
 CARA A CARA Com a participação do prefeito Délcio Sato, a Prefeitura realizou na última semana a 
primeira etapa do projeto “Gabinete Itinerante 2019”. A ação, que atendeu os moradores do Estufa 2, atingirá 
todas as regiões do município até o fim do ano. Um dos bairros mais populosos da região central da cidade 
litorânea, o Estufa 2 recebeu no último dia 25 a visita do prefeito.
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Pinda garante concessões 
trabalhistas para servidores
Projeto de Isael permite faltas abonadas e licenças-
prêmio; categoria cobrava mudanças há vinte anos

Atendendo uma antiga 
reivindicação dos servidores 
municipais de Pindamonhan-
gaba, a Câmara aprovou por 
unanimidade, na última ses-
são, o projeto do Executivo 
que concede faltas abonadas 
e licença-prêmio à categoria. 
Com a regulamentação, os 
funcionários não necessita-

rão mais acionarem a Justiça 
em busca do cumprimento 
das concessões trabalhistas.

Há quase duas décadas, 
tornou-se rotina servido-
res de Pindamonhangaba, 
principalmente do setor da 
Educação, ingressarem com 
ações judiciais contra a Pre-
feitura cobrando os benefí-

cios trabalhistas, que apesar 
de não serem determinados 
por lei, são aplicados em di-
versas cidades do País. Com 
o aval legislativo, na última 
segunda-feira, os mais de 3,5 
mil servidores terão direito 
a seis faltas abonadas (rele-
vadas) por ano.
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O prefeito Isael Domingues, que garantiu benefícios a servidores
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Xeroso quer 
trocar até 
80% dos 
secretários

O afastamento da prefeita 
Ana Maria de Gouvêa, a Teca 
(PSB), deve gerar mais uma 
dança das cadeiras na admi-
nistração municipal. Além da 
própria chefia do Executivo, 
agora ocupada pelo empresá-
rio Agnaldo Almeida Mendes, 
o Xeroso (MDB), os cargos de 
primeiro escalão terão até 80% 
de trocas. É o que ele revelou 
em entrevista exclusiva ao 
Jornal Atos. Teca foi retirada 
do cargo após decisão do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, 
que cassou a liminar (decisão 
provisória) que a mantinha no 
comando do Executivo desde 
outubro do ano passado. Ela 
passou por processo de cassa-
ção após denúncia de que não 
estava prestando cuidados de 
preservação de prédios muni-
cipalizados.

Entrevista

Prefeito em exercício, Xeroso (dir) já coloca em prática mudanças para afastar equipe formada por Teca (esq.); saúde é primeira preocupação

TUG prorroga 
gratuidade 
à jovens 
aprendizes

O imbróglio envolvendo os 
menores aprendizes da Guar-
da Mirim de Guaratinguetá 
ganhou um novo capítulo. A 
coordenação da Guarda con-
firmou um acordo temporário 
com as empresas São José e 
Oceano, que operam a malha 
rodoviária do município, por 
mais trinta dias. A lei que ga-
rantia a gratuidade do trans-
porte coletivo aos jovens foi 
derrubada após votação que 
definiu a regulamentação do 
transporte público municipal.
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Ubatuba
tem 1.173%
de aumento
da dengue

A Prefeitura de Ubatuba 
divulgou no último dia 25 
um boletim epidemiológico 
sobre os casos de dengue 
nos primeiros quatro meses 
de 2019. Ao todo foram 176 
confirmações, um aumento 
de 1.173% em relação à 
2018. No ano anterior foram 
registrados 15 casos. Outras 
708 pessoas aguardam resul-
tados do exame. A Vigilância 
em Saúde da cidade informou 
que o aumento se deve ao 
subtipo do vírus.

Cruzeiro 
espera Estado 
para ganhar 
Poupatempo

Cruzeiro busca condições 
para tornar realidade o sonho 
de contar com uma unidade 
do Poupatempo. Uma indica-
ção da deputada estadual Le-
tícia Aguiar (PSL) ao governo 
do Estado pede a instalação 
do serviço no município. Além 
da indicação, a parlamentar 
apresentou um projeto de lei 
que autoriza o Poder Execu-
tivo a viabilizar a iniciativa, 
que atenderia mais de 450 
mil pessoas.
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Região registra 
aumento de 15% 
em homicídios 
em março

Pinda tem até 
trinta núcleos 
clandestinos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recolheu na última 
semana documentos pessoais 
dos moradores do Núcleo do 
Queiroz para dar início à re-
gularização fundiária. Há cerca 
de vinte anos a cidade enfrenta 
o processo de parcelamento 
clandestino. O município conta 
com trinta núcleos para serem 
regularizados, como o Ribeirão 
Grande, região de Moreira 
César, Goiabal, Mandugal, Bom 
Sucesso, Cerâmica e o Queiroz 
(com cerca de 89 unidades para 
regularização). A Prefeitura fez 
uma parceria com a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo) 
e a EDP São Paulo para levar 
energia e água tratável nesses 
bairros.

Totalizando as ocorrências 
do primeiro trimestre do ano, 
as quatro cidades mais violen-
tas da região foram Jacareí, 
Taubaté, Caraguatatuba e 
Cruzeiro.
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Bastidores da Política

Rafael Goffi

Atos e Fatos
“A má informação é mais 
desesperadora que a falta 
de informação”

Márcio Meirelles
Charles Colton

"Presidente, estas piadas são 
adequadas para a baixada fluminense! 

Presidente, estas piadas são adequadas 
para a baixada fluminense!"

PIADA IMPRÓPRIA!
O presidente Bolsonaro afir-

mou por diversas vezes que não 
entende de economia.

Um presidente da República 
não precisa entender de tudo, 
mas cercar-se de pessoas que o 
orientem para não cometer gafes.

Qualquer político sabe que se 
apresentar em público é neces-
sária alguma informação sobre o 
evento e o que irá discutir.

O presidente, em Ribeirão 
Preto, ignorou estes aspectos e fez 
piada imprópria sobre assuntos sé-
rios e prestou um desserviço para 
com aqueles que não dominam a 
matéria economia.

O fato ocorreu no Agrishow, 
em Ribeirão Preto,  uma das 
maiores feiras do mundo de agro-
negócios, troca de informações 
técnicas, apresentação de máqui-
nas e processos para a melhoria 
da agricultura brasileira.

Não se informou sobre a cidade 
de Ribeirão Preto, a Califórnia 
brasileira, centro de inovação 
agrícola, centro universitário 
avançado, rica no agronegócio e 
uma das cidades de maior renda 

per capita do país.
O presidente falava para agri-

cultores exportadores, que falam 
línguas estrangeiras, administram 
uma das atividades mais modernas 
do país e negociam seus produtos 
na Bolsa de Chicago.

É formada por fazendeiros que 
pilotam seus helicópteros, manu-
seiam drones, utilizam da internet 
na administração de seus negócios 
e conhecem profundamente as li-
nhas de crédito nacional e estran-
geira à disposição de competentes 
produtores agrícolas.

Em discurso apela para o presi-
dente do Banco do Brasil, presen-
te no evento, para que “baixe” os 
juros para os agricultores.

O presidente que deseja ser um 
governo liberal não poderia, neste 
tipo de auditório, fazer tal afirma-
ção, uma vez que os produtores 
presentes conhecem o mecanismo 
da taxa de juros no país.

Parece que o único que não 
sabe é o presidente da República.

Seria o momento de o pre-
sidente incitar a plateia para a 

aprovação do projeto da reforma 
da previdência que visa além 
de eliminar injustiças sociais 
diminuir o déficit do governo, o 
causador do aumento da taxa de 
juros e o motivo pela qual ele não 
se reduz com a caneta.

A ex-presidente Dilma deu uma 
canetada nos juros, quase levou os 
bancos públicos à bancarrota, e 
gerou uma monstruosidade de ina-
dimplência de empresas e pessoas.

Presidente Bolsonaro encarna 
a Dilma? Cruzes!

Apelou para o espírito cristão 
do presidente do Banco do Bra-
sil, como se ele que produzisse 
os juros altos, e com certeza não 
pensou em Santo Tomas de Aqui-
no, que escreveu sobre a usura 
– cobrança excessiva da taxa de 
juros - e preços exorbitantes dos 
fornecedores entre os séculos XII 
e XIII, onde o assunto teve tra-
tamento muito intenso por parte 
de intelectuais ligados à Igreja 
Católica

Pelo déficit público brasileiro 
a taxa de juros cobrada pelos 
bancos se equipara a discussão 
do problema da usura na idade 

média, presente na história. O fi-
lósofo Aristóteles já havido tecido 
comentários sobre o assunto no 
século IV a.C.

Para não faltar ao modelo do 
presidente, a notícia do projeto 
que será enviado ao Congresso 
Nacional, onde os produtores 
rurais poderão defender a sua pro-
priedade com armas e até matar. 

Definitivamente o presidente 
não conhecia o público presente 
no Agrishow, onde agricultores da 
América Latina são expositores e 
visitantes desta feira, e onde não 
é o foco das invasões de terra e 
estão preparados para confrontar 
bandidos.

E o novo liberalismo brasilei-
ro, aos trancos e barrancos, com 
intervenção na Petrobrás (empre-
sa pública) no preço do diesel; na 
propaganda do Banco do Brasil 
(empresa pública) e, agora, ao 
apelo eloquente ao presidente do 
banco reduzir os juros.

Presidente, estas piadas são 
adequadas para a baixada flumi-
nense!

Ubatuba - Após a Prefeitura in-
vestir em obras de adequações, a 
Santa Casa conquistou a liberação de 
funcionamento de seu centro cirúrgico 
na tarde da última terça-feira. A notícia 
foi comemorada pelas ruas da cidade, 
que durante a temporada tem seu siste-
ma de saúde sobrecarregado devido à 
visitação de turistas. Contando com o 
esforço do prefeito Délcio Sato (PSD) 
e sua equipe, o centro cirúrgico, que 
estava interditado desde novembro 
de 2017, foi totalmente reformado e 
adequado às exigências da Vigilância 
Sanitária. Buscando solucionar o caos 
estrutural e financeiro que a Santa Casa 
enfrentava, Sato interviu na adminis-
tração do hospital em maio de 2018, 
e procedeu diversas outras melhorias 
como criação da ala pediátrica, implan-
tação de 33 leitos e aquisição de um 
novo aparelho de tomografia. 

Guaratinguetá - O vereador Pedro 
Sannini, que pode levar a Comissão de 
Ética da Câmara Municipal a tomar 
medidas mais severas em relação ao 
seu envolvimento em delido de batida 
de automóvel, embriaguez no volante 
e tentativa de mudar a versão dos fatos 
a caminho da Delegacia de Polícia. Na 
manhã de um dos dias de Carnaval, 
Pedro se envolveu em acidende (sem 
vítimas) quando procusava um ende-
reço suspeito no bairro da Cabelinha, 
em Lorena. Segundo um dos membros 
da Comissão de Ética, a narrativa do 
vereador está em desconformidade 
com os fatos narrados nos dois bo-
letins de ocorrência encaminhados à 
Casa de Leis para as possíveis sanções 
do regimento interno do Legislativo. 
Se comprovada a falta com a verdade, 
o parlamentar corre o risco de respon-
der a um processo de cassação. 

Perguntar não ofende
Quem mentiu à Comissão de 

Ética da Câmara de Guaratinguetá: o 
vereador Pedro Sannini ou a Polícia 
Civil no Boletim de Ocorrência - 
narrando o episódio de sua suposta 
embriaguez e tentativa de alterar a 
versão dos fatos numa das manhãs 
do Carnaval -  que chegou no Legis-
lativo para ser apurado?

O que muitos querem saber
Quais as personalidades que 

compõem a diretoria da Guarda 
Mirim de Guaratinguetá e quanto 
recebem por esta árdua tarefa', uma 
vez que há muito a instituição dei-
xou de ser filantrópica? Na polêmica 
do final da gratuidade no transporte 
público aos menores aprendizes 
- ainda chamados de 'guardinhas 
mirins', sobraram críticas ao prefeito 
Marcus Soliva, aos vereadores e a 
empresária dos ônibus então... só 
não falaram dos diretores da 'Guarda 
Mirim' e quanto eles cobram de 'pe-
dágio' no salário de seus afilhados...

Não convidem para...
...a mesma picanha - o pre-

sidente da Câmara de Lorena, 
Maurinho Fradique e o vereador Fa-

bio Longuinho, 
principalmente 
se o assunto for 
a 'quebra '  do 
pacto oposicio-
nista da bancada 
dos Vieiras. E o 
que não deverá 
faltar serão os 

interessados em acender o fogo do 
churrasco!!!

Os votos da contradição
Os votos contrários dos vere-

adores Pedro 'Vieira', Longuinho 
'Vieira' e Elcinho Vieira não foram 
suficientes para impedir a aprovação 
do projeto que permite o Executivo 
de Lorena a alienação de algumas 
áreas públicas para levantar recur-
sos para remodelações da avenida 
Peixoto de Castro - principal via de 
acesso à cidade e outras obras de in-
fraestrutura em diversos bairros. Ah! 
O balbuciante Samuel Melo 'Vieira' 
teria votado contra se não tivesse se 
ausentado para ir ao banheiro, como 
não votou para a Zona Azul, na 
semana passada. É muita disenteria 
para um vereador só...

