
 “NÃO EXISTE ALUNO SEM AULA!” e “Não existe falta de material!” Essas são duas das afirmações 
da secretária de Educação de Guaratinguetá, Elisabeth Sampaio, durante sabatina na Câmara. Realizado no 
último dia 18, o encontro contou com a presença de pais e professores, e teve resultado satisfatório para os 
vereadores. Professora, Elisabeth foi convidada para esclarecer situações ligadas à pasta, às reclamações 
sobre faltas constantes de professores na rede municipal de ensino e déficit no material didático distribuído 
aos alunos.
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Leilão da Santa 
Casa não tem 
lances e Mota 
crê em milagre

Considerada pela Justiça a 
principal alternativa para o 
pagamento das dívidas traba-
lhistas de cerca de duzentos 
ex-funcionários da Santa 
Casa de Cachoeira Paulista, o 
leilão do prédio não recebeu 
nenhum lance na tarde da 
última terça-feira. A meta 
inicial de arrecadação do 
pregão representava quase a 
metade do déficit do hospital, 
que supera R$ 11 milhões. 
Há mais de uma década sob 
intervenção municipal e 
mergulhada em uma grave 
crise financeira, a direção 
da Santa Casa, desde 2014, é 
alvo de uma ação coletiva de 
ex-empregados que cobram 
o pagamento de seus direitos 
trabalhistas.
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Guardinhas cobram gratuidade
no transporte coletivo de Guará
Menores aprendizes lotam sessão para pedir apoio por benefício que deve ser revogado

Um grupo grande de me-
nores aprendizes da Guarda 
Mirim e da Guarda Juvenil 
Feminina foi à Câmara na 
sessão desta quinta-feira 
preocupados com o fim da 

gratuidade do transporte co-
letivo municipal, que entrará 
em vigor no próximo dia 1. 
Os jovens pediram apoio dos 
parlamentares para buscar al-
ternativas com a finalidade de 

manter o benefício. Em 2018 
o projeto de regulamentação 
do transporte coletivo foi 
encaminhado pelo Executivo 
para análise e votação na 
Câmara. Depois de sessenta 

dias de estudo, 9 dos 11 ve-
readores votaram a favor da 
regulamentação, que, entre as 
propostas, revogava a gratui-
dade da passagem de ônibus 
para os guardinhas, como são 

chamados os menores apren-
dizes. Apenas os vereadores 
Nei Carteiro e Décio Pereira, 
ambos do MDB, foram contra 
a regulamentação.

Em meio à crise, prédio da Santa Casa passa por leilão; Edson Mota acredita que Jesus e Nossa Senhora podem reverter caos administrativo

Foto: Arquivo Atos
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Entrega do 
PS de Pinda 
tem previsão 
para maio

Após quase um ano e meio 
de obras, a reforma do Pronto 
Socorro de Pindamonhangaba 
entrou em fase final na última 
semana. A expectativa da Pre-
feitura é que a recuperação do 
prédio, orçada em mais de R$2 
milhões, seja concluída até o 
fim de maio. Com uma média de 
15 mil atendimentos mensais, 
o PS de Pindamonhangaba re-
cebe obras de melhorias desde 
31 de julho de 2017.

Foto: Leandro Oliveira

Zona Azul é 
aprovada e 
volta às ruas
de Lorena

Barrado há dois anos na Câ-
mara, o projeto que autoriza 
o estacionamento rotativo 
foi aprovado em Lorena. A 
Zona Azul contará com cerca 
de 910 vagas na área central 
e ruas adjacentes. O sistema 
deve entrar em vigor em até 
seis meses. Aprovado por 
11 votos a três, o sistema de 
estacionamento rotativo será 
implementado no centro da 
cidade. Os votos contrários 
foram dos vereadores Fábio 
Longuinho (PSC), Élcio Vieira 
Junior (PV) e Waldemilson da 
Silva, o Tão (PR).
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Justiça derruba liminar 
que assegurava Teca e 
Xeroso assume Piquete

A semana foi de turbilhão 
político em Piquete. A prefeita 
Ana Maria de Gouvêa, a Teca 
(PSB), foi retirada do cargo após 
decisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, que cassou a 
liminar (decisão provisória) 
que a mantinha no comando 
do Executivo desde outubro 
do ano passado. Em junho de 
2018, Teca passou por um pro-
cesso de cassação na Câmara 
da cidade, e depois de quatro 
meses afastada conseguiu vol-
tar ao cargo com uma decisão 
liminar. Com a decisão, o vice-
-prefeito Agnaldo de Almeida, o 
Xeroso (MDB), assumiu o cargo 
na última quarta-feira.

Teca Gouvêa promete recorrer

Foto: Jéssica Dias

Foto: Arquivo Atos

Ubatuba assume Coambiental 
após série de falhas de gestão

Buscando promover me-
lhorias no sistema de trata-
mento de esgoto do bairro 
Praia Grande, a Prefeitura de 
Ubatuba assumiu na última 
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terça-feira a administração 
da Coambiental (Cooperativa 
de Saneamento Ambiental da 
Praia Grande).

Pág. 4
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Bastidores da Política

Teca Gouvêa

Atos e Fatos
“A democracia no Brasil 
foi sempre um lamentável 
mal-entendido”

Márcio Meirelles
 Sergio Buarque de Holanda

"Os caminhoneiros, até hoje, não 
entenderam que o seu problema não 

é o preço do combustível e sim o custo 
de manter o seu caminhão que não tem 

carga para transportar!"

RAÍZES DO BRASIL
Raízes do Brasil é uma das 

obras fundadoras do estudo da 
história e das ciências modernas 
no Brasil. que o historiador Sergio 
Buarque de Holanda publicou em 
1936 e de onde foi tirada a frase 
acima.

Sergio Buarque organiza o 
entendimento e da especificidade 
da nossa história, como o homem 
cordial, incapaz de agir de acordo 
com os preceitos legais, o que ex-
plica a frouxidão das instituições 
e da organização social do país.

A nossa incapacidade secular 
de separarmos vida pública de vida 
privada, entre outros temas desta 
obra, a facilidade de entender fatos 
que ocorrem no nosso cotidiano e 
na formação do brasileiro.

Diante desta obra a dúvida, se 
realmente entendemos, o que é 
democracia, instituições sólidas, 
liberdade de imprensa se todos 
estes conceitos foram importados 
de outros países.

O que difere o nosso país dos 
outros de democracia sólida é que 
eles conquistaram estes valores 
e nós brasileiros importamos ou 

foram impostos pelo poder domi-
nante.

É um fato que devemos nos 
preocupar. O presidente Bolsonaro 
não entende que é o presidente da 
República (“não nasci presiden-
te”), pois suas rações são as mais 
estapafúrdias, como, por exem-
plo, não acreditar na Reforma da 
Previdência, se dirigir ao povo 
através da rede social comparando 
suas atitudes com a do presidente 
Trump.

Será que ele não percebe que 
o sistema eleitoral americano é 
diferente do nosso e o que lá dá 
certo, necessariamente, aqui traz 
problemas.

É a “síndrome da cópia” onde 
copiamos o regime democrático, 
o liberalismo e a liberdade de 
imprensa sem nenhum convenci-
mento.

A instituição do Supremo Tri-
bunal Federal, guardiã da nossa 
tradição constitucional, está se 
mostrando apenas uma instituição 
de concreto e vidro, dirigida por 
homens sem o menor nível de 
formação histórica, jurídica, “ad-

vogados do poder” que os nomeou.
A atitude de dois ministros, - 

um deles presidente do Supremo-, 
desrespeitam a lei, os preceitos 
constitucionais e tentam de toda 
forma convencer à sociedade de 
que estão corretos.

Feriram a Constituição, cer-
cearam a liberdade de imprensa, 
usando a lei em benefício próprio 
tentando, através do poder, ocultar 
o fato de que não eram competen-
tes para ocupar o cargo em um 
Suprema Corte.

O ministro da Economia, em 
Washington, nos Estados Unidos, 
convencendo os investidores que o 
liberalismo brasileiro é para valer 
e aqui o presidente intervindo na 
administração da Petrobrás.

Melhoria na infraestrutura, re-
forma da previdência e em seguida 
da tributária, inflação baixa, pro-
cesso de privatização em curso; o 
presidente da República intervêm 
na Petrobrás destruindo o conceito 
de liberalismo.

Os caminhoneiros, até hoje, não 
entenderam que o seu problema 
não é o preço do combustível e sim 
o custo de manter o seu caminhão 

que não tem carga para transportar.
Os caminhoneiros apoiaram o 

candidato Bolsonaro, portanto, é 
preciso dar uma resposta política à 
categoria independente dos danos 
causados a empresa, que perdeu 
32 bilhões de seu valor, despencou 
nas cotações e uma possível san-
ção por parte da Bolsa americana 
em intervir no preço, o gerador 
de lucro e valorizador da cotação 
da ação.

 E o governo também não 
entendeu a causa da crise, se es-
quecendo que a Petrobrás é uma 
empresa pública com ações nego-
ciadas em Bolsa, no Brasil, e nos 
Estados Unidos.

Os episódios da semana passa-
da mostram a dificuldade do país 
em lidar com a democracia, liber-
dade de imprensa e liberalismo.

O conflito latente e preocupante 
de um governo populista; uma 
equipe econômica liberal; um Su-
premo Tribunal Federal composto 
“advogados do poder” e escudo 
de sua vida particular; e um poder 
Legislativo fisiologista.

Tá difícil!

Aparecida - Uma parceria entre o 
programa de estágio Seres (Soluções 
e Empreendimentos Realizados por 
Estagiários de Sucesso) e a Prefeitura 
de Aparecida é destaque em abril, após 
ser premiada no evento Melhores Pro-
gramas de Estágio. O serviço passou 
por avaliação do CIEE (Centro de 
Integração Empresa-Escola), concor-
rendo com 1.200 empresas nacionais 
de pequeno, médio e grande portes, 
públicas e privadas. O programa de 
Aparecida foi o melhor avaliado pelos 
próprios estagiários, ouvidos pelo 
CIEE, sobre as atividades desenvol-
vidas diariamente, além de ações de 
qualificação dos adolescentes. Um 
exemplo para outras cidades na pre-
paração e facilitação dos jovens em 
busca do mercado de trabalho.

Cachoeira Paulista - A semana aca-
bou com o prefeito Edson Mota (PR) quase 
pedindo música no Fantástico, devido ao 
acúmulo de processos e derrotas judiciais 
que vem sendo noticiado. Não bastasse o 
risco de perder o cargo, ao lado de 12 ve-
readores, por contratação ilegal de comis-
sionados na Prefeitura (os parlamentares 
foram indiciados devido à aprovação do 
projeto), estar próximo de ver sua maior 
promessa de campanha ruir (no palanque, 
Mota gritou para quem quisesse e não 
quisesse ouvir que salvaria a Santa Casa, 
que passa por leilão), agora, o prefeito 
foi condenado em primeira instância a 
devolver verba investida em obra, ainda no 
período em que prefeiturou em Silveiras. 
O motivo? O investimento, de acordo com 
o MP, atendeu um único e ilustre morador: 
seu próprio filho!!!

