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Semana de más notícias para (na ordem) o ex-prefeito de Potim, Edno Félix, o presidente da Câmara de Cruzeiro, Mário Notharangelli, o vereador Paulo Vieira e o prefeito Ernaldo

Soliva mais perto de 
extinção da Arsaeg

Os vereadores de Guaratin-
guetá aprovaram uma emen-
da substitutiva no projeto de 
lei que propõe a extinção da 
Arsaeg (Agência Reguladora 
de Guaratinguetá). Os par-
lamentares ainda fizeram a 
primeira votação do projeto, 
que entrará na ordem do dia 
da próxima terça-feira para 
ser votado em sua redação 
final. Após quase dois me-

ses de discussão, o fim do 
serviço será sucedido por 
contratação de terceirizada.

A emenda aprovada deter-
mina que para extinguir a 
Agência Reguladora, a Pre-
feitura faça a contratação 
de uma nova agência antes. 
Sem a emenda, o Executivo 
poderia extinguir a Arsaeg 
e, somente após seis dias, 
realizar a contratação de 

uma nova responsável pela 
regulação. O presidente da 
Casa, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD), se mostrou 
mais tranquilo com a apro-
vação da emenda, já que ela 
assegura que os serviços de 
tratamento de esgoto, abas-
tecimento de água e coleta 
de resíduos não deixarão de 
ser regulados em nenhum 
momento. “Agora temos 

uma tranquilidade, pois não 
vamos ficar sem a agência 
reguladora por nenhum pe-
ríodo. A redação da emenda 
é clara, a Arsaeg só será 
extinta a partir do momen-
to que tivermos uma nova 
agência. Com essa emenda 
me sinto mais tranquilo 
quanto a essa situação”, 
concluiu.

Soliva tem apoio na Câmara
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Ernaldo recebe  
pedido judicial de
bloqueio de bens

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo determinou o bloqueio de 
bens do prefeito de Aparecida, 
Ernaldo Cesar Marcondes (MDB), 
por improbidade administrativa. 
A decisão da juíza Luciene Belan 
Ferreira Allemand foi publicada 
na última quarta-feira. Além de 
Ernaldo, a decisão também se 
estende ao secretário municipal 
de Administração, Domingos Leo 
Monteiro. A determinação atende 
pedido feito pelo Ministério Pú-
blico, através de ação civil públi-
ca que investiga irregularidades 
na contratação da empresa Saec 
(Sociedade Amiga e Esportiva do 
Jardim Copacabana) para gerenciar 
a saúde do município.

Paulo Vieira 
perde em debate 
sobre mototáxis

Os vereadores de Cruzeiro repro-
varam por 7 votos a 2 o projeto de 
autoria de Paulo Vieira (PR) que sugeria 
o aumento de 16 para 50 no número 
de vagas para regularizar o serviço de 
transporte individual por meio de mo-
tocicleta, os mototaxistas. A proposta 
previa ainda um tempo de até quatro 
anos para que os motociclistas se ade-
quassem às exigências. A harmonia que 
pairava na Câmara de Cruzeiro ficou 
estremecida depois da última sessão. 
Mais votado da última eleição, Vieira 
entendeu a reprovação de um de seus 
projetos como uma “declaração de 
guerra”. O autor da matéria justificou 
a necessidade de aprovação alegando 
que Cruzeiro tem sofrido com a falta 
de empregos.

Justiça vê cargos
ilegais na Câmara 
de Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro se mexe para 
evitar problemas com o apontamento 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
que declarou 14 cargos inconstitucio-
nais. Todas as vagas estão atualmente 
preenchidas por comissão (confiança) 
e estariam gerando um custo de apro-
ximadamente R$ 70 mil por mês. O 
relator do caso, Antônio Carlos Malhei-
ros, atendeu solicitação da Promotoria, 
que ingressou com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade questionando 
a legalidade das funções de assessor 
de gabinete de vereador 2, assessor 
técnico da presidência, assessor fun-
cional auxiliar 1, assessor funcional 
auxiliar 2, procurador chefe, consultor 
jurídico para assuntos legislativos e 
administrativos, e ouvidor.

Nenê é indiciado 
por nepotismo
e fantasmas

O ex-prefeito de Potim, Edno Félix, 
o Nenê (PSD), foi alvo de uma nova 
investigação da Polícia Civil. Através 
do Seccold (Setor de Combate à Cor-
rupção, Crime Organizado e Lavagem 
de Dinheiro) de Guaratinguetá, foi 
concluído um inquérito policial que 
aponta nepotismo e irregularidades 
em nomeações de servidores públicos 
comissionados no exercício de 2016. 
A investigação contou com apoio do 
Tribunal de Contas do Estado, que 
também apontou uma série de irregu-
laridades na administração de Nenê. 
Indicações de amigos e parentes, tanto 
do prefeito como de secretários, para 
cargos comissionados da Prefeitura 
de Potim foram constatados pelo TCE 
e pelo Seccold.

Lorena tem 
maior rigor 
contra 
clandestino

Dando continuidade ao tra-
balho de fiscalização contra 
o transporte clandestino em 
Lorena, a Prefeitura revelou 
na última quinta-feira que 
motoristas foram flagrados 
desrespeitando a lei na última 
semana. Além de multados, os 
condutores ilegais perderam 
pontos em suas CNH’s (Car-
teira Nacional de Habilitação). 
Divulgado no site oficial da 
Prefeitura na última quinta-
-feira, o balanço da última ação 
de fiscalização apontou que 
foram realizadas abordagens à 
veículos suspeitos em diversos 
trechos estratégicos do municí-
pio, principalmente próximos a 
pontos de ônibus. 
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Isael vence e
Câmara aprova
reajuste de 4% 
aos servidores

Depois de ter sua votação 
adiada por duas vezes em maio, 
o projeto que concede um re-
ajuste salarial de 4% aos servi-
dores municipais foi aprovado 
por unanimidade pela Câmara 
de Pindamonhangaba, na noite 
da última segunda-feira. Apesar 
do aval legislativo, parte dos 
vereadores criticou o valor do 
índice oferecido pelo prefeito 
de Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PR).
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Em crise, 
Polícia Civil 
comemora 
concurso

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), au-
torizou a abertura de um 
concurso público para con-
tratação de 2.939 policiais 
civis. As vagas serão abertas 
em todo o Estado e contem-
plam os cargos de delegado, 
escrivão, médico legista e 
investigadores. A decisão foi 
publicada no Diário Oficial 
do Estado na última terça-
-feira, e foi recebida com 
alívio por delegados do Vale 
do Paraíba.

Sato prorroga 
participação 
na gestão
da Santa Casa

Ubatuba anunciou no último 
dia 30 a prorrogação de seu 
sistema de participação no 
comando da gestão da Santa 
Casa por mais um ano.
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Bastidores da Política

Fernando Hummel

Renato Marton

Paulo Vieira

'enTão...'

Pindamonhangaba - O prefeito 
Isael Domingues, que conseguiu o que 
muitos não esperavam, ao reverter o 
resultado do debate sobre o reajuste 
dos servidores na cidade. Ele não só 
conseguiu impor seus 4%, oferecidos 
em contraponto aos 7% que o Sindicato 
cobrava, como também viu a trupe que 
se julga prefeiturável cair na real e agili-
zar a vida dos funcionários municipais, 
já que a politicagem de botequim, feita 
sobre o índice, fez muita gente perder 
a paciência. No cenário político, Isael 
espantou críticos e oposição, e ainda 
cortou na raiz o discurso do presidente 
do Sindicato, já que a conversa na ci-
dade dava conta que ele esperava fazer 
da discussão um  ponto de partida de 
olho em 2020.

Lorena - Os vereadores, que passa-
ram os últimos anos desferindo veneno, 
ou melhor, ataques para todos os lados, 
com direito a palavras de baixíssimo   ca-
lão, acusações sem provas e leviandades 
contra seus opositores, e que agora se 
veem debaixo da mesa, com medo do 
que vem pela frente. Pois não é que os 
que uma hora atacaram, terão agora que 
se defender? E o pior é que dizem que a 
maioria nem condições estruturais ou in-
telectuais tem para isso. Do lado de fora 
do prédio da Baronesa de Santa Eulália, 
a população já conta as horas para a tarde 
de segunda-feira, quando a Casa pode ver 
aberta uma caixa de pandora, com direito 
a uma série de processos. Tem gente que 
vai ter que voltar à tarja preta para dormir 
em paz no fim de semana... 

Tarda mas não falta
Parece que a hora do acerto de 

contas do ‘enTão’ ex-presidente da 
Câmara de Lorena está seguindo 
seus trâmites. Disseram que esta se-
mana o Tribunal 
de Contas apor-
tou na Casa de 
Leis para abrir 
os armários de 
sua administra-
ção e passar a 
lupa no contra-
tos, licitações e 
negócios reali-
zados no primeiro biênio. Obser-
varam pelos corredores ‘um ar’ de 
preocupação numa meia dúzia de 
‘almas penadas’ que fatiaram o bolo 
no estilo ‘tanga frouxa’...

Curto circuito
Por pouco o entrevero entre o 

presidente da Câmara de Pinda, 
Felipe César e o vereador Ronaldo 
Pipas terminou em ‘fait’ na sessão 
da última segun-
da-feira. Parece 
que a falta de de-
finição ideológi-
ca do Pipas mais 
uma vez levou o 
clima de deba-
te em torno do 
reajuste salarial 
dos servidores 
à polêmica. Disseram que ele só 
não contava com a reação de Felipe 
César em 'cortar sua ladainha' na tri-
buna, quando se atreveu a qualificar 
o Legislativo como extensão do ga-
binete do prefeito Isael Domingues.

Efeito da temporada
Corre pelas esquinas políticas de 

Pinda que o diretor do Senai, Paulo 
Torino, com a aproximação da tem-
porada de caça aos votos voltou se 
expor na ‘janela eleitoral’. Embora 
a lembrança que num passado não 
muito distante ele chegou a colocar 
cerca de 30 mil votos nas urnas, não 
faltou especuladores pra questionar 
a quantas anda sua saúde eleitoral...

O poder da escolha
Há menos de 475 dias da eleição 

tem gente fazendo as contas na po-
lítica de Cachoeira: Com o Torrada 
definindo sua nova classe de rejeição 

para 2020 – ou 
seja, todos con-
trários à política 
do... de Edson 
Mota, seu novo 
padrinho – Alo-
ísio Vieira de 
olho em Lorena, 
as expectativas 
se voltam para a 

figura das novas possibilidades; da 
Câmara Thales Satim (como nome 
novo que não se contaminou) e dos 
formadores de opinião e da classe 
pensante, Fernando Hummel (pela 
experiência e a sina de quem faz 
acontecer). Entre os demais pre-
feituráveis do pedaço, vão sobrar 
desculpas e justificativas por não 
terem feito diferente quando tiveram 
oportunidade...

Roleta russa
Se para alguns prefeituráveis 

de Lorena está faltando partido, 
grupo e apoiadores para viabilizar 
a candidatura, para o empresário 

Renaldo Marton 
a pegada é ou-
tra: escolher qual 
convite aceitar. 
Comenta-se que 
ele pode perma-
necer no PSDB e 
travar a invasão 
de 'novos inquili-
nos'; outra opção 

é migrar para os Democratas – com 
quem manteve de conversa. Pode 
também dividir espaço no PR, já 

Atos e Fatos
“Haverá salvação para um país que se 
declara deitado eternamente em berço es-
plendido e cujo maior exemplo de dinâmica 
associativa espontânea é o carnaval?”

Márcio Meirelles  Roberto Campos, 2000

"A direita com suas nuances nunca 
foi no Brasil uma bandeira. Pelo 

contrário, vivia na clandestinidade 
como os regimes autoritários."

LIBERALISMO TUPINIQUIM
A esquerda e a direita surgiram na 

revolução francesa. 
Se tratava apenas de uma posição 

das cadeiras no parlamento. 
Os favoráveis a situação eram os 

que se sentavam a direita e o esquer-
distas, a oposição.

Tratava-se meramente de uma 
posição de cadeiras no parlamento e 
não ideologia política. 

O conceito de direita e esquerda 
se caracteriza fortemente após a 
Segunda Guerra Mundial, com a 
instituição da” guerra fria”.

No mundo, e com variações con-
ceituais no Brasil, a direita passa a 
ser caracterizada como conservadora 
(aceita as mudanças via parlamento); 

reacionários(fazem reação ao des-
respeito à democracia); entendem o 
Estado longe da intervenção nas ati-
vidades econômicas; são considera-
dos fascistas (de difícil entendimento 
do porquê), enfim, os conservadores 
acreditam nas transformações natu-
rais do comportamento da sociedade 
e não na mudança violenta, na luta 
armada, nas mudanças radicais. 

Por fim, liberais e socialistas.
A grande diferença entre a esquer-

da e a direita é que o liberalismo eco-
nômico- nasceu antes do liberalismo 
político -, a economia se move pelo 
interesse privado dos indivíduos e o 
respeito a liberdade individual.

Adam Smith trouxe para o mun-
do esta visão base do capitalismo 
moderno.

O seu livro “Uma investigação 
sobre a Natureza e as Causas da 
Riqueza da Nação” é uma obra lida 
até os dias de hoje. Foi escrita no 
século XVIII e ficou conhecida como 
a “Riqueza das Nações”.

Por outro lado, o regime comunis-
ta, socialista, esquerda, não reconhe-
cem a liberdade e a responsabilidade 
individual das pessoas, ao Estado a 
função de decidir o seu destino.

O regime socialista foi soterrado 
pela queda do Muro de Berlim, em 
1989, e o regime capitalista passa a 
dominar o mundo.

O regime capitalista encontra-se 
em fase de mudança onde a sua base 
política, o sistema democrático, 
enfrenta problemas de representa-
tividade, consequentemente a falta 
de líderes mundiais e um fenômeno 
que assusta as maiores economias do 
mundo onde os regimes autoritários 

deverão assumir, nos próximos cinco 
anos, a hegemonia econômica do 
mundial.

