milhões para 
R$ 20,758 milhões. “Esta 
mudança na pasta ocorrerá 
porque, além de aumentar-
mos nossa reserva de contin-
gência, teremos um impacto 
maior devido ao pagamento 
de precatórios. Em relação a 
previsão de crescimento do 
orçamento em 6%, acredita-
mos que Pinda arrecadará 
mais devido as nossas ações 
de combate a inadimplên-
cia de tributos municipais”, 
explicou o secretário de Fi-
nanças e Orçamento, Cláudio 
Fonseca.

A expectativa municipal é 

que o projeto da LOA seja vo-
tado pela Câmara na primeira 
semana de dezembro.

O representante do Exe-
cutivo explicou que a LOA 
estabelece uma redução de 
23% nos recursos destinados 
à Câmara, caindo de R$ 18,6 
milhões para R$ 14,280 
milhões. Segundo Fonseca, 
a medida foi apoiada pelo 
Legislativo, que nos últimos 
dois anos tem adotado ações 
de economicidade, contri-
buindo para a devolução 
de consideráveis recursos 
de duodécimos aos cofres 
municipais.

Em agosto, o presidente da 
Câmara, Felipe César (PV), 
devolveu a Isael um cheque 
de R$ 4 milhões referente à 
economia no primeiro semes-
tre. O montante representa 
quase a metade do orçamento 
da Casa no período.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento do presidente da 
Câmara, Felipe César, sobre a 
redução do duodécimo, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Rotina – Presidida à época 
pelo então presidente Carlos 
de Moura, o Magrão (PL), o 
Legislativo entregou em 22 
de dezembro de 2017 um 

cheque de pouco mais de 
R$8,875 milhões. O valor cor-
respondia a 53% do orçamen-
to disponível, que era R$ 16,8 
milhões. Em 21 de dezembro 
de 2018, Magrão devolveu a 
Isael pouco mais de R$ 8,767 
milhões, que representava 

O ex-presidente Magrão e Isael; Câmara deve ter menor montante
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Região tem 
quarto mês de 
saldo positivo 
no emprego

Parecer da Procuradoria Geral pede 
que Ernaldo Marcondes siga afastado
Posicionamento do MP é último passo para julgamento que se arrasta desde junho

Rafael Rodrigues
Aparecida

O prefeito afastado de 
Aparecida, Ernaldo Cesar 
Marcondes (MDB), sofreu 
mais uma derrota judicial 
esta semana. A Procuradoria 
Geral do Ministério Público 
do Estado de São Paulo emi-
tiu parecer determinando 
que ele e o ex-secretário de 
Administração do Município, 
Domingos Leo Monteiro 
(também afastado), conti-
nuem fora do cargo. 

Marcondes e Monteiro 
estão fora de suas funções 
desde junho deste ano, após 
suspeitas de irregularidades 
na licitação para contrata-
ção de empresa para forne-
cimento de kits escolares 
em 2015.

O parecer era o instru-

mento que faltava para que 
houvesse julgamento do 
caso no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. A 
análise estava marcada para 
o último dia 15 de outubro, 
mas como não havia mani-
festação da Procuradoria 
Geral do Estado, foi adiado.

No documento, a PGE afir-
ma que “justifica-se o afas-
tamento como determinado 
em primeiro grau, dada à 
gravidade dos fatos impu-
tados e os cargos ocupados 
pelos agravantes”.

Com esse parecer, as par-
tes envolvidas esperam a 
marcação de uma nova data 
para julgamento da ação 
em segunda instância. Além 
de pedir a manutenção do 
afastamento, o documento 
expedido pelo Ministério 
Público também pede que 
seja mantido o bloqueio de 

bens dos dois acusados. 
Caso – A suspeita que 

paira sobre Ernaldo Cesar 
Marcondes e Domingos Leo 
Monteiro é que eles tenham 
cometido fraude na compra 
de mais de 12 mil kits esco-
lares em 2015, ocasião em 
que Marcondes foi prefeito 
em exercício, por conta do 
afastamento do então chefe 
do Executivo, Márcio Siquei-
ra (PSDB).

