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Pinda investiga agressão 
de GCM contra algemado
Polícia Civil e Prefeitura apuram conduta de agente após vídeo com flagrante circular 
nas redes sociais; guarda investigado é afastado de trabalhos externos no município

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba revelou na última 
semana que instaurou um 
processo administrativo 
para apurar a conduta do 
guarda municipal flagrado 
agredindo um homem alge-
mado, no último dia 11, no 
Centro. Divulgado de forma 
anônima na internet, no úl-
timo dia 28, o vídeo mostra 
o servidor municipal dando 
um soco no rosto do detido.

Compartilhada através das 
redes sociais, as imagens 

mostram quatro guardas 
municipais conduzindo o ho-
mem pela praça do Cruzeiro, 
por volta das 11h. Antes de 
colocar o suspeito na viatu-
ra, um dos agentes o agride. 
Segundo a Prefeitura, o ho-
mem foi abordado pela GCM 
(Guarda Civil Municipal) 
após ser flagrado em atitude 
suspeita carregando uma la-
vadora de alta pressão pela 
região central. Questionado, 
o rapaz teria revelado que 
recebeu o eletrodoméstico 

em um ponto de tráfico de 
drogas no município. 

Encaminhado ao 1º Dis-
trito Policial de Pindamo-
nhangaba, o suspeito foi 
liberado após prestar depoi-
mento. A Polícia Civil, que 
investigará se a máquina 
de lavar era furtada, não 
revelou se o detido relatou 
que foi agredido pelo GCM. 
A corporação abriu também 
um inquérito para apurar o 
ato do servidor municipal, 
que deverá ser intimado 

a depor até o fim desta 
semana. Em nota oficial, 
a Prefeitura afirmou que 
através da instauração de 
um processo administrativo 
estão sendo adotadas todas 
as providências necessárias 
para a elucidação do caso. O 
Executivo informou que não 
há prazo para a conclusão 
do procedimento. Afastado 
dos patrulhamentos e de-
mais trabalhos externos, o 
guarda permanecerá atu-
ando, até a conclusão da 

apuração, na segurança de 
prédios públicos. A nota 
ressalta que “a Guarda Ci-
vil de Pindamonhangaba é 
composta por 117 integran-
tes, honrados e dedicados, 
e busca incessantemente a 
melhoria na prestação do 
serviço público, estando sua 
atuação fundada na prote-
ção dos direitos humanos 
fundamentais, do exercício 
da cidadania e das liberda-
des públicas”.
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Pinda já 
natalina

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba divulgou, 
na última semana, a 
programação natalina 
deste ano. A novida-
de é o “Arte Encanto 
Natalino”, que conta 
com shows e atividades 
na Praça do Quartel, 
além das tradicionais 
atrações no coração da 
cidade, a praça Monse-
nhor Marcondes, que 
recebeu o pontapé ini-
cial das atividades, na 
última quinta-feira, com 
a chegada do Papai 
Noel e o "Paradão de 
Natal".
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Cruzeiro mais 
animada

O comércio de Cru-
zeiro já está com o ca-
lendário de horários 
definidos para aten-
der os consumidores 
nas compras de Natal. 
As portas das lojas 
passaram a ficar aber-
tas até às 20h desde a 
última segunda-feira. 
A partir do próximo 
dia 9, o comércio fica-
rá aberto até as 22h. 
No cronograma da 
Associação Comercial 
de Cruzeiro, domingos 
e feriados funciona-
rão conforme acordo 
entre empresários e 
funcionários.
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Guará investe 
R$ 120 mil em 
hospedagem 
para Copa SP

O Professor Dario Rodrigues 
Leite será palco de mais uma 
edição da Copa São Paulo de 
Futebol Jr. Uma das principais 
competições sub-20 do país 
terá como uma das sedes Gua-
ratinguetá, que pelo quarto ano 
consecutivo, terá o Manthiquei-
ra como representante local.  
Para receber os adversários da 
Laranja, a Prefeitura investirá 
R$ 120 mil na hospedagem de 
dois times.
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Manthqueira
e seus rivais

O Manthiqueira conheceu os 
adversários da primeira fase da 
51ª Copa São Paulo. Pág. 8Lance pela Copinha, em 2018, contra o Coritiba, no Dario
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Acusados por 
morte de pai e 
filho em Piquete 
são detidos

A Polícia Civil de Minas Ge-
rais apreendeu dois adolescen-
tes acusados de assassinarem 
um idoso e seu filho, no último 
dia 27, em Piquete. Encontrada 
em Delfim Moreira-MG, a dupla 
confessou a autoria do duplo 
latrocínio (roubo seguido de 
morte). Denúncias anônimas 
revelaram que os assassinos de 
Sebastião José Alves, 89 anos, 
e Milton José Alves, 55 anos, 
estavam escondidos em um 
imóvel na zona rural de Delfim 
Moreira. Os policiais civis fla-
graram os menores em posse 
de um revólver calibre 22, uma 
quantia de pouco mais de R$ 3 
mil e objetos roubados do sítio 
das vítimas de Piquete, que 
fica no Vila Cristina, próximo 
a divisa com Minas.
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Aparecida já
teme epidemia 
de dengue
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Moradores 
cobram ações 
após chuvas 
em Guará

As fortes chuvas na noi-
te do último sábado (30) 
provocaram alagamentos e 
inundações em Guaratingue-
tá. Entre os locais afetados 
estão os bairros Pedrinhas, 
Pedregulho, Clube dos 500, 
Parque do Sol e Vista Alegre. 

A Defesa Civil destacou 
que o volume de água regis-
trado foi de 110 mm entre 
às 21h e 0h, valor superior 
ao registrado no restante do 
mês de novembro. Segundo 
a escala oficial, os índices 
pluviométricos superiores a 
50 mm já são considerados 
“chuvas muito fortes”. Além 
da inundação também foram 
registradas quedas de árvores 
e desbarrancamentos.

Ipem identifica 
falha de radar na 
estrada Cruzeiro-
Passa Quatro
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Papai Noel desfila no centro comercial de Cruzeiro Praça no Centro de Pinda, com decoração natalina; cidade inicia série de eventos

Fotos: Reprodução Fotos: Bruna Silva
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Com mais de 440 
casos confirmados,  
dengue preocupa 
moradores de Potim

Leandro Oliveira
Região

O verão se aproxima e com ele o 
período de chuvas. Uma das principais 
preocupações com essa época do ano 
é a proliferação das larvas do mos-
quito Aedes aegypti, transmissor da 
dengue. Na região, Potim confirmou 
epidemia da doença com mais de mil 
notificações e 442 casos confirmados. 
A cidade retomou o trabalho com o 
carro nebulizador e ações da Vigilân-
cia Sanitária.

As regiões que mais preocupam a 
saúde municipal são o Centro, com 
194 notificações de casos suspeitos, 
Chácara Tropical com 165, Frei Galvão 
com 109 e João Nogueira com 121 
notificações. A secretária de Saúde, 
Maria Rodneia Paixão, se mostrou pre-
ocupada com a epidemia no período 
em que começa a maior reprodução 
dos mosquitos. “A nossa preocupação 
é que estamos com 442 casos confir-
mados, sendo mil e poucos notificados, 
mas não chegou ainda o verão, que 
começa em dezembro. Desde o começo 
do ano a gente vem trabalhando nas 
casas, orientando os moradores e 
eliminando os criadouros. Desde que 
apareceu esse tanto de notificações, 
fizemos um verdadeiro arrastão na 
cidade”, contou a secretária.

De acordo com a última pesquisa 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística), em Potim são 
aproximadamente 25 mil moradores. 
Segundo a secretária, mil residências 
não permitiram que os agentes da 
Vigilância Sanitária fizessem visitas 
aos imóveis e aplicassem o larvicida 
nas caixas d’água e ralos.

Novos casos suspeitos chegam dia-
riamente à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) da cidade. O setor 
informou que pelo menos duzentos 
pacientes aguardam liberação de 
exames de institutos laboratoriais que 

podem confirmar novos casos de den-
gue. Uma nova varredura dos agentes 
será feita, assim como a passagem 
do carro nebulizador. “Temos uma 
recomendação de não usar o carro do 
fumacê, mas a pedido da população, a 
partir da semana que vem estaremos 
trazendo o nebulizador no município. 
Será bairro por bairro, lembrando 
que não é o carro que vai resolver 
a situação, temos que eliminar os 
criadouros e lavar as caixas d’água”, 
concluiu Maria Rodneia, que deve 
soltar o cronograma do fumacê na 
próxima semana.

Atendimento – Devido ao número 
de casos confirmados na cidade, a 
Prefeitura retomou nessa segunda-
-feira os atendimentos em plantões 
24 horas na UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Centro, ao lado do Ras-
padão. O plantão havia sido extinto 
anteriormente por conta do baixo 
número de atendimentos, porém, 
diante da grande procura a prefeita 
Erica Soler (PL) determinou que o 
atendimento médico retomasse.

Além do médico 24 horas, a UBS 
contará com atendimento de enfer-
magem e ambulância.

Região – Vizinha de Potim, Gua-
ratinguetá tem mais de 160 casos 
confirmados de dengue neste ano. A 
Vigilância Epidemiológica e a secreta-
ria de Saúde retomaram os serviços da 
Operação Cata Bagulho, que recolhe 
entulho de residências semanalmente. 
O cronograma da operação é postado 
no site oficial da Prefeitura, guaratin-
gueta.sp.gov.br.