Dose dupla

Paulo Fenille e o deputado Jorge Caruso entre Caruso (Pai) e Robson Goulart 

Agenda positiva
A Câmara de Lorena reagiu po-

sitivamente esta semana aprovando 
vários projetos do Executivo, que 
buscam organização da cidade; um 
deles foi o estacionamento rota-
tivo - Zona Azul, outro, a criação 
do Controle Interno da Prefeitura 
- para trabalhar as prestações de 
contas em conexão com o Tribunal 
(funcionários consursados). Tam-
bém foi aprovada a facilitação dos 
contribuintes para acertarem seus 
débtos com a fazenda municipal no 
cartório, ao invés da Justiça, e por 
último a criação do Arquivo Públi-
co, uma maneira de se preservar a 
documentação do município dentro 
de nova metodologia.

Os contrários - Nem tudo foi céu 
de brigadeiro na sessão de Câmara; 
enquanto a maioria dos vereadores 
entenderam a relevância dos projetos, 

a figura 'santíssima' do oposicionista, 
o filho do professor Vieira (figura e 
família marcante no martírio finan-
ceiro e moral do governo do ex-pre-
feito Paulo Neme) influenciou Tão 
Silva-Vieira, Fabio Longinho-Vieira 
e Samuel da Canção Nova-Vieira. 
Os discursos, os eleitores de Lorena 
já sabem... Resumindo, vai faltar 
altar para esses 'santos' protetores da 
escória política da 'região'. Pergun-
tem ao mandraque que vai afundar 
o palanque eleitoral do 'candidato'!!!

Bloqueio de bens
Decididamente a 'maré' não anda 

boa para Edson Mota, ex-prefeito 
de Silveiras e agora de Cachoeira 
Paulista. Se não bastasse o risco 
iminente de ter o mandato cassado 
a qualquer momento, esta semana 
explodiu outro de seus BO's. A 
Justiça deliberou bloquear 'parte 
de seus bens' por ter pavimentado e 
estendido a rede de água, esgoto e 
energia elétrica em uma das ruas de 
Silveiras. Nada de mais se nesta rua 
não tivesse apenas uma residência e 
cujo morador fosse seu próprio filho. 
Ah! dessa vez, ou melhor, nesta 
improbidade, seu filho dançou junto.

Filme repetido
A Câmara de Piquete, que pese 

sua baixa avaliação entre os elei-
tores, garantiu mais um desgaste 
político na cidade, retomando o 
afastamento da prefeita Teca Gouvêa 

de seu mandato. 
Ela, que chegou a 
permanecer afas-
tada por quatro 
meses da função, 
havia retornado 
ao cargo por for-
ça de liminar, até 
que o mérito da 
ação do Legis-

lativo fosse julgado. Nesta segun-
da-feira, o expediente na Prefeitura 
iniciou com 'queda de braços' da 
prefeita contra seu vice, Agnaldo 
de Almeida - o Xeroso, que chegou 
para assumir o cargo com uma lista 
de demissionários embaixo do bra-
ço. Sob a alegação de que não havia 
sido notificada formalmente, Teca 
levou até na quarta-feira para 'limpar 
as gavetas'...

Por 8 votos a 2...
Perdeu quem apostou que o 

vereadores de Guará não abririam 
investigação sobre os BO's de Pe-
dro Sannini, na Câmara. Apesar do 
próprio Pedro Sannini ter votado 
contra (é claro), seguido pelo colega 
Marcos Evangelista, oito vereado-

O deputado Jorge Caruso (MDB), entendendo a necessidade de re-
presentatividade do Vale do Paraíba e Litoral Norte, firmou parceria com 
o assessor parlamentar Paulo Fenille, que passa integrar a equipe de seu 
gabinete - representado e endossado por cerca de 22 prefeitos da região. 
Fenille, que já atuou de forma relevante junto aos deputados Marco 
Bertaiolli e Elio Nishimoto, vai trabalhar na interlocução dos deputados 
Baleia Rossi (federal) e Caruso (estadual) com os municípios, e atendi-
mentos às lideranças políticas de Região Metropolitana como vereadores 
e prefeitos na captação de recursos e projetos junto aos governos.

res foram enfáticos pela abertura 
de investigação na Comissão de 
Ética, formada por Márcio Almeida 
(presidente), Fabrício da Aeronáu-
tica (relator) e Marcos Evangelista 
(membro) já apelidado de pizzaiolo 
- por ter votado para que a denúncia 
terminasse em pizza. Agora, o mer-
cado de apostas se divide entre as 
três consequências: arquivamento, 
advertência escrita ou suspensão por 
trinta dias da vereança.

Não convidem para...
...a mesma picanha o vereador 

Marcelo da Santa Casa e o secretá-
rio de Desenvolvimento Social de 
Guará - Arilson Pereira, ainda que o 
churrasqueiro seja o próprio prefeito 
de Guará Marcus Soliva...

O que muitos querem...
...saber é o que poucos sabem 

em Cachoeira Paulista: a identidade 
dos dois afortunados que pretendem 
arrematar o prédio da Santa Casa no 
leilão, que está em curso na Justiça 
do Trabalho. Parece que a ideia em 
ter a própria Santa Casa de inquilina 
não assusta nem o investidor de per-
to, muito menos o de longe - onde 
as águas salgadas banham o quintal 
de sua casa...

Prazo de validade
Rola entre os bem informados 

do governo de Marcus Soliva que 
não será apenas as pastas do Pla-
nejamento e Turismo que estará 
virando o próximo semestre com 
novos secretários. Comenta-se que 
aquele saliente que comanda uma 
das secretarias mais ligadas à classe 
C da população encontra-se com 
prazo de 'validade vencimento' na 
administração. Ah! Bolão de apostas 
está disponível pelos corredores da 
municipalidade de Guaratinguetá...

Campanha indireta
Têm prefeituráveis em Pinda se 

diversificando para atrair a atenção 
dos eleitores. Comenta-se que Luiz 
Rosas anda pegando até filas sem 
necessidade para acenar para torci-
da; Rafael Moreira, quer dizer, Goffi, 
tem feito do plenário da Câmara um 
palco de homenagens nas sessões 
solenes - a exemplo do Dia Mundial 
dos Escoteiros - para reforçar sua 
popularidade. Perguntem ao Dito 
Bala do Bombaça!!!

Dose dupla
Dois antigos problemas que 

prejudicam o cotidiano das famílias 
de Pinda estão próximos de serem 
resolvidos. O gabinete do prefeito 
divulgou que estão em fase final 
a reforma do Pronto Socorro e as 
obras de modernização do sistema 
de captação de águas pluviais do 
bairro Boa Vista. Investimento de 
mais de R$ 2 milhões para ampliar o 

Balaio dos Vieiras

dobro do espaço de atendimento do 
Pronto Socorro, que inclui implan-
tação de elevadores, ala exclusiva 
infantil, ampliação do estaciona-
mento e melhores instalações para 
os funcionários. Já a obra no Boa 
Vista, acompanhada de perto pelo 
prefeito Isael Domingues, será res-
ponsável por conter alagamentos 
na região, solucionado o problema 
que há décadas castiga os moradores 
com a substituição das tubulações e 
melhorias na rede de esgoto. 

 
“Sob nova direção”

Foi motivo de alívio pelas ruas 
de Ubatuba a decisão do prefeito, 
Délcio Sato (PSD), em intervir na 
administração da Coambiental, 
responsável pelo sistema de coleta 
e tratamento de esgoto na região 
da Praia Grande. Há mais de uma 
década os moradores cobravam que 
a ‘empresa’ qualificasse e ampliasse 
sua atuação pelo bairro. Se não bas-
tasse a ineficiência do serviço, Sato 
verificou que além de deficitária 
financeiramente, as prestações de 
contas não estavam acontecendo, o 
que motivou a intervenção munici-
pal no Coambiental como garantia 
de avanços na rede de tratamento de 
esgoto da Praia Grande.

Touro mecânico 
Parece que ser secretário da 

Prefeitura e Ubatuba, em alguns 
casos, é como estar montado num 
‘touro mecânico’. Comenta-se que 
o prefeito Délcio Sato não hesita em 
promover mudanças em seu corpo 
de comissionados para garantir o 
desempenho de sua administração. 
Apesar de algumas críticas sobre a 
quantidade de mudanças que ocor-
reram em seu governo, Sato ganha 
o apoio das principais lideranças do 
município em sua postura, por exigir 
que os servidores desempenhem um 
trabalho condizente com a importân-
cia de seus cargos. Ah! Disseram que 
a atitude de Sato também evidencia 
que nenhum comissionado tem “ca-
deira cativa” em sua gestão, sendo 
necessário que “mostre serviço”.

Minuto de fama
Quem observa o atual quadro 

de prefeituráveis de Lorena, em 
comparação ao que mostram as pes-
quisas mais confiáveis da cidade, já 
sacaram que ainda não foi revelado 
nenhum nome com possibilidade de 
êxito nas urnas. Segundo a turma da 
Praça, os 'notáveis' que desfrutam 
do 'minuto de fama' no Facebook do 
Plinio Figueira, não condizem com 
a realidade da maioria dos eleitores, 
que desta vez, querem saber do 
passado e presente para garantir o 
voto certo. Ventos dos corredores 
dão conta que a vice-prefeita teria 
admitido precipitação em sua decla-
ração em não disputar a sucessão...



27 DE ABRIL DE 2019 3

Xeroso assume Piquete após Justiça 
derrubar liminar que assegurava Teca
Novamente afastada, prefeita deve recorrer para voltar ao cargo; autor de denúncia nega perseguição

Rafael Rodrigues
Piquete

A semana foi de turbilhão 
político em Piquete. A pre-
feita Ana Maria de Gouvêa, 
a Teca (PSB), foi retirada do 
cargo após decisão do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, 
que cassou a liminar (decisão 
provisória) que a mantinha no 
comando do Executivo desde 
outubro do ano passado. 

Em junho de 2018, Teca 
passou por um processo de 
cassação na Câmara da cidade, 
e depois de quatro meses afas-
tada conseguiu voltar ao cargo 
com uma decisão liminar. 
Com a decisão, o vice-prefeito 
Agnaldo de Almeida, o Xeroso 
(MDB), assumiu o cargo na 
última quarta-feira.

O presidente da Câmara, Ma-
rio Celso de Santana (PSD), au-
tor da denúncia que cassou o 
mandato da prefeita, disse que 
desde que Teca havia voltado 
para o cargo, aguardava a ava-
liação do desembargador do 

TJSP sobre as argumentações 
do Legislativo. “Eu compreen-
do que foi justa a decisão, mas 
agora teremos que aguardar 
os procedimentos do TJ por-
que ela com certeza recorrer 
da decisão”.

Santana rebateu criticas de 
que a cidade poderia parar 
com a “dança das cadeiras” 
no Executivo. Na avaliação do 
parlamentar, a cidade já está 
parada com a administração 
Teca Gouvêa. “Com relação 
à cidade, o desenvolvimento 
infelizmente está parado, por-
que a prefeita praticamente 
abandonou o município, prin-
cipalmente a limpeza”, afirmou.

Cassação – Em setembro de 
2018, o presidente da Câmara, 
Mário Celso de Santana (PSD), 
denunciou que a Prefeitura 
não estava prestando os devi-
dos cuidados de preservação 
e manutenção com um centro 
de educação ambiental, duas 
escolas municipais, uma acade-
mia ao ar livre e um posto de 
saúde. Na época, Teca afirmou 

que a denúncia era falsa e fa-
zia parte de uma perseguição 
política.