À época, a promotora Pa-
loma Sanguiné Guimarães 
acusou que o processo para 
contratação de fornecedor 
dos kits escolares, feita na 
modalidade convite, estava 
direcionada desde o princí-
pio para a contratação de 
uma determinada empresa. 
O processo também acusa 
ambos de superfaturamen-
to no valor da compra e o 
número de kits comprados. Afastado, Ernaldo Marcondes teve outra derrota na Procuradoria Geral

Fotos: Arquivo Atos

50,4% do duodécimo.
À época, o alto valor foi 

questionado por internautas 
nas redes sociais, que chega-
ram a afirmar que a expres-
siva devolução evidenciava 
que a Câmara não necessita 
receber duodécimos altos.

Da Redação
Região

O Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados) do Ministério da Eco-
nomia divulgou a geração de 
postos de trabalho na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
com saldo positivo pelo quar-
to mês consecutivo. A região 
abriu 1.095 postos de trabalho 
em outubro.

É o melhor resultado para o 
mesmo mês dos últimos dois 
anos. Em 2019, a região abriu 
979 empregos em outubro. 
Antes, em 2017, foram 2.072 
novas vagas.

Entre as cidades que tiveram 
saldo de destaque no mês es-
tão Ubatuba (180), Aparecida 
(139), Lorena (97), Pindamo-
nhangaba (88), Cruzeiro (43), 
Queluz (19) e Caraguatatuba 
(19). 

A última vez que o Vale 
teve saldo positivo por quatro 
meses consecutivos foi entre 
agosto e novembro de 2018. O 
resultado mantém o ano com 
seis meses gerando empregos 
e quatro com mais demissões. 
O saldo acumulado de janeiro 
a outubro é de 6.110 postos 
de trabalho, o melhor para o 
mesmo período desde 2013, 
quando a região criou 8.082 
novos empregos nos dez me-
ses do ano.

Agosto lidera o ranking da 
abertura de vagas na região 
(2.085), seguido de setembro 
(1.742), fevereiro (1.363), 
outubro (1.095), abril (1.049) 
e julho (830). Os cortes ocor-
reram em março (-1.138), 
janeiro (-663), maio (-147) e 
junho (-106).

No ano passado, a economia 
da RMVale abriu 979 novas 
vagas em outubro e 4.017 
no acumulado do ano, entre 
janeiro e outubro.

Após o segundo lugar em 
setembro, Taubaté assumiu 
a ponta do ranking da região 
com 386 empregos gerados 
em outubro. São José dos Cam-
pos lidera o ranking do ano, 
com 1.541 novos empregos, 
mas caiu para o último lugar 
entre as 39 cidades do Vale na 
lista de outubro, com o corte 
de 72 vagas no mercado de 
trabalho.

Ubatuba foi a segunda cida-
de que mais gerou empregos 
em outubro, com 188 vagas, 
seguida de São Sebastião 
(142), Aparecida (136) e Pin-
damonhangaba (126).

No acumulado do ano, Pinda 
aparece logo após de São José, 
com 1.174 empregos, seguida 
de Taubaté (964), Guaratin-
guetá (601) e Caçapava (555).
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Parceria entre poder público e privado é 
fundamental no setor de saneamento básico
População é beneficiada com o modelo de negócio em parceria com a iniciativa privada

Da Redação
Guaratinguetá

 Em qualquer país do mun-
do, todo serviço de infraes-
trutura básica deve suprir a 
demanda de sua população, 
pois trata-se de serviços 
indispensáveis sem os quais 
não é possível ter o mínimo 
de qualidade de vida. Além 
disso, essa ausência afe-
ta outros seguimentos da 
sociedade como a saúde, 
a educação, a economia e, 
inclusive, a qualidade do 
meio ambiente. Os setores de 
energia, meio de transporte, 
comunicação e saneamento 
básico são alguns exemplos 
desses serviços.