Em Ubatuba são 1.482 casos de 
dengue confirmados, sendo 11 impor-
tados e 36 que aguardam resultado de 
exames. Segundo nota da Prefeitura, 
outros 1.901 casos foram descartados. 
O município dará início no próximo 
dia 2 a ações intensificadas de con-
trole vetorial. Os mutirões acontecem 
nos bairros Ipiranguinha, Marafunda, 
Ressaca, Perequê-Mirim e Estufa 2.

Mesmo com epidemia, mais de mil pessoas 
não recebem agentes de Vigilância Sanitária; 
Guará e Ubatuba têm volume alto de casos

Proliferação de larvas do Aedes aegypti volta a preocupar moradores da RMVale
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Ricardo Piorino

Rominho Eventos

Gislene Cardoso

Ronaldo Pipas

Bastidores da Política
De um extremo a outro

Em temporada de formação de 
grupos políticos para as eleições que 
se aproximam, rolou pelas esquinas 
de Piquete que a mudança radical do 

pré-candidato a 
prefeito Romi-
nho, do PCdoB 
para o PSDB, 
deixou dúvi-
das sobre sua 
real ideologia. 
A pergunta que 
fica: o homem 
é de esquerda, 

direita ou centro-esquerda? Ou se-
ria como a maioria, importa ganhar 
a eleição? Comenta-se que para 
contracenar com sua ‘nova casa’, 
o PSDB, Rominho vai contar tam-
bém com o MDB em sua base de 
campanha. 

Preparando a largada
A menos de 43 semanas para 

as eleições, o mercado político de 
Piquete assiste a movimentação de 
várias frentes partidárias para lançar 
candidatos à Câmara e Prefeitura. 
Entre os nomes mais comentados 
na disputa para sucessão da prefeita 
Teca Gouvêa está seu ainda vice – o 
Xeroso (sem a sua bênção); Santana, 
presidente da Câmara (sem projetos 
relevantes no Legislativo); Rominho, 
que agora conta com a mão amiga 
da prefeita e também Hugo Soares 
(várias vezes vereador e persistente 
em conquistar o Executivo).

Portas fechadas???
A especulação política de Lorena 

não soube informar quais os inte-
resses dos novos tucanos do PSDB 
local, em aparentemente confundir 
a data da convenção municipal. Dis-
seram que a princípio foi anunciada 
'a todos' para o próximo dia 12, mas 
para 'alguns', ou melhor, na verdade 
uma minoria, seria antecipada para 
o dia 8. O pessoal das esquinas sus-
peitam de que a primeira, de portas 
fechadas, será para antecipar a ata 
e suas decisões e posteriormente, 
a segunda, apenas para formalizar 
e colher meia dúzia de assinaturas.

Perguntar não ofende
Ainda sobre a eventual conven-

ção do PSDB de Lorena, onde foi 
publicado o edital de convocação? 
Seria no jornal dos laranjas que o 
presidente do circo mantém no bolso, 
por conta dos contribuintes???

Custo do voto
Rola entre os matemáticos da 

política de Potim que o 'custo por 
voto' da futura campanha à reeleição 
da prefeita Erica Soler deverá ser 
superestimado na proporção de três 
por um em relação às demais can-
didaturas da próxima temporada de 
caça aos eleitores. De acordo com as 
cabeças pensantes da cidade, um dos 
motivos é a fama de 'bom de bolso' 
que pregaram no Mateuzão...

Nenhum de nós...
Se depender dos rigores da Jus-

tiça de Aparecida em relação aos 
atuais detentores de mandatos que 
atuaram como gestores na atual 
legislatura, ninguém terá vida fácil 
para concorrer a reeleição. Pergun-
tem ao Marcelo Marcondes, ou a vice 
que virou prefeita, Dina Moraes! Ah! 
Preveniram o Wadê Pedroso para que 
ponha a 'barba de molho...'

Mercado de apostas
Disseram no Ponto Chique, o 

café mais politizado de Guará, que 
ninguém arrisca apostar na passivi-
dade de Regis Yasumura em ceder a 
vaga de vice de Soliva na próxima 
eleição. Parece numa das pesquisas 
que têm surgido nas redes sociais, em 
que seu nome surgiu atrelado ao de 

Fabio Marcondes

Isael Domingues

Tentativa de 'golpe'
A Câmara de Pinda, quer dizer, 

o vereador Ronaldo Pipas, está 
tentando fazer 
de uma CEI – a 
que investiga 
dolo na locação 
de automóvel 
para Atividade 
Delegada no 
município – a 
oportunidade 
perfeita para 

livrar os candidatos a prefeito de 
2020 de enfrentar Isael Domingues 
nas urnas. 

Entenda o caso: em 2018 a Pre-
feitura locou 7 veículos e 6 motos 
para o funcionamento da Atividade 
Delegada, cujo primeiro convênio, 
terminou no 
final do mes-
mo ano. Como 
a intenção da 
administração 
era a continui-
dade do con-

vênio com a 
Polícia Militar 
(como ocorreu, 
mas apenas em 
agosto deste 
ano), a locação 
dos veículos foi 

mantida, enquanto o Município 
aguardava a assinatura do gover-
nador João Doria na renovação 
dos serviços, ficando a empresa 
locadora ciente da compensação 
dos pagamentos pelo período em 
que não se movimentou as viaturas.

Fator político: Após abertura 
de 6 CEI’s – Comissão Especial 
de Investigação – contra o Gover-
no (onde nenhuma prosperou), a 
sétima seria inevitável, na visão 
do vereador Renato Cebola, autor 
do pedido da investigação contra o 
prefeito Isael Domingues e seu vice 
Ricardo Piorino, que logo recebeu 
aprovação no plenário. No sorteio, 
a ‘roleta russa’ caiu em Ronaldo 
Pipas como 
relator e Gis-
lene Cardoso 
a  membro , 
enquanto Ce-
bola seguiu 

p r e s i d e n t e 
por ser autor 
da ‘denúncia’. 
Oco r r e  que 
as investiga-
ções andaram, 
e ‘ventos dos 

corredores’ do Legislativo deram 
conta que já editaram o relatório 
final ao Pipas, provavelmente 
agravando a situação do prefeito e 
seu vice com o pedido de abertura 
de uma Comissão Processante. 
Disseram ainda que o ‘vício da 
investigação’ está tão caracterizado 
que a Comissão nem deu direito ao 
contraditório ao prefeito, muito menos 
ao vice, para que pudessem se defen-
der e contestar as denúncias. Nem ao 
menos fizeram esforço para ouvir o 
proprietário da empresa, locadora dos 
veículos, nas oitivas que limitaram-se 
em poucos secretários municipais.

Bola de cristal: Se confirmado 
o que se ouve nas principais rodas 
políticas da cidade, os vereadores Fe-
lipe César poderá virar prefeito sem 
passar pelas urnas e Carlos de Moura 
– o Magrão, voltar à presidência sem 
ser votado, já que a ‘bazuca’ do Pipas 
mira não só o prefeito, mas seu vice, 
para aplainar o caminho de seu can-
didato ao Executivo na eleição do ano 
que vem. Observaram ainda que nem 
se trata de crime eleitoral – para atentar 
contra a saúde eleitoral da dupla!!!

Celão, como vice, e ele foi flagrado 
no telemarketing fazendo lobby do 
seu próprio nome. Perguntem na 
secretaria de Esportes!!!

Então refinado
Analistas da política de Lorena 

acreditam que pelo andar da carru-
agem, os irmãos Silvas vão ter de 
arrumar um 'palanque novo' para 
encostar na próxima eleição. Pelas 
críticas do homem que desidratou 
a saúde municipal (no primeiro 
período do Dragão) começou postar 
nas redes sociais, é porque seu filme 
queimou no palanque do prefeito 
e no principal da oposição, existe 
muita resistência mesmo com a 
grana toda que seu deputado federal 
esta prometendo para campanha. 
Perguntem aquele outro 'Inho' que 
sonha em ser vice!!!

Dever de casa
As fortes chuvas da temporada 

têm mostrado aos moradores de Lo-
rena que os investimentos da admi-
nistração Fábio Marcondes (mais de 
R$14 milhões) na construção de no-

vas galerias de 
águas pluviais 
foram decisivos 
para redução 
dos alagamen-
tos em vários 
pontos críticos. 
Mesmo com a 
oposição políti-
ca insistindo em 

criticar na contramão do óbvio, a 
população passou a se posicionar nas 
pesquisas, elevando acima dos 60% 
a aprovação de seu governo. Isto é 
considerado ‘morte’ para o ‘irmãos 
metralhas’, que tiram proveito às 
custas do caos...

Antes de escolher...
...a cor do terno – quer dizer, o 

partido em que deverá disputar a ree-
leição, o prefeito Marcus Soliva tem 
sido incisivo quanto as reuniões de 
seu grupo de apoio. Comenta-se que 
a maior preocupação do momento não 
são praticamente os concorrentes, mas 
a ampliação dos três partidos iniciais 
de sua base de campanha para cinco, 
a fim de abrigar todos os postulantes 
à Câmara de Guará, que pretendem 
estar ao seu lado. A propósito, a reu-
nião de ontem, terça-feira, ‘bombou’, 
segundo o ‘Mister Magoo’!!!