O que poucos sabiam...
...é que a Unimed de Lorena 

- leia-se Marcos Ude, cooperativa 
médica que a banca dos Vieiras de-
fende na Câmara, está depositando 
o valor devido do ISS numa conta 
'judicial', em resistência ao valor do 
tributo destinado a todas empresas 
de saúde do gênero que atendem na 
cidade. Enquanto isso, os vereadores 
que empregaram irmãs e parentes no 
hospital tentam retribuir a 'gentileza' 
buscando reduzir alíquota através de 
projeto no Legislativo. 

Entre a 'cruz e a espada'
Rolou entre os bem informados 

de Cachoeira que numa tentativa 
de evitar ser afastado pela Justiça, 
o prefeito Edson Mota estuda um 
afastamento amigável com seu vice, 
Domingos Geraldo, supostamente 
por 'indicação' médica. Parece que 
na mesma mesa que decidiram um 
apoio de fachada à futura candidatu-
ra de Torrada e Breno Arraia, Mota 
teria combinado de 60 a 90 dias de 
afastamento, condicionado ao vice 
não interferir na coleta do lixo, no 
transporte escolar e na locação de 
caminhões de um ex-prefeito. Per-
guntem ao Max!!!

Antecipando 
O vereador Rafael Goffi apro-

veitou o silêncio publicitário da 
administração Isael Domingues 

com relação à construção dos 236 
apartamentos do CDHU, em Mo-

reira César, para 
fazer seu comer-
cial. Ele fez uma 
live exclusiva e 
invadiu as redes 
sociais de Pin-
da, informando 
que participou 
do planejamento 
do conjunto em 

2012, quando era comissionado 
do órgão habitacional do governo 
paulista...

Remando sozinho
Quem observa o prefeito de 

Pinda, Isael Domingues, divulgando 
por conta própria suas obras e ações 
através das re-
des sociais, tem 
quase a certeza 
que tem 'mui-
ta' gente em sua 
administração 
' p a g a n d o  d e 
agente secreto' 
só assistindo as 
coisas acontece-
rem. Talvez seja 
por isso que muitos perguntam pelos 
balcões mais politizados da cidade, 
quando o vice, Ricardo Piorino, vai 
deixar de participar apenas das sole-
nidades de aplausos para 'arregaçar 
as mangas'?!? Ou não vai???

Segredo de 'estado' 
Os servidores municipais de Pin-

da ganharam mais um bom motivo 
para comemorarem esta semana. A 
Câmara aprovou o projeto do pre-
feito Isael Domingues que concede 
direitos a faltas abonadas (relevadas) 
e licenças-prêmio, antiga reivindi-
cação do funcionalismo público. O 
que surpreendeu os servidores foi o 
silêncio da Câmara quanto a falta 
de divulgação, que sequer publicou 
uma “notinha” em seu site oficial, 
pelo menos até a última sexta-feira. 
Disseram que se não fosse o pessoal 
que ‘zoa a plateia’ nos dias de sessão, 
o fato poderia passar despercebido, 
já que a Prefeitura também é ruim de 
informações. Em resumo, teve gente 
criticando a “política da mordaça”, 
aparentemente implantada na Casa 
de Leis pelo atual presidente Felipe 
César, que leva a fama de racionali-
zar informações a imprensa regional. 

Superexposição 
A figura do secretário de Obras 

José Cleber, sempre ligada ao prefei-
to Thales Gabriel em todos eventos 
especiais de Cruzeiro, deu margem 
ao mercado político de quem poderá 
ser seu sucessor ou quem sabe, o 
eventual vice, caso a função não 
seja mais interessante 'ao ou com' o 
Dr. Davi, na disputa pela reeleição. 
Quem viver verá!!!

Filme repetido
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que articuladores da provável 
candidatura à reeleição do prefeito 
Thales Gabriel, pensam em montar 
um grupão para repetir o efeito 
Câmara da eleição de 2016, onde 
todos acentos do Legislativo foram 
preenchidos pelo palanque gover-
nista. Detalhe: os que sobraram na 
oposição, também articulam uma 
'candidatura majoritária unificada' 
para tentar barrar a reeleição de 
Thales, e da mesma forma garantir 
o maior número de vereadores na 
futura Câmara. Disseram que esta 
candidatura deverá ser generosa do 
ponto de vista econômico...

Cara ou coroa
Segundo os cientistas políticos 

de Potim, a eleição local pode seguir 
em duas condições: com ou sem 
João Cascão. Se de fato o ex-pre-
feito não for candidato, a equipe de 

Erica Soler para reeleição terá que se 
preocupar apenas com o talentoso e 
silencioso Emerson Tanaka. Porém, 
se na lista de concorrentes estiver 
João Cascão, aí a 'parada é mais 
embaixo' e mais cara, porque se o 
homem vier, será para arrebentar...

O perigo vem do vizinho
Comenta-se no eixo Aparecida-

Potim a deselegância do prefeito 
Ernaldo Marcondes em 'engordar' o 
mais novo concorrente da prefeita da 
cidade vizinha, Erica Soler tem sido 
notado em toda região. De acordo 
com a patuleia, o advogado Marco 
Aurélio tem feito da Prefeitura da 
Terra da Padroeira seu QG para 
monitorar e traçar planos para 2020 
como  provável candidato a prefeito 
de Potim. Isto que é vizinho bom...

Contra o tempo
Em ritmo acelerado Agnaldo 

Almeida Mendes - o Xeroso do 
Supermercado assume como pre-
feito em exercício de Piquete e, 

segundo comen-
tários, 'de bem' 
com a Câmara 
(falam em 100% 
de apoio). Pelo 
que rola nas ro-
das políticas da 
cidade, devido 
a imprevisibili-
dade de tempo 

de seu mandato, Xeroso está bus-
cando combinar sua reeleição com 
os eleitores, aproveitando a posse 
do mandato. Ah! Sobre o limpa que 
pretende dar nos comissionados, 
disseram que será a única alternativa 
para fazer a máquina pública andar. 
Perguntem a Fátima da Teca!!! 

Se Maomé não vai...
...à montanha... Ao contrário 

da maioria dos agentes políticos no 
exercício do mandato que se escon-
dem ou dão grandes doses de “chá de 
cadeira” na população, o prefeito de 
Ubatuba Délcio Sato (PSD) colocou 
em prática seu programa ‘Gabinete 
Itinerante’. Acompanhado por oito 

secretários, o chefe do Executivo 
ouviu de perto as sugestões e rei-
vindicações das famílias do bairro 
Estufa II. A iniciativa de Sato em ir 
ao encontro dos moradores ocorrerá 
mensalmente, e se estenderá a todas 
as regiões da cidade litorânea. A 
ação que busca facilitar o contato 
entre o poder público e a população 
está rendendo progresso nas ações 
e muita ‘dor de cotovelos’ na opo-
sição...

Quem compara vota... E por 
falar em caminhar de perto com 
os moradores de Ubatuba, a visita 
ao Estufa II também serviu para o 
prefeito Sato acompanhar de perto 
a realização de diversas obras de 
melhoria, como drenagem e recupe-
ração da pavimentação, que contam 
com um investimento municipal de 
mais de R$ 2,4 milhões. 

Mensagem cifrada
Quem diria, bastou tirar a caneta 

da mão daquele emergente que dis-
simulou durante o biênio passado 
inteiro para a 'matilha' se disper$ar. 
Foram dois anos surfando com o 
dinheiro público - alimentando a 
quadrilha de seu consanguíneo que 
atua de forma regional. Agora, a trai-
ragem começou, tem 'lobo comendo 
lobo'. Até aquele 'lusco-fusco' pas-
sou morder a mão de quem distribuia 
sua ração, ruivando em tom alto na 
gratuidade do Facebook...

Isael Domingues

Fradique X Longuinho

Agnaldo Almeida

Ao lado de assessores, Sato atende moradora
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Com Sato, ‘Gabinete Itinerante’ 
inicia atendimento em Ubatuba
Ação que coleta pedidos de melhorias começa pelo Estufa 2; projeto 
deve ser estendido a outros pontos do município durante o ano

Lucas Barbosa
Ubatuba

Buscando ouvir sugestões 
e reivindicações das famílias 
de Ubatuba, a Prefeitura 
realizou na última semana 
a primeira etapa do projeto 
“Gabinete Itinerante 2019”. 
A ação, que atendeu os mo-
radores do Estufa 2, atingirá 
todas as regiões do município 
até o fim do ano. 

Um dos bairros mais po-
pulosos da região central da 

cidade litorânea, o Estufa 2 
recebeu no último dia 25 a 
visita do prefeito Délcio Sato 
(PSD) e representantes das 
secretarias de Administração, 
Educação, Infraestrutura, Ga-
binete, Meio Ambiente, Obras, 
Saúde e Segurança Pública.

Na ocasião, Sato atendeu 
32 moradores que apresen-
taram indicações e pedidos 
de melhorias. De acordo com 
o Executivo, as principais rei-
vindicações se concentraram 
na área da infraestrutura, 

como reparos na pavimenta-
ção e avanços no sistema de 
captação e escoamento de 
águas pluviais (provenientes 
da chuva). Também foram 
solicitadas a implantação de 
mais atividades esportivas 
no bairro e a extensão do 
horário de funcionamento 
da quadra poliesportiva para 
tempo integral. “Pudermos 
ouvir os mais diversos proble-
mas da região, das melhorias 
que precisam ser implantadas 
e, por fim, executá-las dentro 

das possibilidades de crono-
grama e orçamentária. Esta 
ferramenta simplesmente 
dá a real importância que o 
cidadão tem dentro do pro-
cesso político e social. Isto 
é cidadania”, ressaltou Sato.

Segundo o assessor de De-
senvolvimento Social, Adilson 
Lopes, a maioria dos pedidos 
das famílias do Estufa 2 
já está sendo atendida. “A 
secretaria de Infraestrutura 
Pública está promovendo 
a recuperação asfáltica de 
diversas ruas, obras de drena-
gem e nivelamento. As outras 
solicitações serão estudadas 
pela Prefeitura, que fará o 
possível para viabilizá-las. 
O saldo da primeira etapa 
do ‘Gabinete Itinerante’ foi 
muito positivo, e certamente 
todos os envolvidos saíram 
ganhando com esta união de 
esforços”. 

A secretaria de Obras Pú-
blicas informa que as melho-
rias no bairro contarão com 
um investimento municipal 
de aproximadamente R$ 2,4 
milhões. A próxima etapa do 
‘Gabinete Itinerante’, implan-
tado no município em 2017, 
está prevista para ocorrer 
até o fim de maio. 

Segundo o Executivo, está 
em fase de elaboração o 
cronograma dos próximos 
bairros que receberão a 
iniciativa, que será realiza-
da mensalmente até o fim 
do ano.

O prefeito Délcio Sato participa de atendimento aos moradores do Estufa 2, na fase 1 do Gabinete Itinerante

Foto: Divulgação

Servidores da Prefeitura são beneficiados 
com concessões trabalhistas em Pinda
Projeto de Isael permite faltas abonadas e licenças-prêmio; categoria cobrava mudanças há duas décadas 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Atendendo uma antiga 
reivindicação dos servidores 
municipais de Pindamonhan-
gaba, a Câmara aprovou 
por unanimidade na última 
sessão o projeto do Executivo 
que concede faltas abonadas 
e licença-prêmio à categoria. 
Com a regulamentação, os 
funcionários não necessita-
rão mais acionarem a Justiça 
em busca do cumprimento 
das concessões trabalhistas.

Há quase duas décadas, 
tornou-se rotina servidores 
de Pindamonhangaba, princi-
palmente do setor da Educa-
ção, ingressarem com ações 
judiciais contra a Prefeitura 
cobrando os benefícios tra-
balhistas, que apesar de não 
serem determinados por lei, 
são aplicados em diversas 
cidades do País.

Com o aval legislativo na 
última segunda-feira, os mais 
de 3,5 mil servidores terão 
direito a seis faltas abonadas 
(relevadas) por ano, ou seja, 
mesmo não indo trabalhar, 
os funcionários não sofrerão 
descontos salariais, mas não 
serão permitidas ausências 
consecutivas ou mais de uma 

por mês.
A lei municipal determina 

que só serão aceitas exceções 
caso o colaborador compro-
ve, mediante a apresentação 
de atestados, que acompa-
nhará algum familiar em 
consultas médicas. O servidor 
deverá também comunicar a 
futura falta ao seu superior 
hierárquico com uma antece-
dência mínima de 48 horas.  

O benefício da licença-prê-
mio possibilitará ao funcio-
nário que, a cada cinco anos 
trabalhados, ele tenha o 
direito de se ausentar de sua 
função por três meses sem 
descontos salariais.