O grande desafio que as 
instituições governamentais 
enfrentam, principalmente 
em países pobres ou emer-
gentes, é o de disponibilizar 
serviços básicos de quali-
dade e de forma universal 
utilizando apenas recursos 

próprios. É nesse sentido que 
as parcerias entre o poder 
público e o setor privado 
tornam-se tão importantes. 
Um exemplo disso é a Par-
ceria Público-Privada, que a 
Guaratinguetá Saneamento 
mantém com a SAEG, na 
qual fica responsável pelos 
serviços de esgotamento sa-
nitário do município.  “Quan-
do se trata de serviços tão 
essenciais, é fundamental 
que o poder público em suas 
diferentes esferas de atua-
ção, seja federal, estadual e 
municipal, esteja disposto 
a buscar novas estratégias 
e parcerias para atender a 
demanda da população. A 
iniciativa privada já provou 
que é uma alternativa viável 
e espera que sua contribuição 
seja cada vez mais valoriza-
da”, destacou Indiara Guasti, 
gerente da Guaratinguetá 
Saneamento

O cenário do saneamento 
básico no Brasil demonstra 

uma certa fragilidade, fican-
do evidente a necessidade 
da participação do setor 
privado, já que cerca de 
40% da população não tem 
serviço de coleta de esgoto e 
mais de 50% desse efluente 
não é tratado no país. Há 
ainda, de acordo com dados 
do Instituto Trata Brasil, 
35 milhões de brasileiros 
sem acesso à água tratada e 
também ineficiência quanto 
à coleta e tratamento do 
lixo. Outro grave problema é 
que há anos o investimento 
em saneamento está muito 
abaixo do planejado pelo 
Plansab – Planejamento de 
Saneamento Básico – que 
estabeleceu, em 2013, como 
meta, a universalização dos 
serviços de saneamento para 
o ano de 2033. Lamentavel-
mente, sem ampliar signi-
ficativamente os recursos 
financeiros para o setor, esse 
objetivo não será atingido.

Guasti defende maior par-

ticipação do setor privado no 
saneamento, e destaca que 
no Brasil apenas 6% da ofer-
ta dos serviços é realizada 
mediante iniciativa privada. 
“No Chile, país que atende 
mais de 90% da população 
com tratamento de água e 
esgoto, o capital privado 
corresponde a 94%, e isso 
nos mostra que é possível 
governo e empresa privada 
estabelecerem parcerias de 
sucesso onde o resultado 
final é o atendimento de qua-
lidade para toda população”, 
comenta. A gerente também 
cita como exemplo positivo 
a Atibaia Saneamento, outra 
parceria público-privada 
que pertence ao grupo Iguá 
Saneamento, e que está 
investindo mais de R$60 
milhões na ampliação e 
modernização da Estação 
de Tratamento de Esgoto 
Estoril, o que representará 
um benefício direto para 
mais de 85 mil munícipes. 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2019 PROC. Nº 408/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de expediente e material de papelaria para diversas
Secretarias, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: NORTH ENVELOPES LTDA ME CNPJ: 32.756.373/0001-83
VENCEDORA DOS ITENS: 109,110,111,112
VALOR TOTAL: R$ 442,40 (quatrocentos quarenta e dois reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2019 PROC. Nº 583/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na instalação e manutenção de ar 
condicionado da Prefeitura Municipal de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RC SINALIZAÇÃO LTDA -
CNPJ: 21.859.906/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02
VALOR TOTAL: R$ 153.600,00 (cento cinquenta e três mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019
CONTRATADA: MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI ME
CNPJ: 13.851.664/0001-06
VENCEDORA DOS ITENS: 05,06,07,08
VALOR TOTAL: R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 410/2019 - Contrato nº 157/2019 – TP Nº 11/19 PML
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 46.694.964/0001-88
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 157/19, decorrente do Processo Licitatório nº 410/19, Tomada 
de Preços nº 11/19, firmado em 25 de setembro de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 03 (três) meses, a partir de 26 de dezembro de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA: o presente termo aditivo não importa em alteração de valor global 
do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 20/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 108/19 PROC. Nº 670/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para prestação e locação de serviços de suporte tecnicos em sistemas de cftv, instalação e 
implantação do centro de operações integradas, treinamento, manutenção com reposição de 
peças de sistemas de câmeras de segurança em circuito fechado de tv, portal eletrônico de 
ocr para leitura de placa veícular para segurança pública e apoio aos trabalhos de operação 
e fiscalização, a realizar-se às 09h30min do dia 05 de Dezembro 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.