Proposta
E por falar em eleições e reeleição 

de Guaratinguetá, disseram que o 
MDB, leia-se Argus Ranieri, aguarda 
a resposta do ex-vereador Dr. Marcio 
Meirelles (PSDB de carteirinha) 
do convite para 
compor a vaga 
de vice-prefeito 
em sua chapa. 
Pelo que se ouviu 
nos happy hour 
dos tucanos, a 
melhor posição 
para Meirelles 
em 2020 seria 
como ‘locomotiva’, puxando vagas na 
futura Câmara. Vice, se for o caso, o 
nome indicado seria Marcelo Pazzini 
ou Edson Riccomi.

Bem-me-quer, mal me quer
 Tem gente no Mercadão duvi-

dando da posição e do time que o 
vereador Magrão 
tem demonstra-
do jogar quan-
do participa dos 
'bônus' da ad-
ministração Isa-
el Domingues. 
A especulação 
política acredita 
que aos 45 do 

2º tempo, bem na prorrogação, ele 
acaba 'jogando água fora da bacia'...

Renato Cebola

Magrão

Marcus Soliva
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Vereador denuncia descaso com
centro esportivo em Aparecida
Secretário confirma condições precárias na piscina do Epec, mas nega falta de atenção

Rafael Rodrigues
Aparecida 

O vereador Carlos Alexan-
dre Rangel dos Santos (PSD), o 
Xande denunciou a estrutura 
do Epec (Espaço Poliesportivo 
Cultural), que segundo ele, 
está sem nenhuma condição 
de uso. O parlamentar fez 
referência à piscina do espa-
ço, criticando a qualidade da 
água e a falta tratamento e 
limpeza.

Segundo o vereador, em 
um vídeo que circula nas 
redes sociais, a água escura 
da piscina é imprópria para 
banho, mas mesmo assim, ele 
garante que o espaço tem sido 
utilizado pelos alunos da rede 
municipal de ensino.

Xande disse à reportagem 
do Jornal Atos, que no dia 

em que gravava o vídeo com 
a denúncia, um ônibus com 
alunos chegou ao Epec e que 
a intenção das crianças era 
usar a piscina, que estaria sem 
condições.

Além da piscina, o Epec 
da Vila Mariana ainda tem 
outros problemas aponta-
dos pelo parlamentar, que 
poderiam ser resolvidos com 
manutenção e limpeza. “Há 
relatos ainda de que faltam 
ferramentas para os funcioná-
rios trabalharem, tem até falta 
de papel higiênico no local. O 
escritório que eles usam está 
sem nenhuma estrutura para 
ser mantido”.

Motivado por pedido de 
pais, a denúncia foi apresen-
tada em vídeo publicado nas 
redes sociais, e que em breve 
entrará com um requerimen-
to de informações e uma in-

dicação para que a Prefeitura 
esclareça a situação do Epec 
e tome providências.

Outro lado – A reportagem 
do Jornal Atos entrou em 
contato com o secretário 
de Esportes de Aparecida, 
Moisés Mendes da Fonseca 
Neto, que confirmou a falta de 
condições de uso da piscina 
do Epec, mas negou que as 
crianças estejam utilizando o 
espaço para nadar. “A piscina 
está sem condições de uso 
porque o filtro e a bomba 
estão com problemas, mas 
crianças não utilizam. Existem 
funcionários no local e não 
autorizam a entrada delas, 
orientando sobre os riscos”.

Neto disse ainda que a Pre-
feitura já está providenciando 
a manutenção, mais ainda 
não tem prazo definido para 
ficar pronta. Quanto às outras 
denúncias do vereador, o se-
cretário disse que muitas das 
reclamações não chegaram 
até a secretaria. “O que eu 
posso dizer é que a estrutura 
da administração está sem 
manutenção há muito tempo, 
precisando de obras. Como 
este ano não temos mais orça-
mento, estamos colocando no 
planejamento para o próximo 
ano”.Em vídeo nas redes sociais, o vereador Xande denuncia condições de piscina utilizada por alunos da cidade
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Pinda assina contrato e obras no CEO do 
Crispim devem ter início em dezembro
Com R$ 265 mil, Centro Odontológico tem reforma para Santo Antônio e São Bento

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assinou na última 
semana o contrato com a BPS 
Engenharia, empresa que 
irá fazer a reforma do CEO 
(Centro de Especialidades 
Odontológicas), no Crispim. 
A unidade é referência no 
município e atende pacientes 
de toda a cidade, inclusive os 
moradores do Santo Antônio 

e São Bento.
Com uma média de qua-

trocentos atendimentos 
mensais, o CEO passará por 
reforma na parte elétrica, hi-
dráulica e em toda estrutura. 
“Será refeita toda a cobertu-
ra do prédio porque o maior 
problema lá é infiltração, 
vazamento e problemas 
elétricos. Vão ser feitas algu-
mas adequações de espaço 
físico, refeitas as bancadas 
dos consultórios odontoló-
gicos, refeitório, reforma 

nos banheiros, instalação 
de trocador, pintura e ainda 
uma repaginação na área 
frontal do CEO”, explicou 
Mariana Freire, secretária 
adjunta de Saúde.

Os atendimentos no CEO 
continuarão durante a re-
forma. O valor da obra é de 
R$ 265 mil, oriundos do Te-
souro Municipal, e a previsão 
para conclusão dos serviços 
é de quatro meses.

Segundo a secretária ad-
junta, a maior reclamação 

por parte dos funcionários 
é a parte elétrica do prédio 
e problemas de infiltração. 
“Quando chove muito, ala-
ga o CEO e o serviço fica 
paralisado, então é uma 
reclamação muito frequen-
te. A empresa já assinou o 
contrato, e já iniciaram a 
programação para poder 
dar início às obras ainda 
neste mês”.

O CEO fica à avenida Mon-
senhor João José de Azevedo, 
nº 544, no bairro Crispim.

A dois meses do fim, 2019 ultrapassa mortes 
no trânsito nos dois últimos anos em Pinda
Cidade tem aumento em acidentes com motocicletas e jovens entre 18 e 29 anos

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

O Infosiga (Sistema de Infor-
mações Gerenciais de Acidentes 
de Trânsito do Estado de São 
Paulo) divulgou na última 
semana os dados de óbitos em 
acidentes de trânsito em Pin-
damonhangaba. De janeiro a 
outubro desse ano o município 
registrou 44 óbitos.

Segundo a diretora de Trân-
sito, Luciana Viana, em 2017 
foram registradas 31 mortes. 
No ano seguinte, o número 
reduzido para 19 vítimas fatais, 
enquanto neste ano a cidade já 
soma 44 óbitos por acidentes, 
mais que o dobro do ano ante-
rior em apenas dez meses.

Viana acredita que as estatís-
ticas foram elevadas por dois 
acidentes com número eleva-
dos de fatalidades. A primeira 
em junho, quando um acidente 
com um ônibus na rodovia 
Floriano Rodrigues Pinheiro 
deixou dez vítimas. Outro aci-
dente foi registrado no mês 
passado na estrada da Sapu-
caia, área rural do município, 

quando uma colisão, causada 
por imprudência, vitimou sete 
pessoas da mesma família. “São 
dois acidentes que acabaram 
impactando nesse sentido. A 
gente vinha em uma redução 
positiva, mas a gente percebe 
que teve um grande aumento 
de acidentes com motocicleta, e 

normalmente são jovens entre 
18 e 29 anos”, lamentou.

Em 2018 foram sete aci-
dentes no total, dois deles aos 
finais de semana, já neste ano, 
25 no total e 17 aos finais de 
semana, aumento proporcional 
de quase 40%. A motocicleta 
foi o modal que mais impactou 

no aumento dos acidentes em 
2019. Foram dez vítimas em 
2019 contra duas em 2018, 
cinco vezes mais que no ano 
anterior. “A gente percebe que 
os motociclistas estão indo para 
o trânsito despreparados ou 
desatentos”.

Segundo a diretora, de uma 
forma geral, dos 44 óbitos 43% 
ocorreram em rodovias que 
não estão sob jurisdição do 
Município, mas como as vítimas 
são encaminhadas para Pinda-
monhangaba, causam impacto 
na área da saúde. “A Prefeitura, 
através do departamento de 
Trânsito, tem intensificado a 
fiscalização desses condutores. 
O intuito é alertar que esses 
acidentes estão acontecendo 
de uma forma muito perigosa, 
então os condutores de moto-
cicletas precisam ficar atentos 
e conduzir de uma forma mais 
cautelosa”.

Acidente registrado em Pinda; cidade tem aumento em mortes no trânsito de acordo com Infosiga

Fotos: Reprodução

Com mais de 70 casos 
confirmados, Aparecida
teme epidemia de dengue

Rafael Rodrigues
Aparecida

Autoridades de saúde 
em Aparecida acenderam 
o sinal de alerta contra a 
dengue, depois da cidade 
registrar, até o final de ou-
tubro, 66 casos autóctones 
(adquiridos na cidade) da 
doença, além de outros oito 
importados. Os números 
divulgados pela Vigilância 
Epidemiológica apontam 
para um crescente em com-
paração com o mesmo perí-
odo do ano passado, quando 
foram registrados apenas 
dois casos de dengue no 
munícipio. 