A aprovação de uma emen-
da apresentada pelo vere-
ador Renato Nogueira, o 
Renato Cebola (PV), também 
garantirá que os benefícios 
sejam concedidos de forma 
retroativa aos servidores 
municipais que atuam pelo 
menos desde 2014 na Pre-
feitura.

Em seu projeto encami-
nhado à Câmara, em 12 de 
setembro de 2018, o prefeito 
Isael Domingues (PR) frisou 
que “os direitos concedidos 
não onerarão de forma sig-
nificativa os cofres públicos, 
bem como colaborarão para 

a diminuição de faltas justifi-
cadas e trarão mais qualidade 
de vida profissional aos ser-
vidores públicos municipais 
(trecho do documento)”. 

O secretário de Educação, 

A prefeitura de Pindamonhangaba; mais de 3,5 mil servidores municipais terão direito a seis faltas abonadas (relevadas) por ano na cidade
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Júlio Cesar do Valle, ressaltou 
a importância da aprovação 
da proposta, que atingirá 
mais de 1,2 mil colabora-
dores do setor. “Certamente 
esta foi uma vitória significa-

tiva, que regulamentará estas 
importantes concessões aos 
servidores municipais. Há 
muitos anos acompanhamos 
a luta da categoria, princi-
palmente dos professores, 

que era obrigada a entrar na 
Justiça em busca das faltas 
abonadas e da licença-prê-
mio. Além de democrática, 
esta iniciativa do prefeito foi 
muito humana”.

Guará prorroga 
gratuidade de 
transporte para 
jovens aprendizes

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O imbróglio envolvendo os 
menores aprendizes da Guar-
da Mirim de Guaratinguetá 
ganhou um novo capítulo. A 
coordenação da Guarda con-
firmou um acordo temporário 
com as empresas São José e 
Oceano, que operam a malha 
rodoviária do município, por 
até mais 30 dias. A lei que ga-
rantia a gratuidade do trans-
porte coletivo aos jovens foi 
derrubada após votação que 
definiu a regulamentação do 
transporte público municipal.

Em entrevista ao Jornal 
Atos na última sexta-feira, o 
coordenador da Guarda Mi-
rim, Antônio Pasin, confirmou 
o acordo. Segundo 'Toninho', 
como é conhecido, a coorde-
nação da GMG está fazendo 
um levantamento para definir 
quais guardinhas utilizam os 
ônibus para se deslocar para 
à sede da Guarda ou para a 
empresa que trabalha. Para-
lelo a isso, há o contato com 
as empresas que contratam os 
menores aprendizes.

"Não é nada de novo, in-
clusive é previsto na CLT 
(Consolidação das Leis do 
Trabalho), mas comunicá-los 
que não tínhamos esses cus-
tos até então devido a Lei da 
Gratuidade. A Lei não existe 
mais, e por força de lei, a 
gente passará a ter esse custo 
extra", explicou.

Foi solicitado um prazo para 
adequação. Ficou acordado 
que os menores aprendizes 

que trabalham terão a gra-
tuidade assegurada até o 
próximo dia 8. Os jovens que 
participam de projetos na 
entidade e não estão traba-
lhando terão o benefício es-
tendido por mais trinta dias. 
"Foi concedido um prazo de 
30 dias, até que a Prefeitura 
possa conseguir dar uma so-
lução para não desamparar 
esses jovens", concluiu.

A Guarda Mirim acolhe atu-
almente cerca de trezentos 
menores aprendizes. Para 
os jovens que trabalham, as 
empresas contratantes vão 
arcar com 94% do valor da 
tarifa do guardinha, enquan-
to os outros 6% serão descon-
tados do próprio aprendiz. O 
percentual vai representar 
cerca de R$ 9 de descontos 
de cada jovem por mês.

O coordenador da Guarda 
Mirim entende que após os 
trinta dias de prazo para os 
jovens que apenas estudam, 
a Prefeitura deve tentar sub-
sidiar as passagens desses 
menores. "Eu acredito que 
sim, até porque, de todas as 
entidades sociais de Guara-
tinguetá, a Guarda Mirim 
é uma das únicas que não 
recebe e nunca recebeu 
subvenção pública", concluiu 
Pasin.

Edna Abdala, sócia-proprie-
tária das empresas São José 
e Oceano, foi procurada para 
responder sobre a gratuida-
de e confirmou que chegou 
ao acordo em uma reunião 
feita diretamente com a di-
reção da Guarda Mirim.

Secretaria de Educação em Ubatuba ganha 
micro-ônibus adaptado para atendimento

Da Redação
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
adquiriu no último dia 24 um 
micro-ônibus para a secretaria 
de Educação, com um investi-
mento de R$ 199 mil do FNDE 

(Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação).

O veículo é adaptado e conta 
com elevador e dois lugares 
para cadeirantes, totalizando 
31 passageiros. Segundo a se-
cretária de Educação, Pollyana 
Gama, o veículo atenderá a 

Cobrança de passagem começa 
dia 8 para jovens que trabalham; 
estudantes terão mais trinta dias

região oeste do município.
O prefeito Délcio Sato (PSD) 

revelou quer já foram entre-

gues ao município 25 veículos 
para a Saúde, quatro viaturas 
para o Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência), 
dois carros para o Transpor-
te, além de veículos para a 
secretaria de Infraestrutura 
utilizados em operações como 
tapa-buraco.
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Piquete confirma 48 casos de dengue e 
entra para grupo de cidades sob alerta
Com 530 notificações, município soma porcentagem para epidemia; Estado fica sem estoques

Jéssica Dias
Piquete

A Vigilância Sanitária de 
Piquete divulgou na última 
semana o aumento nos casos 
de dengue. Ao todo foram 530 
notificações, com 48 casos 
confirmados, um aumento 
alarmante em relação a 2018, 
que teve duas notificações e 
nenhum caso confirmado. A 
cidade faz parte do grupo de 
municípios da região afetados 
pelo aumento no contágio 
da doença em 2019, como 
Lorena e Ubatuba.

A última ADL (Avaliação de 
Densidade Larvária) realiza-
da em abril foi de 2,5, sendo 
que de acordo com o LIRAa 
(Levantamento Rápido de 
Índices de Infestação pelo 
Aedes Aegypti), os municípios 
que registram índices entre 1 
e 3,9 são classificados como 
em “situação de alerta”.

Segundo o diretor técnico 
da Vigilância Sanitária, Le-
onardo Fabrício, o número 
já está acima do que seria o 
normal. “A Prefeitura disponi-
bilizou carro para mobilidade 
dos agentes e mais seis máqui-
nas para a nebulização. Agora 

acabou o veneno do Estado, o 
malathion. A orientação que a 
gente recebeu do Ministério 
da Saúde é para fazer ações 
de controle, visita casa a casa 

e orientação para população. 
A cidade está fazendo fumacê 
também, tem uma eficácia 
menor, mas também ajuda no 
controle”, explicou.

Placa na entrada do hospital de Piquete alerta para cuidados com a dengue; cidade faz parte de grupo de municípios que sofrem com a doença
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A fórmula do malathion 
é diferente dos inseticidas 
encontrados nos supermer-
cados, e sua distribuição é 
feita somente pelo Governo 

Federal, que compra o produ-
to e distribui para os Estados, 
que repassa aos municípios. O 
inseticida normal é somente 
para controle de plantação 

com 3%, já o distribuído nas 
cidades contém 44%.

De acordo com o diretor, a 
Vigilância Sanitária não con-
seguiu identificar quais casos 
são autóctones (contraído no 
município). “A população de 
Piquete praticamente não fica 
no município, trabalha em 
Lorena, em Cruzeiro, então 
eles acabam se infectando lá 
e trazendo para cidade. Os 
três primeiros não eram au-
tóctones, porque duas tinham 
viajando para o Rio de Janeiro 
e uma para Jacareí”.

Uma das dificuldades en-
frentadas na cidade é a gran-
de quantidade de lotes vazios 
sem limpeza que se torna 
local de despejo irregular de 
lixo. O prefeito em exercício, 
Agnaldo Almeida Mendes, o 
Xeroso (MDB) reclamou do 
problema com a limpeza na 
cidade. “Hoje, estamos com 
problema grave de dengue, e 
muita coisa está acontecendo 
por falta de limpeza. Tinha 
que ter feita uma prevenção 
antes. Estou com quarenta 
homens do 5° BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve) de Lore-
na fazendo uma limpeza na 
Imbel (Indústria de Material 
Bélico do Brasil), porque anti-
gamente o comando cuidava 
de toda área, e agora passou 
para o município e não temos 
pessoas para poder cuidar, 
então eu pedi uma ajuda”.

Alerta regional – Em Lo-
rena, o número de casos de 
dengue continua aumen-
tando. O índice subiu de 80 
para 123 casos confirmados 
da doença, todos autóctones. 
Desde o início do ano foram 
registradas 318 notificações, 
sendo que 41 aguardam resul-
tado laboratorial e 154 casos 
foram descartados.

Em outras cidades, a situ-
ação é a mesma. Destaques 
para Ubatuba, que divulgou 
176 confirmações, um au-
mento de 1173% em relação 
à 2018, quando foram regis-
trados apenas 15 casos (leia 
nesta página).

Em Pindamonhangaba, a úl-
tima informação da Prefeitura 
mostrou que a cidade teve 
21 casos, com ADL em 3,6%. 
Já Guaratinguetá confirmou 
11 contaminações, sendo 8 
autóctones e 3 importados 
de Lorena, Piquete e Cara-
guatatuba. A ADL na cidade 
registrou 3%.

Em Aparecida, a Avaliação 
de Densidade Larvária foi de 
2,6% e Cruzeiro 3%, com 41 
notificações, 26 aguardando 
resultado e quatro confirma-
ções.

Em 2019, Ubatuba confirma aumento 
de 1.173% no número de casos de dengue
Boletim epidemiológico aponta 176 contaminações nos primeiros quatro meses; 2018 teve 15 registros

Juliana Aguilera
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
divulgou no último dia 25 um 
boletim epidemiológico sobre 
os casos de dengue nos primei-
ros quatro meses de 2019. Ao 
todo foram 176 confirmações, 
um aumento de 1.173% em re-
lação à 2018. No ano anterior, 
foram registrados 15 casos. 
Outras 708 pessoas aguardam 
resultados do exame. 

A Vigilância em Saúde da 
cidade informou que o au-
mento se deve ao subtipo do 
vírus. O sorotipo 2 teve pouca 
circulação em anos anteriores, 
pois a maior parte de casos 
de dengue registradas até 
então foram do tipo 1, 3 e 4. 
O aumento expressivo do nú-
mero de pessoas contaminadas 
seria motivado pelo fato de a 
população não ter sido exposta 
ao tipo. Além disso, a época 
de calor intenso e de chuvas 
também favorece a prolifera-

ção do mosquito transmissor 
Aedes aegypti.

A supervisora da Vigilância 
em Saúde, Patrícia Sanches, 
explicou que o vírus já circula-
va pelo interior de São Paulo. 
“Isso chega aqui devido a mo-
vimentação de pessoas, já que 
aqui é um município turístico”, 
afirmou. Os bairros com maior 
registro da doença em Ubatuba 
são o Perequê Mirim, Estufa 2, 
Itaguá e a região central. 

Para combater o vírus, a Vi-
gilância promove ações suge-
ridas pelo Ministério da Saúde 
para a secretaria Estadual da 
Saúde. “Diante da confirmação 
do caso de dengue, a equipe 
faz o bloqueio e a nebulização. 
Fizemos também vários muti-
rões para recolher criadores 
e orientar a população”, expli-
cou. Outra medida aplicada 
recentemente foi a avaliação 
da densidade larvária.

A Prefeitura recomenda o 
uso de repelentes, e afirma que 
a melhor prevenção é eliminar 

os criadouros do mosquito. Em 
caso de aparecimento de sinto-
mas como febre alta, de 39ºC 
a 40ºC, com início repentino, 
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dores musculares nas juntas e 
atrás dos olhos, dor de cabeça, 
fraqueza, vermelhidão no cor-
po e coceira, é recomendado 

buscar atendimento médico 
imediatamente. É aconselha-
do também que o paciente 
beba muita água.

Trabalho de visitas às casas de Ubatuba em busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti

Manutenção na rede é indispensável para
o bom funcionamento do sistema de esgoto
Qualidade de vida da população melhora com serviços de esgotamento sanitário regular

Foto: Divulgação
Da Redação
Região

Nos últimos anos, o Brasil 
apresentou um avanço no 
quesito saneamento básico, 
mas apesar do progresso, ainda 
há muito a ser feito. Segundo o 
Instituto Trata Brasil, apenas 
52,4% da população conta 
com o serviço de esgotamento 
sanitário, ou seja, cerca de 100 
milhões de brasileiros ainda 
não possuem este benefício 
essencial para a saúde. Em 
Guaratinguetá, a empresa que 
realiza o serviço de esgotamen-
to sanitário, a Guaratinguetá 
Saneamento, atua em serviços 
essenciais para proporcionar 
esse bem-estar da população. 

