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Câmara aprova projeto e arquiva 
processo do vereador Adevaldir
Votação unânime derruba pedido do Ministério Público e salva mandato de vereador acusado de concussão e coação

Rafaela Lourenço
Lorena

Trinta e um segundos. Esse 
foi o tempo suficiente para a 
Câmara de Lorena arquivar 
o processo do vereador Ade-
valdir Ramos (PRB), indiciado 
pelos crimes de concussão e 
coação (a exigência de vanta-
gem indevida de agente pú-
blico e constrangimento físico 
ou moral, respectivamente). A 
aprovação relâmpago, feita 
de forma unânime, derrubou 
pedido do Ministério Público, 
que destacou a possibilidade 
de condenação e seguiu rela-
tório da Comissão de Ética e 
Justiça da Casa.

A medida vai no sentido 
contrário à decisão da pro-
motora de Justiça, Larissa 
Buentes Frazão, que entrou 
com um pedido de afastamen-
to do cargo do parlamentar. 
Os crimes, que contam com 
o envolvimento do filho de 
Ramos, o ex-vereador Fabrí-
cio Ramos (PRB), cassado em 
2015, foram investigados pela 
Secold (Setor de Combate aos 

Crimes de Corrupção), e teve 
comprovações como desvios 
mensais de mais de R$ 1 mil 
de seu gabinete.

No início da última sessão 
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Vereador de Lorena Adevaldir Ramos, que se livrou de condenação pedida pelo Ministério Público

de Lorena, o presidente da 
Câmara, Maurinho Fradique 
(PTB), utilizou exatamente 
31 segundos para colocar em 
apreciação do plenário e para 

votação o processo de Ramos, 
que, segundo Fradique, obte-
ve parecer da Comissão de 
Ética e Disciplina sugerindo 
o arquivamento. Sem votação 

nominal, a decisão dos verea-
dores pelo arquivamento foi 
unânime, mas passou quase 
despercebida na última se-
gunda-feira.

Não participaram da vota-
ção os vereadores Bruninho 
Ribeiro (PPS), Bruno Camargo 
(MDB), Lucia da Saúde (PV), 
Beto Pereira (DEM) e Walde-
milson da Silva, o Tão (PR).

A ação de responsabilidade 
civil por ato de improbidade 
administrativa com pedido 
liminar de afastamento se 
baseou em denúncia feita por 
uma ex-assessora da Câmara, 
em 2017, relatando que o 
vereador Adevaldir Ramos a 
obrigava a dividir os salários 
entre os funcionários do gabi-
nete. Elaine Calixto procurou 
a Justiça com provas do crime 
de concussão, como grava-
ções de áudio que mostram 
as negociações e mensagens 
de ameaças feitas pelo vere-
ador através de um perfil no 
Facebook.

Após mais de um ano, a 
investigação foi concluída e 
os acusados foram denuncia-

dos pelo Ministério Público. 
“Durante a investigação con-
seguimos reunir provas que 
tanto o senhor Adevaldir como 
o senhor Fabrício proferiram 
ameaças contra a vítima. 
Nesse cenário nós temos ca-
racterizado outro crime, de 
coação no curso do proces-
so”, destacou o delegado da 
Secold, Dr. Francisco Sannini, 
em 2018, durante anúncio da 
oficialização da denúncia.

O Jornal Atos entrou em 
contato com o presidente 
da comissão permanente de 
Ética e Disciplina, Pedro da 
Vila Brito (PTB), que atendeu 
a reportagem mas não respon-
deu aos questionamentos até 
o fechamento desta matéria.

Beto Pereira – Outro caso 
arquivado na sessão anterior, 
o do vereador do DEM tam-
bém teve denúncia de que-
bra de decoro parlamentar. 
Acusado por envolvimento 
em processo policial, Pereira 
foi ouvido como testemunha 
em investigação da polícia. O 
arquivamento também teve 
decisão unânime.

Nova audiência com TRT deve definir 
negociações entre Soliva e Servidores
Sindicato pede reajuste salarial de 7% e aumento no cartão-alimentação; proposta da Prefeitura reajusta em 4%

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma audiência no TRT 
(Tribunal Regional do Tra-
balho) de Campinas não foi 
o suficiente para concluir as 
negociações entre o Sisemug 
(Sindicato dos Servidores de 
Guaratinguetá) e a Prefeitura. 
Em pauta, uma série de soli-
citações feitas pelo sindicato 
sobre benefícios dos funcio-
nários públicos municipais. 
As discussões se estendem 
desde março e devem ter um 
desfecho apenas em julho, 
quando o TRT agendou uma 
nova audiência, desta vez 
para ouvir o prefeito ou o 
Gabinete.