Aparecida passou por 
uma epidemia em 2015. De 
acordo com os dados da se-
cretária Municipal de Saúde, 
os casos foram diminuindo 
a cada ano, até 2019.

A ADL (Avaliação de Den-
sidade Larvária) realizada 
no mês de outubro foi de 
4,2, número considerado 
perigoso, já que em julho 
foi de 0,7. A ADL envolve 
o dimensionamento dos 
criadouros existentes pela 
contagem dos recipientes 
com larvas, indicando inten-
sidade da infestação.

A enfermeira Luciene 
Uchôas, coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica 
de Aparecida, contou que 
uma das grandes dificulda-
des do trabalho de campo 
é encontrar os moradores 

em suas residências para 
avaliação. “Temos tido mui-
ta dificuldade na avaliação 
e vistoria nos imóveis, que 
estão fechados. Quase 50% 
dos imóveis vistoriados estão 
fechados, e isso dificulta nos-
so trabalho”, explicou.

Uchoas disse que a Vigi-
lância tem feito um trabalho 
mais intenso contando com a 
colaboração dos agentes das 
Estratégia de Saúde da Famí-
lia. “Esses agentes têm mais 
contato com essas famílias, 
mas o que que precisamos é 
que o morador ajude nesse 
trabalho de combate, aceitan-
do as visitas”.

As informações da secreta-
ria de Saúde apontam que os 
casos registrados da doença 
estão espalhados por toda 
cidade. Os recipientes com 
maior incidência de larvas, 
encontrados em residências 
da cidade, são frascos e plás-
ticos descartáveis e reutili-
záveis, ralo externo e pratos 
de plantas.

Além de intensificar as 
atividades de visita aos imó-
veis na cidade, a Vigilância 
tem realizado o controle de 
criadouros imediatamente 
após receber a notificação 
e orientação aos moradores 
com pedágios, panfletagem 
e por meio de redes sociais. 
Sem data para os trabalhos, a 
pasta pretende iniciar outras 
ações de combate à doença, 
como a criação de um “cata 
criadouros”, arrastões pela 
cidade e orientações.

Com apenas duas notificações da 
doença no ano passado, intensifica 
fiscalização para combater mosquito

Trabalho da Vigilância Epidemiológica de Aparecida contra a dengue

Fotos: Reprodução PMA

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Pinda conta com programação natalina 
de shows e trabalho de conscientização
Eventos buscam maior acesso à ações culturais, com campanha contra prisão de pássaros

Bruna Silva 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou, na última 
semana, a programação nata-
lina deste ano. A novidade é o 
“Arte Encanto Natalino”, que 
conta com shows e atividades 
na Praça do Quartel, além 
das tradicionais atrações no 
coração da cidade, a praça 
Monsenhor Marcondes, que 
recebeu o pontapé inicial das 
atividades, na última quinta-
-feira, com a chegada do Papai 
Noel e o "Paradão de Natal".

É na praça que Noel e seus 
duendes receberão as crianças 
e suas cartinhas até o próximo 
dia 23, das 19h às 22h. Excep-
cionalmente, nesta quarta-fei-
ra, a recém reformada Praça 
da Bíblia recebe a ação.

Na sexta-feira, às 20h, é a 
vez do Santuário Mariano 
Nossa Senhora do Bom Suces-
so, a Igreja Matriz, receber o 
Coral e Orquestra de Cordas 
da Banda Euterpe.   

Na Praça do Quartel, o "Arte 
Encanto Natalino", promovido 
pelo Fundo Social de Solidarie-
dade, com apoio da Prefeitu-
ra, terá shows gratuitos, em 

programação que se repetirá 
aos finais de semana entre às 
18h e 20h. Ainda na sexta-
-feira, o Projeto Guri abrirá 
as atividades, às 18h, seguido 
do show de MPB e pop rock, 
com Thaís Molnar e Rafael 
Cavalheiro. No sábado, às 18h, 
a apresentação de balé Lago 
do Cisne. Às 19h, a Camerata 
Jovem tocará para o público, e 
às 20h, encerrando a progra-
mação do sábado, do Sunday 
Travels vai subir ao palco.

O domingo conta com ati-
vidades programadas para 
começar às 19h, com o balé 
Julia MD, e às 20h, com o 
sertanejo universitário da 
Banda MID.

O "Arte Encanto Natalino" 
conta também com praça de 
alimentação, feira de artesa-
nato e food trucks.

Em Moreira César, o Papai 
Noel e seus duendes estarão 
até domingo, das 19h às 22h, 
atendendo os pedidos das 
crianças. Os shows desse fim 
de semana serão sempre às 
20h, com Lia Oliveira e Trio, 
na sexta-feira; WL Sound, no 
sábado e Rolando Martinez, 
no domingo.

A programação completa 

pode ser conferida no site da 
Prefeitura. Todas as atividades 
são gratuitas e abertas ao 
público.

Decoração e conscientiza-
ção – Outra novidade para o 
Natal de Pindamonhangaba 
é a decoração com gaiolas, 
que chamou atenção, na últi-

ma semana. De acordo com 
informações da Prefeitura, a 
intenção é promover a cons-
cientização para que pássaros 
deixem de ser engaiolados. 

As gaiolas usadas na deco-
ração são de aves que foram 
soltas em Pindamonhangaba, 
Lagoinha e Roseira. Juntos, 

Decoração de Natal em praça central de Pinda; cidade dá início à programação para a data no município

Fotos: Arquivo Atos

os três pontos de soltura já 
receberam cerca de seis mil 
pássaros. A ação é conjunta 
entre o Ibama, a Amas (As-
sociação Mantenedora de 
Animais Selvagens), a Aldeia 
Outro Mundo, a Área de Sol-
tura e Monitoramento Nova 
Gokula.

Ubatuba tem 
nova audiência 
sobre contrato 
com Sabesp

Da Redação
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
realiza nesta quarta-feira a 
segunda audiência pública na 
Câmara, localizada à rua An-
tônio Marques do Vale, 250, 
Silop, em frente ao batalhão da 
Polícia Ambiental, às 18h30, 
para discussão da minuta do 
contrato com a Sabesp (Com-
panhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo).

Entre as pautas estão os 
investimentos para os próxi-
mos trinta anos, com o valor 
estimado de R$ 697 milhões 
em obras de esgoto e água 
para a cidade. A audiência 
anterior, realizada na última 
segunda-feira, também dis-
cutiu os investimentos em 
saneamento básico. Também 
na segunda-feira, o superin-
tendente da Sabesp no Litoral 
Norte, Rui Cesar Nogueira 
Bueno, afirmou que 4% do 
valor da receita líquida será 
repassado ao Fundo Muni-
cipal de Saneamento para o 
investimento em iniciativas 
educacionais relacionadas ao 
meio ambiente e a regulariza-
ção fundiária.

Ao todo estiveram presentes 
cinquenta pessoas, incluin-
do moradores, funcionários 
públicos, empresários, os 
vereadores Reginaldo Fabio 
de Matos, o Bibi Índio (MDB); 
Claudinei Xavier (PSDB) e 
Adão Pereira (PC do B). A 
audiência foi conduzida pelo 
secretário municipal do Meio 
Ambiente, Guilherme Pente-
ado Adolfo, e contou com o 
promotor Alfredo Portes,  re-
presentando o Gaema (Grupo 
de Atuação Especial do Meio 
Ambiente).

Regularização – Ubatuba 
realiza na próxima quinta-fei-
ra a audiência pública sobre a 
alteração do modelo de uso e 
ocupação do solo no bairro To-
ninhas. A discussão se refere à 
regulamentação e permissão 
de pequenos comércios, res-
taurantes, bares e lanchone-
tes, além de serviços básicos 
como estacionamentos, casa 
de eventos e escritórios na 
região.

A reunião será realizada às 
18h no auditório da escola 
municipal Tancredo Neves, 
à avenida Rio Grande do Sul, 
nº 600, no Centro. O evento é 
aberto à população, entidades 
municipais, órgãos públicos e 
autoridades.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Comércio de Cruzeiro inicia horário especial 
de Natal para alavancar economia no setor
Associação aposta em promoção, iluminação e portas abertas para atrair consumidores da região

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O comércio de Cruzeiro já 
está com o calendário de horá-
rios estendidos definidos para 
atender os consumidores nas 
compras de Natal deste ano. 
As portas das lojas passaram a 
ficar abertas até às 20h desde 
a última segunda-feira. Na 
semana seguinte, a partir do 
próximo dia 9, o comércio fica-
rá aberto até as 22h. De acordo 
com o cronograma divulgado 
pela ACC (Associação Comer-
cial de Cruzeiro), domingos e 
feriados funcionarão conforme 
acordo entre empresários e 
funcionários.

As medidas visam fomentar 
as compras de fim de ano, que 
a entidade espera superar 
as de 2018. O presidente da 
Associação Comercial, João 
Serapião, preferiu não estipu-
lar a porcentagem das vendas 
para 2019, mas confirmou que 
a expectativa é positiva. “Eu 
prefiro não trabalhar com es-

timativas, mas temos a certeza 
de que vamos conseguir atrair 
muitos consumidores de ou-
tras cidades para comprarem 
em Cruzeiro”.

Para incrementar as ven-
das, a entidade aposta em 
promoções para atrair os 
consumidores, principalmen-
te das cidades que compõe o 
Vale Histórico e o Sul de Minas 
Gerais.