A terminologia esquerda e direita 
não é unanime no mundo, pois nos 
Estado Unidos um “liberal” é con-
siderado como alguém de esquerda, 
onde a presença do Estado deve ser 
presente, provendo serviços aos cida-
dãos, direito as minorias etc.

A presença e atitudes de Trump 
estaria mais voltada à esquerda de-
mocrata do que a direita republicana.

A direita com suas nuances nunca 
foi no Brasil uma bandeira. Pelo con-
trário, vivia na clandestinidade como 
os regimes autoritários.

A revolução de 64 ressuscitou o 
termo para justificar a luta armada 

contra a esquerda brasileira que 
ganhou corpo e forma com o regime 
de exceção.

Por outro lado, a esquerda passou 
a ser símbolo da inteligência, das 
discussões acadêmicas e na formação 
dos jovens.

O presidente Bolsonaro está mais 
para o centro, já o ministro Paulo 
Guedes, é um liberal convicto de 
formação acadêmica das mais res-
peitadas. 

Para a implantação do liberalis-
mo no país muito chão para trilhar. 
Criamos uma sociedade dependente 
do Estado que não aprendeu ainda 
o que é assumir responsabilidade e 
confunde liberdade individual com 
liberalidade.

A Lava Jato mostrou claramente 
a falta de reponsabilidade dos polí-
ticos, dos empresários, dos órgãos 
do Estado e de uma sociedade que 
tem como lema “levar vantagem” 
em tudo.

O exemplo mais vivo de nossa 
batalha a enfrentar é afirmar que o 
ministro da Economia esteve em 
todas as comissões para explicar 
a reforma da previdência que está 
sendo estudada ao longo dos últimos 
25 anos.

O ideal seria que não estivésse-
mos em um nível tão baixo de en-
tendimento do momento que o país 
atravessa para o ministro reiterar:” 
o poder é dos senhores, assumam a 
responsabilidade”, que funcionária 
melhor se tivéssemos uma oposição 
mais disposta ao diálogo e menos a 
polarização de ideias que não existem 
mais.

Esquerda, Direita, volver!

que recentemente acompanhou e 
saiu na foto com o deputado Márcio 
Alvino durante um desfile político 
pela região.

Leitura geral
Após o aceno de Junior Filippo 

à torcida, digo, aos eleitores de 
Guará (com seu cargo no Estado) e 
a constatação de inelegibilidade de 
Francisco Carlos, coincidindo com 
o nome de Fabrício da Aeronáutica 
esquentando na cidade, o mercado 
político começa a conhecer a con-
corrência que o prefeito Marcus 
Soliva deverá enfrentar em sua 
reeleição, além de Argus Ranieri, 
é claro. Sobre a possibilidade de 
Marcelo Ortiz encabeçar um grupo 
pró Prefeitura em 2020, ninguém 
confirmou até o momento, mas mui-
tos admitem a possibilidade.

Mensagem cifrada
Em ritmo de planejamento muni-

cipal na terra do Frei, porteira que 
passa boi, passa boiada. Agora, ima-
ginem uma tubulação passando por 
debaixo da cidade toda, à revelia do 
homem do gabinete. Aliás, para que 
servem os voluntários mesmo?!?!?

Rei morto, rei posto?
A votação que barrou a proposta 

de ampliar de 16 para 50 o número 
de mototaxistas cadastrados em 
Cruzeiro surtiu efeito colateral não 
só para os pro-
fissionais, mas 
também para o 
autor do proje-
to, Paulo Viei-
ra (PR). Antes 
forte na Câma-
ra, ele amargou 
mais um claro 
sinal da queda 
da influência sobre os “companhei-
ros”, com direito a troca de farpas 
e tentativa de encurralar antigos 
agregados de palanque. Ao vereador 
Sergio Blois (PR), Vieira teria dito 
que os atuais parlamentares teriam 
que se preparar, porque os últimos 
debates o fizeram decidir que não 
“carregaria ninguém em 2020”. Mas 
como o “homem da faculdade” já 
não goza do mesmo prestígio no 
cenário, teria ouvido de Blois uma 
nada agradável resposta: “isso se 
você não estiver inelegível”. Quem 
te viu, quem te vê...

Imobilidade urbana
Paulo Vieira (PR) realmente não 

vai poder dividir o táxi, ou melhor, 
o mototaxi com outros vereadores 
de Cruzeiro tão cedo. Sandro Felipe 
(SD) alegou que uma das razões por 
seu voto contrário seria o risco de 
um reajuste na tarifa do transporte 
público para amenizar os impactos 
com a ampliação no número de 
mototaxistas. O discurso foi reba-
tido por Paulo Vieira, que acusou 
os colegas de se curvarem para a 
empresa responsável pelo serviço, e 
ainda de que a Casa deveria se aten-
tar a irregularidades na concessão de 
trabalho para taxistas. Ele prometeu 
ir ao MP do Estado e à delegacia de 
polícia...

"Em time que está ganhando...
...não se mexe" Buscando a con-

tinuidade de reequilíbrio econômico 
e de mais avanços estruturais na 
Santa Casa de Ubatuba, o prefeito 
Sato (PSD) anunciou na última se-
mana a prorrogação do sistema de 
participação municipal na gestão 
do hospital por mais doze meses. 
A notícia foi comemorada, já que 
a população temia a interrupção da 
restruturação da unidade, promovida 
pela administração Sato. Desde 2017 
quando houve interdição por parte 
da Vigilância Sanitária do centro 
cirúrgico (hoje totalmente remo-
delado) e outras alas do hospital, a 

Ronaldo Pipas

Prefeitura realizou grandes melho-
rias como a implantação de um novo 
centro cirúrgico, criação de uma ala 
de maternidade e inauguração de 
33 novos leitos. Por essas e outras, 
o ‘fica Sato’ falou mais alto pela 
missão de garantir o melhor para os 
moradores.

Improbidade
Esta semana a Justiça de Apareci-

da ‘tocou horror’ no prefeito Ernaldo 
Cesar Marcondes, no secretário de 
Administração e na Saec – Socie-
dade Amiga Esportiva do Jardim 
Copacabana, contratada para ge-
renciar setores da saúde municipal. 
A ‘bronca’ é por conta da forma em 
que foi terceirizado o atendimento 
da saúde local a esta empresa, e o 
agravante, além dos bens bloquea-
dos, o pedido de devolução voluntá-
ria ao erário público da bagatela de 
R$ 6,3 milhões.

Céu de brigadeiro
Se depender das últimas votações 

na Câmara de Guará, o prefeito 
Marcus Soliva tem motivos para 
comemorar esta semana. Sob clíma 
de muita articulação e explicações, 
Soliva conseguiu impulsionar sua 
administração com a aprovação de 
novos cargos nas áreas da saúde, 
educação e jurídico. Aproveitando 
ainda os 'ventos favoráveis', por 
dez votos a um o prefeito vai poder 
enfim acabar com a 'embaixada dos 
marájas, quer dizer, com a Arsaeg 
(agência reguladora), que se tornou 
lenta e onerosa ao município.

Oposição na contramão
Bem que tentaram, mas os verea-

dores de Piquete (pelo menos quatro 
deles) não conseguiram mudar o 
parecer favorável do Tribunal de 
Contas ao exercício de 2016 da pre-
feita Teca Gouvêa. Desta maneira, 
a chefe do Executivo obteve o aval 
favorável em todas as contas de seu 
primeiro mandato. O que chamou a 
atenção nas rodas políticas da Praça 
da Bandeira foi tentativa do quarteto 
Claudinei da Delegacia (PR), Heloi-
zio dos Marins (PTB), Malu (PTB) 
e Santana (PSD) tentar inverter a 
análise técnica do Tribunal. Para 
muitos eleitores, a atitude do quar-
teto foi mais uma demonstração de 
“perseguição cega” contra a atual 
gestão municipal. 

Luz, sombra e água fresca 
Os moradores e turistas de Uba-

tuba receberam uma boa notícia 
na manhã da última segunda-feira. 
A Prefeitura iniciou o processo de 
implantação dos novos sistemas de 
iluminação das orlas de 11 praias. 
A iniciativa do prefeito Délcio Sato 
(PSD) busca garantir mais segurança 
aos frequentadores das praias do 
Picinguaba Lanço, Iperoig, Toni-
nhas, Enseada, Lázaro, Maranduba, 
Perequê Açu, Tenório, Praia Grande 
e Itaguá. O serviço consistirá na 
instalação de 445 novos pontos de 
iluminação e a modernização de 
outros 97 com luminárias de LED 
e projetores de última geração. As 
melhorias foram comemoradas 
pelos comerciantes das praias, que 
já projetam maior faturamento nas 
vendas devido ao provável aumento 
do fluxo de turistas durante as noites.

Denúncia & denúncias
Tem gente 'pagando para saber'  

qual a motivação da Câmara de 
Lorena em movimentar a denúncia 
de crime de concussão do vereador 
Adevaldir Ramos, em processo de 
cassação! Rola entre os bem infor-
mados que talvez seja uma outra 
denúncia no Ministério Público, 
que estampa os 'predicados' de 13 
vereadores, nas mais diversas irre-
gularidades. Como diria: 'chumbo 
trocado, não doi'...
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Lorena amplia fiscalização nas 
ruas sobre transporte clandestino
Motoristas ilegais são multados; iniciativa tem ação conjunta entre PM e Prefeitura

Da Redação
Lorena

Dando continuidade ao tra-
balho de fiscalização contra 
o transporte clandestino em 
Lorena, a Prefeitura revelou 
na última quinta-feira que 
motoristas foram flagrados 
desrespeitando a lei na última 
semana. Além de multados, os 
condutores ilegais perderam 
pontos em suas CNH’s (Cartei-
ra Nacional de Habilitação).

Divulgado no site oficial da 
Prefeitura na última quinta-
-feira, o balanço da última 

ação de fiscalização apontou 
que foram realizadas aborda-
gens à veículos suspeitos em 
diversos trechos estratégicos 
do município, principalmente 
próximos a pontos de ônibus. 
Geralmente, estes locais são 
escolhidos pelos motoristas 
clandestinos para oferecerem 
o serviço ilegal, já que se 
aproveitam da concentração 
de passageiros que aguardam 
seus ônibus circulares ou 
intermunicipais. 

De acordo com a Prefei-

tura, na última semana três 
condutores foram flagrados 
atuando de forma clandestina 
na cidade. Seguindo o Código 
de Trânsito Brasileiro, os 
motoristas foram multados 
em R$ 130,16 e também 
penalizados com a perda de 
quatro pontos na carteira de 
habilitação.

As ações de fiscalização 
contam com a participação 
conjunta de agentes da Guar-
da Civil Municipal, secretaria 
de Trânsito e Polícia Militar. 

“Estamos trabalhando com 
a união das forças de segu-
rança da cidade, visando a 
identificação dos infratores 
para a devida abordagem, au-
tuação e, consequentemente, 
a apresentação da ocorrência 
na delegacia de Polícia, já que 
o condutor está cometendo 
uma contravenção penal pre-
vista no artigo 47, exercendo 
profissão irregularmente”, 
ressaltou o secretário de 
Segurança Pública, Carlos 
Lescura.

Guardas municipais de Lorena reforçaram o trabalho de fiscalização sobre a atuação do transporte clandestino nas ruas da cidade

Justiça pede bloqueio de bens de Ernaldo
Prefeito de Aparecida é acusado de improbidade administrativa por contratação de empresa sem licitação

Rafael Rodrigues
Aparecida

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo determinou o 
bloqueio de bens do prefeito 
de Aparecida, Ernaldo Cesar 
Marcondes (MDB), por im-
probidade administrativa. 
A decisão da juíza Luciene 
Belan Ferreira Allemand foi 
publicada na última quar-
ta-feira. Além de Ernaldo, a 
decisão também se estende 
ao secretário municipal de 
Administração, Domingos 
Leo Monteiro. 

A determinação atende 
pedido feito pelo Ministério 
Público, através de ação civil 
pública que investiga irre-
gularidades na contratação 
da empresa Saec (Sociedade 
Amiga e Esportiva do Jardim 
Copacabana) para gerenciar 
a saúde do município.

De acordo com a ação, a 
contratação foi feita sem 
processo licitatório. O con-

trato entre Prefeitura e em-
presa foi firmado em R$ 3,3 
milhões. O inquérito apurou 
que o prefeito de Aparecida 
autorizou, em dezembro do 
ano passado, a dispensa de 
licitação para contratação 
da empresa especializada 
para o atendimento emer-
gencial da atenção básica 
de saúde da cidade.

À época, a justificativa da 
administração municipal 
para contratar emergen-
cialmente a empresa Saec 
foi porque a Justiça havia 
suspendido a contratação da 
Organização Social Gamp, 
caracterizando estado de 
emergência e calamidade, 
mas o inquérito apurou que 
da data da suspensão do 
contrato com a Gamp até 
a contratação da empresa 
Saec passaram-se quatro 
meses, considerado pela Jus-
tiça tempo suficiente para 
que fosse feito um processo 
licitatório na cidade.

No pedido de bloqueio de 
bens, o Ministério Publico 
alegou que a empresa Saec 
não possui capacidade técni-
ca para prestação do serviço 
para qual foi contratada.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a assessoria de imprensa 
da Prefeitura. Por nota, a 
administração informou que 
a contratação emergencial 
foi realizada em virtude da 
suspensão de um contrato 
formalmente.

Segundo a nota, a Prefei-
tura não poderia permitir a 
paralisação dos serviços de 
saúde prestados no muni-
cípio. Também negou que 
tenha havido qualquer dano 
ao patrimônio, já que os 
serviços contratados foram 
efetivamente prestados. A 
administração encerrou a 
nota afirmando que nos pró-
ximos dias serão prestadas à 
Justiça todas as informações 
necessárias. O prefeito de Aparecida, Ernaldo Marcondes, teve os bens bloqueados em ação que investiga contratos

Foto: Arquivo Atos

Foto: Reprodução

Prefeitura abre 
concurso público 
com 127 vagas 
em Pinda
Salários variam entre R$ 1.168,14
e R$ 15.883,19; inscrições para
processo seguem até dia 6 de julho

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou o edital 
de um concurso público com 
127 vagas para estudantes 
do ensino fundamental, mé-
dio, superior e técnico. As 
inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pela internet.