O diretor da Guaratinguetá 

Saneamento, Eduardo Caldeira, 
informou que somente no mês 
de abril foram atendidas cerca 
de 360 ordens em diversos 
serviços de esgotamento sa-
nitário. “Essas tarefas, embora 
muitas vezes não sejam visíveis, 
demandam grandes investi-
mentos mensais. Uma parcela 
da população só se dá conta o 
quanto as atividades diárias da 

nossa equipe são importantes 
quando há um vazamento ou 
obstrução de esgoto que atrapa-
lha a rotina, porém os serviços 
de manutenções das redes são 
indispensáveis para o bom 
funcionamento do sistema”, 
ressaltou Caldeira. 

No mês de abril, a empresa 
realizou 158 desentupimentos 
de ramal, 82 serviços de vaza-
mento e 44 afundamentos de 
esgoto. Segundo o coordenador 
operacional da empresa, Fe-
lipe Parente, diariamente são 
realizados diversos serviços 
além da coleta e tratamento 
de esgoto, tais como ligações 
de esgoto, extensão de rede, 
desobstrução das tubulações, 
limpeza de ramal, entre outras 
manutenções.
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Câmara aprova projeto que proíbe fogos 
de artifício sonoros em Guaratinguetá
Proposta que acaba com venda e soltura de foguetes pode ser sancionada na próxima semana

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade 
um projeto de lei que proíbe 
a comercialização e soltura 
de fogos de artifícios sonoros. 
A proposta foi apresentada 
em fevereiro, porém, entrou 
em votação apenas na última 
terça-feira. O documento se-
guiu para ser sancionado pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSB).

A iniciativa partiu do ve-
reador Marcos Evangelista 
(PSDB), que contou que se 
baseou em pedidos feitos por 
dois grupos por uma solução 
para os danos causados pelos 
fogos de artifício. O som dos 
foguetes causa transtornos a 
crianças com espectro autista 
e ainda a animais, em especiais 
cachorros, além de poder 
alterar o rumo de aves, como 
as garças. “Reestruturando 
comportamentos, cultura de 

se fazer barulhos em todas as 
circunstâncias. Isso tem preju-
dicado em especial as crianças 
que têm a síndrome do espec-
tro autista, que foi a minha 
maior motivação", respondeu 
Evangelista, que chegou a ser 
procurados por mães.

O projeto proíbe a utilização 
e soltura de fogos de artifício 
com estampidos, ou seja, que 
emitem sons, e também a 
venda de materiais desse tipo 
em Guaratinguetá. Os fogos de 
artifício luminosos, que não fa-
zem barulho, continuam sendo 
comercializados normalmente 
no município.

“Num segundo momento, 
várias cuidadoras de animais 
e pessoas que trabalham nes-
se segmento de proteção aos 
animais me pediram. A gente 
sabe que cachorros sofrem 
muito, os pássaros morrem, 
enfim. Outra motivação foi 
pelos idosos. Ouvindo o clamor 
dessas pessoas, eu apresentei o 

projeto e culminou com a feliz 
aprovação", explicou.

De acordo com Evange-
lista, há a possibilidade de 
sanção a quem descumprir a 
lei. Entretanto, a fiscalização 
ficará sob responsabilidade da 
Prefeitura de Guaratinguetá. 
"Acredito que a Prefeitura 
terá que regulamentar. mas 
caberá (fiscalização) ao Poder 
Executivo. É necessário, através 
de regulamentação, se prever 
as sanções. Hoje eu digo que 
qualquer cidadão, a partir do 
projeto ser sancionado, poderá 
ser o próprio fiscal. Com a lei 
municipal ela poderá acionar a 
Polícia Militar ou algum órgão 
do Executivo responsável".

O projeto de lei seguiu para 
ser sancionado pelo prefeito 
Marcus Soliva. Após isso a lei 
entrará em vigor, e quem ven-
der ou soltar fogos de artifícios 
sonoros poderá ser multado, 
dependendo da regulamenta-
ção proposta pelo Executivo.Crianças com espectro autista são um dos focos de projeto aprovado em Guará para impedir fogos

Foto: Arquivo Atos

Pindamonhangaba tem 
trinta núcleos clandestinos

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba recolheu na 
última semana documentos 
pessoais dos moradores 
do Núcleo do Queiroz para 
dar início à regularização 
fundiária. Há cerca de vinte 
anos a cidade enfrenta o 
processo de parcelamento 
clandestino.

O município conta com 
trinta núcleos para serem re-
gularizados, como o Ribeirão 
Grande, região de Moreira 
César, Goiabal, Mandugal, 
Bom Sucesso, Cerâmica e 
o Queiroz (com cerca de 
89 unidades para regula-
rização). A Prefeitura fez 
uma parceria com a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau-
lo) e a EDP São Paulo para 
levar energia e água tratável 
nesses bairros.

Segundo o secretário de 
Habilitação, Marcelo Martus-
celli, pela lei do município e 
designações do Incra (Insti-
tuto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária), as áreas 
rurais são divididas em 20 
m² ou dois hectares. Ao in-
vés disso, as áreas sofreram 
parcelamentos menores. 
“Todos esses parcelamentos 
clandestinos ou irregulares 
acabaram gerando ações 
civis públicas por parte do 

Ministério Público, sendo que 
em muita delas a cidade fez 
parte pelo polo passivo, ou 
seja, ficou como ré. Nessas 
ações sofreram condenações, 
o município ficou condenado 
a pagar multas diárias que ge-
ravam em torno de um salário 
mínimo”, relatou o secretário.

O valor que o morador deve 
pagar para regularização 
depende da área que reside, 
além de taxas de cartório que 
não são custeadas pela Prefei-
tura. Em caso de pessoas de 
baixa renda que passarem por 
avaliação da assistente social 
e que tiverem comprovadas 
a impossibilidade de fazer o 
pagamento, o Executivo arca-
rá com os custos. “Eu não sei 
dizer quanto que dá de gastos 
cada um, mas sei que hoje cada 
área não regularizada onera os 
cofres públicos, porque como 
esses núcleos são clandestinos, 
a Prefeitura deixa de arreca-
dar IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), deixa de 
arrecadar uma série de impos-
tos que gera a melhoria de vida 
de cada barro”, explicou.

Após a análise da assistente 
social e aquisição de todos os 
documentos dos moradores, 
será encaminhado ao Cidade 
Legal (Programa Estadual 
de Regularização Fundiária 
Urbana), para elaboração do 
documento que vai a cartório, 
e após isso, entregue para os 
proprietários da região.

Com 89 unidades irregulares, bairro do 
Queiroz recebe regularização fundiária; 
sistema atende também Moreira César, 
Goiabal, Bom Sucesso e Cerâmica

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A licitação que vai definir a 
nova gerenciadora da Zona 
Azul de Guaratinguetá perma-
nece suspensa. A suspensão 
ocorreu em fevereiro, mês que 
era apontado como limite para 
definição da vencedora do 
certame. A secretaria de Mo-
bilidade Urbana e Segurança, 
responsável pelo projeto, não 
tem previsão de quando o cer-
tame será novamente aberto.

Sem o sistema de estaciona-
mento rotativo, os motoristas 
que precisam ir até a região 
central de Guaratinguetá so-
frem para conseguir encontrar 
vagas livres. Ruas como Nove 
de Julho, Sete de Setembro, 
Rafael Brotero e Duque de 
Caxias são quatro das que 
mais concentram veículos 
estacionados por horas. 

"Tem gente que trabalha 
por aqui, vem de carro, deixa 
o veículo na vaga de manhã 
e só tira no fim da tarde. 
Enquanto isso, outros mo-
toristas que precisam ir a 
bancos ou em alguma loja 
precisam estacionar longe 
do destino ou deixam o carro 
em estacionamento. Com a 
Zona Azul era bem mais fácil, 
pois tinha rotatividade. Nunca 
alguém ficava por horas no 
mesmo lugar ocupando uma 
vaga que poderia ser usada 
por outras pessoas", contou 

Juliano Oliveira, morador do 
Engenheiro Neiva.

A suspensão ocorreu após 
empresas concorrentes na 
licitação darem entrada com 
apontamentos no Tribunal 
de Contas do Estado. O TCE 
suspendeu o certame tempo-
rariamente, porém, quase três 
meses após a suspensão, o 
processo de contratação ainda 
não foi retomado. O secretário 
de Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio 'Major' de Oliveira, 
afirmou que o setor recebeu 
a avaliação do TCE e está 

Suspensão de licitação da Zona Azul 
de Guará chega ao terceiro mês e 
segue sem prazo para reabertura
Escolha de empresa que vai controlar o estacionamento rotativo foi suspensa 
em fevereiro; secretário não tem previsão de datas para retomada do sistema

elaborando a correção do 
documento.

"A nossa secretaria e a Ad-
ministração está analisando 
todos os quesitos apresenta-
dos para em breve fazermos 
uma nova abertura do edital 
referente ao estacionamento 
rotativo", afirmou. 

Indagado sobre prazos para 
a reabertura do processo e es-
colha da empresa vencedora, o 
secretário respondeu que não 
tem previsão de datas. "Ainda 
está sendo analisada pela se-
cretaria de Administração to-

Foto: Arquivo Atos

dos os quesitos apresentados 
pelo TCE para que possamos 
publicar, fazer a correção e 
complementações do novo 
edital", concluiu.

Sete empresas demonstra-
ram interesse no certame e a 
maioria delas fizeram visitas 
técnicas ao município em 
fevereiro. Na última semana 
surgiu um boato de que a 
licitação teria sido cancelada, 
porém o secretário negou e 
confirmou que o processo li-
citatório encontra-se suspenso 
até o momento.

Parquímetro que funcionava em rua da região central de Guaratinguetá aguarda retomada do Zona Azul

Fundac oferece cursos gratuitos em Ubatuba
Da Redação
Ubatuba

A Fundac (Fundação da 
Criança e do Adolescente 
de Ubatuba) está com ins-
crições abertas para ofici-
nas gratuitas voltadas para 
crianças e adolescentes, de 8 
a 18 anos. Em 2019, as aulas 
serão de capoeira, desenho, 
jiu-jitsu, judô, taekwondo, 
violão e xadrez.

As atividades serão ofere-
cidas na sede da Fundac, à 
avenida Professor Thomaz 
Galhardo, nº 865, e no Espa-
ço de Convivência, rua Joa-

quim Cursino dos Santos, nº 
60, ambos na região central.

As inscrições podem ser 
feitas de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 12h, e das 14h 
às 18h. No ato da matrícula 
é necessário comparecer 
pessoalmente em um dos 
locais que oferecerão as au-
las portando RG ou certidão 
de nascimento, RG dos pais 
ou responsável, declaração 
escolar e atestado médico 
para as aulas de atividades 
físicas. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone 3833-9119 ou 
3832-1421.
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Cruzeiro aguarda aprovação do Estado 
para contar com posto do Poupatempo
Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Caraguatatuba já contam com o serviço; 
proposta do Executivo pretende trabalhar em parceria com iniciativa privada

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, que está à frente de projeto que busca a implantação de um posto do Poupatempo para a cidade

Fotos: Arquivo Atos

Jéssica Dias
Cruzeiro

Cruzeiro busca condições 
para tornar realidade o 
sonho de contar com uma 
unidade do Poupatempo. 
Uma indicação da deputada 
estadual Letícia Aguiar (PSL) 
ao governo do Estado pede a 
instalação do serviço no mu-
nicípio. Além da indicação, a 
parlamentar apresentou um 
projeto de lei que autoriza o 
Poder Executivo a viabilizar 
a iniciativa, que atenderia 
mais de 450 mil pessoas.

Atualmente existem 72 
unidades do Poupatempo 
nos 645 municípios pau-
listas. Na região do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte são 
cinco postos, em Caraguata-
tuba, São José dos Campos, 
Guaratinguetá, Pindamo-
nhangaba e Taubaté. De 
acordo com a deputada, as 
unidades não são suficientes 
para atender toda a deman-

da das 39 cidades da região, 
com cerca de 2,5 milhões de 
habitantes.

Segundo o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (SD), após 
aprovação do Estado para 
início da implantação, o Exe-
cutivo pretende trabalhar 
junto à iniciativa privada, 
como já é feito na unidade 
em Taubaté, em parceria 
com o supermercado Shiba-
ta. “A gente pretende buscar 
alguma rede de mercado, 
lojista para fazer essa parce-
ria. Não seria no formato de 
Guaratinguetá com prédio 
próprio. Nesse contexto, 
o município entraria com 
contrapartida de mão de 
obra e qualquer outro tipo 
de fomento financeiro que 
fosse necessário”.

Fonseca não quis dar mais 
detalhes sobre a possível 
instalação da unidade. Se-
gundo ele, o pedido ainda é 
muito precoce. “Há uma pre-
visão de o Estado aumentar 
o número de Poupatempo, e 
a deputada se antecipou e 
protocolou um projeto de lei 
para nossa cidade”, contou.

Nas unidades do Poupa-
tempo os usuários têm aces-
so à emissão de documentos 
como RG, CNH e carteira de 
trabalho; Detran (licencia-
mento de veículos, registro, 
transferência); solicitação 
de serviços como pavimen-
tação, iluminação pública e 
sinalização de trânsito.