O sindicato pede reajuste 
salarial de 7%, aumento do 
cartão-alimentação de R$ 
300 para (pelo menos) R$ 
400, fim do sistema de banco 
de horas e volta do pagamen-
to das horas extras. A Prefei-
tura alega que já concedeu 
reajuste de 4% aos servidores 
e aumentou o cartão-alimen-
tação no mesmo percentual, 
levando de R$ 300 para R$ 
312.

Os reajustes foram apro-
vados pela Câmara e já in-
corporados nos pagamentos 
do mês de maio. A correção 

inflacionária não incluiu os 
professores e monitores da 
rede municipal de ensino, sob 
argumentação de que já ha-
viam sido contemplados com 
a revisão salarial neste ano. 

Os agentes comunitários 
de saúde e de combate a 
endemias também não fo-
ram incluídos, pois estão em 
processo de definição do piso 
salarial.

“É difícil fazer um acordo 
quando só uma parte quer 
ceder. A Prefeitura não quer 
abrir mão de nada. Não quer 
dar nenhum ganho a mais, a 
não ser os 4% que o prefeito 
já deu, deixando para trás 
algumas classes. Isso é um 
problema, pois se você deu 
aumento para uma catego-
ria, você precisa dar para 
todo mundo. Nós queremos 
um aumento maior no car-
tão-alimentação”, afirmou o 
presidente do Sisemug, José 
Eduardo Ayres.

Há uma divergência ainda 
sobre o sistema de banco de 
horas.

 O sindicato pede a exclusão 
da cláusula que aplica e dá 
continuidade ao banco de 
horas, com base na justifica-
tiva que determinada ação 
só poderia ser colocada em 
prática com a "concordância 

da entidade sindical".
 O Executivo entende que 

"considerando o número de 
servidores que fazem horas 
extras, se faz necessário o 

banco de horas". 
A desembargadora, Dra. 

Teresa Aparecida Asta Ge-
mignani, pediu a presença 
do prefeito de Guaratinguetá, 

Marcus Soliva (PSB), ou do 
secretário de Administração, 
Miguel Sampaio, na próxima 
audiência. Ambos têm poder 
de decisão, mas não estavam 

na última audiência. 
O novo encontro está mar-

cado para o próximo dia 4, 
com expectativa de conclu-
são do caso.

Prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva e presidente do Sindicato dos Servidores, José Eduardo Ayres; discussões se estende até julho
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Bastidores da Política

Faltam 66 semanas para as 
eleições, 468 dias, 14 meses, e tem 
vereador que ainda não mostrou 
ao eleitorado porque veio. Outros 
tiveram muito trabalho para se 
eleger e, uma vez na Câmara, são 
persuadidos ao voto de cabresto.

Campos Machado e Argus Ranieri

A Câmara de Lorena, digo, da 
bancada Vieira's, que em 31 segun-
dos arquivou como 'num passo de 
mágica' a discussão sobre 'apurar' 
denúncias de quebra de decoro, des-
viando a expectativa pública na dis-
cussão 'por horas' sobre a dengue... 

Cada um no seu quadrado
A expectativa de que a Câmara 

de Lorena colocaria em 'pratos lim-
pos', na sessão desta segunda-feira, 
algumas denúncias comentadas 
pelas esquinas da cidade (contra 
Adevaldir Ramos) terminou em 
menos de 30 segundos. Sob a batuta 
do presidente e com a leniência da 
Comissão de 'Ética' o foco mudou 
após ser 'medido o tamanho dos 
rabos'. Disseram que, por hora, a 
coisa ficou assim: 'não puxa o meu 
que eu não piso no seu'. Perguntem 
ao Fabrício Ramos!!!