O valor da taxa de inscrição 
varia de acordo com a esco-
laridade exigida para a vaga, 
sendo R$ 9,10 para ensino 
fundamental; R$ 9,12 para 
empregos médio/técnicos; e 
R$ 9,13 para ensino superior.

A jornada de trabalho é 
de quarenta horas semanais 
e os salários variam entre 
R$1.168,14 e R$ 15.883,19.

As oportunidades são para 
os cargos de agente comu-
nitário de saúde, agente de 
organização escolar, agente 
do controle vetor, ajudante 
(obras/geral), arquiteto, as-
sistente de serviços gerais, 
assistente social, auxiliar de 
almoxarife, auxiliar de classe, 
auxiliar de enfermagem, au-
xiliar de topografia, auxiliar 
em saúde bucal, biomédico 
citologista, coveiro, dentista, 

desenhista, diretor de esco-
la, eletricista, enfermeiro, 
engenheiro, fiscal de obra, 
fiscal de posturas, fiscal 
sanitário, fisioterapeuta, 
guarda, mecânico, mecânico 
de equipamentos especiais, 
médico ambulatorial em 
clinicas básicas e especiali-
dades (psiquiatra), médico 
do programa saúde da fa-
mília, médico do trabalho, 
médico plantonista (clínico 
geral), médico plantonista 
(pediatra), motorista especia-
lizado, nutricionista, oficial 
de administração, operador 
de máquinas, pedreiro, pro-
fessor de educação básica 1 
(ensino fundamental/infan-
til), professor de educação 
física, protético, psicólogo, 
recepcionista, secretário de 
escola, servente de obras, su-
pervisor de área de controle 
de vetores para vigilância 
epidemiológica, técnico em 
enfermagem, técnico em nu-
trição, telefonista, terapeuta 
ocupacional e topógrafo. 

As inscrições devem ser 
feitas até o dia 6 de julho no 
site iuds.org.br. A aplicação 
das provas objetivas está pre-
vista para o dia 4 de agosto.

Estado investe R$ 66,8 milhões 
em escolas estaduais da região

Da Redação 
Região 

Cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba) comemoraram 
no último fim de semana, 
após o anúncio do gover-
nador João Doria (PSDB) e 
o secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares, 
do investimento de R$ 66,8 
milhões em obras e refor-
mas em 88 escolas da rede 
estadual do Vale do Paraíba, 

no programa Escola Mais 
Bonita.

Entre as escolas que rece-
berão as obras de reforma 
estão Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Canas, Caraguata-
tuba, Cruzeiro, Guaratingue-
tá, Lorena, Pindamonhanga-
ba, Piquete, Potim, Roseira, 
Silveiras e Ubatuba.

Informa o anúncio do 
governador que a execução 
começa neste ano e será 
feita por meio de convênio 
da secretaria Estadual da 

Educação com a FDE (Funda-
ção para Desenvolvimento 
da Educação).

No total, no Estado haverá 
o investimento de R$1,1 bi-
lhão em reformas de 1.384 
escolas, que ocorrerá de 
forma escalonada nos próxi-
mos três anos. Para este ano 
estão previstas obras em 
630 escolas, que custarão 
R$ 439 milhões.

Em 2020, o Governo do 
Estado de São Paulo vai des-
tinar R$ 549 milhões para 
melhorias de infraestrutura 
de 660 unidades. Já em 
2021, haverá o investimento 
de R$ 109 milhões em 94 
escolas.
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Câmara de Pinda aprova reajuste salarial 
para servidores, mas mantém tom crítico
Vereadores dão aval unânime à proposta de 4%; categoria aguardava votação desde início de maio

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Depois de ter sua votação 
adiada por duas vezes em 
maio, o projeto que concede 
um reajuste salarial de 4% 
aos servidores municipais 
foi aprovado por unanimi-
dade pela Câmara de Pin-
damonhangaba, na noite da 
última segunda-feira. Apesar 
do aval legislativo, parte dos 
vereadores criticou o valor do 
índice oferecido pelo prefeito 
de Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PR).

Contando com a presença 
de um grupo de servidores 
municipais no plenário, a 
última sessão legislativa 
foi marcada por críticas de 
parlamentares de oposição 
contra a atual administração 
municipal. O grupo contestou 
a justificativa apresentada 
por Isael de que o município 
não poderia conceder um 
reajuste superior a 4%, já 
que o índice impactaria no 
aumento de gastos com a fo-
lha salarial, correndo o risco 
de atingir o limite prudencial 
estabelecido pela LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) que 

é de 51,3% do orçamento mu-
nicipal. Atendendo ao pedido 
do Sindicato dos Servidores 
Municipais, parte dos vere-
adores cobrou um aumento 
salarial de 7% à categoria.

Durante a discussão do 
projeto na última segunda-
-feira, os vereadores Rafael 
Goffi (PSDB), Renato Cebola 
(PV), Roderley Miotto (PSDB) 
e Ronaldo Pipas (PR) explica-
ram que apesar de contrários 
ao índice de 4%, votariam 
favoravelmente ao projeto, 
temendo que os trabalhado-
res não recebessem nenhum 
reajuste até o fim do ano. Em 
2018, o governo Isael conce-
deu um aumento salarial de 
2,07% aos seus mais de 3,7 
mil funcionários.

Em nota oficial, a Prefei-
tura revelou que o reajuste, 
que será retroativo a maio, 
impactará em pouco mais 
de R$224,4 milhões nas 
despesas com pagamentos 
salariais de seus funcionários, 
aposentados e pensionistas 
até o fim de 2019.

O Executivo ainda explicou 
que devido ao aumento, a 
previsão de gastos com a 
folha salarial representará 

49,87% do orçamento muni-
cipal, ficando apenas 1,43% 
de atingir o limite prudencial 
(51,3%).

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento do presidente do 
Sindicato dos Servidores de 
Pindamonhangaba, Daniel 
Ramos, sobre a aprovação do 
projeto e o estado de greve 
da categoria, mas não foi 
atendida até o fechamento 
desta edição. 

Novela – Desde o início de 
maio, os servidores munici-
pais aguardavam a   votação 
legislativa da proposta de 
reajuste salarial.

Colocado em discussão no 
último dia 13, o projeto foi 
adiado pela Câmara através 
da justificativa de que foram 
identificados conflitos de 
dados financeiros no docu-
mento, impossibilitando os 
parlamentares de estipula-
rem até qual valor poderia 
atingir o índice de reajuste.

Dois dias depois, o pre-
sidente da Câmara, Felipe 
César (PV), marcou para o 
último dia 17 a realização de 
uma sessão extraordinária 
para a votação do projeto, 

mas ela foi ela cancelada após 
solicitação dos vereadores 
Cebola, Goffi, Pipas Miotto e 
Professor Osvaldo (PR).  Em 
justificativa ao pedido, o gru-
po explicou que respeitava a 
realização de uma assembleia 
dos servidores que ocorreria, 

também no dia 17, para a 
discussão sobre o valor do 
reajuste. Mas o encontro foi 
desmarcado pelo Sindicato 
devido a uma forte chuva, 
sendo reagendado para o 
último dia 23. Na ocasião, 
a associação, que exigia um 

reajuste salarial de 7%, anun-
ciou que a categoria entrou 
em estado de greve.

Para a irritação dos servi-
dores, o projeto não foi discu-
tido pelo Legislativo durante 
as sessões dos últimos dias 
20 e 27 de maio.

Foto: Leandro Oliveira

Servidores de Pinda, em trabalho de pavimentação; Isael recebe aprovação de proposta para 4% de reajuste

Justiça declara inconstitucionais cargos de confiança 
com gastos de R$ 70 mil mês na Câmara de Cruzeiro
Legislativo tem 120 dias para apresentar adequação de 14 comissionados da Casa; salários chegam a R$ 14 mil

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro se 
mexe para evitar proble-
mas com o apontamento 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, que declarou 
14 cargos inconstitucio-
nais. Todas as vagas estão 
atualmente preenchidas 
por comissão (confiança) e 
estariam gerando um custo 
de aproximadamente R$ 70 
mil por mês.

O relator do caso, Antônio 
Carlos Malheiros, atendeu 
solicitação da Promotoria, 
que ingressou com uma 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade questionando 
a legalidade das funções 
de assessor de gabinete de 
vereador 2, assessor técnico 
da presidência, assessor 
funcional auxiliar 1, asses-
sor funcional auxiliar 2, 
procurador chefe, consultor 
jurídico para assuntos legis-
lativos e administrativos, e 
ouvidor.

Nenhum desses cargos 
são preenchidos por con-
curso público, todos eles são 
ocupadas por funcionários 
indicados pelos próprios 

vereadores. Somente os car-
gos que foram declarados 
inconstitucionais na deci-
são do Tribunal de Justiça 
trazem custos de aproxima-

O ex-presidente Chales Fernandes e o atual, Mário Notharangelli, em evento na Câmara; Legislativo passa por investigação de comissionados

damente R$ 70 mil mensais 
para os cofres públicos.

De acordo com os dados 
do Portal da Transparên-
cia, o cargo de assessor 

de gabinete de vereador 2 
tem salário em torno de R$ 
3,5 mil. Todos os nove par-
lamentares possuem uma 
pessoa indicada ocupando 

a vaga. 
Além dos assessores consi-

derados inconstitucionais, os 
vereadores têm ainda mais 
um funcionário cada. Esses, 

chamados de assessores 
de gabinete 2, possuem 
vencimentos de aproxima-
damente R$ 5,7 mil. Um dos 
apontamentos é justamente 
a função de cada um desses 
assessores. De acordo com 
decisão do TJ-SP, apesar de 
alguns cargos apresentarem 
diferença de classes, com 
salários diferenciados, não 
existe distinção de atribui-
ção entre eles.

O Portal da Transparên-
cia da Câmara de Cruzeiro 
aponta ainda que dentre as 
demais vagas, o procurador 
chefe, tem um dos salários 
mais altos da casa, chegando 
a R$14 mil.

Câmara – Segundo a as-
sessoria de imprensa da 
Câmara de Cruzeiro, o de-
partamento jurídico já foi 
notificado, e a partir de 
agora terá 120 dias para 
alterar as nomenclaturas e 
adequar os cargos com os 
nomes específicos, o que é 
chamado, segundo a nota, 
de modulação.

Procurados pela reporta-
gem do Jornal Atos, nenhum 
vereador quis comentar o 
apontamento do Tribunal 
de Justiça.

Som alto do Centro Turístico Cultural, próximo 
a velório, gera reclamações em Guaratinguetá
Moradores falam em “falta de respeito” e Turismo destaca mudanças para evitar futuros problemas

Larissa Diamantino
Guaratinguetá

Inaugurado no último 
dia 26, o Centro Turístico 
Cultural Luiz Carvalho dos 
Santos tem causado proble-

mas a quem passa a noite 
no Velório Municipal de 
Guaratinguetá, que fica a 
poucos metros de distância. 
De acordo com as reclama-
ções, o som propagado em 
eventos realizados no local 

tem perturbado o momento 
de despedida.

Segundo a Prefeitura, 
o espaço, idealizado pela 
última gestão da secretaria 
de Turismo, tem como ob-
jetivo receber a população 

com atividades de culturais, 
apresentações teatrais e 
área para exposições. Com 
o investimento de R$ 1,65 
milhão por parte do Governo 
Estadual, o Centro Multiuso 
Turístico Cultural está inter-
ligado à Estação Ferroviária 
por meio de um corredor 
paralelo à linha do trem 
para passagem de pedestres. 
O corredor segue em obras.

“Com música alta e infan-
til, com alto falante e tudo, 
com a maior falta de respeito 
com a dor do próximo”, con-

tou João Paulo Oliveira, um 
dos moradores da cidade 
que questionou o funciona-
mento do centro próximo 
ao velório. Ele registrou a 
ocorrência em seu perfil no 
Facebook e na Ouvidoria da 
Prefeitura de Guaratinguetá.

Segundo o secretário de 
Turismo, João Pita, o prefei-

to Marcus Soliva (PSB) pediu 
que seja feito um estudo 
para mudar a direção do 
som, o que é tratado como 
um projeto a longo prazo. 
Pita afirmou ainda que para 
que o procedimento seja 
realizado é necessário que a 
empresa vencedora faça um 
novo estudo, caso contrário 
o município perderá a garan-
tia do contrato licitatório.

“Pensando em uma resolu-
ção a curto prazo, a secreta-
ria de Turismo apresentará 
ao prefeito um projeto para 
aumentar o número do IML 
em três metros, a fim de 
minimizar o barulho”, res-
saltou.
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Câmara de Guará aprova 
emenda e vota extinção da 
Arsaeg na próxima sessão
Vereadores acompanham proposta de Soliva para extinção em 
primeira votação; apenas um parlamentar foi contrário à medida

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guaratin-
guetá aprovaram uma emenda 
substitutiva no projeto de lei 
que propõe a extinção da Ar-
saeg (Agência Reguladora de 
Guaratinguetá). Os parlamen-
tares ainda fizeram a primeira 
votação do projeto, que entrará 
na ordem do dia da próxima 
terça-feira para ser votado em 
sua redação final. Após quase 
dois meses de discussão, o fim 
do serviço será sucedido por 
contratação de terceirizada.

A emenda aprovada determi-
na que para extinguir a Agência 
Reguladora, a Prefeitura faça 
a contratação de uma nova 
agência antes. Sem a emenda, 
o Executivo poderia extinguir 
a Arsaeg e, somente após seis 
dias, realizar a contratação de 
uma nova responsável pela 
regulação.

O presidente da Casa, Marce-
lo Coutinho, o Celão (PSD), se 
mostrou mais tranquilo com a 
aprovação da emenda, já que 
ela assegura que os serviços 
de tratamento de esgoto, abas-
tecimento de água e coleta de 
resíduos não deixarão de ser re-
gulados em nenhum momento.