Aplicativo de alunos de Pinda incentiva 
reciclagem e empreendedorismo
Ideia surgiu de projeto de ex-aluno do curso superior tecnológico da Fatec

Da Redação
Pindamonhangaba

Uma iniciativa desenvol-
vida por alunos da Fatec de 
Pindamonhangaba resultou 
em um método diferente 
para auxiliar moradores na 
coleta seletiva. O grupo criou 
o “Você Recicla” em parceria 
com outras três universida-
des, e busca ajudar também 
os catadores de materiais 
recicláveis.

O aplicativo surgiu a partir 
da ideia do ex-aluno do curso 
superior de Tecnologia em 
Processos Metalúrgicos, Ro-
drigo Rocha, e está com pers-
pectiva de expansão para as 
outras cidades da região no 
segundo semestre. O intuito 
do projeto, que foi gestado na 
Escola de Inovadores, curso 
de extensão organizado pela 
Assessoria de Inovação do 
Centro Paula Souza, vai além 
da reciclagem, com incentivo 

à transformação de ideias 
inovadoras em startups.

A viabilização da medida 
foi pensada a partir dos re-
sultados de dados divulgados 
pelo Cempre (Compromisso 
Empresarial para Recicla-
gem), que revelou que ape-
nas 3% dos resíduos gerados 
são reciclados no Brasil. 
A movimentação no setor, 
apesar de modesta, é capaz 
de gerar lucros anuais de 
R$ 12 bilhões, o que a torna 

a terceira maior do mundo, 
atrás apenas dos Estados 
Unidos e do Japão.

Os interessados em utilizar 
o aplicativo podem baixá-lo 
na plataforma Android, e 
agendar um horário para ser 
atendido por um coletor, se-
lecionando o tipo de material 
que será retirado (orgânico 
ou reciclável) para que a 
ferramenta informe o horário 
em que o veículo irá passar 
pelo endereço indicado.

Cidades da região voltam a preocupar com 
aumento de 15% de assassinatos em março

Lucas Barbosa
Região

Um levantamento divulga-
do pela SSP (Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado de 
São Paulo) na última semana 
revelou que a RMVPLN (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
registrou em março um au-
mento de 15% no número de 
vítimas de assassinatos, no 
comparativo com o mesmo 
período de 2018, saltando de 
26 para 30 casos. Totalizando 
as ocorrências do primeiro 
trimestre do ano, as quatro 
cidades mais violentas da re-
gião foram Jacareí, Taubaté, 
Caraguatatuba e Cruzeiro.

De acordo com os dados do 
Estado, em março 27 pessoas 
da região foram vítimas de 
homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) 
e outros três de latrocínios 
(roubo seguido de morte).

Com quatro assassinatos 
cada, Caçapava, Caragua-
tatuba e Jacareí foram os 
municípios mais violentos 
do terceiro mês do ano. Na 
sequência aparece Lorena 
com três homicídios dolosos.

As demais cidades que re-
gistraram mortes violentas 
foram Aparecida (1), Cruzeiro 
(2), Cunha (1), Guaratinguetá 
(2), Natividade da Serra (1), 
Pindamonhangaba (1), Rosei-

ra (1), Taubaté (2) e São José 
dos Campos (2).  

Abril – Para a preocupação 
da população e das autorida-
des policiais, abril também foi 
um mês marcado pela violên-
cia na região. Terceira cidade 
mais violenta no primeiro 
trimestre, Caraguatatuba 
registrou um crime que cho-
cou os moradores do bairro 
Indaiá. Na manhã da última 
terça-feira, por volta das 7h, 
um empresário de 41 anos 
foi assassinado no interior 
de seu restaurante.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima tomava 
café em uma mesa, próximo 

a uma janela, quando um 
criminoso se aproximou do 
vidro, efetuando um disparo 
de arma de fogo. Atingido na 
cabeça, o empresário morreu 
no local.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar o 
caso, mas até o fechamento 
desta edição a motivação e o 
responsável pelo crime ainda 
não haviam sido descobertos.

No último dia 27, foi a vez 
de moradores famílias do 
Bairro da Cruz, em Lorena, 
presenciarem a execução de 
um motociclista de 37 anos, 
que possuía antecedentes cri-
minais por tráfico de drogas.

Câmeras de um posto de 
combustíveis flagraram o 
momento em que a vítima é 
atropelada por um carro na 
avenida Sete de Setembro, por 
volta das 11h. Na sequência, 
dois homens desceram do 
veículo e efetuaram 18 dis-
paros contra o motociclista, 
que morreu no local. De 
acordo com a Polícia Civil, 
a principal hipótese é que a 
execução tenha sido motivada 
por um acerto de contas. Até 
o fechamento desta edição, os 
atiradores ainda não haviam 
sido identificados. 

Trimestre – Na soma de re-
gistros entre janeiro e março, 
a região contabilizou oitenta 
homicídios dolosos e cinco 
latrocínios. Neste período, 
Jacareí e Taubaté dividem o 
posto de mais violentas com 
nove assassinatos.

Fechando o grupo das mais 
aparecem Caraguatatuba e 
Cruzeiro com oito ocorrências 
cada.

Os outros municípios que 
tiveram moradores assassi-
nados no primeiro trimestre 
foram Aparecida (2), Caça-
pava (4), Campos do Jordão 
(1), Canas (1), Cunha (2), 
Guaratinguetá (5), Lorena 
(6), Natividade da Serra (1), 
Pindamonhangaba (6), Que-
luz (3), Roseira (2), São José 
dos Campos (7), São Sebastião 
(2), Tremembé (2) e Ubatuba.

Dados apontam 27 homicídios dolosos e três latrocínios; Caraguatatuba 
e Cruzeiro estão entre as mais violentas do primeiro trimestre de 2019

A Polícia Militar, em Cruzeiro; desafio de conter a violência na região

Fotos: Arquivo Atos

Volume de lixo recolhido na 
Dutra cai em mais de 50%

Da Redação
Região

De acordo com levanta-
mento divulgado pela CCR 
NovaDutra, a quantidade 
total de lixo retirado da 
rodovia no último ano caiu 
pela metade em compa-
ração aos dados de 2017. 
Em 2018 foram recolhidas 
1.548 toneladas de dejetos 
ao longo dos mais de 400 
quilômetros de extensão da 
via. O volume retirado é bem 
inferior, quando comparados 
às 2.688 toneladas retiradas 
no ano anterior, o que resulta 
em uma queda de 57,5%.

A concessionária dispõe 
de 47 funcionários e quatro 
caminhões responsáveis 
pela limpeza da rodovia. 
Todo o material coletado é 
armazenado em sacos de 
lixos que são descartados 
em aterros sanitários. Os 

materiais recicláveis também 
têm o descarte correto e são 
coletados a cada dois meses 
por uma empresa licenciada 
de São José dos Campos.

“É muito importante que o 
motorista e os moradores das 
cidades lindeiras tenham a 
consciência do que representa 
jogar lixo para fora do carro 
às margens da rodovia. Essa 
prática coloca muitas vidas 
em risco", destacou o gestor de 
atendimento da CCR NovaDu-
tra, Virgílio Leocádio.

Outras medidas adotadas 
pela empresa também tentam 
auxiliar na conscientização do 
motorista como a divulgação 
de alertas nos PMV's (Painéis 
de Mensagens Variáveis) e 
ações por meio da campanha 
Caminhos da Cidadania, que 
atende crianças dos 4º e 5º 
ano, ensinando informações 
sobre as leis de trânsito, como 
a de não jogar lixo nas vias.

Qualifica Guaratinguetá 
abre inscrições para trinta 
cursos profissionalizantes 

Da Redação
Guaratinguetá

As inscrições para o segun-
do módulo do Qualifica Gua-
rá estão abertas para trinta 
cursos profissionalizantes, 
em parceria com o Senai. 
Com carga horária de 160 
horas e quarenta dias letivos, 
as aulas são realizadas de 
segunda à sexta-feira.

As inscrições podem ser 
feitas até a próxima terça-
-feira, dia do início das aulas. 
Serão oferecidos cursos no 
período da manhã, das 8h às 
12h, à tarde, das 13h30 às 
17h30 e à noite, das 19h às 
22h30. As aulas acontecem 
na Asaben (Associação de 
Amigos de Bairro do Enge-
nheiro Neiva), na Guarda 
Mirim, na secretaria da Cul-
tura, no Fundo Social e no 

Qualifica Guará.
Os cursos possuem trinta 

vagas disponíveis, com exce-
ção ao de informática básica e 
Excel, que dispõem apenas de 
vinte vagas. Para se inscrever 
é necessário apresentar cópias 
de CPF, RG, comprovante de 
residência e comprovante de 
escolaridade. O interessado 
deve ter, no mínimo, ensino 
fundamental completo. Não 
será aceita cópia de CNH.

Para alunos de 16 e 17 anos 
será necessária a presença do 
responsável legal no ato de 
inscrição que, além das cópias 
dos documentos do menor, 
deverá apresentar cópia do 
CPF e RG. A lista completa 
dos cursos oferecidos está dis-
ponível no site da Prefeitura, 
guaratingueta.sp.gov.br. Mais 
informações sobre o projeto 
pelo telefone (12) 3133-9303.
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Xeroso assume Piquete com troca de 80% 
do secretariado e acusa Teca de isolá-lo
Prefeito em exercício garante que termina mandato com promessa de tirar "time Teca" e projeta eleições

Da Redação
Piquete

O afastamento da prefei-
ta Ana Maria de Gouvêa, a 
Teca (PSB), deve gerar mais 
uma dança das cadeiras na 
administração municipal. 
Além da própria chefia do 
Executivo, agora ocupada 
pelo empresário Agnaldo 
Almeida Mendes, o Xeroso 
(MDB), os cargos de primei-
ro escalão terão até 80% de 
trocas. É o que ele revelou 
em entrevista exclusiva ao 
Jornal Atos.

Teca 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 pas-
sado.

Ela passou por um proces-
so de cassação na Câmara 
após denúncia de que a Pre-
feitura não estava prestando 
cuidados de preservação e 

manutenção com um centro 
de educação ambiental, duas 
escolas municipais, uma 
academia ao ar livre e um 
posto de saúde. À época, 
Teca afirmou que a denún-
cia era falsa e fazia parte de 
uma perseguição política.

Com o afastamento, no úl-
timo dia 24 a cidade voltou 
a ser administrada por Xe-
roso. O prefeito em exercício 
não escondeu o racha políti-
co com Teca. Além de trocar 
a maior parte dos titulares 
das pastas municipais, ele 
criticou a gestão que não 
conseguiu solucionar pro-
blemas em áreas prioritárias 
como a saúde.

Aos 56 anos e formado 
em curso técnico de conta-
bilidade, Xeroso é nascido 
em Piquete. Empresário no 
ramo de supermercados e 
restaurantes, ele atua há 
mais de trinta anos na cida-
de. Em 2018, Xeroso ocupou 
o cargo por três meses e 
vinte dias.

Jornal Atos – De que for-
ma o senhor assumiu? Quais 
alterações pretende colocar 
em prática?

Xeroso – Na época que 
eu ganhei a eleição junto 
com a prefeita (Teca Gou-
vêa), ela não me deu muita 
abertura para trabalhar. Eu 
tenho muita dificuldade aqui 
dentro (Prefeitura), porque a 
gente tem um pensamento 
de administração totalmente 
diferente e para mim fica 
difícil, porque eu entro e 
não tenho a segurança de 
continuar porque ela pode 
voltar. Mas a decisão que 
eu tomei é que hoje eu sou 
o prefeito e eu tenho que 
fazer as coisas do meu jeito. 
Eu estou trocando o secreta-
riado, porque o compromisso 
do pessoal era com ela e 
não comigo. Quando ela me 
convidou para sair como 
vice e montou o secretariado 
não me pediu informação 
nenhuma das pessoas que 
colocaria. Colocou porque 
era de confiança dela. Eu 
já fui candidato a prefeito 
outras vezes e eu já tinha 
mais ou menos em mente um 
secretariado de confiança, 
pessoas competentes. Eu não 
sou da política, eu sou um ad-
ministrador, e eu penso que 
a Prefeitura é uma empresa 
prestadora de serviço, e hoje 
ela tem que ser administrada 
por uma pessoa que entenda 
mesmo, e não fazer política 
aqui dentro”.

Jornal Atos – Mas antes 
deste desentendimento, 
havia um projeto conjunto. 
Como foi a conversa no mo-
mento do acerto entre você 
e Teca, antes da eleição? O 
que o levou a apostar nela?