Usuários cobram melhorias em 
banheiro de terminal municipal 
rodoviário de Pindamonhangaba
Após atos de vandalismo e problemas estruturais; Prefeitura deve notificar Viva Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Cansados de conviverem 
com os transtornos causados 
pela falta de estrutura e limpe-
za adequadas do banheiro do 
terminal central de ônibus de 
Pindamonhangaba, usuários 
do transporte público cobram 
uma solução da Prefeitura 
e da concessionária “Viva 
Pinda”. O péssimo estado de 
conservação do sanitário tem 
impossibilitado que cadeiran-
tes consigam utilizá-lo.

Portas quebradas, piso es-
buracado, pias sem torneiras, 
paredes pichadas e privadas 
entupidas. Estes são alguns 
obstáculos diários que os 
passageiros são obrigados a 
enfrentarem para uso do ba-
nheiro do terminal de ônibus 
do Centro. 

Inconformado com a condi-
ção do local, o auxiliar admi-
nistrativo Emerson Alexsander 
Otacílio Zacarias, 39 anos, 
criticou a falta de providências 
por parte do poder público e 
da Viva Pinda. “O banheiro 
está praticamente abandona-
do. Ele exala um cheiro muito 
forte, que quase não nos deixa 
respirar ali dentro. Outro 
problema grave é que, além 
do piso irregular, o local para 
cadeirantes está sem porta e 
vaso. A Prefeitura e a empresa 
tem que entrarem em acordo 
para verem de quem é a res-
ponsabilidade pela reforma 
e manutenção deste espaço 
público”. 

O auxiliar administrativo 
também exigiu uma maior 
fiscalização contra atos de 

depredação no local. “Os res-
ponsáveis precisam colocar 
um guarda para evitar que 
vândalos continuem pichando 
e quebrando tudo. Alguma me-
dida tem que ser tomada, já que 
a situação do banheiro está tão 
complicada que muitas pessoas 
até desistem de utilizá-lo”. 

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba informou, 
em nota oficial, que notificará 
a empresa sobre a necessidade 
de melhorias no banheiro do 
terminal rodoviário central. 
O Executivo ressaltou que 
contratualmente a concessio-

nária é a responsável por zelar 
pela limpeza e manutenção 
do espaço. 

O Atos solicitou também 
um posicionamento da Viva 
Pinda sobre o caso, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Flagrante de condição deteriorada em banheiro da rodoviária; Prefeitura anuncia que notificará Viva Pinda

Fotos: Colaboração

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os 
trabalhadores da empresa Liebherr Aerospace Brasil Indústria e 
Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda, a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 25 de 
novembro de 2019, às 16h00, em primeira convocação e não havendo 
número legal, às 18h00, em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes, na sede do Sindicato situado na Rua Odila Rodrigues, 
nº 137, na cidade de Lorena/SP, para tratar de assuntos referentes 
à Campanha Salarial. 
Lorena/SP, 20 de novembro de 2019. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente
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Após aprovação, Executivo propõe que permissionários utilizem o tuk-tuk como meio de transporte

Aparecida cria lei que extingue uso do serviço 
de charrete turística a partir de janeiro

Charretes esperam por movimento em área central de Aparecida; lei aprovada na última segunda-feira, proíbe atuação e incentiva tuk-tuk

Ação leva exames e conscientização; Aids volta a preocupar com aumento e falta de cuidados no Brasil

Prefeitura realiza plantão para testes 
rápidos de DST’s neste sábado em Lorena

Da Redação
Lorena

Com o início do mês de 
dezembro, pela atenção aos 
cuidados contra Aids ou HIV 
a secretaria de Saúde de 
Lorena realiza uma série de 
atendimentos neste sábado, 
com um plantão para testes 
rápidos focando também 
casos de hepatites virais e 
sífilis. Comemorado no pró-
ximo dia 1, o Dia Mundial de 
Combate à DST’s – Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 
– é cada vez mais necessário, 
já que o Brasil tem registra-
do preocupante aumento 
nos índices.

A ação será realizada no 
Mercado Municipal, das 8h 
às 12h, onde profissionais 
da saúde vão disponibilizar 
informações sobre preven-
ção e diagnóstico de DST’s , e 
realização de um teste, com 
método que permite que o 

paciente tenha um diagnós-
tico em até 15 minutos. 

A Prefeitura lembrou que 
quem não puder participar 
do plantão, pode compare-
cer à uma unidade de saúde 
mais próxima, já que todas 
oferecem os mesmos testes 
para a população durante 
todo o ano, gratuitamente. 