Água com açúcar
A Câmara de Pinda investiu 

uma sessão inteira esta semana 
para aprovar o projeto ‘carbono’ 
de Rafael Goffi que proíbe canudos 
plásticos nos bares, restaurantes e 
até motéis – o que levou o autor a 
receber o apelido na assistência da 
Casa de ‘Rafael Canudo’. A salvação 
da lavoura, ou seja, o que fez jus 
ao ‘trabalhão’ que os vereadores 
tiveram foi a aprovação do veto do 
prefeito Isael Domingues a uma 
emenda que suplementaria a carga 
dos professores que atuam no Pro-
grama Melhor Desempenho, por ser 
inconstitucional. Ah! Destacaram 
também a participação dos alunos da 
escola estadual Professora Alexan-
drina Gomes de Araújo Rodrigues, 
com direito à Tribuna Livre para 
explanar o Projeto “Alexandrina vai 
à Câmara”.

Improbidade na OAB
E por falar em Pinda, a Ordem 

dos Advogados – made-in-Aziz 
Boulos, proporcionou uma pales-
tra ministrada por Alexandre Luis 
Mendonça Rollo para elucidar aos 
formadores de opinião um conceito 
mais apurado sobre improbidades 
administrativas nas mais diferentes 
áreas. Questões sobre distinção entre 
ilegalidade e improbidade, espécies 
de improbidade, lesão ao patrimô-
nio público, enriquecimento ilícito, 
indisponibilidade de bens foram os 
temas abordados, que segundo a 
especulação política, vai ‘inferni-
zar’ ainda mais os futuros gestores 
municipais. A programação ocorreu 
na semana passada no auditório do 
Intercity Pátio Pinda.

As águas vão rolar
Aparentemente a prefeita Erica 

Soler (PR) está próxima de solucio-
nar um problema que há décadas 
afeta o cotidiano e ameaça a saúde 
das famílias de Potim: a falta de 
um tratamento adequado de água 
e esgoto. Esta semana a Prefeitura 
publicou o chamamento público, se 
valendo uma lei deixada pelo ex-pre-
feito Benito Thomaz, que elimina a 
necessidade de aval da Câmara para 
a abertura do processo de concessão. 
A medida atende pressão da Justiça, 
que ameaça o município de multas 
diárias de R$ 10 mil,  caso não seja 
implantado o sistema de tratamento 
da água e esgoto.

Perguntar não ofende
O anúncio precoce de uma supos-

ta candidatura do professor Everton 
Chinaque a prefeito de Pinda é 
pressão de algum grupo ligado ou 
interessado no transporte urbano 
da cidade, ou um recado ‘direto’ 
ao padrinho político que já ocupou 
gabinete na Câmara Municipal?

Leitura geral
Silveiras - o prefeito Guilherme 

Carvalho cumpre cronograma de 
muitas obras na cidade - jamais 
visto pelos moradores - quase 
que 100% com recursos próprios, 
porém, atento a uma série de con-
vênios celebrados com o Estado 
que trarão fôlego financeiro para 
o segundo semestre;

Cachoeira - a cidade segue com 
seus setores produtivos - comércio, 
indústria e pecuária - por conta pró-
pria, sem poder contar com o poder 
público municipal, de onde surgem 
apenas indícios de instabilidade e 
ingovernabilidade por conta das 
atitudes do prefeito Edson Mota;

Cruzeiro - o prefeito Thales 
Gabriel, agora com certidões po-
sitivas de crédito da cidade. ganha 
campo livre nos governos estadual 
e federal para captação de recursos, 
preparando a cidade para choque 
de investimentos a curto e médio 
prazos;

Canas - investimento da ini-
ciativa privada quebrou o clima 
de dormência da cidade, com a 
instalação de uma empresa numa 
área de mais de cem mil metros, 
para produção de energia limpa. 
Se não fosse a prefeitura ter sido 
provocada para os registros de pra-
xe, o prefeito Lucemir do Amaral 
talvez nem tomaria conhecimento 
dos 'novos vizinhos';

Piquete - na base do 'daqui não 
saio, daqui ninguém me tira', a 
prefeita Teca Gouvêa avança para 
concluir seu mandato em alta, ob-
servando a eleição que se aproxima 
de longe, para não se contaminar;

Lorena - 'com aval' da Câmara 
em alguns projetos, o prefeito 
Fabio Marcondes projeta o segun-
do semestre com novas obras de 
infraestrutura contra alagamentos, 
pavimentações em várias ruas e 
avenidas com acesso ao Centro, e 
a repaginação de vários pontos da 
cidade, como o término do entorno 
da praça Rosendo Pereira Leite e, 
entre outros, provavelmente a tão 
esperada Peixoto de Castro;