Depois de quatro meses 
afastada do cargo, o Tribu-
nal de Justiça determinou a 
suspensão da cassação. De 
acordo com o parecer, não foi 
identificada nenhuma omissão 
ou outra forma de irregulari-
dade por parte da prefeita na 
administração do   patrimônio 
público.

Outro lado – Por telefone, 
Teca disse que vai recorrer da 
decisão, mas não soube dizer 
sob quais argumentos. “Vamos 
ter que recorrer e não sei quan-
to tempo vai demorar para que 
tenhamos a solução, porque 
agora depende da Justiça”.

Ela voltou a reforçar que seu 
afastamento é motivado por 
perseguição política. “É uma 
situação de ordem política. 
Eu tenho minha consciência 
tranquila que estou fazendo as 
coisas para melhorar a cidade. 
Eu nunca vi uma situação”, 
finalizou.Teca Gouvêa deixou a Prefeitura após decisão judicial que derrubou liminar; Xeroso volta a assumir

Foto: Arquivo Atos

Conclusão da reforma do PS de Pinda é prevista para maio
Recuperação e modernização do Pronto Socorro entram na última etapa; investimento municipal supera R$ 2 milhões

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Após quase um ano e meio 
de obras, a reforma do Pronto 
Socorro de Pindamonhangaba 
entrou em fase final na última 
semana. A expectativa da Pre-
feitura é que a recuperação do 
prédio, orçada em mais de R$ 
2 milhões, seja concluída até o 
fim de maio.

Com uma média de 15 mil 
atendimentos mensais, o PS 
de Pindamonhangaba recebe 
obras de melhorias desde 31 
de julho de 2017. A previsão 
inicial do Executivo era que o 
serviço fosse concluído até o 
fim de 2018, o que não ocorreu.

Segundo a secretária de In-
fraestrutura e Planejamento, 
Marcela Franco, o prazo não foi 
cumprido devido às dificulda-

des encontradas pela empresa 
responsável pelo serviço, a 
Salles Engenharia e Constru-
ção Ltda, em avançar na obra 
enquanto o atendimento aos 
pacientes segue em andamento 
na unidade. “É importante des-
tacar que desde o início nossa 
prioridade era que a reforma 
não prejudicasse a rotina dos 
atendimentos de saúde. Desta 
maneira, o atraso no término 
da obra não trouxe nenhum 
prejuízo ao município e ao 
cotidiano da unidade. Estamos 
próximos de em breve entregar 
esta importante melhoria”.

Além da recente instalação de 
elevadores que dão acesso ao 
PS Infantil, a última fase da re-
forma consistirá na conclusão 
dos vestiários dos funcionários, 
pintura externa do prédio e na 
instalação da placa de identifi-

cação visual na fachada.
Já nas etapas anteriores 

do serviço foram realizadas 
a implantação de vagas de 
estacionamento para idosos 
e portadores de necessidades 
especiais, separação da ala 
de observação dos setores 
de atendimento infantil e de 
emergência e implantação de 
elevadores. 

O prefeito Isael Domingues 
(PR) apontou os diferenciais da 
modernização da unidade. “Ao 
final da obra, teremos o dobro 
do espaço de atendimento do 
Pronto Socorro. Serão dois 
andares, elevadores, e ainda 
uma ala exclusiva para atender 
as crianças. Esta é mais uma 
melhoria na saúde que entre-
garemos à população e ainda 
muitas outras estarão por vir”, 
prometeu.Santa Casa e Pronto Socorro de Pindamonhangaba, que passa por reforma e deve ser entregue em maio

Foto: Divulgação PMP

Primeiro leilão da Santa Casa
de Cachoeira não recebe lances
e hospital segue sob incógnita 
Venda de prédio tenta arrecadar recursos para pagamento 
de dívidas trabalhistas; pregão virtual não atrai interessados  

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

Considerada pela Justiça a 
principal alternativa para o 
pagamento das dívidas tra-
balhistas de cerca de duzen-

tos ex-funcionários da Santa 
Casa de Cachoeira Paulista, o 
leilão do prédio não recebeu 
nenhum lance na tarde da 
última terça-feira. A meta ini-
cial de arrecadação do pregão 
representava quase a metade 

do déficit do hospital, que 
supera R$ 11 milhões.

Há mais de uma década 
sob intervenção municipal e 
mergulhada em uma grave 
crise financeira, a direção da 
Santa Casa, desde 2014, é 
alvo de uma ação coletiva de 
ex-empregados que cobram 
o pagamento de seus direitos 
trabalhistas.

Buscando uma solução para 
o caso, desde o ano passado 
a Justiça, através da Vara do 
Trabalho de Lorena, e a atual 
gestão municipal, comandada 
pelo prefeito Edson Mota (PR) 
discutiam alternativas para o 
fim do impasse. 

Após ser comunicado que 
o Executivo não possui con-
dições financeiras para a 
quitação do débito, o Judici-
ário ordenou no último dia 8 
o leilão do prédio, que conta 
com uma área de pouco mais 
de 9 mil m². A notícia causou 
preocupação pelas ruas de 
Cachoeira, já que o prédio 
abriga o único hospital do 
município. A expectativa era 
que o pregão angariasse re-
cursos para o pagamento de 

pelo menos parte da dívida 
com os ex-funcionários, o que 
não ocorreu.  

Realizado através do site 
‘Lance Judicial’, o leilão es-
tabelecia que o prédio do 
hospital possui um valor 
de R$9.653.600. Buscando 
atrair interessados, o leilorei-
ro fixou um lance inicial de 
R$5.792.160. Aberto às 13h 
da última terça-feira, o pregão 
não contou com nenhum in-
teressado.

Após o resultado negativo, 
o Judiciário deverá estipular 
nas próximas semanas a data 
e o valor do lance inicial para 
um novo leilão. 

Prefeitura – Procurada pela 
reportagem do Jornal Atos, a 

secretaria de Negócios Jurídi-
cos informou que o resultado 
do leilão já era esperado. 

Além de aguardar o julga-
mento de um recurso que 
tenta evitar o leilão, o Execu-

tivo revelou ainda que está 
analisando alternativas para 
tentar solucionar o impasse, 
mas se pronunciará apenas 
quando algumas delas for 
concretizada.

Entrada do Pronto Socorro de Cachoeira Paulista, anexo à Santa Casa; com dívidas, prédio passa por leilão

Foto: Jéssica Dias

Foto: Jéssica Dias

Edson Mota, que ainda acredita na tentativa de impedir perda de prédio
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Prefeitura assume Coambiental 
após falhas de gestão em Ubatuba
Empresa era responsável pelo tratamento de esgoto no Praia Grande; 
Prefeitura pressiona Sabesp em busca de melhorias para o serviço

Lucas Barbosa
Ubatuba

Buscando promover me-
lhorias no sistema de trata-
mento de esgoto do bairro 
Praia Grande, a Prefeitura de 
Ubatuba assumiu na última 
terça-feira a administração 
da Coambiental (Cooperativa 
de Saneamento Ambiental da 
Praia Grande). Para garantir 
avanços também nas redes 
de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário de 
outros pontos da cidade, o 
Executivo cobra mais inves-
timentos da Sabesp (Compa-
nhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo).
Criada em 1992 por mem-

bros da Associação de Mora-
dores da Praia Grande, a em-
presa Coambiental há quase 
três décadas era responsável 
pelo sistema de coleta, trata-
mento e destinação do esgoto 
do bairro.

De acordo com a Prefeitu-
ra, nos últimos anos foram 
verificadas diversas falhas 
na gestão da empresa, com-
prometendo a qualidade e 
ampliação do serviço presta-
do. Os principais problemas 
encontrados foram falta de 
prestação de contas nos úl-
timos quatro anos, descum-

primento do cronograma de 
obras que duplicaria a estação 
de tratamento até 2015, erros 
no processo de destinação 
dos resíduos, danos ao meio 
ambiente e desequilíbrio 
financeiro.

O município também cons-
tatou que apesar de ter li-
cença da Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado do São 
Paulo) para gerir apenas 1,4 
mil ligações de esgoto, a Co-
ambiental mantinha 5,4 mil. 

Preocupada com o cenário 
administrativo da empresa 
e a efetividade do serviço 
prestado às famílias do Praia 
Grande, a Prefeitura solici-
tou à Justiça em 9 de abril 
a intervenção na gestão da 
Coambiental. O pedido foi 
atendido pelo Judiciário na 
manhã da última terça-feira.

Selecionados pelo prefeito 
Délcio Sato (PSD), os interven-
tores Pedro Vicente Tuzino e 
Ivo de Oliveira serão respon-
sáveis pela gestão da Coam-
biental. Apesar da mudança 
no comando da empresa, 
seus 14 funcionários foram 
mantidos.

Além de ressaltar que du-
rante a intervenção será ado-

tado um plano de ações para 
corrigir as falhas adminis-
trativas, o interventor Pedro 
Vicente Tuzino revelou que o 
município também fará o pos-
sível para pressionar a Sabesp 
a investir na ampliação da sua 
rede de saneamento básico, 
que atualmente disponibiliza 
água tratada para apenas 80% 
da população e rede de esgoto 
para 33%. 

Há quase quatro décadas 
atuando na cidade litorânea, 
a concessionária está com seu 
contrato vencido desde 2010. 
“Já solicitamos melhorias 
inúmeras vezes à Sabesp, que 
apesar de ter arrecadado mais 
de R$ 1 bilhão nestes anos, 
não investiu o quanto deveria 
para sanar as necessidades 
de Ubatuba. Infelizmente, 
somos uma das cidades com 
o menor índice de cobertura 
da companhia. Já que até o 
momento nenhuma outra 
concessionária demonstrou 
interesse em participar de 
um novo processo licitatório, 
manteremos as tratativas com 
a Sabesp para que ela passe 
a atender toda a população o 
mais breve possível”. 

De acordo com a Prefei-
tura, até o fim de maio será 
apresentado aos moradores 
novo Plano Municipal de 
Saneamento Básico, que tem 
como meta a criação de uma 
agência reguladora e a divul-
gação do levantamento que 
revela o quadro de necessi-
dades para a ampliação do 
sistema de água e esgoto na 
cidade. “Precisamos tomar 
atitudes que proporcionem a 
Ubatuba um salto na qualida-
de de vida para todos. Talvez 
a municipalização possa ser o 
caminho para a solução, mas 
contamos com a participação 
da população na preservação 
dos rios, ligando suas resi-
dências às redes e apoiando 
nossas iniciativas”, explicou 
o prefeito.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou solicitar um posi-
cionamento da Sabesp sobre 
o caso, mas nenhum res-
ponsável foi localizado até o 
fechamento desta edição.

Reunião que debateu novos passos da Prefeitura de Ubatuba para o serviço ambiental municipalizado

Foto: Divulgação

TCE revela problemas nas contas de 
vinte municípios do Vale do Paraíba
Relatório bimestral analisa gestão orçamentária e fiscal; prefeitos podem ser punidos

Lucas Barbosa
Regional

Um relatório divulgado 
pelo TCE (Tribunal de Contas 
do Estado), no último dia 16, 
revelou que vinte cidades 
da RMVPLN (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) estão em 
situação de risco devido ao 
comprometimento de suas 
gestões fiscais e orçamen-
tárias. O levantamento, que 
analisou as receitas e des-
pesas do primeiro bimestre 
do ano, busca alertar os 
prefeitos sobre a necessidade 
de adotarem medidas que 
garantam o equilíbrio finan-
ceiro dos municípios.