“Agora temos uma tranqui-
lidade, pois não vamos ficar 
sem a agência reguladora por 
nenhum período. A redação 
da emenda é clara, a Arsaeg 
só será extinta a partir do mo-
mento que tivermos uma nova 
agência. Com essa emenda me 
sinto mais tranquilo quanto a 

essa situação”, concluiu.
Prévia – A votação da última 

quinta-feira pode ter indicado 
como deve ficar o placar na 
próxima terça-feira. Dos dez 
vereadores votantes, apenas 
Nei Carteiro (MDB) se posi-
cionou contra a extinção da 
Arsaeg. O parlamentar usou 
a tribuna para defender seu 
posicionamento e citou que a 
agência tem prestado, nos dois 
últimos anos, um bom serviço 
ao município.

“São vários documentos que 
comprovam que os membros 

técnicos do Arsaeg demonstra-
ram as ações que o Saeg deveria 
ter. E simplesmente o Saeg 
fechou os olhos, nem ligou. Não 
distante a isso, um ano atrás, 
profissionais do Arsaeg solicita-
ram ao prefeito que mandasse 
à Câmara um projeto de lei que 
daria a eles autonomia das san-
ções, pois eles (Arsaeg) estavam 
mandando para o Ministério 
Público. Com isso eles teriam 
a caneta nas mãos. Se quer 
ter coragem para mudar, tem 
que mudar na sua essência”, 
afirmou o emedebista.

Há duas semanas, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) foi à Câ-
mara defender a proposta. Ele 
respondeu os questionamen-
tos dos vereadores e rebateu 
críticas à extinção. Os dois 
principais motivos citados 
pelo prefeito são a economici-
dade que, segundo Soliva, será 
gerada com a contratação de 
outra agência, e a ineficiência 
ao longo dos últimos anos. “O 
Arsaeg tem um custo para a 
Saeg (Companhia de Águas, Es-
goto e Resíduos) próximo de R$ 
1 milhão por ano. A cidade de 
Aparecida contratou a agência 
reguladora de Jacareí pagando 
0,5%. Aparecida paga R$ 7 mil 
para regulação, enquanto a 
gente paga R$ 70 mil. É uma 
diferença significativa para os 
cofres da Saeg”, exemplificou 
Soliva, que defende que uma 
possível terceirização da regu-
lação dos serviços pode gerar 
uma economia de R$ 700 mil 
por ano para a Companhia.

O vereador Fabrício Dias 
(MDB) citou que a Arsaeg foi 
criada com poder de polícia 

para emitir sanções, mas não 
foram dadas as ferramentas 
para que a entidade agisse 
como agência reguladora. Ou-
tro apontamento foi o quadro 
diretivo da agência, que conta 
com membros indicados e não 
exerciam a fiscalização. Dias 
destacou o alto custo para man-
ter a Arsaeg e a arrecadação 
de 1,75% da Saeg (Companhia 
de Águas, Esgoto e Resíduos), 
na comparação o percentual 
de 0,5% cobrado por outras 
agências. Por isso, votou a favor 
da extinção. 

"Hoje, infelizmente, temos 
que admitir que a cidade foi 
incompetente para manter 
essa empresa. Ao longo desses 
12 anos foram R$ 10 milhões 
repassados para a Arsaeg, e nós 
vamos fechar essa empresa. A 
população de Guaratinguetá 
pagou imposto para manter 
a empresa por esses anos, e 
por total incompetência e in-
capacidade, ou até mesmo má 
fé de alguns gestores, ela se 
tornou ineficiente”, concluiu o 
parlamentar, que citou ainda o 
número de cargos de confiança 
da Saeg, pedindo uma possível 
redução do quadro com a finali-
dade de dar economicidade aos 
cofres da companhia.

Também votaram a favor 
da extinção os vereadores 
Márcio Almeida (PPS), Luizão 
(PR), Marcelo da Santa Casa 
(PSD), Marcos Evangelista 
(PSDB), Pedro Sannini (PTB), 
Décio Pereira (MDB), Tia Cleusa 
(MDB) e Dr. Maurício Werneck 
(PSB). A votação final acontece 
na próxima sessão, terça-feira, 
às 18h.

O prefeito Marcus Soliva conquistou importante vitória na Câmara, com aprovação em primeira discussão

Fotos: Leandro Oliveira

Marcus Soliva recebe 
R$ 200 mil para 
pavimentação de
rua na Vila Angelina
Emenda chega através de emenda 
de deputado estadual do PT; recurso 
disponível para segundo semestre

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá receberá 
uma emenda para pavimen-
tação na Vila Angelina. Na 
última sexta-feira, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) recebeu 
em seu gabinete o deputado 
estadual Emídio de Souza 
(PT), autor da emenda que 
destina R$ 200 mil para 
calçamento de uma via do 
bairro. O recurso deve chegar 
ao município nos próximos 
sessenta dias.

Emídio esteve em Guara-
tinguetá acompanhado do 
ex-prefeito de São José dos 
Campos, Carlinhos Almeida, 
atual chefe de gabinete do 
deputado na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo. A reunião, que teve 
a confirmação da emenda, 
contou com a presença do 
secretário de Administração 
de Guará, Miguel Sampaio, e 
do ex-vereador pelo PSDB e 
PT, Vantuir Faria.

O petista foi prefeito de 
Osasco e contou que o pedido 
pelo recurso não partiu direta-
mente do Executivo, mas sim 
do ex-vereador, que entrou em 
contato com Almeida. Souza 
foi questionado se o recurso 
já está empenhado e quando 
deve chegar aos cofres do 
município. “Já tivemos um en-

tendimento prévio com a Casa 
Civil do Governo do Estado, e 
os recursos estarão disponíveis 
muito rapidamente. A previsão 
inicial é que entre julho e agos-
to a gente tenha esses recursos 
disponíveis. Vamos acertar a 
documentação e o projeto de 
asfaltamento da rua. Enquan-
to o prefeito trabalha essas 
questões aqui, eu trabalho 
junto ao governo estadual para 
liberação da verba", afirmou.

Soliva confirmou que a verba 
chegará em um bom momento 
para o município, já que os mo-
radores da rua Dr. José Nicolau 
Mileo se queixam da falta de 
pavimentação há pelo menos 
dez anos. "Essa rua, inclusive 
no fim dela, tem o lar São José. 
Isso traz uma melhoria nessa 
infraestrutura para todos 
os moradores daquela rua. 
É uma reivindicação antiga. 
Assim que tivemos a emenda 
parlamentar, iniciamos a obra", 
concluiu.

A verba deve chegar ao mu-
nicípio no segundo semestre. 
Com a destinação do recurso, 
a Prefeitura precisa de um 
projeto de pavimentação para 
a via para receber a emenda. O 
Executivo deve repassar o ser-
viço de pavimentação à Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá), que 
está à frente da pavimentação 
em outros bairros.

Nenê é indiciado por nepotismo e funcionários fantasmas
Para Seccold, ex-prefeito de Potim estourou limite de gastos com folha salarias em 2016 e indicou amigos e parentes

Nei Carteiro, único contrário à proposta de Soliva pelo fim do Arsaeg

Pinda adquire novos 
aparelhos para UTI 
Neonatal da Santa Casa

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu na última 
semana um investimento de 
R$ 208.681,50 de emenda 
impositiva do vereador Jor-
ge da Farmácia (PR) para 
aquisição de novos equipa-
mentos para UTI Neonatal 
da Santa Casa.

Foram seis incubadoras, 
seis aparelhos de fototerapia 

e um radiômetro.
A UTI fica ao lado do Pronto 

Atendimento Saúde Gestan-
te, serviço implantado pela 
Prefeitura em abril de 2018.

O PA é voltado exclusi-
vamente para as gestantes 
assistidas pela rede munici-
pal de saúde e para o aten-
dimento de recém-nascidos 
com até 28 dias de vida, 
evitando que esses bebês 
passem pelo Pronto Socorro 
convencional.

Leandro Oliveira
Potim

O ex-prefeito de Potim, 
Edno Félix, o Nenê (PSD), 
foi alvo de uma nova in-
vestigação da Polícia Civil. 
Através do Seccold (Setor de 
Combate à Corrupção, Crime 
Organizado e Lavagem de 
Dinheiro) de Guaratinguetá, 
foi concluído um inquérito 
policial que aponta nepo-
tismo e irregularidades em 
nomeações de servidores 
públicos comissionados no 
exercício de 2016.

A investigação contou 
com apoio do Tribunal de 
Contas do Estado, que tam-

bém apontou uma série de 
irregularidades na adminis-
tração de Nenê. Indicações 
de amigos e parentes, tanto 
do prefeito como de secre-
tários, para cargos comis-
sionados da Prefeitura de 
Potim foram constatados 
pelo TCE e pelo Seccold. A 
manobra configura crime 
de responsabilidade de pre-
feitos.

De acordo com o aponta-
mento, houve violação da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que tem como teto 
54% de gastos do orçamento 
com o pagamento da folha 
salarial para os servidores 
municipais do Executivo. 

Em 2016, a Prefeitura estou-
rou o teto previsto e pagou 
63,90% da receita corrente 
líquida. 

Delegado titular do Sec-
cold, Dr. Francisco Sannini 
Neto deu detalhes do in-
quérito. “Não sei precisar 
o número de nomeações, 
mas foram várias. O próprio 
TCE apontou ao prefeito que 
essas nomeações eram irre-
gulares, até porque muitos 
servidores nem compare-
ciam aos expedientes. Era o 
que rotulamos de servidores 
fantasmas. Em virtude des-
ses apontamentos do TCE, na 
época, o prefeito exonerou 
boa parte dos servidores 

e outros permaneceram”, 
contou.

Segundo o delegado, o 
Tribunal de Contas vai de-
senvolver a parte adminis-
trativa do caso.

A Polícia Civil sugeriu que 
o ex-prefeito fique proibido 
de exercer qualquer cargo 
público até o final do proces-
so. O inquérito foi enviado 
ao Poder Judiciário e pode 
ser apreciado pelo Ministé-
rio Público.

Reincidência – Em 2016, 
a Polícia Civil, o Ministério 
Público e o TCE determina-
ram o afastamento de Edno 
Félix, que era investigado 
por uma série de irregula-

ridades, entre elas desvio 
de verba de medicamentos 
e da merenda escolar.

No fim do ano passado, o 
Seccold desarticulou um es-
quema que fraudou plantões 
médicos na rede municipal 
de Potim em até R$ 500 mil.

Na investigação atual 
foram descobertas irre-
gularidades na secretaria 
Municipal de Saúde durante 
a administração de Edno 
Felix. Os crimes iam de falsi-
dade ideológica a peculato.

O ex-prefeito não foi lo-
calizado pela reportagem 
para responder sobre o 
novo inquérito instaurado 
na cidade.Nenê é acusado por nepotismo

Fotos: Leandro Oliveira

Fotos: Reprodução
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Próximo de colapso, delegado seccional 
comemora concurso público para Civil
Márcio Ramalho cita déficit de 240 policiais na microrregião de Guará; governador confirmou contratações

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O governador de São 
Paulo, João Dória (PSDB), 
autorizou a abertura de 
um concurso público para 
contratação de 2.939 poli-
ciais civis. As vagas serão 
abertas em todo o Estado 
e contemplam os cargos de 
delegado, escrivão, médico 
legista e investigadores. A 
decisão foi publicada no 
Diário Oficial do Estado 
na última terça-feira e foi 
recebida como alívio por 
delegados da região.

Em Guaratinguetá, o de-
legado seccional, Márcio 
Marques Ramalho, pedia há 
pelo menos dois anos novas 
contratações para suprir o 
déficit no quadro da Polícia 
Civil na região. Atualmente 
delegados que trabalham 
na cidade estão assumindo 
delegacias de outras cida-
des, devido a defasagem no 
número de agentes. 

“Estávamos chegando a 
um ponto de colapso na 
Polícia Civil. A falta de fun-
cionários de todas as carrei-
ras, policiais e delegados é 
tão grande, que nos últimos 

O delegado seccional Márcio Ramalho e o responsável pela Setor de Combate à Corrupção e Crime Organizado, Francisco Sannini; falta de estrutura prejudica ação da Polícia Civil

anos tivemos que suspender 
provisoriamente o aten-
dimento noturno em Ca-
choeira Paulista e Piquete. 
Neste mês não temos mais 
o atendimento noturno em 
Cunha. Os delegados que 
tiram plantão em Guaratin-
guetá, estão acumulando 
o plantão de Aparecida. 

Eles respondem por Guará, 
Aparecida, Roseira, Potim e 
Cunha. Um único delegado 
a noite”, afirmou Ramalho.

De acordo com o seccional, 
as cidades de Canas, Roseira 
e Piquete não têm delegados 
plantonistas. A abertura do 
concurso público, progra-
mada para o ano que vem, 

chega em um bom momento. 
Foi pedido pelo governador 
de São Paulo uma celeridade 
quanto as contratações, devi-
do a necessidade de reforço 
de agentes na Polícia Civil.

“No âmbito do estado, tem 
13 mil cargos em aberto. 
Aqui na nossa região, era 
para termos em torno de 

300 a 400 policiais civis. 
Não temos nem 160 po-
liciais. Temos 12 ou 14 
delegados e precisaríamos 
dobrar esse número para 
exercer um trabalho de qua-
lidade", detalhou o delegado.

Após a publicação do edi-
tal, aplicação da prova e 
divulgação dos resultados, 

os aprovados ainda passa-
rão pelo curso de formação 
na Acadepol (Academia de 
Polícia), além do estágio 
obrigatório nas unidades 
policiais. O curso e o estágio 
totalizam quatro meses de 
preparação. Após isso, os 
agentes serão distribuídos 
pelo Estado.