A Aids é uma doença cau-
sada pela infecção do Ví-
rus da Imunodeficiência 
Humana. O vírus ataca o 
sistema imunológico, que 
é responsável por defender 
o organismo de doenças. 
Seus primeiros casos foram 
registrados no início dos 
anos 1980 e afetou figuras 
famosas como Freddie Mer-
cury, ex-vocalista da banda 
inglesa “Queen”, os cantores 
Cazuza e Renato Russo, que 
faleceram em 1990 e 1996, 
respectivamente, o filósofo, 
historiador e crítico literário 
francês Michel Foucault, o 
cartunista mineiro Henrique 

de Souza Filho, o Henfil, e 
seu irmão, sociólogo Her-
bert José de Sousa, também 
conhecido como Betinho.

Divulgado no segundo se-
mestre deste ano, o Unaids 
(Programa Conjunto da ONU 
para HIV/Aids) destacou que 
o Brasil voltou a preocupar 
com crescentes índices da 
doença. O número de casos 
de infecções por HIV cresceu 
21% em oito anos. O estudo 
foi realizado levando em 
conta os anos de 2010 a 
2018.

Um dos obstáculos para 
combater a doença é a falta 
de cuidados. Em 2014, uma 
pesquisa realizada pelo 
Ministério da Saúde mos-
trou que 45% da população 
brasileira sexualmente ativa 
não usava camisinha, e ainda 
que 94% dos brasileiros sa-
biam que esse era o melhor 
método de prevenção contra 
infecções sexualmente trans-
missíveis.Exame que tenta identificar contaminação do vírus HIV; Lorena realiza série de atendimento neste sábado

Fotos: Reprtodução

Fotos: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
determinou a extinção do 
serviço de charretes turísticas, 
prática comum na cidade. A 
medida começa a valer no 
dia 1 de janeiro do ano que 
vem. Os líderes do Executivo 

tentam encontrar uma saída 
para que os 38 charreteiros 
cadastrados possam trabalhar 
com o transporte de turistas, 
porém, utilizando outros 
veículos.

A determinação acata de-
cisão judicial e proíbe os 
serviços que envolvam o 
transporte de turistas com 
a utilização de cavalos. A 

prefeita de Aparecida, Dina 
Moraes (PDT), informou os 
trabalhadores do setor em 
uma reunião realizada no 
gabinete da Prefeitura. Dos 
38 profissionais cadastrados, 
20 participaram do encontro.

“Já havíamos feito outros 
contatos com outro grupo, 
de representantes dos charre-
teiros. Realmente, após 31 de 

dezembro, será extinto esse 
tipo de transporte turístico 
aqui no município. Fizemos 
a reunião para buscar so-
luções para poder dar uma 
assistência e até cumprir com 
eles, tendo em vista que eles 
têm uma licença”, afirmou a 
prefeita.

Com a proibição, algumas 
alternativas foram colocadas 

em discussão, entre elas, a 
utilização de carros elétricos, 
moto e até o tuk-tuk, que é 
uma espécie e triciclo bastan-
te utilizado em países como 
Tailândia e Malásia, para 
transportar turistas.

Dina confirmou que essa 
opção é a que mais agrada o 
Executivo. “Eu acredito que 
seria (o melhor) esse tipo de 
transporte. Penso até numa 
espécie de transporte elétri-
co, pois caberiam até quatro 
passageiros, enquanto no 
tuk-tuk são apenas dois. Agora 
é a hora que cada um deles 
verá o custo disso, para fazer 
o investimento, e nós estamos 
trabalhando para que eles 
tenham essa participação”, 
concluiu.

Na determinação judicial, 
consta que os animais subme-
tidos ao serviço carregavam 
carga com excesso de peso, 
já que algumas charretes le-
vavam até seis pessoas e por 
longa jornada. O promotor 
público Laerte Fernando Le-
vai, autor da ação, pede que 
as licenças sejam revogadas e 
os cavalos que apresentarem 
doenças ou estiverem velhos 
sejam colocados sob cuidados 
da administração municipal 
e organismos de defesa dos 
animais.