Xeroso – A Prefeitura an-
tes vinha sendo mal admi-
nistrada e a Teca entrou e 
melhorou muito em termo de 
administração. Na época, eu 
ia sair a candidato a prefeito, 
porque na eleição passada 
dela eu tinha ficado em 
segundo lugar, tinha muita 
chance de ser eleito. Mas ela 
me fez uma proposta que ia 
me deixar tomar conta de 
certos setores, que eu ia ser 
um “segundo prefeito” na 
cidade. Foi onde eu abri mão 
de sair candidato e sai junto 
com ela. Eu esperava uma 
participação maior, mas não 
tinha isso, acabou fechando 
as portas para mim. Então 
eu não participava de nada 
na administração, e quando 
assumo, vejo que o caminho 
que eu sigo é diferente do 
dela.

Jornal Atos – Nesse pri-
meiro escalão, do secreta-
riado, gabinete, o senhor 

vai trocar tudo?
Xeroso – Uns 80% eu vou 

trocar. Porque ela (Teca) 
é meio política. Para mim, 
eu sou uma pessoa que tem 
muita facilidade na cidade, 
porque só tenho amigos, não 
tenho um inimigo, tanto é 
que hoje eu tenho 100% de 
apoio na Câmara, todos são 
meus amigos e tenho um 
jeito diferente de adminis-
trar. Quero a participação de 
todo mundo, então a Câmara 
participa, a população parti-
cipa. Na eleição passada, ela 
(Teca) teve o apoio de três 
vereadores, e no fim, com um 
ano de mandato, tinha toda 
a Câmara contra ela. Vou 
trocar tudo, Saúde, Educação, 
chefe de Gabinete. Na se-
cretaria de Educação, quem 

assumiu foi a Mirian que era 
secretária de Turismo. Ela é 
professora, já foi diretora 
de escola. No Turismo quem 

assume é o Mariomar, na 
Saúde é o Marcus Coura. É na 
Saúde que eu estou tendo um 
problema muito sério. Tinha 
falta de pulso, de administra-
ção, então não está indo bem 
lá. Da outra vez que eu estive 
lá, já mostrei o caminho que 
tinha que seguir e pensei 
que eles tinham dado conti-
nuidade, mas com a volta da 
prefeita parou tudo de novo. 
Eu não gostei do secretário 
que estava lá. Nós temos uma 
farmácia de distribuição de 
remédio e ‘os caras’ (sic) não 
tem controle de nada de lá, 
de compras, de saída e por 
vários outros motivos.

Jornal Atos –Você falou 
sobre a Câmara, mas não só 
com os vereadores, mas com 
relação ao cenário político 

na cidade, como pretender 
debater e encaminhar de-
mandas que sofrem com 
apontamentos de dificulda-

des na administração?
Xeroso – Hoje eu tenho um 

acesso grande na Câmara com 
todos os vereadores, porque 
eu tive uma reunião com eles 
e falei que não quero base 
de apoio, não quero nada, 
quero todo mundo junto tra-
balhando. O que for bom para 
a cidade, até da minha parte 
mesmo, quero que aprove 
porque vai ser bom, o que for 
ruim eu não vou nem mandar 
projeto. A ideia é essa. Eles 
mesmos estão conscientes 
que meu modo de trabalhar é 
diferente do dela (Teca). 

Jornal Atos – Nos três 
meses que assumiu em 
2018, o que conseguiu fazer 
regionalmente falando, até 
mesmo com deputados e o 
próprio Estado?

Xeroso – Piquete é uma 
cidade pequena, não tem 
muitos recursos porque aqui 
não tem indústria, não tem 

nada. Os vereadores estão 
juntos comigo, fazendo o pa-
pel de elo com os deputados, 
buscando recursos. Piquete é 
uma cidade que não precisa 
de obra grande, muito cara, o 
que necessita é pulso, limpe-
za, porque a cidade está meio 
abandonada nessa parte. E o 
povo quer uma cidade limpa, 
um Pronto Atendimento tra-
balhando certinho, mas hoje 
a minha prioridade é pegar o 
que tem e organizar e tentar 
fazer coisa para o município. 
Eu vejo que tem condição de 
fazer muita coisa para a cida-
de, às vezes até independente 
de um deputado ajudar ou 
não. Primeiro tem que pegar 
o que tem no município, os 
recursos que tem e tentar 
fazer o possível pra usar, e 
se vier alguma coisa a mais, 
é bem-vindo. 

Jornal Atos – O processo 
que a prefeita Teca enfrenta 
acaba gerando instabilidade 
com relação a investido-
res. Como pretende passar 
esse obstáculo para buscar 
recursos fora, aporte po-
lítico ou não, para que a 
estabilidade jurídica não 
reflita em dificuldade para 
investimento?

Xeroso – Eu tento passar 
em todo lugar que meu pen-
samento é que eu vou cum-
prir o resto do mandato aqui, 
mas o meu posicionamento 
hoje é que eu sou prefeito 
e tenho que tocar a cidade, 
independente do que está 
passando lá fora. Eu tenho 
que atuar como prefeito, 
porque se eu ficar parado 
esperando a Justiça definir 
alguma coisa, a cidade não 
continuará andando, fica 
parada.

Jornal Atos – A saúde é 
o ponto de maior preocu-
pação?

Xeroso – Hoje é o maior 
problema, nisso também 
entra a limpeza da cidade, 
que também afeta a saúde. 
Atrás do hospital tem um 
terreno que estava com mato 
com dois metros de altura. 
Existem uns terrenos que 
não têm construção, e já es-
tou mandando intimação O 
proprietário tem cinco dias 
para fazer a limpeza, senão 
eu mando a equipe da Prefei-

tura limpar e depois mando a 
conta para o cidadão. Vai ter 
que deixar a cidade limpa e 
tudo organizado, os prédios 
que são da Prefeitura eu 
estou dando o exemplo de 
limpar, antigamente não 
tinha o exemplo.

Jornal Atos – Com relação 
aos prédios envolvidos no 
afastamento da prefeita. 
Você conseguiu identificar?

Xeroso – Já identifiquei os 
prédios que a prefeita foi acu-
sada de abandonar. Da outra 
vez que estive prefeito iden-
tifiquei o postinho no alto da 
Bela Vista, que estava aban-
donado. Eu troquei o telha-
do, mandei pintar e voltar a 
funcionar. Eu não me lembro 
dos outros, parece que tem 
um outro no bairro São José, 
uma escola. Já identifiquei e 
vou ocupar os prédios, não 
adianta deixar abandonado, 
porque são prédios que foram 
mal construídos. A gente tem 
o postinho do Alto da Bela 
Vista que é o PSF (Programa 
Saúde da Família) que fizeram 
no Alto. As pessoas têm difícil 
acesso para ir lá, deveria ter 
construído na parte de baixo, 
foi mal feito, mas já que está 
pronto, a ideia é reformar e 
voltar a funcionar, nem que 
atenda uma vez na semana 
para pelo menos poder usar 
o prédio.

Jornal Atos – Esse projeto 
de finalizar essa administra-
ção no final de 2020 seria 
seguido de disputar a elei-
ção em outubro? O senhor 
hoje é prefeiturável, além 
de ser prefeito?

Xeroso – Já faz tempo que 
estou trabalhando. Vou ser 
candidato na próxima elei-
ção, só que vou deixar uma 
cidade mais bonita, mais 
limpa, porque eu penso que 
a cidade não é do prefeito, 
é do povo. A gente só está 
representando o povo. Às 
vezes fico até chateado das 
pessoas pensarem que estou 
fazendo determinada coisa 
por causa de reeleição, por 
causa de política, e não é 
nada disso, eu estou fazendo 
porque eu vejo que sou um 
administrador.

Outro lado – A prefeita 
afastada foi procurada pela 
reportagem do Jornal Atos, 
mas preferiu não comentar 
o processo e as trocas que 
devem ser implantadas por 
Xeroso. Na semana da deci-
são que derrubou a liminar, 
ela revelou que iria recorrer 
à Justiça. “Vamos ter que 
recorrer, e não sei quanto 
tempo vai demorar para que 
tenhamos a solução, porque 
agora depende da Justiça.

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Jéssica Dias

Prefeito em exercício, Xeroso já coloca em prática mudanças na Prefeitura para afastar equipe formada por Teca; saúde é primeira preocupação

A prefeita Teca Gouvêa, afastada por processo que aponta neglig|ência com prédios do Município
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Prefeitura de Guaratinguetá inaugura 
Espaço Multiuso Turístico-Cultural
Com estrutura retrô, local abrigará eventos, shows, exposições e apresentações teatrais

Juliana Aguilera
Guaratinguetá 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá inaugurou no último 
dia 26 o Espaço Multiuso 
Turístico-Cultural. Localizado 
à rua João de Castro Coelho, 
no Centro, o espaço possui 
estrutura retrô e servirá de 
palco para eventos, shows, 
exposições e apresentações 
teatrais.

O investimento foi de 
R$1,65 milhão, pelo Dade 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estân-
cias) do Governo do Estado. 
O local recebe o nome do 
ferroviário e ex-vereador Luiz 
Carvalho dos Santos.

A estrutura conta com um 
galpão, pátio externo, jardim 
e um corredor paralelo à 
linha do trem que interliga 
o local com a Estação Ferro-

viária. Em pronunciamento, 
o prefeito Marcus Soliva 
(PSB) destacou a importância 
de resgatar os patrimônios 
públicos. “Queremos recons-
truir o Centro Histórico com 
essa imagem do período áu-
reo de Guaratinguetá”.

O local que recebeu o Es-
paço Multiuso serviu de 
galpão de cereais, que foi 
abandonado e demolido. Ali 
também funcionará a secre-
taria de Turismo. “Com uma 
estrutura bem preparada, 
poderemos fazer o turismo 
evoluir dentro da nossa ci-
dade”, explicou Soliva.

Já apto a receber eventos, 
o primeiro show foi realizado 
logo depois da inauguração, 
com a presença de Júnior 
Pérola e Banda, Grupo Ar-
quibancada e o intérprete 
da Vila Isabel, Tinga. No 
próximo dia 11 o espaço re-

cebe a Festa Felizcidade e, no 
mesmo mês, a Festa Literária 
de Guaratinguetá.

Centro Histórico – Ao lado 
da Estação Rodoviária está 
a nova sede da secretaria da 
Educação, com inauguração 
esperada para os próximos 
meses. O local abrigará o 
Espaço do Conhecimento, 
um centro de treinamento e 
capacitação com salas para 
desenvolver metodologias 
com professores, monitores e 
diretores. A proposta da Pre-
feitura para o prédio tem ain-
da um túnel construído para 
interligar o Espaço Multiuso 
e a Estação Rodoviária ao Re-
ceptivo Turístico, espaço que 
acolherá ônibus e visitantes 
com lojas de conveniência, 
artesanato e banheiros.

Com investimento do Dade, 
a obra terá acessibilidade, 
dispondo de dois elevadores 
para pessoas com dificuldade 
de locomoção.

Soliva citou ainda o alar-
gamento das calçadas da 
rua Doutor Martiniano e a 
reforma do Mercado Munici-
pal, que seguirá com o visual 
retrô. “Vamos incentivar os 
proprietários de imóveis da 
região a reconstruírem suas 
fachadas nesse estilo”.Inauguração do espaço multiuso da secretaria de Turismo, que receberá apresentações e exposições

Foto: Divulgação PMG

Pita assume Turismo com quarto maior orçamento de Guará
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A secretaria de Turismo de 
Guaratinguetá tem um novo 
líder. Intocável desde o início 
da gestão de Marcus Soliva 
(PSB), Felício Murade foi exo-
nerado após recomendação 
do Ministério Público, que 
indicava que o chefe da pasta 
não poderia exercer as funções 
de secretário municipal e pro-
fessor universitário. Murade, 
que é professor da Unitau, foi 
substituído pelo vereador João 
Pita (PSB), que se afastou do 
Legislativo. 

Na última semana, durante 
lançamento do Festival da 
Truta do Gomeral, que será 
realizado em julho deste ano, 
o prefeito Marcus Soliva (PSB) 
agradeceu Murade e citou 
que Pita é preparado e possui 
"boas articulações políticas", o 
que facilitaria a aprovação de 
projetos futuros e recebimen-
to de recursos.

Estância Turística e cidade 
do primeiro santo católico 
brasileiro (Frei Galvão), Gua-
ratinguetá recebe recursos 
destinados pelo Dade (De-
partamento de Apoio ao De-
senvolvimento das Estâncias) 

conforme apresenta novos 
projetos. O setor é foco de 
ações de desenvolvendo, mas 
ainda fica abaixo de ser me-
lhor explorado, se comparado 
com as vizinhas de Aparecida 
e Cachoeira Paulista, que 
contam com a estrutura de 
instituições religiosas como o 
Santuário Nacional de Apare-
cida e a Comunidade Canção 
Nova. A valorização do setor 
é, segundo Murade, gradativa 
nos últimos anos. “Quando 
assumimos a secretaria, o or-
çamento do Turismo era o 17º 
do município. Hoje, o nosso 
orçamento é o quarto, atrás 

de Educação, Saúde e Admi-
nistração. O mais importante 
foi que nós estabelecemos 
bons relacionamentos para 
articular o setor. Temos o Con-
selho Municipal participativo. 
Na maioria das comunidades 
nós temos grupos parceiros 
para empreender eventos e 
o desenvolvimento turístico”, 
afirmou o ex-secretário.