O presidente acredita que 
esse ano a Associação Comer-
cial sorteará um carro zero 
quilômetro aos consumidores 
que comprarem nas mais de 
duzentas lojas credenciadas 
pela entidade. “A Associação 
está sorteando um carro esse 
ano para os consumidores 
que vierem para Cruzeiro 
realizarem suas compras de 
Natal. Cabe a cada associado a 
forma de liberação dos cupons 
na hora da compra, mas o 
importante é que no dia 6 de 
janeiro, um consumidor que 

efetuou as compras na cidade 
vai ganhar um veículo”. 

O presidente da ACC aposta 
também na união dos comer-
ciantes, que em parceria com a 
Prefeitura, realizarão a terceira 
edição do “Cruzeiro em Festa”. 
A apresentação das atividades, 
aconteceu na noite da última 
quarta-feira na sede da enti-
dade. Serão várias atrações 
culturais, além de uma deco-
ração que apostará nas luzes, 
a atração dos consumidores.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Diego Miranda, a progra-
mação de Natal em Cruzeiro 
começa no dia 5 com shows e 
atividades culturais na Praça 
9 de Julho. “Estamos fazendo 
uma nova programação para 
2019, com muita decoração, 
com luzes, não só no Centro, 
mas também na entrada da 
cidade. Já a partir do dia 5, 
teremos shows musicais e 
apresentações todos os dias”.

Desfile do Papai Noel pelo Centro de Cruzeiro; campanha já nas ruas

Fotos: Reprodução ACC
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Iniciativa contempla 122 vias distribuídas por 18 bairros; investimento em projeto atinge R$ 20 milhões

Com apoio federal, Prefeitura dá início à 
mega obra de pavimentação em Ubatuba

Avenida Padre Manoel da Nóbrega, que terá pavimentação, orçada em R$ 20 milhões contemplará 122 vias

Fotos: Rafala Lourenço

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após receber um recurso 
federal de R$ 20 milhões, 
a Prefeitura de Ubatuba 
iniciou na última semana 
a primeira etapa da mega 
obra de pavimentação que 
contemplará 122 vias do 
município. Prevista para 
ser concluída até o fim de 
julho de 2020, a ação bene-
ficiará 18 bairros da cidade 
litorânea.

De acordo com a secre-
taria de Obras Públicas, a 
primeira fase da melhoria 
recuperará 42 vias dos 
bairros do Acaraú, Centro, 
Estufa 1 e Silop.

Escolhida para ser o “abre 
alas” da mega obra, a rua 
Manoel da Cruz Barbosa, no 
Silop, recebe desde o último 
dia 27 as equipes municipais 
que atuam em sua recu-
peração asfáltica. Além de 

diversas casas e pontos co-
merciais, a via abriga a sede 
da Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais).

O início da segunda eta-
pa do serviço é previsto 
para até o fim da primei-
ra quinzena de dezembro, 
contemplando 25 vias dos 
bairros Bela Vista, Horto, 
Ipiranguinha, Marafunda, 
Mato Dentro e Ressaca.

As últimas duas fases da 
mega obra, que devem co-
meçar até o fim do primeiro 
trimestre de 2020, aten-
derão os bairros Almada, 
Araribá, Centro, Estufa 2, 
Itaguá, Maranduba, Pere-
quê-Açu, Sertão da Quina e 
Ubatumirim. 

Desde o primeiro trimes-
tre do ano, a atual gestão 
municipal atua na recupe-
ração das principais ruas e 
avenidas de cinco bairros. 
Com recursos do Governo 
Federal e de emendas par-
lamentares de quase R$ 6 

milhões, 24 vias receberam 
melhorias no Estufa 2, Jar-
dim Carolina, Lagoinha, 
Parque Vivamar e Sertão 

da Quina.
Buscando captar recursos 

para que outros pontos 
fossem contemplados, o 

prefeito Délcio Sato (PSD) 
solicitou um maior apoio 
do Governo Federal, que no 
fim do primeiro semestre 

liberou R$ 20 milhões para 
a pavimentação.

A iniciativa atende uma 
antiga reivindicação dos 
moradores e turistas de 
Ubatuba, que historicamente 
convivem com os transtor-
nos causados pela falta de 
calçamento adequado na 
cidade. 

Além de ressaltar a ne-
cessidade do serviço, Sato 
revelou que iniciou novas 
tratativas com os governos 
do Estado e Federal para 
que outros trechos do bal-
neário sejam atendidos em 
2021. “Já que herdamos o 
município com a malha viá-
ria totalmente deteriorada, 
nossa missão é proporcionar 
melhores condições às vias 
públicas. Estamos perma-
nentemente em busca de 
mais recursos estaduais, 
federais, e juntos aos nossos 
deputados parceiros para a 
recuperação de nossas vias 
rurais e urbanas”.

Agressão de GCM contra algemado 
é investigada em Pindamonhangaba
Polícia Civil e Prefeitura apuram conduta de agente após vídeo com flagrante 
circular nas redes sociais; guarda é afastado de trabalhos externos na cidade 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba revelou na última 
semana que instaurou um 
processo administrativo 
para apurar a conduta do 
guarda municipal flagrado 
agredindo um homem alge-
mado, no último dia 11, no 
Centro. Divulgado de forma 
anônima na internet, no úl-
timo dia 28, o vídeo mostra 
o servidor municipal dando 
um soco no rosto do detido.

Compartilhada através das 
redes sociais, as imagens 
mostram quatro guardas 

municipais conduzindo o 
homem pela praça do Cru-
zeiro, por volta das 11h. 
Antes de colocar o suspeito 
na viatura, um dos agentes 
o agride.

Segundo a Prefeitura, o ho-
mem foi abordado pela GCM 
(Guarda Civil Municipal) 
após ser flagrado em atitude 
suspeita carregando uma la-
vadora de alta pressão pela 
região central. Questionado, 
o rapaz teria revelado que 
recebeu o eletrodoméstico 
em um ponto de tráfico de 
drogas no município. 

Encaminhado ao 1º Distri-
to Policial de Pindamonhan-
gaba, o suspeito foi liberado 

após prestar depoimento. A 
Polícia Civil, que investigará 
se a máquina de lavar era 
furtada, não revelou se o 
detido relatou que foi agre-
dido pelo GCM.

A corporação abriu tam-
bém um inquérito para 
apurar o ato do servidor 
municipal, que deverá ser 
intimado a depor até o fim 
desta semana.

Em nota oficial, a Prefei-
tura afirmou que através 
da instauração de um pro-
cesso administrativo estão 
sendo adotadas todas as 
providências necessárias 
para a elucidação do caso. O 
Executivo informou que não 

há prazo para a conclusão do 
procedimento. Afastado dos 
patrulhamentos e demais 
trabalhos externos, o guarda 
permanecerá atuando, até 
a conclusão da apuração, 
na segurança de prédios 
públicos.

A nota ressalta que “a 
Guarda Civil de Pindamo-
nhangaba é composta por 
117 integrantes, honrados 
e dedicados, e busca inces-
santemente a melhoria na 
prestação do serviço público, 
estando sua atuação funda-
da na proteção dos direitos 
humanos fundamentais, do 
exercício da cidadania e das 
liberdades públicas”. Imagem flagrada por testemunha, com agressão a jovem em Pinda

Fotos: Reprodução

Acusados de matarem pai e filho 
em Piquete são apreendidos

Da Redação
Piquete

A Polícia Civil de Minas 
Gerais apreendeu na madru-
gada do último sábado dois 
adolescentes acusados de 
assassinarem um idoso e seu 
filho, no último dia 27, em 
Piquete. Encontrada em Delfim 
Moreira-MG, a dupla confessou 
a autoria do duplo latrocínio 
(roubo seguido de morte).

De acordo com o boletim de 
ocorrência, denúncias anôni-
mas revelaram que os assas-
sinos de Sebastião José Alves, 
89 anos, e Milton José Alves, 

55 anos, estavam escondidos 
em um imóvel na zona rural 
de Delfim Moreira.

Ao invadir o local, os policiais 
civis flagraram os menores de 
idade em posse de um revól-
ver calibre 22, uma quantia 
de pouco mais de R$ 3 mil e 
objetos roubados do sítio das 
vítimas de Piquete, que fica no 
bairro Vila Cristina, próximo a 
divisa com Minas Gerais.

Além da dupla, um homem 
de 37 anos também é acusado 
de envolvimento no caso. Até 
o fechamento desta edição, ele 
não havia sido localizado pela 
Polícia Civil.

Carbonizados, os corpos de 

Menores são localizados no Sul de Minas; outro está foragido

pai e filho foram encontrados 
por um amigo da família na 
noite do último dia 28.

Segundo a Polícia Civil de 
Piquete, as vítimas foram 
abordadas pelos criminosos 
na parte externa do sítio. Na 
sequência, elas foram levadas 
para o interior do imóvel, onde 
foram torturadas e assassi-
nadas. Os assaltantes ainda 
incendiaram os cadáveres. 
Além de dinheiro e eletro-
domésticos, os criminosos 
roubaram duas motocicletas 
e dez leitões.

O crime causou comoção 
em Piquete, na última semana, 
com repercussão nacional.