Pinda inicia obras do Centro de Proteção Animal

Da Redação
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba deu início 
na última quarta-feira às obras 
do Cepatas (Centro de Proteção 
e Atendimento aos Animais). 
O local, onde hoje funciona o 
Abrigo Municipal de Animais, 
será totalmente reformado e 
readequado para receber o 
centro.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento Ur-
bano de Pindamonhangaba, 
Marcela Franco, as melhorias 
no imóvel proporcionarão 
mais estrutura para a equipe 
veterinária atender cerca de 
cem animais de pequeno e 
grande porte.

Atualmente, mais de 60 cães 

Proposta do Cepatas é centralizar atendimento de cuidados e ações administrativas
e 15 gatos estão no Abrigo 
Municipal, que conta com uma 
equipe de cinco pessoas, além 
dos voluntários que levam 
seu carinho e cuidado para os 
animais.

Além de canis, gatis e espaço 
de acolhimento para bovinos, o 
projeto contempla consultório, 
salas de cirurgia, internação, 
maternidade, vacinação e de 
local de banho e tosa.

O prédio também contará 
com setores de administração, 
recepção e eventos para feiras 
de adoção. “O projeto estrutu-
ral do Cepatas é muito bem 
pensado para que os animais 
recebam todo o tratamento 
adequado no local.

A unidade colaborará tam-
bém com o trabalho realizado 
para o aumento da rotatividade 

do abrigo e para diminuir o 
número de cães e gatos aban-
donados”, explicou a secretária.

O investimento total será 
de aproximadamente R$ 576 
mil, do tesouro, e a empresa 
que fará a obra é a Marcondes 
Lima Engenharia. A previsão 
é que o Cepatas seja entregue 
em abril de 2020.

Para o prefeito, o Cepatas 
é um sonho antigo, desde a 
época em que ele era vereador, 
e que finalmente está sendo 
concretizado para a população 
da cidade. “Com inteligência e 
vontade de trabalhar, podemos 

transformar a cidade. Este local, 
que hoje recebe o Abrigo de 
Animais, será transformado 
em um espaço melhor para os 
animais. Há dez anos essa obra 
já poderia ter sido realizada, 
de acordo com documentação 
de recebimento e perda de 
recursos para esta finalidade. 
Agora estamos concretizando 
esse sonho, com verba própria”, 
comemorou Domingues. “Esse 
é um carinho que temos com 
atendimento ao animal, com 
as pessoas que cuidam dos 
animais, e também com a saúde 
das pessoas”.

Fundo Social tem
aulas de culinária 
natalina saudável 
em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba está com inscrições 
abertas para oficinas de 
culinária funcional e culi-
nária natalina saudável, 
no mês de dezembro. São 
25 vagas para cada curso. 

As aulas de culinária 
funcional têm início no 
próximo dia 2 e seguem 
até 20 de dezembro, de 
segunda à sexta-feira, das 
8h às 13h. As aulas de 
culinária natalina saudável 
contam com duas turmas, a 
primeira realizada entre os 
dias 2 e 6 de dezembro, e 
a turma 2, do dia 9 ao dia 
13. Ambas as turmas de 
segunda à sexta-feira, das 
14h às 16h30. 

Para efetuar a matrícula, 
os interessados devem com-
parecer à sede do Fundo 
Social, que fica à rua De-
putado Claro César, 53, no 
Centro, das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h.

As aulas serão minis-
tradas na área social da 
Comunidade São Lourenço, 
no bairro Jardim Mariana. 
Mais informações sobre os 
cursos do Fundo Social de 
Pinda, pelo telefone 3643-
2223.
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Ubatuba tem decisão estadual 
de surf neste final de semana
Etapa neste sábado e domingo reúne os cinco atletas mais bem 
colocados do ranking nacional da modalidade na Praia Grande

Onda em Ubatuba, que recebe decisão do estadual de surf, neste final de semana; competição reúne melhores colocados no ranking brasileiro

Fotos: Reprodução

Projetos buscam 
disseminar prática 
de yoga em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba tem se 
tornado um destino especial 
para quem busca a tranquili-
dade e concentração do yoga. 
O CPIC (Centro de Práticas 
Integrativas e Complemen-
tares) da secretaria de Saúde 
realiza, todas as terças-feiras, 
aulas gratuitas da atividade. 
Esse não é o único grupo a 
manter prática da ciência no 
município, que conta com ação 
voluntária.