A passagem de visitantes de 
Aparecida para Guaratinguetá 
leva cerca de setecentos mil 
turistas ao Santuário de Frei 
Galvão. A Prefeitura trabalha 
para finalização de obras no 
Centro Histórico para permitir 

o fluxo de pessoas por pontos 
turísticos como o Mercado Mu-
nicipal, a Estação Ferroviária, 
a Matriz de Santo Antônio e a 
Casa e Museu de Frei Galvão.

Antes, o orçamento do Tu-
rismo era de R$ 5 milhões 
por ano. Segundo Murade, 
a pasta recebe atualmente 
R$ 17 milhões. “Boa parte 
desse recurso são de projetos 
do Dade. Todos os nossos 
projetos estão em dia, com 
documentação perfeita e con-
trato assinado. Estamos aptos 
a receber as verbas", concluiu 
o ex-secretário.

Pita discursou brevemente 

no evento de lançamento do 
Festival da Truta, e ressaltou 
que trabalhará para dar sequ-
ência ao trabalho que vinha 
sendo desenvolvido. “Não vou 
inventar a roda. É claro que 
vamos aproveitar tudo o que 
está dando certo, e daremos 
sequência. É importante estar 
alinhado com o prefeito Soliva 
sobre as questões do setor”.

Câmara – A cadeira de João 
Pita na Câmara foi ocupada 
pelo primeiro suplente de sua 
coligação, Dr. Werneck (PSB). 
O parlamentar ocupará a vaga 
de Pita também nas comissões 
permanentes.
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Alunos de Potim recebem conceitos de 
economia e cuidado com energia da EDP
Caminhão-laboratório do Boa Energia visita escolas com atividades educativas para 2,5 mil crianças

Juliana Aguilera
Potim

O projeto Boa Energia, da 
EDP São Paulo, percorreu 
na última semana as escolas 
da rede pública de Potim, 
com atividades lúdicas para 
ensinar crianças sobre o 
consumo de energia. O cami-
nhão-laboratório foi visitado 
por mais de 2,5 mil alunos.

A parceria, firmada entre a 
Prefeitura e a empresa res-
ponsável pela distribuição 
de energia na região, existe 
desde 2018, com o intuito 
de trabalhar conceitos so-
bre a utilização consciente 
e segura da eletricidade. O 

projeto orienta alunos de 
ensino infantil e fundamen-
tal com uma série de expe-
rimentos sobre preservação 
de recursos naturais, tipos 
de geração de energia e cui-
dados necessários com rede 
elétrica e pipas. Outro as-
sunto ensinado foi a melhor 
forma de usar equipamentos 
elétricos para reduzir gastos 
com a energia.

O caminhão-laboratório 
atendeu apenas alunos do 
ensino infantil e de 1º a 5º 
ano, mas o assunto também 
foi discutido em sala de aula. 
A secretária da Educação, 
Renata Teberga, contou que 
os professores passaram por 

um curso preparatório. “Os 
professores são multiplica-
dores. Eles fizeram um curso 
de capacitação de quarenta 
horas e conversaram com 
os alunos a respeito do uso 
racional da energia”. 

Em aula, os alunos são esti-
mulados a trazer a conta de 
luz de suas casas, para que 
comparem o antes e depois 
de colocarem em prática os 
ensinamentos sobre a eco-
nomia diária de eletricidade.

O projeto Boa Energia dis-
tribuiu um kit com histórias 
em quadrinhos, adesivos 
com dicas e uma miniatura 
do caminhão, que pode ser 
montada em sala de aula. Caminhão do projeto Boa Energia da EDP, que passou pelas escolas da rede pública municipal de Potim

Foto: Juliana Aguilera

Com apoio estadual, Ubatuba lança unidade de inclusão digital
Maranduba recebe primeiro polo do ‘Acessa SP’ na Região Sul; local disponibiliza cinco computadores à população

Da Redação
Ubatuba

Para promover a inclusão 
digital da população de 
baixa renda de Ubatuba, a 
Prefeitura inaugurou na últi-
ma semana mais um polo do 
programa estadual ‘Acessa 
SP’, que disponibilizará, gra-
tuitamente, computadores 
com internet aos moradores 
do bairro do Maranduba.

O local é o primeiro da 
Região Sul a contar com a 
melhoria, que já atendia 
outros dois pontos da cidade 
litorânea.

Além do prefeito Délcio 
Sato (PSD), a cerimônia de 
inauguração da unidade do 
‘Acessa SP’ , no último dia 
26, contou com a presença 
do vereador Osmar de Souza 
(PSD) e diversos moradores 
do Maranduba no Espaço 
Cidadão.

O polo possui cinco com-
putadores com acesso à 
internet, e um painel intera-

tivo de informações para o 
esclarecimento de possíveis 
dúvidas dos usuários.

De acordo com a Prefeitu-
ra, os adultos interessados 
em utilizarem a rede deve-
rão se cadastrarem, através 
da assinatura de um termo 
de adesão e da apresentação 
do RG (Registro Geral).

Além do preenchimento 
de uma ficha de inscrição, 
os adolescentes de 13 a 17 
anos precisarão apresentar 
cópia dos RG pessoal e de 
seus responsáveis. Já os me-
nores de 12 anos só poderão 
utilizar os computadores 
acompanhados de seus res-
ponsáveis.

Cada usuário deve acessar 
a internet por uma hora no 
máximo, caso queira utilizar 
novamente é necessário que 
ele que volte à fila e aguarde 
sua vez. Apesar deste proce-
dimento, não existe limite de 
acessos diários. 

A unidade do Maranduba 
funciona de segunda a sex-

ta-feira, das 9h às 15h, no 
Espaço Cidadão, localizado 
à rua Oscar Rossin. 

A implantação do novo 
polo do ‘Acessa SP’ foi via-
bilizada após tratativas no 
início do ano entre a Prefei-
tura e a secretaria estadual 
de Gestão Pública. 

Além do Maranduba, o 
programa também possui 
unidades nos bairros do 
Centro e Ipiranguinha. 

Inclusão digital – Lança-
do pelo Governo do Estado 
em 2000, o ‘Acessa SP’ tem 
como objetivo permitir aos 
paulistas, dos mais diferen-
tes níveis socioeconômicos, 
condições de utilizarem 
computadores com internet.

Além de pesquisas e lazer, 
a iniciativa permite aos 
usuários acessarem diversos 
serviços públicos digitais.

De acordo com o Estado, o 
programa conta com cerca 
de seis milhões de cadastra-
dos distribuídos por mais de 
quinhentas cidades.

O prefeito Délcio Sato (centro) participa da inauguração de posto do programa Acessa SP em Ubatuba

Foto: Divulgação PMU
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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. 

2023  - Jefferson Arantes de Campos e Marcia Augusta de Paula. 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.
2025 - Danival Campos Nogueira Junior e Deise Cristina Silva de 
Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, militar, divorciado, nascida no 
dia 10 de julho de 1988, residente e domiciliada na Rua Benedita Rocha 
Silva, 60, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Danival Campos Nogueira 
e Claudia Benedita Macedo Limongi Nogueira. Ela, nacionalidade 
brasileira, professora, solteira, nascida no dia 16 de janeiro de 1978, 
residente e domiciliada na Rua Maria Benedita Rocha Silva, 60, Vila 
Mariana, Aparecida/SP, filha de Otavio Jose de Oliveira e Maria da Gloria 
Silva de Oliveira.
2026 - Gustavo Pessanha Baptista e Natalia Pasin Corrente 
Pereira. Ele, nacionalidade brasileira, medico, solteiro, nascida no 
dia 01 de outubro de 1982, residente e domiciliada na Av. Padroeira do 
Brasil, 421, Apto. 2, S. Roque, Aparecida/SP, filho de Sebastião Silveira 
Baptista e Lucia Helena Trindade Pessanha Baptista. Ela, nacionalidade 
brasileira, medico, solteira, nascida no dia 02 de outubro de 1985, 
residente e domiciliada na Av. Padroeira do Brasil, 421, Apto. 2, S. Roque, 
Aparecida/SP, filha de Jose Roberto Pereira Junior e Maria Aparecida 
Pasin Corrente Pereira.
2027  -  JJose Teodoro Pires e Nair  Queiroz Galvão .  Ele, 
nacionalidade brasileira, encanador aposentado, divorciado, nascida 
no dia 04 de setembro de 1945, residente e domiciliada na Rua Negro 
Reis, 201,casa 17,  Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Euclides 
Teodoro Pires e Maria da Conceição Carvalho. Ela, nacionalidade 
brasileira, costureira, divorcida, nascida no dia 10 de dezembro de 1954, 
residente e domiciliada na Rua Negro Reis, 201, casa 17, Vila Mariana, 
Aparecida/SP, filha de Benedicto Galvão e Maria dos Remédios Galvão.
2028  - Lourival de Aguiar Marcolino e Luciana do Carmo Macêdo 
Laureano. Ele, nacionalidade brasileira, aposentado, solteiro, nascida 
no dia 11 de outubro de 1952, residente e domiciliada na Rua Santa 
Rita, 90, Apto. 12, Sta. Rita, Aparecida/SP, filho de Manoel Marcolino 
Filho e Donaria Aguiar Marcolino. Ela, nacionalidade brasileira, do 
lar, solteira, nascida no dia 16 de julho de 1983, residente e domiciliada 
na Rua Santa Rita, 90, Apto. 12, Sta. Rita, Aparecida/SP, filha de Jose 
Mamede Lauriano e Maria do Socorro Macêdo Laureano.
2029 - Veronaldo Batista de Santana e Débora Monique Campos 
Mendes. Ele, nacionalidade brasileira, taxista, solteiro, nascida no 
dia 27 de outubro de 1982, residente e domiciliada na Rua Benedito 
Garcia dos Reis, 251,Sta. Rita, Aparecida/SP, filho de Gilberto Mariano 
de Santana e Josefa Maria Batista de Santana. Ela, nacionalidade 
brasileira, Fisioterapeuta, solteira, nascida no dia 21 de setembro de 
1994, residente e domiciliada na Rua Benedito Garcia dos Reis, 251, Sta. 
Rita, Aparecida/SP, filha de Wantuil Mendes e Marisa Aparecida Campos 
Mendes.
2030  - Douglas Inácio da Silva e Rosemary Galvão dos Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira, estampador, solteiro, nascida no dia 11 de abril de 
1984, residente e domiciliada na Av. Itau, 588, Itaguaçu, Aparecida/SP, 
filho de João Inácio da Silva e Rosa Marta da Silva. Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, divorcida, nascida no dia 24 de agosto de 1984, residente 
e domiciliada na Av. Itau, 588, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Benedito 
Galvão e Leci dos Santos Galvão.
2031  - Denis Queiroz dos Reis e Monique Baldim Arantes. Ele, 
nacionalidade brasileira, militar, solteiro, nascida no dia 08 de fevereiro de 
1990, residente e domici l iada na Rua Celest ino Pol icarpo de 
Ol iveira,  413, Jd. Paraíba, Guarat inguetá/SP, f i lho de Marco 
Antonio dos Reis e Vera Lucia Queroz dos Reis. Ela, nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 30 de julho de 1993, 
residente e domiciliada na Rua Celestino Policarpo de Oliveira, 413, Jd. 
Paraíba, Guaratinguetá/SP, filha de João de Arantes e Laura Baldim de 
Arantes.
2032 - Fabio Manoel Afonso Mendes e Rafaela Cristina Santos. 
Ele, nacionalidade brasileira, Func. Publico, divorciado, nascida no 
dia 27 de outubro de 1983, residente e domiciliada na Rua São Vicente 
de Paula, 139, centro, Aparecida/SP, filho de Paulo Silverio Mendes e 
Maria Celia Afonso Mendes. Ela, nacionalidade brasileira, Engenheira 
civil, solteira, nascida no dia 20 de agosto de 1993, residente e domiciliada 
na Rua São Vicente de Paula, 139, centro, Aparecida/SP, filha de Marcio 
Rogerio Santos e Maria Cristina Martins.
2033  - Daniel Rosa e Bruna Stefani Alves Siqueira. Ele, nacionalidade 
brasileira, cabista, solteiro, nascida no dia 25 de setembro de 1984, 
residente e domiciliada na Rua Itabapoa, 625, Itaguaçu, Aparecida/
S P,  f i l h o  d e  M a r i a  A p a r e c i d a  R o s a .  E l a ,  n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 15 de agosto 1989, residente 
e domiciliada na Rua Itabapoa, 625, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Jose 
Eduardo Villela Siqueira e Sandra Regina Alves.
2034 - Alan Cristian Bartelega Reis e Klivia Kaliane Pereira 
Cosme. Ele, nacionalidade brasileira, musico, solteiro, nascida no 
dia 08 de agosto de 1984, residente e domiciliada na Rua Antonio 
Arneiro, 2, S. Geraldo, Aparecida/SP, filho de Benedito Paulino 
dos Reis e Nátalia de Fátima Bartelega Reis. Ela, nacionalidade 
brasileira, cantora, divorcida, nascida no dia 15 de outubro de 1982, 
residente e domiciliada na Rua Antonio Arneiro, 2, S. Geraldo, Aparecida/
SP, filha de Cicero Pereira Cosme e Maria Lucia da Silva.