Foto: Leandro Oliveira

Dono de farmácia é roubado por dupla 
encapuzada e armada no Araretama

Dois criminosos armados 
assaltaram o proprietário 
de uma farmácia na noite 
da última quarta-feira, no 
bairro do Araretama, em 
Pindamonhangaba. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o empresário 

estava sozinho no interior do 
estabelecimento comercial 
quando foi surpreendido 
pela dupla. Encapuzados, os 
assaltantes exigiriam que a 
vítima entregasse os R$ 210 
que estavam no caixa. Após 
ameaçarem o empresário, os 

Prefeitura é alvo de assaltantes armados em Piquete
Dupla de criminosos rouba R$ 14 mil da secretaria de Finanças; Polícia Civil investiga o caso e serviço é alterado

Lucas Barbosa 
Piquete

A Polícia Civil de Piquete 
abriu um inquérito para 
tentar identificar os dois 
criminosos que assaltaram a 
sede da Prefeitura na tarde 
da última quarta-feira. Ar-
mada, a dupla roubou R$ 14 
mil que seriam destinados ao 
pagamento de um beneficio 
social a 32 moradores de 
baixa renda.

Segundo a prefeita Ana Ma-
ria de Gouvêa, a Teca (PSB), 
os assaltantes invadiram o 

Paço Municipal por volta 
das 15h, se dirigindo dire-
tamente à sala da secretaria 
de Finanças. Encapuzados, os 
criminosos obrigaram uma 
servidora municipal a en-
tregar o dinheiro que estava 
guardado no local.

Na sequência, a dupla fu-
giu em um carro, modelo 
Senata, da marca Hyundai, 
que estava estacionado pró-
ximo à entrada da Prefeitura, 
reforçando a hipótese de 
que um terceiro homem 
participou da ação. O veículo 
foi abandonado pelos assal-

tantes três horas depois do 
crime na rodovia BR-459, 
que liga Piquete à região Sul 
de Minas Gerais.

O automóvel havia sido 
roubado poucas horas antes 
do assalto à Prefeitura, tam-
bém na BR-459. Na ocasião, 
os criminosos renderam o 
motorista de um caminhão, 
forçando-o atravessar o veí-
culo na pista e impedindo a 
passagem do carro de pas-
seio. Os motoristas não fo-
ram feridos durante a ação.

De acordo com Teca, o va-
lor roubado seria destinado 

ao pagamento do programa 
“Frente de Trabalho”, em que 
cinquenta moradores em 
situação de vulnerabilidade 
social prestam serviços de 
manutenção no município, 
e em contrapartida recebem 
cursos profissionalizantes e 
auxílios financeiros que va-
riam entre R$ 100 e R$400 
mensais. Antes do crime, 
18 beneficiários já haviam 
recolhido seus pagamentos. 
“Acredito que os assaltantes 
tinham informações im-
portantes como a data de 
pagamento e o local de arma-

zenamento destes recursos. 
É importante destacar que 
realizamos a entrega dos va-
lores no Paço Municipal, por-
que diversos beneficiários 
não possuem conta bancária. 
Registramos um boletim de 
ocorrência e torcemos para 
que estes criminosos sejam 
presos”, revelou a prefeita.

Além de lamentar o fato do 
município não possuir con-
dições financeiras para pro-
mover melhorias no sistema 
de segurança do prédio, a 
chefe do Executivo afirmou 
que será alterada a forma de 

pagamento dos benefícios. 
Temendo novos assaltos, ela 
preferiu não revelar mais 
detalhes sobre a mudança 
dos procedimentos.

A equipe Jornal Atos en-
trou em contato com a Po-
lícia Civil de Piquete na 
manhã da última sexta-feira, 
sendo informada que du-
rante a investigação estão 
sendo realizadas diversas 
diligências na tentativa de 
identificar os criminosos.

Até o fechamento desta 
edição, ninguém havia sido 
preso.

Delegacia é evacuada após falso 
alerta de bomba em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

Os agentes e funcionários 
do 1° Distrito Policial de 
Guaratinguetá tiveram que 
abandonar momentanea-
mente o prédio, na tarde da 
última quinta-feira, após um 
falso alerta de bomba. 

De acordo com a Polícia 
Civil, uma ligação anônima 
denunciou que havia um 
artefato explosivo escondi-
do no interior da delegacia, 
localizada na região central 

do município. 
Na sequência, os policiais 

civis e demais funcionários 
deixaram o prédio e aciona-
ram o Corpo de Bombeiros, 
que realizou uma varredura 
por cerca de uma hora. Após 
verificarem toda a unidade, 
os bombeiros constaram que 
era falso o alerta de bomba. 

Atentado - Já em Taubaté, 
dois servidores municipais ti-
veram ferimentos leves após 
a explosão de uma bomba 
caseira em um dos banheiros 
da Prefeitura, na manhã da 

última quarta-feira.  
Segundo o Executivo, o ar-

tefato estava escondido em 
uma lixeira quando explodiu 
por volta das 11h. Além de 
uma funcionária de limpeza, 
um guarda civil também foi 
atingido. 

O prédio foi evacuado e 
submetido a uma varredura 
pelo Corpo de Bombeiros. O 
expediente de trabalho foi 
suspenso até o fim do dia. 

A Polícia Civil de Taubaté 
abriu um inquérito para 
apurar o caso.

Criminosos tentam incendiar jovem 
no Perequê-Mirim, em Caraguatatuba

Da Redação
Guaratinguetá

Acusado de vazar informa-
ções sobre o funcionamento do 
esquema de tráfico de drogas 
na região sul de Caraguatatuba, 
um jovem de 20 anos teve parte 
do corpo incendiada por um 
grupo de criminosos, na noite 
da última quarta-feira.

Segundo a Polícia Militar, 
a vítima caminhava por uma 
via do bairro Perequê-Mirim 
quando foi surpreendida por 
diversos homens. 

Após acusarem o jovem de 

fornecer à Polícia detalhes 
sobre a comercialização de 
drogas no bairro e demais da 
região sul, os criminosos joga-
ram gasolina e atearam fogo 
na vítima. O grupo fugiu logo 
na sequência. 

Além de tentarem ajudar a 
apagar as chamas, testemunhas 
acionaram o Samu (Sistema de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia), que encaminhou o rapaz 

ferido à Santa Casa. Apesar 
de graves queimaduras pelo 
corpo, a vítima não corre risco 
de morte. 

O jovem, que possui ante-
cedentes criminais por furto 
e tráfico de drogas, não sou-
be informar à Polícia Civil o 
número de agressores e suas 
identidades.  Até o fechamento 
desta edição os criminosos não 
haviam sido presos. 

dois homem fugiram do local
O proprietário registrou o 

caso no 1° Distrito Policial, 
que tenta identificar os cri-
minosos através da análise 
de câmeras de seguranças 
de imóveis próximos à far-
mácia.

Jovem é morto com sete tiros em Guará
A Polícia Civil de Guara-

tinguetá abriu um inquérito 
para tentar descobrir o 
autor do assassinato de um 
jovem de 27 anos, ocorrido 
na madrugada da última 
quarta-feira, no bairro Jar-

dim Esperança. 
De acordo com o boletim 

de ocorrência, a vítima es-
tava sentada em uma praça, 
localizada na rua Gino Cris-
cuolo, quando foi atingida 
por sete disparos de arma 

de fogo. 
Alvejado na cabeça e no 

obro, o rapaz não resistiu 
aos ferimentos e morreu no 
local. O corpo foi encontra-
do por volta da 1h por um 
grupo de pedestres.

Motoboy é alvo de assalto em Moreira César
Um entregador de pizzas 

viveu momentos de tensão 
durante um assalto na noite 
da última quarta-feira, em 
Pindamonhangaba.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o trabalhador 
trefegava pela estrada mu-
nicipal Atanázio, que liga o 
bairro do Feital ao Distrito 
de Moreira César, quando ao 
chegar no endereço indicado 
pelo pedido de entrega foi 
surpreendido por um crimi-
noso armado. Após realizar 
ameaças, o assaltante fugiu 

com a motocicleta da vítima, 
modelo CG da marca Honda.   

O entregador de pizzas 
pediu socorro aos moradores 
do local, que o conduziram 

até ao 1º Distrito Policial de 
Pindamonhangaba. 

Até o fechamento desta 
edição o veiculo não havia 
sido recuperado.
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Sato prorroga participação na gestão da Santa Casa
Ação busca manter processo de reestruturação administrativa; medida é válida por um ano

Da Redação
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou no último dia 30 a 
prorrogação de seu sistema 
de participação no comando 
da gestão da Santa Casa por 
mais um ano. De acordo com 
o Executivo, a decisão tem 
como meta dar continuidade 
aos processos de reequilíbrio 
econômico e de restruturação 
do sistema de atendimentos 
aos pacientes.

Divulgado através do site 
oficial da Prefeitura, o comu-
nicado ressalta que a Santa 
Casa permanecerá tendo como 
provedora interina a médica e 
secretária de Saúde, Dilei de 
Brito, e como diretor hospita-
lar o advogado e ex-secretário 
de Saúde, Roberto Taruma. A 
dupla gere a unidade desde 
o fim de novembro do ano 
passado.

A nota oficial informa que 
o “objetivo da medida é con-
tinuar o processo de melhor 

qualificação do serviço de 
atendimento de urgência, 
emergência e daqueles de 
natureza hospitalar oferecidos 
pela Santa Casa, aprofundan-
do também as ações de ordem 
administrativa e financeiras a 
fim de que não sofram retro-
cessos”.

O hospital está sob admi-
nistração municipal desde 19 
de fevereiro do ano passado, 
quando a Justiça afastou a 
então provedoria comanda-
da por Fânio de Souza. Além 
de problemas estruturais no 
prédio e um desequilíbrio eco-
nômico nas contas da unidade, 
a decisão judicial foi motivada 
também pela falta de capaci-
dade do hospital em realizar 
cirurgias e diversos outros 
procedimentos médicos. Os 
serviços foram interrompidos 
no fim de 2017, quando a 
Vigilância Sanitária interdi-
tou o centro cirúrgico após 
averiguar falhas procedimen-
tais e estruturais. Na ocasião 
também foram interditados 

Estrutura de atendimento da Santa Casa de Ubatuba; participação da Prefeitura no hospital é estendida

Foto: Divulgação PMU

Ação em Pinda inclui detentos nos 
serviços de limpeza e manutenção
Parceria com Estado é válida por um ano; proposta beneficia presos do semiaberto

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento de 
R$ 460 mil, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba firmou no 
fim de maio um convênio com 
a Funap (Fundação de Amparo 
ao Preso) que deve garantir a 
inclusão de quarenta deten-
tos, que cumprem penas no 
Presídio de Tremembé, nos 
serviços limpeza e manuten-
ção no município até o fim do 
primeiro semestre de 2020. 
Além de trazer benefícios 
à conservação dos espaços 
públicos, a iniciativa tenta tam-
bém contribuir no processo de 
ressocialização.

Após observar os bons re-
sultados obtidos pela parceria 
entre a Prefeitura de Taubaté 
e a Funap, que possibilita que 
presidiários trabalhem na 
limpeza da cidade desde 2015, 
o subprefeito do distrito de 
Moreira César, Nilson Luís de 
Paula, propôs ao prefeito Isael 
Domingues (PR) que estudasse 
a possibilidade da implantação 
do projeto em Pinda.

Com o aval do chefe do Exe-
cutivo, o subprefeito iniciou 
no fim de 2018 as tratativas 

com o Governo do Estado, 
através da SAP (secretaria de 
Administração Penitenciária), 
conseguindo o convênio com a 
Funap no início de maio.

Desde o último dia 22, os 
presidiários, que estão regi-
me semiaberto, atuam nos 
serviços de capina, limpeza 
de canteiros, pintura de guias 
e na manutenção de unidades 
escolares e de saúde em Mo-
reira César. 

Além do pagamento de um 
salário mínimo mensal, a 
SAP oferece aos detentos um 
benefício que possibilita que 
a cada três dias trabalhados 
eles tenham descontado um 
dia da pena.

A escolha dos presos que 
integram o programa foi rea-
lizada pela direção da SAP, que 
selecionou os que possuem 
bom comportamento e estão 
próximos de concluírem suas 
penas. Por questão de seguran-
ça, durante o trabalho o grupo 
permanece com tornozeleiras 
eletrônicas monitoradas por 
agentes da Penitenciária de 
Tremembé, que também re-
alizam rondas periódicas nos 
pontos de serviço. “Nesta pri-
meira etapa do programa, os 

participantes atuarão apenas 
em Moreira César. Analisando 
os resultados destas semanas 
iniciais, o saldo é altamente 
positivo, já que esse reforço 
contribuiu para agilizarmos 
diversos serviços de manu-
tenção e mantermos o Distrito 

ainda mais limpo. Além de 
benefícios ao município, esta 
parceria ajudará muito na 
busca pela ressocialização 
destes homens”, explicou o 
subprefeito do distrito de 
Moreira César.

A reportagem do Jornal 

Atos solicitou um posicio-
namento da Funap sobre o 
convênio, mas foi orientada a 
entrar em contato com a SAP.  
Pedimos o envio de uma nota 
oficial do órgão estadual, mas 
a solicitação não foi atendida 
até o fechamento desta edição.

Foto:Divulgação PMP

Detentos do regime semiaberto, beneficiados por programa, trabalham na recuperação de prédio em Pinda

o laboratório, almoxarifado, 
farmácia, cozinha e lavanderia.

Avanços – Desde que iniciou 
sua participação na gestão do 
hospital, a Prefeitura realizou 
diversas melhorias na Santa 
Casa como a implantação de 

um novo centro cirúrgico, 
criação de uma ala de mater-
nidade e inauguração de 33 
novos leitos.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Ubatuba o agendamento de 

uma entrevista com algum 
membro do Executivo para 
obter mais detalhes sobre a 
prorrogação de sua participa-
ção na gestão da Santa Casa, 
mas o pedido não foi atendido 
até o fechamento desta edição.