As atividades são realizadas 
no período da manhã, das 
8h30 às 9h30, com a instru-
tora Maria Celeste, e a tarde, 
das 15h30 às 16h30, com a 
instrutora Leonor.

Fortalecimento, flexibilidade 
e concentração são alguns dos 
benefícios proporcionados 
pela prática, que, segundo os 
organizadores, tem feito gran-
de sucesso na cidade. Durante 
as aulas, cada aluno faz as 
posturas dentro de seu limite 
e consegue, a cada dia, mais 

evolução em seus movimentos, 
refletindo em uma vida mais 
saudável e sem dores.

A coordenadora do CPIC, Ti-
cianna Gama Santana, destacou 
que a yoga trabalha as emo-
ções e colabora para que as 
pessoas possam agir conforme 
os pensamentos e sentimentos, 
permitindo um relaxamento 
profundo, concentração, tran-
quilidade, fortalecimento do 
corpo físico e desenvolvimento 
da flexibilidade.

Para participar, basta compa-
recer ao Centro, na rua Dr. José 
Luiz Cembranelli, nº 1.005, no 
bairro Parque das Nações.

Outro projeto voltado à prá-
tica de yoga em Pindamonhan-
gaba é o movimento “Lótus 
– Yoga ao Ar Livre”, uma ação 
de voluntários que busca levar a 
prática para pessoas de todas as 
idades e ainda conseguir apoio 
para ajudar famílias carentes. O 
movimento conta com o apoio 
do Fundo Social de Solidarieda-
de. Os encontros são realizados 
no Parque da Cidade, sempre no 
último domingo de cada mês.

Da Redação 
Ubatuba

Ponto turístico mais po-
pular de Ubatuba, a Praia 
Grande voltará a sediar uma 
tradicional competição de 
surf profissional neste final 
de semana. Com a partici-
pação de mais de sessenta 
atletas, o ‘Onbongo Pro Con-
test’ definirá o novo campeão 

paulista da modalidade.
Também valendo três mil 

pontos para o ranking da 
Abrasp (Associação Brasileira 
de Surf Profissional), a etapa 
será realizada no período 
da manhã deste sábado e 
domingo.

Os cinco primeiros ocu-
pantes do ranking nacional 
participarão do evento, tendo 
como destaques o líder Igor 
Morais, morador de São 

Sebastião, e o vice-líder Hizu-
nomê Bettero, que é natural 
de Ubatuba e tentará sagrar-
-se tricampeão paulista.

A cidade litorânea também 
terá outro forte concorrente 
na disputa. Atual quinto colo-
cado no campeonato brasilei-
ro, Wesley Leite, poderá ser 
uma das surpresas da etapa.

A escolha da Praia Grande 
para sediar o evento foi co-
memorada pela população 

de Ubatuba, já que o local 
é considerado um dos mais 
tradicionais do esporte, se-
diando grandes festivais 
durante a década de 1970.

Contando com uma pre-
miação de R$ 30 mil, sendo 
R$8 mil para o vencedor, o 
‘Onbongo Pro Contest’ terá 
transmissão ao vivo pela 
internet no site da Federa-
ção Paulista, através do link 
surfefpsurf.com.br.

Cruzeiro realiza a segunda 
edição do Revelando Culturas

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
realiza a segunda edição do 
Revelando Culturas, no Centro 
Cultural Rotunda. As ativida-
des seguem até amanhã.

O evento contará com varie-
dade gastronômica, destacan-
do a importância dos pratos 
típicos das cidades da região, 
estandes e exposições de arte-
sanato, além de apresentações 

musicais.
O Centro Cultural Rotunda 

fica à avenida Jorge Tibiriçá, na 
Vila Paulista, próximo à rodo-
viária. O espaço é um antigo e 
importante edifício ferroviário, 
que compunha o conjunto de 
prédios das “Oficinas Modelo 
da Rede Sul Mineira”.

Atualmente, o prédio sedia 
eventos culturais e artísticos 
da cidade. O Revelando Cultura 
é uma realização da secretaria 
de Esporte, Cultura, Lazer e 
Juventude.