Para verificar até que 
ponto as cidades paulistas 
estão respeitando à LRF 
(Lei de Responsabilidade 
Fiscal), o TCE solicitou em 
março que 644 prefeituras 
encaminhassem seus dados 
administrativos fiscais e 
orçamentários referentes a 
janeiro e fevereiro, mas 156 
municípios não enviaram 
as informações, correndo o 
risco de futuramente serem 

penalizados pela Justiça. A 
lista das cidades que não 
atenderam à solicitação não 
foi divulgada pelo TCE.

Após analisar os números 
enviados por 488 prefeituras, 
como os valores de suas des-
pesas com servidores e com 
a aplicação de investimentos 
no setor da educação, o órgão 
descobriu que 427 estão em 
situação de risco. 

De acordo com o TCE, os 
cinco principais motivos 
que colocam as cidades em 
situação de vulnerabilidade 
frente à LRF são o descum-
primento de metas fiscais, 
falhas na arrecadação, dé-
ficit financeiro, erros nos 
investimentos previdenciá-
rios e a incompatibilidade 
das metas estabelecidas em 
suas LDO’s (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e LOA’s (Lei 
Orçamentária Anual). 

No comunicado enviado na 
última semana às prefeituras, 
o TCE utilizou dois incisos 
para classificar a situação de 
alerta de suas contas. O pri-
meiro aponta “insuficiência 
de receita que poderá com-
prometer o cumprimento das 

metas de resultado primário 
ou nominal estabelecidas 
no Anexo de Metas Fiscais” 
(trecho do comunicado). As 
cidades da RMVPLN que se 
enquadram neste cenário 
são Arapeí, Areias e Bananal.

O segundo inciso revela 

Tribunal de Contas do Estado, que lançou avaliação sobre condições das prefeituras; seis alertas no Vale

Foto: Jéssica Dias

“a existência de fatos que 
comprometem os resultados 
dos programas, com indícios 
de irregularidades na gestão 
orçamentária” (trecho do co-
municado). As prefeituras da 
região que se encaixam neste 
apontamento são Caçapava, 

Caraguatatuba, Guaratin-
guetá, Ilhabela, Lagoinha, 
Paraibuna, Pindamonhan-
gaba, Redenção da Serra, 
Santo Antônio do Pinhal, São 
Luís do Paraitinga, Taubaté 
e Ubatuba. 

Em situação ainda mais 

preocupante, se enquadran-
do nos dois incisos, aparecem 
Igaratá, Jacareí, Natividade 
da Serra e Nazaré Paulista. 

Já na contramão da maio-
ria das cidades do estado, 
o TCE não encontrou pro-
blemas nas gestões fiscais e 
orçamentárias de 61 municí-
pios, sendo 15 da RMVPLN. 
São eles Aparecida, Canas, 
Cachoeira Paulista, Campos 
do Jordão, Cruzeiro, Cunha, 
Lavrinhas, Lorena, Piquete, 
Potim, Queluz, São José dos 
Campos, Silveiras e Tre-
membé. 

Além de demonstrar pre-
ocupação com a situação 
averiguada na RMVPLN, 
o diretor regional do TCE, 
Sidney Sarmento, alertou 
os prefeitos da região sobre 
a necessidade de tomarem 
medidas para reverterem 
este cenário. “Esta avaliação 
objetiva motivar as prefei-
turas a repararem os erros 
que comprometem suas ges-
tões fiscais e orçamentárias. 
Caso os relatórios seguintes 
apontem que não houve 
uma correção, os prefeitos 
poderão ser punidos pelo 
descumprimento da LRF. 
Além de multas, eles estarão 
sujeitos a terem suas contas 
reprovadas ou até mesmo 
serem denunciados ao Mi-
nistério Público”. 

A expectativa do TCE é 
que o resultado do próximo 
balanço fiscal, referente às 
contas de março e abril, seja 
divulgado até o fim de junho.

Guará assina contrato 
para compra de vinte
novas máquinas para 
ampliar infraestrutura
Com investimento de R$ 5 milhões com 
a Caixa Econômica Federal, maquinário 
operara a partir do segundo semestre

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSD), 
assinou no último dia 11, o 
contrato com o Finisa (Finan-
ciamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento) para a com-
pra de vinte novas máquinas 
destinadas à infraestrutura. 
O empréstimo, feito com o 
programa da Caixa Econômi-
ca Federal, é de R$ 5 milhões. 
Ainda em fase licitatória, o 
maquinário deve começar a 
operar em Guaratinguetá no 
segundo semestre.

O valor foi investido na 
compra de uma pá carrega-
deira, duas motonivelado-
ras, duas retroescavadeiras, 
duas retroescavadeiras com 
extensor, um rolo compac-
tador com pé de carneiro, 
duas mini-carregadeiras, seis 
caminhões basculantes, um 
trator 4x4, um micro trator 
e duas varredeiras.

Segundo a Prefeitura, as 
máquinas serão de grande 
importância para obras de 

infraestrutura na cidade e 
para a limpeza urbana. “O 
objetivo é melhorar ainda 
mais o serviço público de lim-
peza de valetas, poda, capina, 
roçado e de preparação das 
estradas rurais para o perío-
do de chuva”, afirmou Soliva.

As vinte máquinas devem 
somar as atuais, que não 
serão substituídas. As atu-
ais máquinas do município 
continuarão em uso. “Elas 
estão em condição de fun-
cionamento e, após o fim do 
processo de licitação, que 
deve acontecer em junho, 
vamos ter recursos para 
ocupar todos os espaços da 
cidade”, explicou.

Gastos – O prefeito afirmou 
ainda que Guaratinguetá 
investe aproximadamente 
R$5,4 milhões por ano no 
aluguel de máquinas, mas 
que o contrato atual é bem 
menor do que em anos an-
teriores. Anteriormente, a 
cidade já chegou a investir 
R$ 15 milhões em contratos 
anuais devido à falta de ma-
quinário próprio.
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Após polêmica na Câmara, Zona Azul 
é aprovada e volta às ruas de Lorena
Estacionamento rotativo deve contar com mais de novecentas vagas e valor até R$ 2,50

Rua Comendador Custódio Vieira, uma das mais movimentadas do Centro de Lorena; cidade aprovou Zona Azul, que foi barrada em 2017

Foto: Arquivo Atos

Rafaela Lourenço
Lorena

Barrado há dois na Câma-
ra, o projeto que autoriza o 
estacionamento rotativo foi 
aprovado em Lorena. A Zona 
Azul contará com cerca de 
910 vagas na área central e 
ruas adjacentes. O sistema 
deve entrar em vigor em até 
seis meses.

Aprovado por 11 votos 
a três, o sistema de esta-
cionamento rotativo será 
implementado no centro da 
cidade. Os votos contrários 
foram dos vereadores Fábio 
Longuinho (PSC), Élcio Vieira 
Junior (PV) e Waldemilson da 
Silva, o Tão (PR).

De acordo com a Prefeitura, 
o sistema vem de encontro às 
reclamações de moradores 
e comerciantes pela falta 
de rotatividade de vagas no 
Centro, e o principal objetivo 
é dar essa maior rotatividade 
e melhorar a utilização do 
espaço público.

Para que o serviço tercei-
rizado seja implementado 
será aberto um processo 
licitatório, com estimativa de 
120 dias com tempo médio. A 
empresa vencedora do certa-
me terá a concessão de cinco 
anos na cidade.

O sistema no município 

contará apenas com os agen-
tes de fiscalização e vendas, 
gerando mais empregos na 
cidade e a utilização de apli-
cativo para a compra dos 
tíquetes, ou seja, ao contrá-
rio do projeto barrado em 
2017, esta lei não prevê a 
utilização de parquímetros. 
Outra mudança significativa 
no projeto aprovado é a de-

finição dos valores máximos 
para o tempo de estaciona-
mento, até trinta minutos o 
condutor pagará R$ 1, por 
uma hora valor de R$ 1,50 e 
duas horas por R$ 2,50. “As 
ruas estão previamente ma-
peadas. Toda a área central 
e o entorno, englobando a 
área do Mercadão, adjacentes, 
ruas ligadas a área central 

receberão o serviço”, desta-
cou o secretário de Negócios 
Jurídicos, Adriano Aurélio dos 
Santos, que reforçou que as 
vagas preferenciais para os 
idosos e deficientes continu-
arão garantidas por lei, mas 
sem isenções do serviço. “É 
como no shopping, há vagas 
pré-determinadas, seguindo 
as leis de trânsito, mas não 

existe previsão de isenção 
para o idoso ou deficiente, 
porém, todas as vagas serão 
garantidas”.

Um dos questionamentos 
levantados na tribuna duran-
te a discussão do projeto na 
Câmara, que reverteu votos 
como o dos vereadores Ade-
valdir Ramos (PRB) e Lúcia 
da Saúde (PP), que votaram 

contrariamente em 2017 foi 
a possibilidade de o Executivo 
aumentar o valor de cobrança 
pelo serviço. O secretário ex-
plicou que para ocorrer uma 
futura alteração no preço é 
necessário abrir um processo 
administrativo devidamente 
justificado, caso haja reajuste 
nos índices inflacionários. “A 
Prefeitura pode fazer corre-
ção de acordo com os índices 
inflacionários, o que é previs-
to na licitação. Não é viável 
que uma concessão fique 5 
anos com o mesmo preço, 
mas só é realizado depois de 
comprovada a real necessi-
dade. Fora isso não, amanhã 
ou depois o prefeito não pode 
subir o valor”, frisou.

Enquete – Em março, a 
equipe de reportagem do 
Jornal Atos foi até as ruas 
saber a opinião da população 
a respeito da possibilidade de 
implantação do serviço de 
estacionamento rotativo na 
cidade. Assim como o profes-
sor de 48 anos, Olinto Alves 
Ribeiro, a maioria achou 
viável ter a Zona Azul em Lo-
rena. “O Centro está bastante 
complicado para estacionar. 
Sei que os estacionamentos 
particulares são uma opção 
para quem não consegue 
vaga, e a Zona Azul talvez 
fosse outra opção. Acho que 
o veículo fica estacionado 
durante muito tempo e ocupa 
a vaga de quem precisa esta-
cionar rápido”, comentou o 
professor.

De acordo com a Prefeitura, 
o prazo médio de tramitação 
deste projeto é de 120 dias, 
mas Santos acredita que 
entre cinco e seis meses o 
sistema esteja funcionando 
no município. 

Canas abre concurso com trinta vagas e salário de até R$ 9 mil
Com 28 funções disponíveis, cadastros seguem até o próximo dia 15; taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 90

Da Redação 
Canas

A Prefeitura de Canas está 
com inscrições abertas para o 
Concurso Público com trinta 
vagas de todos os níveis de 
escolaridade. Com inscrições 
pela internet, o processo 
contratará profissionais que 
atuarão em 28 funções.

O certame, organizado pela 
empresa Agirh (Assessoria e 
Gestão Integrada em Recursos 
Humanos) S/C Ltda. ME, ofe-
rece vagas com salários entre 
R$1.177,66 e R$ 9.960,10. 
Já as jornadas de trabalho 
variam entre cinco e quarenta 
horas semanais. 