Com apoio parlamentar, Prefeitura inaugura 
primeiro consultório oftalmológico de Silveiras
Cidade enfrenta acúmulo de atendimentos; unidade recebe investimento de quase R$ 70 mil

Lucas Barbosa
Silveiras

Atendendo uma antiga ne-
cessidade das famílias de Sil-
veiras, a Prefeitura inaugurou 
no fim de maio o seu primeiro 
consultório oftalmológico mu-
nicipal. Através da melhoria, 
que contou com um investi-
mento de cerca de R$70 mil, 
a secretaria de Saúde tentará 
zerar a fila de espera por aten-
dimentos desta especialidade 
médica.

Realizada na manhã do 
último dia 22, a cerimônia de 
inauguração do consultório 
oftalmológico, localizado na 
Unidade Mista de Saúde do 
Centro, contou com a presen-
ça do prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) e diversas outras 
autoridades municipais.

Segundo a diretora de Saú-
de, Andreza Maura de Lacerda, 

a aquisição dos equipamentos 
da unidade foi viabilizada 
através dos recursos de uma 
emenda parlamentar de R$ 60 
mil, encaminhada pelo depu-
tado estadual Cássio Navarro 
(PSDB), e uma contrapartida 
municipal de R$ 10 mil.

Além de consultas de rotina, 
na unidade serão oferecidos 
diversos tipos de exames 
oftalmológicos básicos. “Con-
tamos com estrutura para     
averiguamos, por exemplo, 
se o paciente está sofrendo de 
miopia, catarata ou complica-
ções na retina. Para nós, este 
consultório é um sonho, já que 
tínhamos uma demanda de 
mais de duzentos encaminha-
mentos parados, aguardando 
atendimento na rede estadual 
de saúde. Nossa expectativa 
é em breve zerar esta fila, já 
que projetamos realizar uma 
média de cem atendimentos 

mensais”, explicou a diretora 
de Saúde, que revelou ainda 
que alguns moradores chega-
vam a aguardar mais de dois 
anos para serem atendidos 
em unidades estaduais ou 
regionais. 

Mais melhorias – No último 
dia 23, a Prefeitura inaugurou 
dois consultórios odontológi-
cos equipados através de um 
investimento municipal de 
cerca de R$ 50 mil. As unida-
des, que funcionarão nos ESF’s 
(Estratégia de Saúde da Famí-
lia) do Centro e do Bairro dos 
Macacos oferecerão diversos 
procedimentos odontológicos 
como restaurações, extrações, 
limpeza, raspagem, avaliação 
de lesões, prevenção e promo-
ção de saúde bucal.

A expectativa municipal 
é que as unidades realizem 
até trezentos atendimentos 
mensais.Prefeito Guilherme Carvalho (centro) inaugura consultório em Silveiras

Foto: Divulgação PMS

Lorena 
confirma 
366 casos 
de dengue

Da Redação 
Lorena

A secretaria de Saúde de 
Lorena divulgou na sex-
ta-feira, os dados de casos 
suspeitos e confirmados de 
dengue na cidade. Desde o 
começo do ano foram regis-
tradas 1.594 notificações, 
sendo 366 casos já confirma-
dos (todos autóctones), 459 
casos suspeitos aguardando 
resultado laboratorial e 769 
casos que foram descartados.

Os casos confirmados estão 
espalhados com um aumento 
significativo nos bairros Ce-
cap (67 casos), Santo Antônio 
(56 casos), Cidade Industrial 
(47 casos), Olaria (19 casos), 
centro (17 casos) e Campo 
dos Ipês e Vila Hepacaré 
(ambos com 16 casos).

Com a crescente dos núme-
ros da doença, a Prefeitura 
instalou um Hospital de Cam-
panha no prédio do antigo 
Ambulatório de Especialida-
des 2, à rua Erendy Novaes 
Ferreira, nº 22, no Centro. O 
local conta com uma equipe 
médica e de enfermagem 
para atendimento exclusivo 
aos pacientes com suspeita 
de dengue. O espaço atende 
de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 14h.

Novo Hospital 
de Campanha 
recebe combate
à doença
no município

Ubatuba
ilumina 11
praias com
R$ 2 milhões

Da Redação
Ubatuba

Ubatuba avança na infra-
estrutura da orla com um 
novo sistema de ilumina-
ção. Com um investimento 
de cerca de R$ 2 milhões o 
serviço iniciado na última 
semana contempla onze 
praias da cidade.

O  o r ç a m e n t o  d e 
RS2.105.360,95 prove-
niente do Dadetur (De-
partamento de Apoio ao 
Desenvolv imento dos 
Municípios Turísticos) 
contempla os serviços de 
planejamento, preparação 
dos espaços e a instalação 
de postes e luminárias. 
Serão 445 novos pontos de 
iluminação com lâmpadas 
de LED e projetores, sendo 
que desse total, 261 são 
novos postes. Já na orla do 
Itaguá, será feita a substi-
tuição de 97 luminárias.

Os trabalhos que es-
tão sendo realizados pela 
empresa vencedora do 
processo licitatório, a DK 
Engenharia e Construções 
Ltda contempla as praias 
Picinguaba, Lanço, Iperoig, 
Toninhas, Enseada, Lázaro, 
Maranduba, Perequê Açu, 
Tenório, Praia Grande, 
Itaguá têm seis meses de 
prazo para a conclusão.

De acordo com a empre-
sa, o serviço teve início 
com a parte interna com 
o processo de cabeamento 
subterrâneo, análise de 
campo e aquisição dos 
postes. “A fase de insta-
lação é a última da obra 
e acontece, basicamente, 
após sessenta dias do start 
inicial”, explicou um dos 
responsáveis técnicos pela 
instalação, Tarcísio Bour-
guignon.
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Câmara barra pedido de Paulo Vieira por 
aumento de mototaxistas em Cruzeiro
Decisão revolta autor de projeto, que pedia cinquenta vagas para o serviço na cidade; vereadores 
trocam acusações sobre atenção a propostas para mobilidade urbana e geração de empregos

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Os vereadores de Cruzeiro 
reprovaram por 7 votos a 2 
o projeto de autoria de Paulo 
Vieira (PR) que sugeria o 
aumento de 16 para 50 no 
número de vagas para re-
gularizar o serviço de trans-
porte individual por meio de 
motocicleta, os mototaxistas. 
A proposta previa ainda um 
tempo de até quatro anos 
para que os motociclistas se 
adequassem às exigências.

A harmonia que pairava 
na Câmara de Cruzeiro fi-
cou estremecida depois da 
última sessão. Mais votado 
da última eleição, Vieira en-
tendeu a reprovação de um 

de seus projetos como uma 
“declaração de guerra”. O 
autor da matéria se recusou 
a gravar entrevista, alegan-
do que só se manifestaria 
após consultar o Ministério 
Público, mas pouco antes 
da votação da matéria em 
plenário o parlamentar jus-
tificou a necessidade de 
aprovação alegando que 
Cruzeiro tem sofrido com a 
falta de empregos.

“Nós vivemos em Cruzeiro 
um período muito difícil de 
desemprego. São poucas as 
famílias que não têm pelo 
menos um desempregado 
em casa. A mensagem que eu 
levo aos colegas vereadores 
é que temos que combater 
a pobreza”, justificou em 

plenário.
Ele disse ainda que o pe-

ríodo de quatro anos de 
adequação não significa 
que os profissionais iriam 
circular com motocicletas 
sem condições, mas sim, 
seria um tempo necessário 
para o financiamento de um 
veículo a quem necessitasse. 
A princípio, o número de 
vagas sugerido por Vieira 
era ainda maior, mas ele re-
solveu deixar em cinquenta. 
“A questão de aumento de 
vagas foi muito debatido 
pelos vereadores. Eu me 
‘curvei’ pelas cinquenta va-
gas, afastando-me da minha 
ideia inicial”.

Contrários – Um dos votos 
contrários foi de Sandro 

Felipe (SD). Durante a ses-
são, ele alegou que não há 
qualquer ataque pessoal, 
mas que após discutir em au-
diências públicas, chegaram 
à conclusão que as atuais 16 
vagas para mototaxistas na 
cidade atendem à demanda 
da população. 

Ao justificar seu voto, Fe-
lipe causou polêmica ao 
relatar que uma das razões 
pelas quais seria contrário a 
medida, seria o possível rea-
juste na tarifa do transporte 
público. “Hoje, não posso 
votar contra a empresa de 
ônibus, que gera emprego, 
e também contra os taxistas. 
Não é aumentando o número 
de vagas de mototaxistas 
que vamos resolver essa 
situação. Temos que ter 
muita responsabilidade, até 
porque recebemos a infor-
mação da empresa de ônibus 
que opera na cidade, que se 
aprovarmos essa matéria, 
vão ter que subir o preço 
da passagem”, afirmou em 
plenário.

Mesmo fazendo parte da 
mesma bancada que Vieira, 
o vereador Sergio Blois (PR) 
também foi contrário. Ele 
disse que mudou de ideia 
após uma análise mais pro-
funda. “Me preocupo muito 

com relação a geração de 
empregos, mas acabei me 
lembrando que fizemos nove 
audiências públicas sobre 
todo sistema, chegando à 
conclusão que o número 

ideal de termos 16 vagas”.
Revolta – Após o anúncio 

da reprovação do projeto, 
o vereador Paulo Vieira se 
revoltou com o resultado, 
inclusive atacando demais 
sistemas de transporte da 
cidade.

Vieira chegou a afirmar 
que existe fraude na conces-
são de trabalho para taxis-
tas. “Irei ao MP do Estado e à 
delegacia de polícia, porque 
existem fraudes na conces-
são de taxistas que não estão 
trabalhando”, acusou.

O autor da proposta re-
bateu a justificativa do ve-
reador Sandro Felipe, criti-
cando a posição de outros 
vereadores. “Foi colocado 
que a empresa de ônibus 
aumentaria a tarifa. A que 
pontos que chegamos em 
Cruzeiro. O parlamento se 
curvando a uma empresa 
que sequer participou de 
licitação”, atacou.

Paulo Vieira, autor da proposta, acabou derrotado na última sessão

Foto: Rafael Rodrigues

Foto: Reprodução CMC

Sandro Felipe fez parte de grupo que barrou a proposta de Vieira
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CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária 

 e Extraordinária realizada no dia 29 de abril de 2019
Local e Hora: No escritório corporativo da Companhia, na Rua do Passeio nº 70 - 3° andar, Rio 
de Janeiro/RJ, às 09:00 horas. Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme indicado no anexo da presente ata, conforme assinaturas 
apostas no livro societário respectivo. Registra-se, ainda, a participação dos Srs. Rafael Alcides 
Raphael (Diretor da Companhia), George Abi-Rihan Cordeiro (Controller da Companhia) e Gustavo 
Adolfo Guimarães Rosseto da Silva (representante da empresa de auditoria independente Mazars 
Auditores Independentes SS). Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. Demonstrações Financeiras: As 
Demonstrações Financeiras foram publicadas no Jornal Atos de Lorena/SP e no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, no dia 18 de abril de 2019, nas páginas 02/03 e 40/41/42, respectivamente. 
Mesa: Paulo César Peixoto de Castro Palhares - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro 
Palhares - Secretário. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Examinar, discutir e 
votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, 
acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2018; e (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2018. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar e 
votar a proposta da verba global anual da remuneração da administração para o exercício de 2019; 
e (ii) Eleger, dentre os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, o Conselheiro 
que exercerá o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, tendo em vista a renúncia 
apresentada pelo então Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Emílio Salgado Filho. 
Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações 
foram tomadas: Aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata sob a forma 
de sumário, nos termos do que permite o parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei 6.404/76. Em 
Assembleia Ordinária: (i) Aprovados, sem ressalvas, por unanimidade de votos, o Relatório da 
Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do 
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018; e (ii) Por unanimidade de votos restou deliberado que a distribuição do lucro líquido do 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 15.319.288,01 (quinze milhões, 
trezentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais e um centavo), se dará da seguinte forma: 
(i) R$ 765.964,40 (setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e 
quarenta centavos) serão destinados à reserva legal; (ii) R$ 5.184.818,94 (cinco milhões, cento 
e oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) serão declarados 
como dividendo complementar; e (iii) R$ 9.368.504,67 (nove milhões, trezentos e sessenta e oito 
mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) serão alocados como juros sobre o 
capital próprio pagos antecipadamente. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada, sem 
ressalvas, por unanimidade de votos, nos termos da proposta da Administração da Companhia, a 
verba global anual da remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício de 2019, 
no montante de R$ 5.940.000,00 (cinco milhões e novecentos e quarenta mil reais). A remuneração 
aprovada será partilhada pela Administração da Companhia conforme determinação do Conselho 
de Administração; (ii) Por unanimidade de votos, eleger o já membro do Conselho de Administração 
Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares como Vice-Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia, durante o mandato atualmente em vigor. Em virtude da deliberação acima, o Conselho 
de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato em vigor até 
27 de julho de 2020: (i) Amin Alves Murad, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador 
da carteira de identidade n° 07.984.226-70, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o n° 
610.939.207-34, com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 5o andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Paulo Cesar Peixoto de Castro 
Palhares, brasileiro, casado, industrial, com endereço comercial nesta cidade, na Rua do Passeio, 
nº 70, 5o andar, Centro, portador da carteira de identidade nº 01.689.307-5, expedida pelo DETRAN/
RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.684.277-87, como Vice-Presidente do Conselho de 
Administração; (iii) Alcides Morales Filho, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de 
identidade n° 3.151.619, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 345.214.537-91, com 
endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 5o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, como Membro do 
Conselho de Administração; (iv) Carlos Eduardo de Sá Baptista, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade n° 1.866.779, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n° 
100.638.977-68, com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 3o andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, CEP: 20.021-290, como Membro do Conselho de Administração; (v) Antonio Joaquim 
Peixoto de Castro Palhares, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade nº 
01.476.807-1, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.684.437-15, com 
endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 5o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, como Membro 
do Conselho de Administração. O Sr. Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares, ora eleito Vice-
Presidente do Conselho de Administração, declara sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da 
Lei nº 6.404/76, que (i) não está impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
(ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) tem reputação 
ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no 
mercado da Companhia; e (v) não tem interesse conflitante com o da Companhia. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia, lavrando-se antes a presente ata 
em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelo Presidente, Secretário 
e acionistas abaixo. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, 
ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019. Paulo Cesar Peixoto de 
Castro Palhares - Presidente da Assembleia e Vice-Presidente do Conselho de Administração; 
Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Assembleia. JUCESP. Certifico o 
registro sob o nº 297.527/19-8 em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Secretaria promove consulta pública e realiza oficinas para conhecer demandas de moradores

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guara-
tinguetá mantém o debate 
para a elaboração do Plano 
Municipal da Mata Atlântica. 
A medida, que reúne enti-
dades e pessoas ligadas ao 
setor, faz parte do trabalho 
que foca o Plano Diretor da 
cidade.