Guaratinguetá - Marcus So-
liva mais uma vez quebra a im-
portância de seu governo e seu 
ritmo de gestão para gravar live 
em resposta aos fakes, que desde 
o princípio atazanam sua vida nas 
redes sociais;

Potim - Erica Soler recebe o 
'aplauso da torcida' com o chama-
mento público para concessão dos 
serviços de água e esgoto da cida-
de, sob os protestos dos opostos 
que perceberam o 'trunfo' de sua 
reeleição, abrindo para solução de 
um problema que muitos tentaram 
mas não enfrentaram;

Aparecida - Ernaldo César mo-
vimenta o 'PIB' dos advogados para 
reverter o bloqueio de seus bens - 
por conta da contratação direta de 
OS para gestão da saúde - e vê a 
possibilidade da reeleição escapar 
de suas mãos, após a Câmara re-
jeitar suas contas em consonância 
com o Tribunal de Contas;

Pinda - Isael Domingues apro-
veita o bom momento de sua 
administração - bem avaliada pela 
população nos últimos dias -  para 
abrir espaço para formação de dois 
grupos de postulantes à futura Câ-
mara, enquanto acerta os detalhes 
do novo plano diretor, onde espera 
ordenar o desenvolvimento da ci-
dade em função de sua reeleição;

Ubatuba – Enquanto a oposi-
ção tenta equacionar se dois ou três 
nomes seriam mais interessantes 
para enfrentar Délcio Sato em sua 
reeleição, do que fechar o bloco 
para polarização; ele, o prefeito, 
espalha sua governabilidade pela 
cidade toda através de obras e 
atendimentos à população, abrindo 
o processo seletivo para buscar um 
vice que some votos e prestigio.

Peneira tucana
Com a meta do governador João 

Doria em trazer o maior número 
possível de prefeitos disputando a 
próxima eleição pelo PSDB, a per-
gunta que se ouve nas rodas políticas 
de Ubatuba é se Délcio Sato deixa 
PSD, partido do vice-governador 
Rodrigo Garcia, para buscar sua 
reeleição com as cores tucanas ou 
segue o discurso que em ‘time que 
está ganhando não se altera’?

Peneira tucana II
Circula entre os bem informados 

de Pinda que os ‘tucanos da capital’ 
andam assediando o prefeito Isael 
Domingues para disputar sua ree-
leição pelo PSDB. A proposta, que 
inclui ‘portas abertas’ no Palácio do 
Governo, agrega também a indica-
ção de um vice do próprio partido 
para formarem uma chapa ‘puro 
sangue’. Com a palavra, Roderley 
Miotto...

A hora
O prefeiturável Argus Ranieri 

(MDB) foi recebido pelo deputado 
Campos Machado esta semana, em 
São Paulo. Na pauta, a nova con-
figuração do PTB em Guará, para 

uma ampla aliança na eleição do ano 
que vem. Campos ‘lembrou’ que o 
PTB foi usado pelo vice-prefeito 
Regis Yasumura como plataforma 
para se eleger junto com o prefeito 
Marcus Soliva, e por esta razão, 
quer o partido novamente engajado 
numa candidatura majoritária, de 
preferência da oposição.

“Medalha de ouro” 
As crianças e adolescentes de 

Ubatuba ganharam um motivo para 
comemoração na última segunda-
-feira. O prefeito Délcio Sato (PSD) 
autorizou a abertura de mil vagas 
para aulas de novas modalidades 
esportivas, sendo três olímpicas. 
De forma gratuita, os jovens, de 
9 a 14 anos, poderão participar de 
treinamentos de canoagem de ve-
locidade, futevôlei, vôlei de praia e 
caratê. Outras três mil crianças já são 
atendidas pelo programa municipal 
que oferece aulas de diversas outras 
modalidades esportivas nos espaços 
públicos. Além de melhorar a qua-
lidade de vida e afastar as crianças 
da criminalidade, a iniciativa busca 
revelar novos talentos olímpicos. 

 “Um estranho no ninho?”  
O notável trabalho de recons-

trução administrativa realizado por 
Thales Gabriel à frente da Prefeitura 
de Cruzeiro tem rendido holofotes, 
até mesmo pressão da “esfera supe-
rior”. Corre entre os bem informados 
a notícia de que o governador João 
Doria (PSDB) cobrou que Thales 
abandone o SD, tornando-se mais 
um “tucano no ninho”. Caso não 
aceite a proposta do governador, o 
segundo assédio seria para “soli-
darizar” e aceitar um tucano como 
vice-prefeito na próxima corrida 
eleitoral. Com a palavra o atual vice 
Doutor Davi (PV), que não esconde 
o desejo de carreira solo... 