Fotos: Divulgação

A Polícia Civil segue com as investigações sobre mortes em Piquete; vítimas são de Marmelópolis-MG

PM apreende menor de idade por 
tráfico de drogas em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

Um adolescente de 15 anos 
foi apreendido, na tarde da 
última segunda-feira, após ser 
flagrado armazenando drogas 
em uma casa do Residencial 
Santa Mônica, em Guaratin-
guetá.

De acordo com o boletim de 

ocorrência, a Polícia Militar 
realizava um patrulhamento 
de rotina pelo residencial 
quando desconfiou da atitude 
de um menor de idade, que 
estava parado em uma esqui-
na da Rua Seis. Percebendo a 
aproximação das viaturas, o 
suspeito correu para o interior 
do apartamento em que mora 
com a família.

Em vistoria no imóvel, os po-

liciais encontraram no quarto 
do adolescente uma balança 
de precisão, 739 gramas de 
cocaína, 11 gramas de crack 
e 10 gramas de maconha. Ele 
confessou que era um dos 
responsáveis pelo tráfico de 
drogas no residencial.

O menor infrator foi enca-
minhado á Delegacia de Gua-
ratinguetá, permanecendo à 
disposição de Justiça.

Cliente é baleado dentro de bar em Cruzeiro
Da Redação
Cruzeiro

Um homem de 38 anos so-
freu uma tentativa de homi-
cídio na manhã da última 
segunda-feira, após discussão 
em um bar no bairro Itagaçaba, 
em Cruzeiro.

Segundo o boletim de ocor-

rência, a vítima estava no 
interior do estabelecimento, 
que fica à rua Rodrigues Alves, 
quando se desentendeu com 
um outro cliente. O motivo 
da briga não foi divulgado 
pela Polícia Civil. Em seguida 
o criminoso sacou uma arma 
de fogo e efetuou um disparo 
contra o desafeto, alvejado no 
braço. 

Após o atirador fugir, tes-
temunhas levaram o homem 
ferido até o Pronto Socorro. 
A vítima foi submetida à uma 
cirurgia para a retirada do 
projetil. 

Em depoimento, o homem 
relatou que não sabe a identi-
dade do criminoso.  A Polícia 
Civil abriu um inquérito para 
identificar o atirador.

Menor é flagrado traficando cocaína em Pinda
Da Redação
Pindamonhangaba

A Polícia Militar de Pinda-
monhangaba apreendeu um 
adolescente de 16 anos por 
tráfico de drogas, na noite da 
última segunda-feira, no bairro 

Castolira. Segundo a PM, uma 
equipe patrulhava a entrada 
do bairro quando percebeu 
que um menor de idade ar-
remessou uma sacola em um 
terreno baldio.

Na abordagem, os policiais 
encontraram no interior do 
objeto 26 cápsulas de cocaína 

e uma quantia de dinheiro 
proveniente da venda do 
entorpecente. 

Encaminhado ao Distrito 
Policial de Pinda, o menor, 
que já possuía antecedentes 
criminais, aguarda transfe-
rência para alguma unidade 
regional da Fundação Casa.
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Altas temperaturas e chuvas são combinações 
perfeitas para proliferação do mosquito da dengue

Da Redação
Piquete combater o mosquito, irão 

ajudar na proteção ao meio 
ambiente.

A Águas Piquete, empre-
sa responsável pelo sane-
amento básico de Piquete, 
orienta a população sobre 
a importância de tomar 
os devidos cuidados, prin-
cipalmente no armazena-
mento da água de chuva. 
“Muitas pessoas utilizam 
diversos recipientes para 
represar a água de chuva 
para utilizar na limpeza 
do quintal, carro etc. Uma 
atitude sustentável, mas 
que deve ser realizada com 
responsabilidade pois se 
esse recipiente não esti-
ver vedado corretamente, 

poderá servir de criadouro 
para o mosquito Aedes Ae-
gypt”, destacou a gerente 

operacional da Águas Pi-
quete, Indiara Jogas.

Outro ponto ressaltado 

Cuidados com meio ambiente 
ajudam a eliminar possíveis 
criadouros

A dengue é uma das do-
enças transmitidas pelo 
mosquito Aedes Aegypt, 
considerada como um dos 
principais problemas de 
saúde pública. Segundo à 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde), o mosquito in-
fecta de 50 a 100 milhões 
de pessoas por ano.

O mosquito se reproduz 
facilmente em locais com 
água parada, suja ou lim-
pa e em lixões e terrenos 
baldios devido ao lixo a céu 
aberto. Portanto é necessá-
rio tomar algumas medidas 
preventivas que além de 

pela gerente, é a limpeza 
e conservação da caixa 
d'água. “É importante que 

a caixa d'água seja higie-
nizada a cada seis meses e 
que ela esteja totalmente 
vedada para não haver 
contaminação da água e a 
proliferação do mosquito 
da dengue”, disse Jogas.

Outras atitudes podem 
ajudar no combate à den-
gue como separar o lixo; 
limpar o quintal; manter 
a piscina sempre limpa; 
limpar os ralos e canele-
tas externas e não deixar 
água acumulada em pneus, 
vasilhas e lajes.

“A mobilização e cons-
cientização da comunidade 
com a realização de ati-
tudes simples e práticas, 
fazem toda a diferença na 
proteção do meio ambien-
te, e interrompe o ciclo de 
transmissão e contamina-
ção da dengue” concluiu a 
gerente.

'

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/19 - PROC. Nº 701/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preço para Aquisição Parcelada de Gás de Cozinha P13 e 
P45 e Cota de Botijão P13 e P45 vazio para diversas secretarias pelo período de 12 (doze) 
meses, a realizar-se às 09h30min no dia 17 de dezembro de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185- 3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 683/19SUP; 9878/19 GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
03 (três) válvulas hydra 25x50 max branca, para manutenção dos banheiros do Ginásio 
Miguel Santiago.
CONTRATADA: COIMBRA MATERAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 51.782.969/0001-00

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 682/19SUP; 10400/19 GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
ferramentas para manutenção na Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde do Município.
CONTRATADA: COIMBRA MATERAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 51.782.969/0001-00

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/19 - PROC: 674/19

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO no Pregão Presencial 109/2019 
Processo 674/2019, cujo o objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de nutrição e alimentação escolar visando o preparo e distribuição de alimentação 
balanceada e em condições higiênico- sanitárias adequadas que atendam aos padrões 
nutricionais e dispositivos legais vigentes, mediante o fornecimento de todos os gêneros 
alimentícios (exceto aqueles adquiridos através da Agricultura Familiar conforme legislação 
vigente, em especial às disposições contidas na Resolução 26 do FNDE) e demais 
insumos, preparação e distribuição nos locais de consumo, logística, manutenção corretiva 
e preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, com emprego de mão-de-obra 
especializada e treinada de Cozinheiro(a) Escolar e supervisão de Nutricionistas, incluindo 
a execução de serviços de limpeza das cozinhas e despensas das Unidades Escolares.
No item 5.1. do edital, onde lê-se “...(12) 3153-9318....”, leia-se “...(12) 3157-9318...”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2019 – PROC. 606/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto Registro de preços para 
a contratação de empresa especializada em execução de serviços de sondagem de 
solo em diversas áreas com fornecimento de material, equipamentos, materiais e mão 
de obra. O pregoeiro, juntamente com a comissão Permanente de Licitação, designado 
através da Portaria 7.267/2019 de 02 de janeiro de 2019, fazem o recebimento do Termo 
de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial e o Balanço Patrimonial da empresa 
YGEO GEOTECNICA E FUNDAÇÕES LTDA ME, conforme exigido em edital, sendo assim 
HABILITADA. Os autos do processo estão à disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 197/19 do PROC nº 684/19-SUP -10412/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de
Oxigênio, Corgon 20 e Acetileno para atender as necessidades da Secretaria de Serviços
Municipais.
CONTRATADA: C.A. GONÇALVES DA SILVA & CIA LTDA EPP
CNPJ Nº: 53.677.498/0001-98
VALOR TOTAL: R$ 1.222,30 (um mil duzentos vinte e dois reais e trinta centavos)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Processo nº 4714/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA LORENA/SP
CGCMF: 00.000.000/1185-16
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo tem como objeto o ajuste das 
condições pactuadas para a prestação. Pelo BANCO, dos serviços de arrecadação dos 
tributos e demais receitas públicas do Município e respectiva prestação de cotas, por 
meio eletrônico, dos valores arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de 
arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a todos pontos de atendimento do 
BANCO, inclusive por intermédio de terceiros contratados.
Cláusula Segunda – Acrescentar-se-á ao teor da Cláusula Sexta o seguinte: O Banco 
repassará 95% do produto da arrecadação no 2º dia útil após a data do recebimento e o 
restante, 5%, à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – Fuset, 
conforme previsto no parágrafo único do art. 320 da Lei nº 9.503, de 1997 e regulamentado 
pela portaria número 95, de 28/07/2015, do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran.
Cláusula Terceira – Acrescentar-se-á ao teor da Cláusula Sexta o seguinte: 
a) R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por recebimento do documento com código de 
barras padrão FEBRABAN no canal PGT e prestação de contas através de meio eletrônico;
b) R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por recebimento do documento com código de 
barras padrão FEBRABAN no canal URA e prestação de contas através de meio eletrônico;
c) R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por recebimento do documento com código de barras 
padrão FEBRABAN no canal Internet e prestação de contas através de meio eletrônico;
d) R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por recebimento do documento com código de 
barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de Autoatendimento e prestação de contas
através de meio eletrônico;
e) R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por recebimento do documento com código de 
barras padrão FEBRABAN no canal Gerenciador Financeiro e prestação de contas através 
de meio eletrônico;
f) R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por recebimento do documento com código de barras 
padrão FEBRABAN no canal Correspondente Bancário e prestação de contas através de 
meio eletrônico;
g) R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por recebimento do documento com código de
barras padrão FEBRABAN no canal Banco Postal e prestação de contas através de meio
eletrônico;
h) R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por recebimento do documento com código de 
barras padrão FEBRABAN no canal CABB e prestação de contas através de meio eletrônico;
Cláusula Quarta – Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do primeiro Contrato 
e seu 1º aditivo não modificadas por este Termo Aditivo.
Cláusula Quinta – O CONTRATANTE providenciará, como condição de eficácia, a publicação 
deste 2º Termo Aditivo até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, 
devendo esta ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar daquela providência,
conforme disposto no parágrafo primeiro, artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019