As inscrições devem ser 
feitas até o próximo dia 15, 
no site da empresa, e o paga-
mento, entre R$ 40 e R$ 90, 
até o próximo dia 17.

A Prefeitura disponibilizará 

aos interessados que não te-
nham acesso à internet equi-
pamentos de informática para 
a realização de inscrição por 
meio eletrônico, de segunda 
a sexta-feira das 9h às 17h, 
no Banco do Povo. O serviço 
fica à avenida 22 de Março, 
nº 251, no Centro.

As provas objetivas têm pre-
visão para serem realizadas 
no dia 9 de junho. Oito dias 
antes serão publicadas nos 
sites canas.sp.gov.br e agirh.
org. as datas, horários e locais 
de todas as provas escritas 

Vagas – As oportunidades 
para os candidatos que con-
cluíram o ensino fundamen-
tal são fiscal (1), almoxarife 
(1), agentes comunitários de 
saúde (2), auxiliar de consul-
tório dentário (1), servente 
(1), técnico em enfermagem 
(3), agente de orientação es-
colar (1), auxiliar de serviços 

infantis (1), merendeira (1), 
motorista (1) e secretária de 
escola (1). Para as vagas que 
exigem ensino fundamental 
incompleto, os cargos são 
para ajudante geral (2) e 
vigia (1).

Os candidatos que possuem 
curso superior concorrerão 
às vagas de acupunturista 
(1), enfermeiro padrão (1), 
farmacêutico (1), médico 
cardiologista (1), médico 
oftalmologista (1), médico 
ultrassonografista (1), médico 
do PSF (1), nutricionista (1), 
professor de ensino funda-
mental 2 – educação artística 
(1), professor de educação 
básica 1 – EI (5), professor de 
ensino fundamental 2 – his-
tória (1), professor de ensino 
fundamental 2 – inglês (1), 
professor de música de ensino 
fundamental 1 e 2 (1), psicó-
logo (1) e dentista do PSF (1). A Prefeitura de Canas, que abriu vagas para contratação em 28 setores, com salários de até R$ 9 mil

Foto: Jéssica Dias

Lorena e Fehidro investem cerca R$ 550 mil no Parque do Taboão
Esperado para primeiro semestre, projeto tem ações como recuperação de nascentes e o plantio de vinte mil árvores

Rafaela Lourenço
Lorena

O meio ambiente em Lo-
rena conquistou avanços 
importantes neste mês. Com 
a aprovação da Câmara, foi 
aberto um crédito especial 
para a assinatura de parceria 
com o Fehidro (Fundo Estadu-
al de Recursos Hídricos) para 
a execução de um projeto no 
Parque Ecológico do Taboão. 
Com investimento de aproxi-
madamente R$ 550 mil, os 
trabalhos devem iniciar ainda 
no primeiro semestre.

O projeto, aprovado por 12 
votos a dois – os contrários 
foram os vereadores Adeval-
dir Ramos (PRB) e Samuel 
de Melo (PTB) –, contempla 
o replantio de vinte mil mu-
das arbóreas nativas em 19 
hectares do parque ecológico, 
consequentemente a recupe-
ração das sete nascentes da 
fazenda e a educação ambien-
tal, com cerca de cem alunos 

dos ensinos médios da cidade, 
num período de três anos.

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente de Lorena, 
Willinilton Portugal, a trami-
tação do recurso de R$ 433 
mil proveniente do Fehidro 
teve início em 2016 com 
o projeto de recuperação 
da mata, nascentes e áreas 
degradadas no parque eco-
lógico, com o diferencial da 
educação ambiental.

Em 2017, o projeto foi 
apresentado ao CBHPS (Co-

mitê das Bacias Hidrográfi-
cas do Rio Paraíba do Sul), 
pré-selecionado entre outros 
e aprovado em plenária em 
Taubaté, em 2018. Após a 
análise de todo o contexto do 
projeto, este ano uma profis-
sional do Instituto Botânico 
de São Paulo escolhida pelo 
CBHPS e pelo Fehidro foi 
definida para acompanhar a 
parte prática das atividades. 
“Além do processo da educa-
ção ambiental com os alunos 
do ensino médio de escolas 

públicas, a contrapartida por 
parte da Prefeitura, em cerca 
de R$ 126 mil, será em traba-
lho de uma equipe composta 
por engenheiro ambiental, 
biólogo, técnico na área agrí-
cola e engenheiro agrônomo, 
ou seja, no período de acordo 
com a resoluções estaduais, 
de três anos. Eles têm que es-
tar nesse contexto com suas 
horas trabalhadas e pagas”, 
completou Portugal.

O secretário destacou ainda 
que as oficinas técnicas com 

os alunos vão acompanhar 
todo o processo de reflores-
tamento e recuperação do 
local, desde a preparação do 
solo, o plantio, as manuten-
ções e a entrega natural da 
mata durante os três últimos 
anos de escola. “Plantar é 
fácil. Agora os cuidados são 
ver as mudanças na floresta 
e as mudanças climáticas que 
ocorrem na região. É diferen-
te! O intuito é despertar nes-
ses jovens a responsabilidade 
ambiental”. 

A Prefeitura segue no pro-
cesso da reserva financeira 
de R$ 126 mil, já aprovada, 
e a abertura do processo lici-
tatório para o fornecimento 
das vinte mil mudas para o 
plantio, os lanches e o ma-
terial educativo que serão 
oferecidos aos alunos durante 
as atividades.

As escolas participantes 
serão definidas em consenso 
entre Prefeitura de Lorena e a 
Diretoria Regional de Ensino 
de Guaratinguetá.
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Guardinhas cobram apoio para manter 
gratuidade do transporte coletivo de Guará
Sessão na Câmara tem presença de menores aprendizes; benefício deve ser revogado no próximo dia 1

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um grupo grande de me-
nores aprendizes da Guarda 
Mirim e da Guarda Juvenil 
Feminina foi à Câmara na 
sessão desta quinta-feira 
preocupados com o fim da 
gratuidade do transporte 
coletivo municipal, que en-
trará em vigor no próximo 
dia 1. Os jovens pediram 
apoio dos parlamentares 
para buscar alternativas 
com a finalidade de manter 
o benefício.

Em 2018 o projeto de re-
gulamentação do transporte 
coletivo foi encaminhado 
pelo Executivo para análise 
e votação na Câmara. Depois 
de sessenta dias de estudo, 9 
dos 11 vereadores votaram 
a favor da regulamentação, 
que, entre as propostas, 
revogava a gratuidade da 
passagem de ônibus para os 
guardinhas, como são cha-
mados os menores apren-
dizes. Apenas os vereadores 
Nei Carteiro e Décio Pereira, 
ambos do MDB, foram con-
tra a regulamentação.

Na última sessão de Câ-
mara, Fabrício Dias (MDB), 
Marcelo da Santa Casa (PSD) 
e Marcos Evangelista (PSDB) 
assinaram um requerimento 

pedindo providências para 
que os menores aprendizes 
não fiquem sem o direito ao 
transporte público gratuito. 
Evangelista confirmou que a 

Guardas mirins e juvenis lotaram plenário para protestar por manutenção da gratuidade no município

Foto: Jéssica Dias

Casa pecou pela aprovação 
no ano passado, e afirmou 
que já se reuniu com o Exe-
cutivo para discutir um 
possível adiamento dessa 

medida ou até subsídio 
da passagem para que os 
guardinhas continuem com 
o transporte gratuito.

"O Executivo que mandou 
sem (a gratuidade). As au-
diências públicas, nenhum 
cidadão se atentou a isso. 
Na análise da Câmara pas-
sou sem essa percepção. 
Estamos buscando soluções 
através do diálogo”, afirmou 
Evangelista.

A Prefeitura de Guaratin-
guetá está realizando uma 
análise jurídica para que, 
ao menos, a cobrança não 
tenha início no próximo 
dia 1.

Outra alternativa cogita-
da é de que, caso a cobrança 
seja realmente imposta, ela 
passe a valer num prazo de 
seis meses. Esse também é 
o período para renovação 
da frota dos ônibus, e para 
o reajuste da tarifa, que 
custará R$ 4,10, com o 
novo contrato de prestação 
de serviço do transporte 
público em andamento.

Trabalhando como menor 
aprendiz, Micael dos San-
tos, que mora no São Ma-

noel, acredita que é preciso 
mais atenção com os jovens. 
"Eles precisam pensar em 
nós, no deslocamento dos 
bairros. Muitos de nós não 
temos condições. Espero 
que dê tudo certo para sair-
mos com a causa ganha", 
afirmou o menor, que recebe 
R$ 650 por mês.

Verônica dos Santos mora 
no São Francisco e recebe 
R$ 718 por mês como bol-
sa-auxílio ao atuar como 
menor aprendiz.

Ela enfatizou a falta de 
empatia mostrada na cidade 
durante o debate sobre o 
benefício. “Muitos jovens 
trabalham para ajudar em 
casa. Eu, além de pagar a 
minha faculdade, ajudo com 
as contas de casa. A maioria 
dos guardinhas que traba-
lham não têm uma situação 
financeira muito boa”.

O Executivo aguarda con-
firmação do departamento 
jurídico para responder 
sobre o caso. O coordenador 
administrativo da Guarda 
Mirim, Antônio Pasin,  pre-
feriu não se pronunciar no 
momento.

Lucas Barbosa
Ubatuba

Contado com a indicação 
do CMT (Conselho Municipal 
de Turismo), o prefeito de 
Ubatuba, Délcio Sato (PSD), 
anunciou na última terça-
-feira que Potiguara do Lago, 
36 anos, assumirá o cargo 
de secretário de Turismo na 
próxima segunda-feira. Para o 
novo chefe da pasta, seu prin-
cipal desafio será promover 
uma maior integração entre 
poder público, empresários 
e moradores que se mantêm 
financeiramente através do 
ramo turístico.

Em medida inédita, a Prefei-
tura solicitou no fim de março 
que o CMT participasse do 
processo de escolha do novo 
secretário de Turismo, cargo 
vago no último dia 22 devido 
à saída de Luiz Bischof.

Coube ao secretário de Go-
verno, Alessandro Palhares, 
a missão de assumir interina-
mente o Turismo e buscar um 
substituto.

No dia 25 de março, Pa-
lhares participou de uma 
reunião com 22 membros 
do CMT, definindo detalhes 
do processo de indicação de 
um novo comandante para a 
pasta. No encontro foi estabe-
lecido que os interessados em 
disputarem o cargo deveriam 
dominar o idioma inglês, co-
nhecerem as leis e processos 
burocráticos do setor, não 
serem servidores comissio-
nados e saberem a história e 
características turísticas do 
município.

Após ter seu currículo apro-
vado, Potiguara recebeu cerca 
de 70% dos votos de aprova-
ção do CMT. Na sequência, a 
indicação popular foi aceita 
pelo chefe do Executivo.

Nascido em Ubatuba e for-
mado em Administração com 
Habilitação em Hotelaria e 
Turismo, Potiguara atuou por 
três anos no CMT, chegando 
a presidir a organização civil. 
Ele também é guia de turismo 
profissional credenciado pelo 
Governo Federal.