Editais de Proclamas — APARECIDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
 

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

 
Faz saber  AOS TERCEIROS INTERESSADOS,  INCERTOS E DESCONHECIDOS, 
e a tantos mais quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi 
protocolado nesta Serventia em 12/03/2019 o requerimento pelo qual a 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DA PREFEITURA DE 
GUARATINGUETÁ, com sede administrativa nesta cidade de Guaratinguetá, à Rua 
Aluísio José de Castro, n. 147 - Chácara Selles, demonstrando a posse de 
aproximadamente 80 anos sobre o imóvel abaixo, solicitou o reconhecimento  do 
direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, na modalidade 
extraordinária, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob 
protocolo 133.037,  de um terreno urbano , situado nesta comarca de 
Guaratinguetá,  no bairro Pedregulho com área 30,78 m² (Trinta metros quadrados 
e setenta e oito decímetros quadrados), com frente para a Avenida João Pessoa, 
1.604, nesta cidade, com as seguintes medidas, metragens e confrontações: 
Partindo da estaca PR com coordenadas UTM N: 7.478.530,890m e E: 
478.968,100m, que está localizada no cruzamento do eixo da Avenida João Pessoa 
com o eixo da Rua Xavantes numa distância de 29,10m e azimute de 353°53’34” 
do ponto 06, que é o ponto de partida da poligonal a ser descrita. Inicia-se no 
ponto 06 definido pelas coordenadas UTM N: 7.478.559,828m e E: 478.965,002m, 
confrontando com Avenida João Pessoa no sentido da Escola de Especialistas de 
Aeronáutica, com azimute de  338°25'13" e distância de 4,53m, deste segue até o 
ponto 01; deste ponto deflete a direita com ângulo de 111°34'47”, confrontando 
com a Transcrição das transmissões as folhas 141, sob o número de ordem 6.767, 
do Cartório de Registro de Imóveis de Guaratinguetá, com azimute de  269°33'15" 
e distância de 7,43m deste segue até o ponto 04; deste ponto deflete a direita com 
ângulo de 104°28’55”, confrontando com a Rua Xavantes, com azimute de   
194°49'21" e distância de 4.05m, deste segue até o ponto 05; deste ponto deflete 
a direita, confrontando com a confluência da Rua Xavantes com a Avenida João 
Pessoa, com raio de 2,50m e desenvolvimento de 6,28m ângulo central de 
143°35’52”, deste segue até o ponto 06, que é o ponto de partida da presente 
descrição. O perímetro acima descrito encerra uma área de 30,78 m² (Trinta 
metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados); sem registro neste 
Registro Imobiliário. Assim sendo, ficam os terceiros eventualmente 
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao 
pedido, INTIMADOS para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a 
contar da data da publicação deste edital, impugnar o pedido do 
requerente, cujas razões deverão ser fundamentadas e apresentadas por escrito 
diretamente neste Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro 
Campo do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, onde estão a disposição para consulta a planta, memorial descritivo 
elaborados pelo engenheiro  Arnaldo de Souza Guimarães, inscrito no CREA-SP sob 
n. 060.103.955-7, sob Anotação de Responsabilidade Técnica 
28027230180381746, e demais documentos que instruem o referido pedido. 
Ficando cientes de que, caso não haja contestação, no prazo acima estipulado, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, 
sendo presumida a anuência de qualquer terceiro interessado com o presente 
pedido,  e reconhecida a usucapião extrajudicial em nome dos requerentes, com o 
competente registro conforme determina a Lei. Guaratinguetá, 29 de abril de 2019.   

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 
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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$ 
190 mil. Tr.F: 98207-
2275 – Pinda
VENDO Casa – b° 

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 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 – 
Pinda
VENDO jg sofá 2 e 

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 experiên-
cia para trabalhar de 
segunda a sábado. 
Telefone: 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-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – re-
sidencial/comercial. 
Tr.F: 99229-8567 - 
Pinda
Natura! Tenha seu 
próprio negócio, tor-
ne-se uma consulto-
ra. Ligue 3132-3905 
ou 99774-5004. Falar 
com Paula
Ofereço para traba-
lhar como servente, 
serviços gerais, jar-
dinagem, ou serviços 
de caseiro. Telefo-
ne: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternida-
de Frei Galvão está 
contratando técnicos 
de enfermagem. Li-
gue: 3128-3800
Procuro emprego, 
baba com experiên-
cia em crianças espe-
ciais e normais, mais 
de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de ido-
sos: Ofereço-me para 
cuidar de idosos e/
ou doméstica. Te-
nho referência e ex-
periência. Telefone: 
99707-7208
Corta e poda de ár-
vores. Orçamento 
gratuito. Falar com 
Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KELVIN MATHEUS SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
operador de injetora, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Santo
Anastácio-SP, no dia 20 de setembro de 1998, residente e domiciliado na Rua
Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba-SP, filho de MÁRCIO
APARECIDO NUNES DOS SANTOS e JANETE SILVA SANTOS.
JOYCE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia
24 de maio de 1999, residente e domiciliada na Rua Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO JORGE FERREIRA DOS SANTOS e LUCIENE
VIEIRA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  02 de maio de 2019.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRE APARECIDO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de dezembro de 1984, residente e domiciliado na Rodovia Vereador Abel
Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-SP, filho de
DAVID RODRIGUES e MARIA HELENA DA SILVA RODRIGUES.
CRISTIANE JOCELY DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
serviços gerais, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de maio de 1985, residente e domiciliada na Rodovia
Vereador Abel Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-
SP, filha de BENEDITO MOREIRA DA SILVA e LUZIA DE GÓES SILVA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O final de semana será de 
atrações para quem visitar 
Queluz. A cidade realiza a tra-
dicional Festa da Moranga e da 
Mandioca, com programação 
gastronômica e apresentações 
musicais.

Retirado do calendário de 
comemorações por oito anos, 
o festival retornou à programa-
ção há três anos, e reúne um 
cardápio variado de comidas 
típicas baseados em dois ingre-
dientes tradicionais da região. 
As preparações com moranga 
incluem pastéis, caldinhos e 
panquecas, enquanto um dos 
grandes destaques estrelados 
pela mandioca será o tradicio-
nal bolinho caipira.

O cantor Ney Saturno fará 
duas apresentações no festival. 
Outra grande atração será o 
almoço realizado no último dia 
da festa, às 12h, acompanhado 
por um show de Kika Porto.

Da Redação
Queluz

Manthiqueira emenda dois empates 
e fica a cinco pontos do líder Paulista
Após segurar Joseense em Guará e São José no Martins Pereira, time encara o Amparo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma semana de empates. 
O Manthiqueira poderia 
ter encostado nos líderes 
do Grupo 5 do Campeonato 
Paulista da Série B, mas os 
duelos contra dois times 
de São José dos Campos 
deixaram a equipe de Guara-
tinguetá há cinco pontos do 
líder do grupo 5, o Paulista 
de Jundiaí.

No sábado, diante do Jo-
seense, a Laranja ficou ape-
nas no empate sem gols. 
O ritmo apresentado pela 
Laranja foi bem diferente 
da partida contra o Atlético 
Mogi, quando o time de uetá 
venceu por 2 a 0. Mesmo 

em casa, o Manthiqueira 
não levou perigo real ao gol 
adversário. 

As duas melhores chances 
de gol foram do Joseense, já 
na segunda etapa. Wilson, 
um dos destaques do Man-
thiqueira na Copa São Paulo 
desse ano, bateu colocado de 
fora da área e Yago espalmou 
para escanteio. Minutos mais 
tarde, Wilson arrancou pela 
esquerda e bateu em cima do 
goleiro da Laranja, que evi-
tou a derrota nos acréscimos 
e decretou o placar final.

Novo empate – Na quar-
ta-feira, a Laranja voltou a 
campo para enfrentar o São 
José, no Martins Pereira. 
Fora de casa e diante de um 
dos favoritos ao acesso, o 

time de Guará segurou um 
novo empate sem gols e 
voltou para casa com mais 
um ponto na bagagem.

Com os dois empates 
sem gols, o Manthiqueira 
chegou a cinco pontos e 
ocupa a quarta colocação 
do grupo, que tem o Paulis-
ta do Jundiaí na liderança, 
com dez pontos.

O São José é o segundo 
colocado, com nove, en-
quanto o Joseense é o vice 
lanterna com apenas três.

O Manthiqueira volta a 
campo neste sábado, quan-
do recebe o Amparo no 
Professor Dario Rodrigues 
Leite, às 15h. O adversário 
é o terceiro melhor do gru-
po, com sete pontos ganhos. Treino do Dario, Manthiqueira passa por semana de choques regionais

Foto: Arquivo Atos

Yoka estreia no ginásio do Pedregulho com 
derrota para o Taubaté na Copa Paulista
Ginásio é parcialmente reformado para disputa; time mandava partidas no Itaguará Contry Club

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

De casa nova, com o apoio 
do torcedor e com o reforço 
de Pula, o Yoka Guaratinguetá 
não segurou o Taubaté, em 
sua primeira partida como 
mandante no Ginásio de Es-
portes do Pedregulho. O time 
de Guará foi goleado pelo 
rival, atual bicampeão da Copa 
Paulista.

Com a bola rolando, o 
Taubaté teve amplo domínio 

da posse de bola. Mas o primei-
ro lance de perigo foi do Yoka, 
ainda na primeira etapa. Pula 
arriscou de longe e a bola ex-
plodiu no travessão. A resposta 
do Taubaté foi à altura. Dasaiev 
bateu de fora, Caio desviou e a 
bola bateu no travessão antes 
de sair. 

Se o começo do jogo parecia 
equilibrado, o Taubaté mostrou 
a força de seu elenco e não deu 
qualquer chance de reação aos 
donos da casa. Dasaiev abriu 
o placar, Nenê aumentou a 

vantagem e Victor Cardelli 
encaminhou a vitória. Alisson 
fechou o placar e decretou 
mais uma vitória dos taubate-
anos e outro tropeço do Yoka.

“Até os dez minutos do 
segundo tempo (estava equi-
librado), mas aí tomamos 
o gol e isso desestruturou 
um pouco. Fomos para cima 
e tomamos mais gols. Não 
conseguimos ter um resulta-
do mais positivo”, explicou o 
diretor do Yoka, Edu Soares. 
“Sobre o elenco, o Pula veio 

e já conseguiu nos ajudar. 
Jogamos de igual para igual 
com Taubaté e agora vamos 
com esse time até o fim da 
competição. Estamos fazendo 
avaliações para quem deve 
ficar para a Liga Paulista, que 
é uma competição bem mais 
difícil". 

Essa foi a terceira derrota 
do Yoka em seis jogos e o time 
continua distante da zona de 
classificação.

A avaliação da direção do 
clube sobre a reforma parcial 
do Ginásio de Esportes foi 
positiva. A Prefeitura correu 
contra o tempo para deixar 
a quadra em condições de 
receber jogos oficiais. Fo-
ram montados dois lances 
de arquibancadas móveis. 
A iluminação foi totalmente 
trocada por luzes de LED, e 
houve tempo para pintura das 

marcações usadas em quadra 
no futsal. Outras áreas da 
quadra ainda não tiveram a 
pintura concluída.

“Ficou excelente. Foi feito 
um trabalho nas grandes 
áreas, e para o próximo jogo 
a quadra estará totalmente 
pintada, com resinas. Ou seja, 
ela estará mais bonita e mais 
apta a prática de futsal de 
alto rendimento”, destacou 
Soares. “Estou feliz de ter o 
nosso caldeirão”.

Até o início da Liga Pau-
lista, no segundo semestre, 
a intenção da Prefeitura é 
levantar mais dois lances 
de arquibancadas móveis, 
do lado oposto, e construir 
arquibancadas fixas com 
cabines para transmissões 
esportivas. Antes de chegar ao 
Pedregulho, o Yoka mandava 
seus jogos no Itaguará.

Lance da derrota para o Taubaté, durante a primeira partida no ginásio do Pedregulho pela Copa Paulista

Foto: Leandro Oliveira

Pinda realiza 
32ª Feira de 
Artesanato 
Arte da Gente

A 32ª Feira de Artesanato 
Arte da Gente é o destaque des-
te domingo em Pindamonhan-
gaba. Com produtos focados no 
Dia das Mães, o evento reúne, 
das 9h às 18h, 110 artesãos de 
todo o Vale do Paraíba.

A feira será realizada no 
Ginásio de Esportes "Tobias Sal-
gado", na Associação Atlética 
Ferroviária, à rua Álvaro Pinto 
Madureira, nº 81, no bairro 
Chácara Galega. A entrada é 
franca. 

Haverá também barraca de 
comida, doces e apresentações 
de diversas escolas de dança de 
Pindamonhangaba. O evento 
é realizado pela empresa Ana 
Maria Braz.

Da Redação 
Pindamonhangaba