 

                        

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Lorena 
CNPJ nº 60.130.044/0001-68 

O Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio e Lorena, com base 
territorial Piquete, Canas e Cunha, consoante o disposto no Estatuto Social da 
Entidade, CONVOCA os filiados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
a se realizar em 11 de dezembro de 2019, às 18:30 horas e trinta minutos, em 
primeira convocação, e às 19:00 horas, em segunda convocação, na Sede do 
Sindicato, localizada na (Rua Major Rodrigo Luiz n.º 46, Centro, Lorena/SP – Cep. 
12607-030), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: mudança do endereço 
do Sindicato dos Empregados no Comercio de Lorena – (Rua Comendador 
Custodio Vieira n.º 411, Centro, Lorena/SP-CEP: 12.600-030) para (Rua Major 
Rodrigo Luiz n.º 46, Centro, Lorena/SP – Cep. 12607-030).  

Lorena, 3 de dezembro de 2019.  

Luiz Alfredo Gervásio Pereira 

Presidente. 
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Defesa Civil registra atendimentos em locais afetados por fortes chuvas; 
volume acima do esperado causa quedas de árvores e deslizamentos

Moradores cobram ações 
após alagamentos em Guará

Bruna Castro
Guaratinguetá

As fortes chuvas na noi-
te do último sábado (30) 
provocaram alagamentos e 
inundações em Guaratingue-
tá. Entre os locais afetados 
estão os bairros Pedrinhas, 
Pedregulho, Clube dos 500, 
Parque do Sol e Vista Alegre. 

A Defesa Civil destacou que 
o volume de água registrado 
foi de 110 mm entre às 21h 
e 0h, valor superior ao regis-
trado no restante do mês de 
novembro. Segundo a escala 
oficial, os índices pluviomé-
tricos superiores a 50 mm 
já são considerados “chuvas 
muito fortes”.

Além da inundação também 
foram registradas quedas de 
árvores e desbarrancamentos 
nos bairros Pedrinha, Pedre-
gulho e Tamandaré. Apesar 
dos altos índices de chuva não 
houve registros de feridos.

A técnica de implantes 
dentário Cintia Bernardino, 
33 anos, moradora do bairro 
Santa Edwiges, estava a pas-
seio com sua família quando 
se deparou com o temporal 
no bairro Pedrinhas. Eles 
estavam a bordo do carro 
da família, um Space Fox, e 
não conseguiram prosseguir 
quando a chuva aumentou.

“Ontem (sábado), umas 
14h, fomos para o bairro 
das Pedrinhas. Chegamos lá 
estava chovendo muito, nem 
conseguimos descer do carro. 
Aí, começou a  piorar e descer 
água pelo asfalto, com barro 
ainda. Esperamos um pouco 
e nem descemos do carro. 
Depois de uns minutos resol-
vemos ir embora, desistimos”, 
contou Cintia. “Quando me 

aproximei do bairro, descen-
do a serra, a água estava no 
meio da porta do carro”.

A técnica de implantes des-
creveu também a sensação de 
insegurança que sentiu, ao 
ver o nível da água aumen-
tando enquanto estava com 
sua família dentro do carro. 
“Sensação de desespero, né 
(sic), com nossas filhas junto. 
A hora que fomos passar no 
local mais crítico nosso carro 
chegou a falhar, gelou o co-
ração, mas no fim deu tudo 
certo” explicou.

Essa não foi a primeira vez 
que ela presenciou casos 
como esses. Em 2009 as 

chuvas inundaram sua casa. 
“A última vez que peguei essa 
chuva feia, estava grávida da 
minha filha, que hoje tem dez 
anos. Na época eu morava no 
Jardim Rony e a água entrou 
na nossa casa” recordou.

Além de Cintia, outros mo-
radores contaram como as 
fortes chuvas afetaram seus 
bairros. A estudante de publi-
cidade e propaganda Tatiane 
Lacaz, 20 anos, é moradora 
do Portal das Colinas, e ex-
plicou que não houve alaga-
mentos em seu bairro, mas 
sim nas ruas vizinhas. “Não 
tinha como passar de carro, 
a pé então sem condições”.

Mesmo não sendo afetada 
diretamente pelos alagamen-
tos resultantes das chuvas do 
final de semana, a estudante 
explicou que as ruas alagadas 
fazem parte do caminho que 
percorre para ir à faculdade, 
em Lorena.

“Fica bem difícil passar de 
van ou carro durante os ala-
gamentos. É bem desconfortá-
vel, para descer da van então 
não tem nem condições. [...]Eu 
vi muitas fotos na internet, 
mas quando passei de carro, 
observei que a água estava 
bem alta, e tinha uma cor bem 
escura e turva”, completou.

Ao serem questionadas 
sobre as ações da adminis-
tração municipal, ambas 
relataram que não existem 
manifestações efetivas para 
a prevenção ou resolução dos 
problemas relacionados às 
chuvas. “Olha, eu particular-
mente não sei se a Prefeitura 
já fez alguma coisa, mas eu 
creio que eles sozinhos não 
resolverão nada se a popula-
ção não colaborar. A limpeza 
começa dentro da nossa casa”, 
frisou Cintia.

Para Tatiane, não existem 
ações e iniciativas para pre-
venção de estragos causados 
pela chuva. “A Prefeitura 
poderia se preocupar em 
oferecer medidas preventi-
vas para não chegar a essa 
situação caótica que temos 
presenciado. Os alagamentos 
não só atrapalham o desloca-
mento dos munícipes, como 
prejudicam a segurança dos 
pedestres. Espero que a Pre-
feitura dê mais atenção a esse 
problema para atenuar essa 
situação”. 

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura 
não soube informar sobre as 
iniciativas que serão tomadas 
em relação aos alagamentos 
e quais as ações preventivas 
estão sendo colocadas em 
prática.

De acordo com o Inpe (Ins-
tituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais) e o Ceptec (Centro 
de Previsão de Tempo e Es-
tudos Climáticos), a proba-
bilidade de chuva em Guara-
tinguetá é de 30% para esta 
quarta-feira e 90% na quinta 
e sexta-feira.

Fortes chuvas também registraram quedas de árvores em Guaratinguetá; bairros sofrem com alagamentos

Fotos: Divulgação PMG

Ipem identifica falha 
em radar na estrada 
Cruzeiro-Passa Quatro

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Dois radares localizados em 
Cruzeiro foram alvos de fisca-
lização do Ipem-SP (Institutos 
de Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo). Um deles foi 
reprovado por apresentar 
falhas na medição de veloci-
dade. O equipamento estaria 
registrando velocidade acima 
do que a real quilometragem 
dos veículos que passam pela 
rodovia Doutor Avelino Ju-
nior (SP-52), que liga Cruzeiro 
à Passa Quatro, na altura do 
km 228.

Apesar do resultado, o 
Instituto garante que não 
houve prejuízos para os mo-
toristas. Segundo Carla de 
Moraes, gestora da regional 
do Ipem-SP em São José dos 
Campos, é pouco provável 
que os equipamentos emitam 
multas apresentando falhas 
na medição. 

Carla garantiu que ao me-
nor sinal de irregularidade, 
as empresas responsáveis 
pela manutenção suspendem 
imediatamente o uso, ou 
seja, a aplicação irregular de 
penalidades no trânsito, por 
excesso de velocidade, quase 
nunca acontece. “Pode acon-
tecer (aplicação de multas), 
mas é muito raro. Ao menor 
sinal de problemas, o sistema 
é lacrado imediatamente”. 

A gerente do Ipem disse 
que esse ano, apesar de todos 

os equipamentos checados em 
2019, houve apenas uma autu-
ação no Vale do Paraíba. “São 
quase mil faixas de rolamento 
(local da via pública destinado 
ao tráfego de veículos) com ra-
dares, todas fiscalizadas desde 
o início de 2019, com apenas 
uma autuada pelo Instituto”. 

Outro equipamento fiscali-
zado pelo Ipem está instalado 
na altura do km  216, na ro-
dovia Nesralla Rubez (SP-58), 
que liga Cruzeiro a Cachoeira 
Paulista. Nenhum problema foi 
encontrado. 

Avaliação – Diariamente, o 
Ipem-SP verifica os radares de 
velocidade em todo o estado 
de São Paulo. As ações aconte-
cem uma vez por ano ou toda 
vez que o equipamento passar 
por reparo. 