Potiguara revelou suas prin-
cipais metas para a secretaria, 
que conta com um orçamento 
anual de cerca de R$ 700 mil. 
“Buscarei implantar os pro-
jetos do Plano Municipal de 
Turismo através de parcerias 
público-privadas e captação 
de recursos estaduais e fe-
derais. Fomentar o receptivo 
de mais navios e turismo na 
baixa temporada, com festas 
e Turismo de Base Comunitá-
ria. Também, integrar a trade 
turístico com a gestão pública, 
trabalhando de forma conjun-
ta. Turismo não se faz sozinho, 
é necessário o envolvimento 
de muitos agentes, e em espe-
cial em Ubatuba este assunto 
é nossa principal vocação”. 

Além de demonstrar sua 
confiança com o novo mem-
bro do primeiro escalão do 
Executivo, o prefeito Délcio 
Sato ressaltou a importância 
do processo de indicação 

Após indicação popular, prefeito de 
Ubatuba anuncia novo nome para 
comandar secretaria de Turismo
Potiguara do Lago assume na próxima segunda-feira; 
pasta é considerada vital para a gestão de Délcio Sato

popular. “A participação do 
CMT neste trâmite foi fun-
damental para uma escolha 
transparente, democrática e 
que atende aos anseios do se-
tor turístico de nossa cidade. 
Agora é trabalhar”.

Destaque – Com uma mé-
dia de visitação de mais de 
um milhão de turistas por 
ano, Ubatuba abriga mais de 
cem praias e outros atrativos 
turísticos como o Aquário e 
a sede do Projeto Tamar. Em 
2018, um levantamento da 
Revista Bula elegeu a cidade 
litorânea como a 14ª mais 
bonita do País.

Segundo dados do formulá-
rio anual do Ibram (Instituto 
Brasileiro de Museus), Ubatu-
ba foi em 2018 o município da 
RMVPLN (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) que mais recebeu visi-
tantes, ultrapassando a marca 
de pouco mais de 1,4 milhão.

O prefeito Délcio Sato anuncia Potiguara do Lago para o Turismo 

Foto: Divulgação PMU

Presas responsáveis por aplicação de 
silicone que matou jovem de Lorena
Procedimento estético ocorreu de forma clandestina; 
cabeleireiras devem responder por homicídio doloso 

Da Redação
Lorena

A Polícia Civil prendeu 
na última quinta-feira em 
Jacareí duas cabeleireiras   
acusadas de serem respon-
sáveis pelo procedimento 
estético clandestino que 
resultou na morte de uma 
jovem de 25 anos na última 
quarta-feira, em Lorena.  A 
dupla confessou que rece-
beu R$ 1,5 mil para aplicar 
silicone industrial nos glú-
teos da vítima.

A identificação das ca-
beleireiras ocorreu após 
a Polícia Civil de Lorena 
encontrar na casa da ví-
tima, Dayane Rodrigues, 
passagens de ônibus que 
continham os nomes e nú-
meros de documentos das 
acusadas.

Informados sobre os da-
dos, policiais da DIG Jacareí 
(Delegacia de Investigações 
Gerais) conseguiram de-
ter as suspeitas na última 
quinta-feira.  O bairro onde 
ocorreu a prisão não foi 
revelado pela Polícia Civil.

Já na manhã da última 
sexta-feira, a dupla foi en-
caminhada ao Fórum de   
Guaratinguetá, onde foi 
submetida a uma audiência 
de custódia. Na sequência 
elas foram encaminhadas à 
Delegacia de Lorena, onde 
permanecem presas.

Já que não possuíam au-
torização para realizarem o 

procedimento estético, assu-
mindo o risco diante algum 
problema, as cabeleireiras 
responderão por homicídio 
doloso (quando existe a in-
tenção de matar).

Em depoimento, familiares 
e a babá dos três filhos de 
Dayane revelaram que ela 
passou mal durante a apli-
cação indevida de silicone, 
realizada em sua casa no 
bairro Cidade Industrial, na 

tarde da última quarta-feira. 
As responsáveis pelo proce-
dimento clandestino fugiram 
do local.

A vítima chegou a ser enca-
minhada ao Pronto Socorro 
de Lorena, mas morreu por 
volta das 19 h, após sofrer 
uma parada cardíaca. Seu 
corpo foi sepultado na ma-
nhã da última sexta-feira 
feira no Cemitério Municipal 
de Lorena.

A jovem Dayane Rodrigues, que morreu após aplicação de silicone

Foto: Arquivo Pessoal

Jovem é morto na frente da namorada em Pinda

Um casal foi alvo de uma 
dupla tentativa de homicídio 
na noite da última quinta-fei-
ra, em Pindamonhangaba. 
Enquanto a adolescente de 
15 anos conseguiu sobrevi-
ver, o seu namorado, de 19 

anos, foi morto a tiros. 
De acordo com o boletim de 

ocorrência, o casal caminhava 
por uma via do bairro Parque 
Shangrilá quando foi surpre-
endido por um atirador. 

Durante a ação o crimi-
noso conseguiu atingir fa-
talmente o jovem com dois 
disparos de arma de fogo no 

Da Redação
Pindamonhangaba

peito. Já a menor de idade foi 
baleada no cotovelo, sendo 
resgatada pelo SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência).

A adolescente foi submeti-
da a uma cirurgia no Pronto 
Socorro, onde permanece 
internada em quadro clínico 
estável. 

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar o 
caso, mas o assassino, que 
já foi identificado, não havia 
sido preso até o fechamento 
desta edição.



27 DE ABRIL DE 2019 7

Secretária confirma déficit de professores 
efetivos, mas nega falta de material em Guará
Elisabeth Sampaio aborda dificuldades na rede municipal, mas garante que alunos não ficaram sem aulas

A secretária Elisabeth Sampaio aborda ações da pasta em projeto voltado à rede municipal de Educação; Câmara debateu reclamações de pais e professores na cidade

Foto: Reprodução CMG

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

“Não existe aluno sem 
aula!” e “Não existe falta de 
material!” Essas são duas das 
afirmações da secretária de 
Educação de Guaratinguetá, 

Elisabeth Sampaio, durante 
sabatina na Câmara. Realiza-
do no último dia 18, o encon-
tro contou com a presença 
de pais e professores e teve 
resultado satisfatório para os 
vereadores.

Professora, Elisabeth foi 

convidada para esclarecer 
situações ligadas à pasta e 
às reclamações sobre faltas 
constantes de professores na 
rede municipal de ensino e 
déficit no material didático 
distribuídos aos alunos.

A secretária, uma das pou-

cas remanescentes que estão 
à frente de uma pasta desde 
o início do governo Soliva, 
detalhou as ações feitas pelo 
setor.

Questionada pelo Jornal 
Atos sobre as reclamações de 
faltas de professores, Elisabe-

th Sampaio negou que haja 
casos de alunos sem aulas, 
mas afirmou que faltam pro-
fessores efetivos. “Trouxemos 
a planilha pronta. Não existe 
aluno sem aula. O que está 
faltando é professor efetivo. 
Como vocês viram, 50 assu-

miram e pediram demissões 
a 10, 15 dias. São pessoas de 
outras cidades. Mas realmen-
te o aluno não está sem aula. 
Ele tem aula com professor 
eventual, substituto”.

Sobre os materiais didáti-
cos, a secretária negou pro-
blemas com a distribuição. 
"Não existe falta de material. 
Ele estava em cima da mesa, 
para que todos vissem. Ma-
terial, uniforme, estão todos 
aí e o centro de distribuição 
está cheio", enfatizou.

O presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), afirmou que a sessão 
foi esclarecedora. "A infor-
mação oficial trazida pela 
secretária de Educação nos 
deixou satisfeitos com essa 
questão da atuação da se-
cretaria. É óbvio que dentro 
de um universo de 12 mil 
alunos, impossível ser una-
nimidade".

Essa foi a primeira sessão 
especial realizada sobre 
Educação na gestão Soliva. 
Debates sobre o tratamento 
de esgoto, a alta complexi-
dade nos atendimentos de 
saúde e a manutenção da 
iluminação pública foram 
feitos nos últimos anos. Na 
última semana, a direção do 
Hospital Frei Galvão parti-
cipou de uma sessão sobre 
os atendimentos do Pronto 
Socorro. Após o encontro 
foi confirmado o convite à 
secretária de Saúde, Maris-
tela Macedo, para debater a 
assistência básica.

Nova parceria entre USP e Lorena acerta 
descentralização atividades da educação
Ação lançada no dia 9 foca avaliação da alfabetização no ensino fundamental

Da Redação
Lorena

A Educação de Lorena 
conta com uma nova par-
ceria. A Prefeitura e a EEL-
-USP (Escola de Engenharia 
de Lorena – Universidade 
de São Paulo) firmaram 
um termo de colaboração 
para o desenvolvimento da 
Educação Básica, desde a 
pré-escola a gestão escolar. 
No projeto, ações como reu-
niões periódicas e curso de 
formação continuada para 
os professores.

A parceria, lançada no 
último dia 9 no Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D’Ávila), terá como metas 
avaliar a alfabetização dos 

estudantes do primeiro ano 
do ensino fundamental, rea-
lizar um curso de formação 
continuada para professores 
abordando a alfabetização, 
letramento em língua por-
tuguesa e matemática e 
reuniões, além de debates 
para fortalecer as políti-
cas públicas vinculadas a 
descentralização da gestão 
educacional para gestores. A 
finalização de todas as ações 
será através de workshop e 
encontro com gestores para 
que todos possam apresen-
tar os resultados obtidos.

O idealizador do projeto, 
Carlos Alberto Moreira dos 
Santos, destacou que primei-
ramente serão avaliados os 
níveis de aprendizagem de 

alfabetização, realizado um 
curso para professores da 
segunda fase da Educação 
Infantil e reuniões perió-
dicas com as equipes da 
secretaria da Educação sobre 
o processo de descentraliza-
ção da gestão escolar.

Ele contou ainda que as 
ações contarão com a cola-
boração de uma equipe multi 
e interdisciplinar composta 
por dez pesquisadores de 
seis instituições de ensino 
superior da região e mem-
bros da secretaria de Educa-
ção. “Serão beneficiados 12 
alunos de graduação de Pe-
dagogia e de licenciaturas de 
Lorena e região, seis alunos 
do Mestrado Profissional do 
Programa de Pós-graduação 

em Projetos Educacionais de 
Ciências da EEL/USP, e cerca 
de quarenta professores da 
Educação Infantil, além de 
todos os gestores escolares 
municipais”.

Para o secretário de Educa-
ção de Lorena, Júlio Brebal, o 
investimento pedagógico re-
forçará o histórico educacio-
nal positivo da cidade. “Essa 
aproximação inovadora para 
nossa região da universidade 
com o ensino básico só trará 
evolução ao trabalho peda-
gógico desenvolvido em Lo-
rena. Destaco que este é um 
projeto que consideramos ser 
suprapartidário, e terá que 
contar com o engajamento 
dos próximos governos para 
sua efetivação”.

Entupimentos na rede de esgoto podem 
ocasionar transtornos para a população
Descarte irregular de resíduos sólidos é o principal causador de obstruções

Da Redação
Região

Os sistemas de esgotamen-
to sanitário no país apre-
sentam muitos problemas, 
entre eles, a obstrução e 
transbordamento de redes 
e ramais. Em geral, estes 
contratempos acontecem 
em consequência dos lan-
çamentos inadequados de 
materiais sólidos e de águas 
pluviais nas redes coletoras 
de esgoto. De acordo com o 
coordenador da Guaratin-
guetá Saneamento, Felipe 
Parente, este quadro agra-
va-se nos períodos chuvosos 
em decorrência das ligações 
clandestinas de águas plu-

viais na rede coletora. “To-
dos esses materiais sólidos 
que obstruem as redes de 
esgotos, propiciam o retor-
no de efluente em algumas 
residências, ocasionando 
reclamações por parte da 
população”, disse Parente.