Nos últimos dias 16 e 17 
foram realizadas as oficinas 
que trataram do plano e 
promovidas pela secreta-
ria de Meio Ambiente, que 
contou com a participação 
de autores ambientais e 
interessados em assuntos 
relacionados à Mata como 
representantes da Unesp 
(Universidade Estadual Pau-
lista), ICMBio (Instituto Chi-
co Mendes de Conservação 
da Biodiversidade), que 
debateram situações como 
o fortalecimento da gestão 
ambiental, Conselho de Meio 
Ambiente, e a educação am-
biental na região.

De acordo com a secre-
taria, a próxima etapa é 
a elaboração do Plano, a 
partir de todas as metas e 
estratégias definidas nas 
oficinas.

Participação popular – 
Está disponível no site da 

Prefeitura de Guaratin-
guetá o questionário para 
conhecer as necessidades 
e demandas dos moradores 
sobre o meio ambiente. 
São abordados temas como 
qualidade da água e do ar, 
coleta de lixo e preservação 
das matas da cidade. A pes-
quisa foi elaborada em uma 
iniciativa da Fundação SOS 
Mata Atlântica com o Insti-
tuto Paulo Montenegro, e 
ajudará o município a incor-
porar objetivos específicos 
no Plano Diretor da cidade.

Ao responder as informa-
ções, o morador colabora 
com a discussão sobre os 
pontos fortes, desafios e 
necessidades prioritárias. 
O questionário irá direcio-
nar as ações da secretaria 

do Meio Ambiente para 
as necessidades locais e 
regionais, promovendo a 
melhoria da qualidade de 
vida da população, além de 
promover a construção do 
próprio Plano Municipal da 
Mata Atlântica.

A secretaria de Meio Am-
biente destacou que a pes-
quisa foi elaborada com o 
intuito de levar a sensibi-
lidade e reflexão sobre o 
tema, mais do que realmen-
te criar estatísticas. São dis-
cutidos oito temas ao longo 
do questionário: ar, água, 
gestão de resíduos, territó-
rio, consumo sustentável, 
informações ambientais, 
clima e participação social.

Ampliada para outros 
temas, a pesquisa permite 

a reflexão de aspectos que 
não são relacionados dire-
tamente à vegetação, mas 
que ajudam ao morador a 
entender a importância da 
questão ambiental. O ques-
tionário pode ser acessado 
no site da Prefeitura, guara-
tingueta.sp.gov.br.

Atualmente, o Plano Diretor 
está em período de revisão 
e as respostas do questio-
nário são apontadas como 
fundamentais para fazer 
seu alinhamento com Plano 
Municipal da Mata Atlântica. 
Para conhecer as regiões de 
Guaratinguetá que ainda 
possuem a Mata Atlântica 
ou áreas de preservação, o 
morador pode acessar o site 
aquitemmata.org.br e fazer a 
busca pela cidade.

Guaratinguetá debate planos para meio 
ambiente com maior participação popular
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TERRENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
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° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz., sla, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
VENDO Terreno – 
Lo t .  Cesa r  Pa rk 
–  c /200m2.  Tr.F: 
98278-8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 
sl, coz., á/serv., gara-
gem 2 carros. Aceita 
financiamento. Tr. 
F: (11)97424-6954/
( 11 ) 9 9 7 3 6 - 7 7 1 3 / 
(12)99682-4651 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem 
g a r a g e m .  T r . F : 
99254-3702 – Pinda
ALUGO Ki tne t  – 
próx. a Esc. João 
Pedro Cardoso. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. 
Tr.: 99225-9227 - 
Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19)  98840-5500 
-Pinda
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 

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 

expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
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. Telefo-
ne: 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 Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 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 do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. 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

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 

mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
V E N D O  C l a s s i c 
LS 11 completo – 4 
pneus novos/óleo/fil-
tro. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda

VENDO Astra GL 
ano 99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo 
– doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a JOSÉ CARLOS TEIXEIRA, brasileiro, militar,  RG. 219.394-SSP-SP, CPF. 
389.175.648-87,  e sua mulher GLAUCIA MARIA SANTOS TEIXEIRA,  casados no 
regime da comunhão universal de bens, anteriormente a Lei 6.515/77, residentes e 
domiciliados na cidade de Guarulhos, SP, à Avenida Quatro, n. 410, Vila dos Sargentos, 
Base Aérea de São Paulo, Cumbica (qualificação constante da matrícula 6.490, deste Registro 
Imobiliário), que foi apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no 
art. 213, II da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 132.438, 
necessária para a retificação administrativa da descrição do imóvel da MATRICULA 
n. 18.105, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma passe a refletir a 
realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo imóvel rural denominado 
FAZENDA DA SERRA, situado neste município de Guaratinguetá, SP, localizada 
após o fim da Estrada Municipal do Taquaral (GTG 181), com a área de 119,3235 
ha, cujo imóvel  confronta de um lado com o imóvel rural de sua propriedade, 
objeto da matrícula n. 6.490, deste Registro Imobiliário. Ficam portanto os 
senhores, na qualidade de confrontantes do imóvel retificando, NOTIFICADOS para, 
no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação 
deste edital, que será publicado nos dias 07 e  08  do mês de junho do corrente 
ano,  em querendo, impugnarem o pedido de retificação, 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 17:00 horas, estando a disposição para 
consulta a planta, memorial e demais documentos que instruem o referido pedido. 
Decorrido o prazo acima indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do 
requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 03 de junho 
de 2019.   
   
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019 PROC. Nº 178/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Óleos lubrificantes para atender a frota municipal conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – 
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: B. T. LUBRIFICANTES LTDA ME CNPJ: 07.519.371/0001-23
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 23, 24, 27, 28, 31, 32
VALOR TOTAL: R$ 105.567,50 (cento e cinco mil quinhentos sessenta e sete 
reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019 PROC. Nº 
252/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de alimentos para 
coffee break para atividades e eventos ofertados pela 
SADS, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
C O N T R ATA D A :  G M C  ATA C A D I S TA D E 
MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 06, 09, 
11, 12
VALOR TOTAL: R$ 14.018,80 (catorze mil dezoito 
reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2019

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 304/19-SUP; 4969/19- 
GPRO, com fundamento no Art. 25, inciso I, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na Aquisição de Material (cartilhas), para o trabalho preventivo na Campanha de 
Enfrentamento a Violência Sexual contra Criança e Adolescente a ser utilizado pelo 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS de Lorena, 
para contratação da seguinte empresa:
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ Nº: 04.096.738/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida 
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – 
Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o 
qual foi aprovado, são eles: NEIDE FATIMA DA SILVA VERONICA RG: 265339583;
TEREZINHA APARECIDA VARGAS RG: 22052168; SILVIA RENATA SANTOS 
DE OLIVEIRA ANTUNES DOS SANTOS RG: 21790634-5; AILECY MARIA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA RG: 426820514.
Lorena, 07 de JUNHO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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EDITAL DE LOTEAMENTO  
“RESIDENCIAL CASA BELA” 

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

FAZ SABER a todos os interessados que a firma  LOTE CERTO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, depositou neste Registro, nos 
termos da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, os documentos necessários para 
o registro do LOTEAMENTO  “RESIDENCIAL CASA BELA”  em Guaratinguetá, os 
quais foram examinados e considerados em ordem. O loteamento compreenderá uma 
área de propriedade do loteador, com 185.533,00 m2,  localizada em zona urbana, 
com acesso pela Estrada Vicinal Presidente Tancredo Neves, objeto da Matrícula nº 
48.748, do Livro 2, deste Registro Imobiliário. Além de 01 área institucional, 11 áreas 
verdes, sistema viário e  05 sistemas de lazer e ETE - Estação de Tratamento de 
Esgoto o loteamento compreenderá 512 lotes,    distribuídos em 19 quadras, 
perfeitamente demarcados conforme planta e memorial arquivados. Os loteadores se 
comprometem a executar, as suas expensas, os seguintes serviços e obras: 
Terraplenagem para implantação de ruas e quadras;  Demarcação dos lotes  e das 
áreas publicas; . Implantação do sistema de drenagem das águas pluviais, até a sua 
destinação final, conforme projeto aprovados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, Coordenação e Habitação; Implantação do sistema de capitação e rede 
de distribuição de água potável, com derivação para cada lote, conforme projeto 
aprovado pelo SAEG; Implantação da rede coletora de esgotos sanitários e sua 
destinação, com derivação para cada lote, conforme projeto aprovado pelo SAEG; 
Implantação de guias, sarjetas e calçadas; Implantação de ciclovia; Pavimentação das 
vias públicas, atendendo normas técnicas de acordo o projeto aprovado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; Implantação do sistema de 
sinalização; Implantação da rede de distribuição de energia elétrica domiciliar, 
segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante de Energia; Implantação 
da rede de distribuição de iluminação pública segundo projeto aprovado pela EBE - 
Empresa Bandeirante de Energia; Implantação de ajardinamento das áreas públicas e 
de lazer, de acordo com a Lei nº 1.875 de 01/04/1.985 (plantio de arvores), art. 11 da 
Lei nº 3.786/05 de 22/06/2.005 (calçada verde) e Lei nº 3.926 de 17/05/2.017 
(arborização). Foi apresentando cronograma de obras. O loteamento foi aprovado pelo 
Decreto Municipal nº 8.563, de 19/11/2018, com Certificado da GRAPROHAB n° 
289/2017, expedido aos 15/08/2017. Para que ninguém alegue ignorância é 
expedido o presente edital, que será publicado juntamente com um pequeno desenho 
de localização da área, em três dias consecutivos na imprensa da região, podendo o 
loteamento ser impugnado no prazo de quinze (15) dias contados da data da última 
publicação, sem a qual se fará o registro pretendido, nos termos do art. 19 da Lei 
6766/79. 

 
Guaratinguetá,  29 de maio de 2019 

 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

EDITAL DE LOTEAMENTO  
“RESIDENCIAL CASA BELA” 

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

FAZ SABER a todos os interessados que a firma  LOTE CERTO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, depositou neste Registro, nos 
termos da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, os documentos necessários para 
o registro do LOTEAMENTO  “RESIDENCIAL CASA BELA”  em Guaratinguetá, os 
quais foram examinados e considerados em ordem. O loteamento compreenderá uma 
área de propriedade do loteador, com 185.533,00 m2,  localizada em zona urbana, 
com acesso pela Estrada Vicinal Presidente Tancredo Neves, objeto da Matrícula nº 
48.748, do Livro 2, deste Registro Imobiliário. Além de 01 área institucional, 11 áreas 
verdes, sistema viário e  05 sistemas de lazer e ETE - Estação de Tratamento de 
Esgoto o loteamento compreenderá 512 lotes,    distribuídos em 19 quadras, 
perfeitamente demarcados conforme planta e memorial arquivados. Os loteadores se 
comprometem a executar, as suas expensas, os seguintes serviços e obras: 
Terraplenagem para implantação de ruas e quadras;  Demarcação dos lotes  e das 
áreas publicas; . Implantação do sistema de drenagem das águas pluviais, até a sua 
destinação final, conforme projeto aprovados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, Coordenação e Habitação; Implantação do sistema de capitação e rede 
de distribuição de água potável, com derivação para cada lote, conforme projeto 
aprovado pelo SAEG; Implantação da rede coletora de esgotos sanitários e sua 
destinação, com derivação para cada lote, conforme projeto aprovado pelo SAEG; 
Implantação de guias, sarjetas e calçadas; Implantação de ciclovia; Pavimentação das 
vias públicas, atendendo normas técnicas de acordo o projeto aprovado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; Implantação do sistema de 
sinalização; Implantação da rede de distribuição de energia elétrica domiciliar, 
segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante de Energia; Implantação 
da rede de distribuição de iluminação pública segundo projeto aprovado pela EBE - 
Empresa Bandeirante de Energia; Implantação de ajardinamento das áreas públicas e 
de lazer, de acordo com a Lei nº 1.875 de 01/04/1.985 (plantio de arvores), art. 11 da 
Lei nº 3.786/05 de 22/06/2.005 (calçada verde) e Lei nº 3.926 de 17/05/2.017 
(arborização). Foi apresentando cronograma de obras. O loteamento foi aprovado pelo 
Decreto Municipal nº 8.563, de 19/11/2018, com Certificado da GRAPROHAB n° 
289/2017, expedido aos 15/08/2017. Para que ninguém alegue ignorância é 
expedido o presente edital, que será publicado juntamente com um pequeno desenho 
de localização da área, em três dias consecutivos na imprensa da região, podendo o 
loteamento ser impugnado no prazo de quinze (15) dias contados da data da última 
publicação, sem a qual se fará o registro pretendido, nos termos do art. 19 da Lei 
6766/79. 