De acordo com Carla Mo-
raes, a aferição leva de vinte 
minutos até uma hora. A ação 
envolve os fiscais do Ipem-SP e 
a equipe da empresa responsá-
vel pelo radar. “Nós temos um 
veículo com um equipamento 
que também mede a veloci-
dade, e passamos pela faixa 
de rolamento cinco vezes. Se 
em apenas uma delas houver 
um problema, o radar já é 
reprovado”. 

O radar da estrada que liga 
Cruzeiro ao Sul de Minas Ge-
rais está paralisado para que 
possa passar por reparos e 
novamente ser avaliado. Se-
gundo o Ipem, o equipamento 
está inoperante desde o último 
dia 6 de novembro.

Mesmo com erro, órgão garante que 
motoristas não são multados no local
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Prefeitura investe em 
melhorias de postos 
de saúde em Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
reforçou o investimento em 
melhorias para os postos de 
saúde. São três unidades em 
obras, na Vila Batista, no 
bairro KM 4 e na Vila Paulo 
Romeu.

O posto da Vila Batista 
passará por uma reforma de 
ampliação e reestruturação. 
O atendimento está sendo 
realizado à rua Dr Avelino 
Júnior, nº 371, das 12h às 
18h. A unidade de saúde do 
bairro KM4 também está em 
reforma de ampliação, com 
atendimentos transferidos 
para a rua Artêmio do Ama-
ral, nº 321. Na Vila Paulo 
Romeu, o posto passa por 

adaptações e melhorias nas 
instalações físicas. Os valores 
do investimento não foram 
informados.

Segundo o secretário de 
Saúde, Danilo Resende, “todas 
essas melhorias, tanto nas 
instalações físicas quanto na 
acessibilidade, elas não são só 
esteticamente, mas em termos 
de conforto para o público e 
para os servidores também”.

A Prefeitura também está 
executando obras de melho-
rias em postos da zona rural 
que atendem as famílias do 
Várzea Alegre, Entre Rios, 
Passa Vinte e Brejetuba. O 
secretário destacou que são 
reformas mais rápidas e sim-
ples, realizadas pela própria 
Prefeitura, sem a contratação 
de uma empresa especiali-
zada.

Proposta de abono salarial é
aprovada por funcionários da 
Bundy de Pindamonhangaba

Da Redação
Pindamonhangaba

Os funcionários da unida-
de de Pindamonhangaba da 
Bundy Refrigeração inicia-
ram a semana aprovando a 
proposta de abono salarial. 
A medida contempla o pa-
gamento de R$ 800 no dia 6 
de janeiro, além de reajuste 
salarial de 3,8%, que será 
pago integralmente, retroa-
tivo à data-base no dia 1 de 
setembro.

De acordo com o Sindicado 
dos Metalúrgicos de Pinda-
monhangaba, o abono será 
pago a todos os funcioná-
rios, incluindo afastados e 
temporários, que receberão 
de forma proporcional ao 

tempo de trabalho.
No último dia 25, os traba-

lhadores haviam reprovado a 
proposta anterior e  entregue 
um comunicado de greve. A 
proposta até então era de me-
tade do valor aprovado e não 
contemplava os temporários. 

“Conseguimos um bom valor 
de abono, que vai contemplar 
todos os trabalhadores, e ainda 
manter o reajuste salarial e 
todos os direitos. É mais um re-
sultado da unidade da catego-
ria”, afirmou o vice-presidente 
do Sindicato, André Oliveira. 

A Bundy produz compo-
nentes para geladeiras, e 
atualmente conta com 250 
trabalhadores no Distrito 
Industrial Santa Rita, que fica 
próximo à rodovia Presidente 
Dutra.
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Município recebe competição sub-20 quarta vez consecutiva e divide gastos com Federação Paulista

Sede de grupo da Copa São Paulo, Guará 
investe R$ 120 mil em hospedagem de times

Lance pela Copinha, em 2018; cidade volta a receber competição

Fotos: Divulgação ADM

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Professor Dario Rodrigues 
Leite será palco de mais uma 
edição da Copa São Paulo 
de Futebol Jr. Uma das prin-
cipais competições sub-20 
do país terá como uma das 
sedes Guaratinguetá, que pelo 
quarto ano consecutivo, terá 
o Manthiqueira como repre-
sentante local.  Para receber 
os adversários da Laranja, a 
Prefeitura investirá R$ 120 mil 
na hospedagem de dois times.

A licitação, concluída re-
centemente, terminou com o 
Kafé Hotel como vencedor. O 
hotel fica na região central de 

Guaratinguetá e hospedará 
dois clubes, que terão toda es-
tadia, alimentação e lavanderia 
bancadas pela Prefeitura. O 
secretário de Esportes, Joel Pi-
nho, afirmou que o certame foi 
aberto por registro de preço.

“Nesse modelo contrata-se 
um serviço e você só paga pelo 
que usa. O valor às vezes está 
acima de uma determinada 
estimativa, previsão, mas você 
só paga pelo que usa”, expli-
cou. “No pregão presencial o 
valor é de R$ 120 mil. Esse 
valor é estimado até às fases 
eliminatórias (da Copa SP). Se 
os times que vierem para cá 
ficarem mais tempo, já está 
reservado. Se a competição se 
encerrar com antecedência na 

primeira fase, esse valor deve 
até cair”, destacou.

O Manthiqueira não terá 
custo algum com hospedagem. 
Dos três times que compõem 
o mesmo grupo, dois serão 
bancados com recursos da 
secretaria de Esportes e serão 
hospedados no Kafé Hotel. A 
terceira equipe será bancada 
pela Federação Paulista de 
Futebol, assim como aconteceu 
em 2019.

“Um terceiro time terá toda 
a despesas da Federação. 
Guaratinguetá custeará dois 
clubes. No hotel será toda a 
lavanderia e cinco refeições, 
são 25 atletas por equipes, 
num total de cinquenta atletas 
no hotel, com alimentação 

completa e lavanderia”.
Segundo o secretário, o es-

tádio está em boas condições 
e não precisará de reformas 
para a competição. Segundo 
o chefe da pasta, é feita a 
manutenção do campo de 
forma periódica. O orçamento 
da secretaria de Esportes de 
Guaratinguetá é próximo de 
R$ 4,8 milhões.

Laranja – A campanha do 
Manthiqueira na Copinha em 
2019 foi destaque. O time só 
parou no Vasco, quando foi 
goleado, em Guaratinguetá. O 
time cruzmaltino chegou à fi-
nal e o Manthiqueira avançou 
até a terceira fase da compe-
tição, melhor campanha da 
história de um time de Guará. 
Para 2020, o time de Dado de 
Oliveira e companhia vai en-
frentar o ABC-RN, Resende-RJ 
e o São Bernardo-SP.

Manthiqueira conhece adversários 
da primeira fase da competição

Da Redação
Guaratinguetá

O Manthiqueira conheceu 
na última quinta-feira os times 
adversários que enfrentará 
na primeira fase da 51ª Copa 
São Paulo de Futebol Júnior. A 
Laranja do Vale está no grupo 

24 com o ABC-RN, Resende-RJ 
e São Bernardo-SP. 

O campeonato reunirá 128 
equipes sub-20, divididos em 
32 grupos que disputarão 
um lugar na final, marcada 
para o dia 25 de janeiro, no 
Pacaembu. As partidas estão 
marcadas para o estádio Pro-
fessor Dario Rodrigues Leite.

O time jogará em casa e 
sonha fazer uma campanha 
melhor do que em 2019, 
quando foi eliminado pelo 
Vasco por 5 a 1, na terceira 
fase do torneio.

A Federação Paulista de 
Futebol ainda não divulgou 
as datas dos jogos. A entrada 
para as partidas será franca.

Pinda tem últimos dias da exposição “O 
Xamã Devolve a Vida”, de Jaider Esbell

Da Redação
Pindamonhangaba

O artista visual, escritor 
e produtor cultural indíge-
na Jaider Esbell, ganhador 
do Prêmio Pipa, estará até 
a próxima sexta-feira (6) 
em Pindamonhangaba com 

sua exposição itinerante 
“O Xamã Devolve a Vida”. O 
evento tem o apoio da Esta-
ção Casa Amarela e da Secre-
taria de Cultura e Turismo.

O roraimense Jaider Esbell, 
do povo Makuxi, município 
de Normandia, recebeu seu 
primeiro prêmio de arte ain-
da adolescente, em 1994, no 

Concurso de Desenhos para 
Catequistas Indígenas na al-
deia Kanauanin. A partir daí, 
nunca mais parou. Sua obra 
intercala pintura e literatura. 
Foi premiado no Concurso 
de Poesias do Sesi e pela Fu-
narte de Criação Literária.  É 
autor dos livros “Terreiro de 
Makunaima – Mitos, Lendas 
e Estórias em Vivências” e 
“Tardes de Agosto, Manhãs 
de Setembro, Noites de Ou-
tubro”.

A mostra é gratuita e reali-
zada no Museu Histórico Pe-
dagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, à rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 260, no 
Jardim Boa Vista, das 9h às 
17h. Mais informações pelo 
telefone (12) 3648-1779.

Quadro expostos em Pindamonhangaba; O Xamã Devolve a Vida Pinda chega aos últimos dias em Pinda