Só no mês de abril, a Gua-
ratinguetá Saneamento rea-
lizou em diversos bairros da 
cidade, 143 desentupimen-
tos de ramais, ou seja, lim-
peza dos pontos de ligações 
da rede externa. 

Para realização desse ser-
viço, são utilizadas varas de 
desobstrução e, em alguns 
casos, é utilizado um cami-
nhão de hidrojato de alta 
pressão que que retira os 

dejetos que estão impedindo 
a fluência na rede coletora. 
Além disso, a empresa tam-
bém realiza a manutenção 

das redes públicas, para 
evitar extravasamentos de 
esgoto e contaminações à po-
pulação e ao meio ambiente.

Prefeitura oferece curso 
gratuito de gestão
de MEI em conjunto
com Sebrae em Potim

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim 
abriu inscrições para o curso 
Super MEI Gestão, em par-
ceria com o Sebrae. Voltado 
para microempreendedores 
e potenciais empresários, o 
curso será realizado de 7 a 9 
de maio, com vagas limitadas 
e gratuitas. 

Durante as aulas, o em-
preendedor aprenderá so-

bre planejamento, controle 
de dinheiro, precificação de 
produto, venda e como ino-
var no seu negócio. Para se 
inscrever, interessados devem 
comparecer pessoalmente ao 
CCS (Centro de Cidadania e 
Serviço) à rua Pedro Andrini, 
nº 71, no Centro, ou ligar no 
telefone 3112-3133. 

As aulas serão realizadas na 
escola estadual Professor José 
Félix, à praça Miguel Corrêa 
dos Ouros, nº 32, Centro.
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Embalado após primeira vitória, 
Manthiqueira recebe o Joseense
Laranja quer novo triunfo para se manter na zona de classificação do Paulista

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Manthiqueira volta à cam-
po neste sábado pelo Campe-
onato Paulista da Segunda 
Divisão. Equivalente ao quarto 
nível do futebol paulista, a 
competição dará apenas duas 
vagas à Série A-3 do ano que 
vem. Neste ano o time de Gua-
ratinguetá volta à essa disputa 
após ter sido rebaixado em 
2018. O jogo deste sábado será 
contra o Joseense, às 15h, no 
estádio Dario Rodrigues Leite.

Neste ano a Laranja está no 
Grupo 5, ao lado de outras 
seis equipes. Quatro dos sete 
times avançam à segunda fase 
do campeonato. Atualmente 
o Manthiqueira é o quarto 
colocado com três pontos 
conquistados em dois jogos 
disputados. Como o número 
de clubes no grupo é ímpar, o 
Manthiqueira só estreou na se-
gunda rodada, quando perdeu 
para o Paulista de Jundiaí, fora 
de casa, por 3 a 1.

A primeira vitória foi con-
quistada no último sábado 
diante de um velho freguês. 
Em Guaratinguetá, a Laranja 
enfrentou o Atlético Mogi e 
encontrou dificuldades para fu-
rar o ferrolho do time alviazul. 
Depois de terminar o primeiro 
tempo empatado sem gols, o 
Manthiqueira mudou a estra-
tégia e chegou ao primeiro gol 
pelo alto.

Após cobrança de falta da 
esquerda, Caíque aproveitou 
falha da zaga adversária e 
desviou de cabeça para abrir 
o placar. Com o 1 a 0 a favor, o 
time de Guaratinguetá passou 
a trocar passes e jogar a favor 
do tempo. Também pelo alto, 
o Manthiqueira chegou ao 

segundo gol, em cobrança de 
escanteio, quando Caio subiu 
livre de marcação, cabeceou e 
fechou o placar.

O primeiro jogo em casa teve 
a presença de aproximadamen-
te quinhentos torcedores. O 

jogo deste sábado, contra o Jo-
seense, terá o mesmo valor de 
ingressos da primeira partida. 
As entradas para arquibancada 
vão custar R$ 5 e os ingressos 
para cadeira coberta R$ 20. O 
jogo está marcado para às 15h.

Adversário - O Joseense é 
o quinto colocado com dois 
pontos conquistados em três 
jogos disputados. Na última 
rodada, o Tigre perdeu o con-
fronto local contra o São José, 
por 1 a 0.

Manthiqueira em campo no Dario Rodrigues Leite; estádio volta a receber equipe na tarde deste sábado

Foto: Divulgação
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 

R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bair-
ro Santa Luzia, todo 
murado. Valor R$ 
300.00. Telefone: 
3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja 
de automóveis, conti-
nuação da JK,  próxi-
mo ao IML. Tratar no 
telefone: 3132-7171 
ou 98175-0186

Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto,  sa la, 
cozinha, banheiro, 
cozinha, área de ser-
viço e garagem. Fa-
lar com Carlos, após 
as 17hrs. Telefone: 
3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., 
á/serv.coberta e fe-
chada, garagem 2 
carros, coz., banh., 
quintal grande, aca-
bamento de 1º. Aceita 
financiamento. R$ 

VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F: 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – ótimo estado. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira 
de aço. Tr.F: 99110-
3753 – Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda

VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda
Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r i n -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830
VENDO carrinho de 

FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Gua-
rá, Pinda e Taubaté. 
Telefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível para 
o final de semana, 
com experiência e 
referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista 
ou restaurantes finais 
de semana. Telefone: 
3122-1090 ou 99143-
0245
Contrata-se encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de domés-
tica com experiência 

para trabalhar de se-
gunda a sábado. Te-
lefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 

telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Montador. Monto e 
desmonto e conser-
to móveis em geral. 
Atendo todo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar 
com Jean
Jardineiro Waldir, ma-
nutenção de jardins, 
roça se terrenos. Te-
lefone: 98143-4298 
ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máqui-
nas de lavar e gela-
deiras, freezer. Visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões. Telefone: 
3108-2606
Negócios e Oportu-
nidades
Oficina mecânica 
c o m  f a t u r a m e n -
to mensal acima e 
16.000,00. Motivo: 
idade. Rua Monse-
nho Anibal. 164. Tele-
fone: 3125-5994
Roupas e Lingerie 
em consignação. Pa-
gue só o que vender. 
Renda extra. Entre 
em contato. Telefone: 
99191-7274
Ótima banca de jor-
nais. Ótima locali-
zação em Guaratin-
guetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838

Preciso de trabalha-
dor rutal, para tra-
balhar cmm horta, 
solteiro, para morar 
no local Telefone: 
99721-1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de 
caldeireiro, encana-
dor e soldador. Tr.F: 
99178-3311 – Pinda
Montador de móveis 
(profissional) – des-
montagem  e  mon-
tagem, instalação 
de pequenos repa-
ros. Orçamento sem 
compromisso. Tr.F: 
99752-7130 – Pinda
BARBOSA CARRE-
TOS – pequenos 
carretos. Somente 
na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 

roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 

F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – completa 
– R$ 30.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  a r /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

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

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro de Títulos e 
Documentos o mesmo não ter sido encontrado, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: 
ANTONIO VICENTE TUNISSE PENIDO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG nº 
14.557.438-6-SSP/SP, CPF nº 159.672.748-98 (qualificação constante na cédula de crédito 
bancário – empréstimo a pessoa jurídica celebrado aos 25 de agosto de 2015, registrado no 
R-4 na Matrícula 35.003, do livro 2). O intimado deverá comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de 
Guaratinguetá, horário de expediente, para efetuar o pagamento da importância, 
posicionada em 01 de abril de 2019, de R$ 47.743,81, sujeita à atualização monetária, 
aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança 
(intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) 
no prazo da intimação; do qual é devedor em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo à Pessoa Jurídica, e 
conforme o Termo de Constituição de Garantia – Empréstimo PJ – Alienação Fiduciária de 
Bens Imóveis, ambos assinados aos 25 de agosto de 2015, tendo a cédula sido emitida por 
A PENIDO COMERCIAL LTDA ME, CNPJ 04.533.583.0001-77 (registro R-4, na Matrícula 
35.003, do livro 2), que tem por objeto o imóvel situado na Praça Joaquim Vilela 
Oliveira Marcondes, nº 457, Apartamento número dois (02) do Bloco “C”, no 
pavimento térreo do condomínio Portal do Carmo, nesta cidade de Guaratinguetá-SP. 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última 
publicação deste edital, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credora, requerente da intimação, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nos termos do artigo 26 
§ 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 16 de abril de 2019. 
Humberto Andrade Cossi 

Oficial 
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AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2022  - Carlos Fernando  Ribeiro e Vitoria Cristina dos Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira, militar, solteiro, nascida no dia 17 de junho de 
1992, residente e domiciliada na Rua Negro Reis, 145, Vila Mariana, 
Aparecida/SP, filho de Antonio Carlos Ribeiro e Lucia Helena dos Santos 
Ribeiro. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 03 
de junho de 1999, residente e domiciliada na Rua Negro Reis, 145, Vila 
Mariana, Aparecida/SP, filha de Luciano dos Santos e Claudinéa Fialho 
dos Santos
2023  - Jefferson Arantes de Campos. Ele, nacionalidade brasileira, 
motorista, solteiro, nascida no dia 06 de junho de 1962, residente e 
domiciliada na Rua Minervina Rosa, 189, Vila Mariana, Aparecida/SP, 
filho de Benedito Galvão de Campos e Maria Angela Arantes de Campos. 
Ela, nacionalidade brasileira, Func. Publ. Municipal, divorcida, nascida 
no dia 17 de maio de 1960, residente e domiciliada na Rua Minervina 
Rosa, 189, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de João Augusto de Paula 
e Durce Benjamim dos Santos Paula.
2024  - Silvio Joaquim Garcia Vaz dos Santos e Luciana Vieira dos 
Santos. Ele, nacionalidade brasileira, Aux. Serviços gerais, divorciado, 
nascida no dia 25 de dezembro de 1966, residente e domiciliada na 
Rua Joaquim Garcia dos Reis, 359, Sagrada Face, Aparecida/SP, filho 
de Izaltino Vaz dos Santos e Maria de Lordes Garcia Vaz dos Santos. 
Ela, nacionalidade brasileira, diarista, divorciada, nascida no dia 02 de 
outubro de 1975, residente e domiciliada na Rua Joaquim Garia dos Reis, 
359, Sagrada Face, Aparecida/SP, filha de Geraldo Vieira dos Santos e 
Arlete de Carvalho dos Santos

Editais de Proclamas — APARECIDA

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 46/19 PROC. Nº 238/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Ata de Registro de preços para 
aquisição de kits para testes de diagnóstico de dengue, pelo período de 12 meses, a 
realizar-se às 09h30min do dia 14 de Maio de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 36/19 PROC. Nº 166/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Ata de Registro de preços para 
a contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios para 
manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Lorena, a realizar-se às 09h30min do dia 
15 de Maio de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h,
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 PREFEITURA DE LORENA
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 226/19-SUP; 3155/19-GPRO, com
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na Aquisição de
motores de bancada, para atender as necessidades do Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO II, para contratação da seguinte empresa:
FG TECNOLOGIA ODONTOMÉDICA EIRELI CNPJ Nº: 11.879.663/0001-44