 
Guaratinguetá,  29 de maio de 2019 

 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019 PROC. Nº 242/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Marmitex destinado as equipes de trabalho das campanhas de 
vacinação que serão realizados no ano de 2019, conforme descrição, quantitativos e demais
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ELDER COSTA BATAGINI ME CNPJ: 71.884.852/0001-37
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2019

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 308/19-SUP; 4703/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na Contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de troca de areia em filtros de piscina, com 
fornecimento de material, para o complexo aquático localizado no Centro Social Urbano -
CSU, para contratação da seguinte empresa:
SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME CNPJ Nº: 14.342.477/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste convocar os 
candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada 
na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h 
no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará 
a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: ANGELICA APARECIDA VIEIRA 
RG: 429167234; MAICON DA SILVA OLIVEIRA RG: 408502629; GERUZA DE AZEVEDO 
PIRES RG: 142450893; PRISCILA SILVEIRA DE SOUZA RG: 210013553; FABRICIO 
AISLAN DOS SANTOS RG: 471533221; BRUNA APARECIDA SILVA ALCANTARA 
DOS SANTOS RG: 400328884; PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DOS SANTOS RG: 
608240631; ALINE SOUTO LIMA RG: 108484650; ANA CAROLINA BECCI DE SOUZA 
RG: 408571718; LUCAS DA SILVA OLIVEIRA RG: 471531352; JULIANA CORREA DA 
SILVA RG: 16157959; TERESINHA PEREIRA DE SOUZA RG: 586655; JOSE ALBERTO 
MACEDO VALE DIAS RG: 58039749X; LIVIA ALVES DE SOUZA RG: 454226950; MARISA 
FERNANDES CARDOSO RG: 161425896; MARLENE NERES DA SILVA RG: 223972431;
WILLYELBER TAVARES PORTUGAL RG: 414057831.
Lorena, 07 de JUNHO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

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:
ADRIANO APARECIDO BATISTA, de nacionalidade brasileira, profissão coordenador
administrativo, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Osasco-SP, no dia 11
de abril de 1986, residente e domiciliado à Avenida Nagib Kalil, nº 185, Vila Verde, Pinda-
monhangaba-SP, filho de GERALDO DE JESUS BATISTA e DIVA MARIA VIEIRA BATISTA.
JÉSSICA APARECIDA DE LIMA FURTADO, de nacionalidade brasileira, profissão
professora, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Campos do
Jordão-SP, no dia 17 de agosto de 1988, residente e domiciliada à Rua Capitão
Benedicto Correa da Silva, nº 703, Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filha de ABEL
DE MELLO FURTADO e MARIA APARECIDA DE LIMA FURTADO. 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,  01 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ARIEL ALEJANDRO CAMPILLAY SEGUEL, de nacionalidade chilena, profissão analista
de sistemas, estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Rinconada Del Laja,
Chile, no dia 14 de abril de 1976, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José
de Azevedo nº 430, bloco 13, aptº. 406, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de
REINALDO ALBERTO CAMPILLAY CONO e MARÍA ALICIA SEGUEL SÁEZ.
ANDREZA RIBEIRO VALERIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
pedagoga, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia
10 de março de 1992, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de
Azevedo nº 430, bloco 13, aptº. 406, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de
SWAMI ADOLFO VALERIO DOS SANTOS e HELENA RIBEIRO VALERIO 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,  01 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS E SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão autônomo, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de agosto de 1993, residente e domiciliado à Rua
Pedro Correard, nº 590, Jardim Santa Cecília, Pindamonhangaba-SP, filho de COSME
DOS SANTOS e ROSELI FERREIRA DOS SANTOS.
THAÍS CORRÊA FRANCO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
junho de 1994, residente e domiciliada à Rua Pedro Correard, nº 590, Jardim Santa
Cecília, Pindamonhangaba-SP, filha de ROGERIO DA SILVA FRANCO e TELMA
REGINA CORRÊA FRANCO. 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 junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONARDO AUGUSTO GOMES ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão
barbeiro, estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 16 de junho de 2000, residente e domiciliado Rua Alberto Torres de Andrade
nº 337, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de HILTON DAMIÃO PINTO DE
ALMEIDA e MARIZA HELENA GOMES ALMEIDA.
ELISA NAYARA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante universitária,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Valença-RJ, no dia 17 de junho
de 1992, residente e domiciliada Rua Alberto Torres de Andrade nº 337, Mombaça, em
Pindamonhangaba SP, filha de IVANIL BATISTA DA SILVA e ROZELAM AMARO 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,  03 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO HENRIQUE DA SILVA MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 26 de setembro de 1993, residente e domiciliado Rua Lecticia Bononcini
Santos nº 1750, bloco 10, aptº. 3, Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO
SERGIO SILVA MIRANDA e IVONE DA SILVA.
BÁRBARA CRISTINA PRUDENTE DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de fevereiro de 1997, residente e domiciliada Rua Isaura Vieira da
Fonseca nº 462, Parque das Palmeiras, em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO
PADILHA DE AZEVEDO e DANIELE CRISTINA PRUDENTE DE AZEVEDO.
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,  04 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RONALDO JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de mistura
I, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 19
de março de 1984, residente e domiciliado na Rua Engenheiro José Nicola Mutarelli
nº 288, Jardim Bela Vista, nesta cidade, filho de DIRCÉA CAETANO DOS SANTOS.
MARÍLIA GABRIELA MULATO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
junho de 1989, residente e domiciliada na Rua São Bento do Sapucaí nº 480, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filha de ANGELO TADEU DE OLIVEIRA e ESTELA APARECIDA
MULATO DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  05 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON BENTO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquinas, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 19 de outubro de 1990, residente e domiciliado à Avenida Prefeito Nicanor
Ramos Nogueira, nº 2094, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de CONSTANTINO
BENTO DE MELO e CLEUSA BENTO DE MELO.
ADLAINE MAYARA DOS SANTOS FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de supermercado, estado civil divorciada, de 21 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de janeiro de 1998, residente e domiciliada à
Avenida Prefeito Nicanor Ramos Nogueira, nº 2094, Araretama, Pindamonhangaba-
SP, filha de ISAIS HENRIQUE FERNANDES e VALÉRIA ROSA DOS SANTOS
FERNANDES. 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,  05 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS ESTEVAM CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão consultor, estado
civil divorciado, de 51 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 01 de junho
de 1968, residente e domiciliado à Rua Dr. Fausto Vilas Boas, nº 190, apto. 72, São
Benedito, Pindamonhangaba-SP, filho de DOUGLAS MARQUES CASTRO e
GERCIDIA ESTEVAM CASTRO.
ANNE CECILIA JULIANO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado
civil divorciada, de 38 anos de idade, nascida em Brasília-DF, no dia 12 de novembro
de 1980, residente e domiciliada à Rua Martin Cabral, nº 310, apto. 94, Centro,
Pindamonhangaba-SP, filha de LUIZ ANTONIO DE FREITAS JULIANO e ALDA
JULIANO. 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,  05 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professor,
estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de março de 1976, residente e domiciliado na Rua Francisco Glicério nº 478,
Jardim Boa Vista, nesta cidade, filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA e MARIA DO
CARMO GODOI DA SILVA.
CÉLIA REGINA DOS SANTOS GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão
professora, estado civil solteira, de 47 anos de idade, nascida em São José dos
Campos-SP, no dia 28 de maio de 1972, residente e domiciliada na Avenida Monsenhor
João José de Azevedo nº 462, apto. 102, Bloco 14, Crispim, nesta cidade, filha de
CARLOS DOS SANTOS GOMES e ELZA ARAUJO GOMES. 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,  05 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RONALDO FIRMINO SOARES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
caseiro, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 10 de maio de 1983, residente e domiciliado à Estrada Municipal Emidio de
Assis Alves Neto, nº 806, Bairro dos Oliveiras, Pindamonhangaba-SP, filho de
JOAQUIM SOARES DE SOUZA e TEREZA FIRMINO.
DANIELLE SILVA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de junho
de 1987, residente e domiciliada à Estrada Municipal Emidio de Assis Alves Neto, nº
806, Bairro dos Oliveiras, Pindamonhangaba-SP, filha de WILIS SILVA RAMOS e JANE
MONTEIRO RAMOS. 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,  05 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 08
de janeiro de 2001, residente e domiciliado à Rua João Livramento,nº 55, Jardim
Resende, Pindamonhangaba-SP, filho de NELSON DOS SANTOS e ELIANA DA SILVA.
CAROLINE MARTINS GONÇALVES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de julho de 1997, residente e domiciliada à Rua João Livramento,nº 55, Jardim
Resende, Pindamonhangaba-SP, filha de EROILTON GONÇALVES DE LIMA e MARIA
RITA 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,  06 de junho de 2019.

Ações ambientais marcam 
Semana do Meio Ambiente 
em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

O Dia Mundial do Meio 
Ambiente, instituído em 
1972 pela Organização 
das Nações Unidas, foi co-
memorado na última quar-
ta-feira, 5, com diversas 
ações de conscientização 
em todo o país. Em Guara-
tinguetá, durante toda a 
semana foram realizadas 
atividades junto a popu-
lação e uma visita técnica 
muito especial dos alunos 
do 6º ano do Colégio Focus 
na Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) localizada 
no bairro Campo do Galvão. 

Com o acompanhamento 
dos técnicos da Guara-

tinguetá Saneamento, os 
estudantes conheceram 
todas as instalações da ETE 
e aprenderam na prática 
como ocorre o processo de 
tratamento de esgoto, des-
de a chegada dos efluentes 
à estação, passando pelo 
gradeamento, tanques de 
aeração para a decompo-
sição da matéria orgânica, 
decantação e a liberação 
do esgoto tratado ao rio 
Paraíba do Sul. Além disso, 
também foi apresentado 
às crianças, como é reali-
zada a destinação do lodo 
e  quais são os benefícios 
do esgotamento sanitário 
para a saúde pública e para 
o meio ambiente, já que 
com a destinação correta e 

o tratamento dos efluentes 
é possível reduzir os índi-
ces de poluição das águas.

De acordo com o coor-
denador do Colégio Focus, 
Leonardo Souza, a visita foi 
muito produtiva. “O pas-
seio, além de divertido, foi 
uma oportunidade peda-
gógica muito importante, 
já que os alunos puderam 
visualizar tudo o que eles 
só têm contato através dos 
livros e na sala de aula, o 
que gera uma grande ba-
gagem de conhecimento 
e conscientização”, disse 
Leonardo. 

Felipe Parente, coorde-
nador da Guaratinguetá 

Saneamento, conta que a 
empresa recebe frequen-
temente a população nas 
estações de tratamento. 
“A visita na ETE é a grande 
oportunidade para estimu-
lar a conscientização da 
comunidade, além disso 
podemos apresentar o pro-
cesso de tratamento de es-
goto que é tão primordial 
para a saúde pública e a 
preservação do meio am-
biente”, ressaltou Felipe.

Para fazer uma visita na 
empresa e conhecer as ins-
talações de uma Estação de 
Tratamento de Esgoto é ne-
cessário agendar através do 
telefone (12) 2131-8200. 
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Moradores da Rocinha reivindicam 
melhorias no atendimento da saúde
Secretária de Saúde participa de reunião com grupo de moradores da zona rural

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os moradores da Roci-
nha, bairro da zona rural 
de Guaratinguetá, se reuni-
ram na última semana com 
a secretária municipal de 
Saúde, Maristela Macedo. O 
encontro foi um pedido da 
população local, que aguar-
da por melhorias no setor 
e apresentou à secretária 
problemas pontuais que se 
estendem há anos.

A reunião, na última quar-
ta-feira de maio,  contou com 
aproximadamente trinta mo-
radores que se encontraram 
na sede do PSF (Programa de 
Saúde da Família) do bairro. 
Alexandre Santos é morador 
da Rocinha e destacou as 
principais reivindicações da 
comunidade. “Está faltando 
medicamentos. Ela (Maris-
tela) falou que não estava. 
Agora jogou que a culpa é 
do Governo do Estado, então 
está ficando difícil. Veio nos 
ajudar, mas até o momento 
não está ajudando muito”, 
criticou. O morador pediu 
ainda um veículo da saúde 
municipal para atender a re-
gião e um médico reserva, na 
falta da médica que atende o 
PSF da Rocinha.

Outra moradora, a dona 
de casa Sandra Alves, que 
reside a seis quilômetros 
da sede do PSF, afirmou que 

sua ficha médica e da família 
não estava atualizada e que 
não foi comunicada sobre a 
necessidade. “Onde eu moro 
não tem nada atualizado. 
Eles não vão até a gente para 
falar que precisa atualizar. 
Precisa de um dentista, não 
vai. A gente é mais esquecida 
ainda”.

Outra dona de casa do bair-
ro, Fátima Alves, revelou que 
a maior queixa está ligada à 
atuação das agentes comuni-
tárias de saúde. “As meninas 
não vão de casa em casa, que 
pelo certo, devia ser uma vez 
por mês. Quando vão, têm 
umas que saem, preenchem 
as pranchetas na rua e vol-
tam embora. Uma não vai 
nas casas porque é distante 
e porque não trabalha sob 
o sol”.

Em resposta às reivindi-
cações feitas pelos morado-
res, a secretária de Saúde 
afirmou que a queixa sobre 
as agentes comunitárias de 
saúde não foi feita durante 
a reunião e a moradora em 
questão não havia participa-
do do encontro, mas a condu-
ta seria analisada pelo setor.

Segundo Maristela, a reu-
nião tinha como objetivo 
escutar os anseios dos mo-
radores para realizar uma 
programação para resolver 
as demandas. “Entre as pro-
postas de âmbito coletivo, 
todas já tinham sido na Con-
ferência Municipal de Saúde 
e já estão contempladas no 
Plano Municipal de Saúde. 
Algumas que não estavam 
contempladas e foram pro-
blemas operacionais, a gente 
anotou e hoje começamos a 
solução, por exemplo, o den-
tista diz que não faz canal 
porque não tem material. O 
material foi encaminhado 
hoje já”, concluiu.

Ainda informa a secre-
tária que sobre os pedidos 
pontuais ligados a exames e 
consultas, foi solicitado aos 
moradores que encaminhem 
os pedidos à enfermeira che-
fe do PSF do bairro.

Secretária de Saúde de Guaratinguetá, Maristela Macedo, ouve pedidos de moradores da Rocinha por melhor atendimento no PSF

Foto: Leandro Oliveira