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

O Prefeito com fundamento nos artigos 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, o Contrato 
nºs PD016817 e E0160817, referente ao Processo nº 655/18, cujo objeto é a Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática relativos à 
disponibilização do Sistema Integrado de Multa – SIM e a execução de rotinas relativas 
para o processamento de multas de trânsito referentes ao município de Lorena, resolvem 
de comum acordo rescindir o Contrato acima citado, a seguinte empresa:
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
PRODESP CNPJ Nº: 62.577.929/0001-35

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 65/2019 – PROC. Nº 3027/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de locação de equipamentos 
topográficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e 
Planejamento Urbano.
EMBRATOP – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº: 14.835.434/0001-16
VALOR TOTAL: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 25/04/2019

 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 227/19-SUP; 3014/19-GPRO, com
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na Aquisição de
micro-ondas de 31 litros, para atender as necessidades do laboratório de próteses do 
CEO II, para contratação da seguinte empresa:
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
CNPJ Nº: 89.848.543/0656-27

 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 228/19-SUP; 3027/19-GPRO, com
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na Contratação de
empresa especializada na prestação de locação de equipamentos topográficos, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano, 
para contratação da seguinte empresa:
EMBRATOP – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº: 14.835.434/0001-16

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária aos acionistas da Clinica Dr. Saúde Vale S.A. 
Data 29/04/2019 as 20h na sede da companhia sito a rua Doutor Carlos Varela, 
661, centro, Cruzeiro/SP. em 1a. chamada e as 20:30h em segunda chamada. 
Ordem do dia: Tomada de contas e demonstrações financeiras de 2018, plano 
de trabalho 2019 e eleição estatutária. Poderão os acionistas se fazerem 
representar por procuradores devidamente habilitados para o ato em até 24h 
antes do início da assembléia.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
OTÁVIO CHAVES PENA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
30 de setembro de 1997, residente e domiciliado Rua Professor Homero de Mello
Oliveira nº 170, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filho de MAURO
NEORDELIO DE PAULA e ELZA CHAVES PENA.
THAÍS CRISTINA BATISTA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de
agosto de 1981, residente e domiciliada Rua Professor Homero de Mello Oliveira nº
170, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BATISTA FILHO e LEILA
CRISTINA GALVÃO BATISTA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FÁBIO BASSO PEREIRA VENDRAMINI, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
em informática, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de dezembro de 1986, residente e domiciliado Rua
Sadao Kano nº 143, Vila Bourghese, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO
MARMO VENDRAMINI e WANIA APARECIDA BASSO PEREIRA VENDRAMINI.
MARIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
09 de agosto de 1990, residente e domiciliada Rua São Bento do Sapucaí nº 450, Alto
do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA
e DULCINEA BENTO RIBEIRO DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e
IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FERNANDO DA SILVA CARLOTA, de nacionalidade brasileira, profissão
administrador, estado civil solteiro, de 48 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 04 de junho de 1970, residente e domiciliado Rua dos Bentos nº 280,
Chácara Galega, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DA SILVA CARLOTA e
MARIA HELENA CARLOTA.
MARCELA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira,
estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Jaguariaíva-PR, no dia 26 de
janeiro de 1986, residente e domiciliada Rua dos Bentos nº 280, Chácara Galega, em
Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDINEI DA SILVA e ALEATRICE MOREIRA DOS
SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de abril de 2019.
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Projeto social beneficia cerca de 
seiscentos jovens em Ubatuba
Ação disponibiliza oficinas esportivas e culturais a alunos da rede 
pública; programa beneficente conta com apoio da Prefeitura

Lucas Barbosa
Ubatuba

Com a expectativa de con-
tribuir para a redução da 
vulnerabilidade social dos     
jovens carentes de Ubatuba, 
o Cere (Centro Esportivo e 
Recreativo Itamambuca) fir-
mou na última semana uma 
parceria com a Prefeitura 
para   o desenvolvimento de 
um projeto que oferecerá ati-
vidades culturais, esportivas 
e socioambientais para quase 
seiscentos moradores. A ini-
ciativa, denominada “Projeto 
Liga Norte”, contará com um 
orçamento de aproximada-
mente R$ 420 mil.  

Localizado no bairro do 
Itamambuca, o Cere desde 
1999 oferece gratuitamente 
aos moradores da região 
norte do município oficinas 
de artes, música, reapro-
veitamento de alimentos, 
atendimentos odontológicos 
e treinamentos de futebol e 
ginástica. 

Em 2016, a entidade lan-
çou a primeira edição do 
‘Projeto Liga Norte’, que 
promoveu oficinas esporti-
vas e socioambientais para 
cerca de 120 crianças e 
adolescentes, matriculados 
na rede pública de ensino, 
dos bairros Itamambuca, 
Cambury e Ubatumirim. 

De acordo com o respon-
sável técnico do Cere, Frans-
ciso Igliori, para viabilizar a 
realização da nova edição 
do ‘Liga Norte’ a entidade 
captou cerca de R$ 420 mil 
através de uma lei federal 
que permite pessoas físicas 
e jurídicas doarem parte 
de seus impostos de renda 
para Fundos Municipais das 
Crianças e Adolescentes. 

Destinado ao CMDCA (Con-
selho Municipal da Criança e 
do Adolescente de Ubatuba), 
o montante será repassado 
pela Prefeitura ao Cere, que 
até dezembro oferecerá ati-
vidades esportivas, artísticas 
e socioambientais para estu-
dantes durante seus turnos e 

contraturnos escolares. 
A iniciativa busca também 

a valorização da cidadania 
e do patrimônio cultural 
presente nos territórios 
tradicionais do município 
(caiçara, quilombola e indí-
gena), buscando aproximar 
a escola e as atividades 
curriculares ao contexto 
sociocultural próprio da 
região norte da cidade.

Outra preocupação dos 
voluntários é despertar a 
consciência ecológica nos   

jovens, através da implanta-
ção nas escolas de uma ofici-
na denominada   “Tecnologia 
Social de Monitoramento Mi-
rim Costeiro”, que promove o 
envolvimento dos alunos no 
monitoramento da qualidade 
ambiental das praias e rios 
da região.

O secretário de Assistência 
Social, Vanderlei Amorim, 
ressaltou a importância do 

projeto. “Desde o início do 
mandato do prefeito Délcio 
Sato (PSD) estamos fazendo 
o possível para ampliarmos o 
apoio a projetos, como o Liga 
Norte, que possuem poten-
cial para melhorarem a vida 
de muitos jovens. Certamen-
te, este trabalho tão sério e 
abrangente levará Ubatuba 
a futuramente colher muitos 
frutos”.

Crianças do programa disputam partidas de xadrez em Ubatuba; ação contempla mais de 600 pessoas

Foto: Divulgação PMU
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Guará divulga datas do Festival da Truta 2019
Gomeral recebe 16ª edição do evento entre 5 e 9 de julho com apresentações e foco na gastronomia

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Festival da Truta do Go-
meral chega a 16ª edição em 
2019. Assim como aconteceu 
nos últimos anos, o evento terá 
a apresentação de bandas e 
cantores da região, e dedica-
ção à gastronomia local, com 
os pratos principais à base 
de truta. A programação tem 
início em 5 de julho e termina 
no dia 9 do mesmo mês.

O lançamento oficial do 
Festival foi realizado na tarde 
de quinta-feira, no Gomeral. O 
bairro é a casa do evento, e é 
um dos principais destinos do 
município durante a tempora-
da de Inverno. Durante coletiva 
de imprensa, o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) confirmou que 
serão feitos reparos na estrada 
que dá acesso ao bairro, para 
facilitar o trânsito de veículos 
na região. “Estamos buscando 
melhorias na infraestrutura, 
estrada bem iluminada. Temos 
o projeto do Dade (Departa-
mento de Apoio ao Desenvol-
vimento das Estâncias) de fazer 
os 17 pontos críticos, onde 
têm curvas, riscos no período 
de chuva de se ter um acesso No cargo até o próximo dia 30, o secretário Felício Murade apresenta o cronograma e planejamento para a edição 2019 do Festival da Truta

Foto: Leandro Oliveira

Estação Cultural Hip Hop tem shows 
e oficinas no CEU das Artes em Guará
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mais dificultado, para que 
esses trechos sejam feitos com 
bloquetes. Essa região é uma 
pedra bruta que está sendo 
lapidada como o Festival da 
Truta, que precisa se reinven-
tar e se renovar a cada ano".

Durante apresentação da 
edição deste ano do Festival, 
o secretário de Turismo de 
Guaratinguetá, Felício Mu-
rade, confirmou que será 
substituído por João Pita, atual 
vereador pelo PSB, a partir 
de 1 de maio. Sobre o evento, 
Murade destacou apresenta-
ções de três bandas e revelou 
que negocia shows de outros 
grupos para os dias de evento. 
Os valores de comidas e bebi-
das serão tabelados. “Vamos 
ter grupos de Guaratinguetá 
e região como Bloody Mary, 
Cereal Killer, Paulo Meyer, 
enfim, atrações sempre à noite 
e no horário do almoço para 
que as pessoas possam vir e 
participar do Festival. O preço 
de alimentos e bebidas são os 
empreendedores que estabe-
lecem. Eles fazem um preço 
tabelado e nós apoiamos, pois 
o Festival é um indutor do 
turismo e não tem cobrança 
de entrada", concluiu.

Guaratinguetá recebe o Es-
tação Cultural Hip Hop neste 
domingo, com apresentações 
musicais e oficinas de bre-

aking e grafite. O evento tem 
atividades das 10h às 19h e 
conta com lojas de roupas 
e acessórios da Feira Hype, 
roda de break, batalha de 
rap e skate.

Os artistas Raiz e Resistên-

cia, Dalia Flor, B. Boybyel, 
Denis MC, Banca do Loko e 
DJ Rboy se apresentam na 
primeira edição do festival, 
uma proposta inédita da 
secretaria de Cultura para 
2019, organizado pela Célio 

Lopes Produções Culturais.
Com entrada franca, a Es-

tação Cultural Hip Hop será 
realizada no CEU das Artes, 
à avenida Professor João Ro-
drigues Alckimin, nº 1.589, 
no bairro Parque do Sol.

Da Redação
Guaratinguetá

Semana em 
Ubatuba tem 
Carreta da 
mamografia

A carreta da mamogra-
fia chega em Ubatuba na 
próxima terça-feira e segue 
com atendimentos até o 
dia 9 de maio. O veículo 
equipado com mamógrafo 
e ultrassom estacionará na 
Praça de Eventos do Centro 
de Ubatuba, na próxima se-
gunda-feira, para realização 
dos testes de energia e dos 
equipamentos.

Mulheres de 35 a 49 anos 
devem procurar o posto de 
saúde e solicitar o enca-
minhamento médico para 
realizar a mamografia. É ne-
cessário levar ainda o cartão 
SUS e o RG. Já as mulheres 
acima de 50 anos precisam 
apresentar apenas o RG e o 
cartão SUS.

Serão distribuídas cin-
quenta senhas de segunda 
a sexta-feira para atendi-
mento no mesmo dia, das 
9h às 18h, e aos sábados, 25 
senhas, para atendimento 
das 9h às 13h.

Nos dias 10 e 11 de maio 
serão convocadas somente 
pacientes que necessitarem 
de exames adicionais.

Da Redação 
Ubatuba