Ação pede nova 
eleição de sindicato 
em Guaratinguetá
Justiça avalia possível suspensão após 
pedido de chapa Dois; José Ayres é reeleito 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Derrotada nas eleições que 
definiram a reeleição de José 
Eduardo Ayres como presidente do 
Sisemug (Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá), a 
Chapa Dois entrou com uma ação 
na Justiça para cancelar o pleito 
realizado em maio. Marcada por 
uma denúncia de agressão e de-
sistência da chapa de oposição, 
a votação, que duraria dois dias, 
durou um dia e meio.

O Sisemug recebeu a notificação 
da Justiça do Trabalho na última 
terça-feira, referente a uma audi-
ência já agendada para dar início 
ao processo, que pode terminar 
com a suspensão da eleição reali-
zada em maio. As primeiras oitivas 
acontecerão no próximo dia 25. 
O pedido, de acordo com as infor-
mações, foi feito ainda em maio. O 
departamento jurídico do sindicato 
está analisando a denúncia.

Caso o pedido pelo cancelamento 
seja acatado, será realizado um 
novo processo eleitoral para defi-
nir qual chapa ficará à frente do 
sindicato por quatro anos. Mesmo 
com a possibilidade, Ayres se mos-
trou tranquilo e afirmou que não 
vê motivos para suspensão da elei-
ção. De acordo com o presidente 
do Sisemug, os apontamentos não 
têm fundamentos.

“Dia 25 nós vamos para a au-

diência ver quais são os pedidos 
que foram feitos”, afirmou. “Eu 
acredito que não vá acontecer 
(suspensão), até porque a gente 
leu por cima e, no meu entendi-
mento, não procede. Acho difícil 
ter novas eleições, mas se tiver 
que ter, vamos fazer novamente, 
sem problema nenhum", concluiu.

O candidato a presidência do 
Sisemug pela Chapa 2, Luis Gus-
tavo di Giovanni, foi procurado 
pela reportagem do Jornal Atos 
para comentar o pedido feito à 
Justiça, mas não respondeu até o 
fechamento dessa edição. À época, 
Giovanni revelou que a agressão 
relatada foi contra um ajudante 
de sua chapa, que precisou ser 
conduzido ao Pronto Socorro.

Histórico – Na manhã de sex-
ta-feira, segundo dia de eleição, 
membros da Chapa 2 relataram 
terem sido agredidos por segu-
ranças da Federação dos Servido-
res Municipais do Estado de São 
Paulo. Segundo informações, foi 
solicitada alteração do itinerário 
previsto para o deslocamento das 
urnas para votação por membros 
dessa chapa, que retornava da 
região do Santa Luzia e Pingo de 
Ouro. 

A Federação, à época,  lamentou 
o episódio e a desistência da Chapa 
2. A votação foi suspensa depois 
que representantes das duas 
chapas foram à delegacia fazer o 
boletim de ocorrências

Presidente do Sindicato dos Servidores de Guaratinguetá, José Eduardo Ayres
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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 

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 

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

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
VENDO Classic LS 11 
completo – 4 pneus 
novos/óleo/filtro. 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

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:
TALISSON LUIZ DERENGOWSKI, de nacionalidade brasileira, profissão preparador
de máquinas, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de fevereiro de 1996, residente e domiciliado à Rua Queluz, nº 110, Terra
dos Ipês II, Moreira César, Pindamonhangaba-SP, filho de PAULINHO LUIZ
DERENGOWSKI e ANA LUCIA ALVES MOREIRA DERENGOWSKI.
LARISSA MARIELLE RAMOS EMILIO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de comércio, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 06 de julho de 1997, residente e domiciliada à Rua Maria Benedita Cabral
San Martin, nº 110, Residencial Andrade, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ DO
ESPIRITO SANTO EMILIO e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RAMOS.
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,  08 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRE AUGUSTO DE ARRUDA BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de processos, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em São
José dos Campos-SP, no dia 31 de agosto de 1991, residente e domiciliado na Rua
Diogenes de Azevedo Costa nº 360, C.D.H.U, Araretama, nesta cidade, filho de
CARLOS ALBERTO BORGES e VALQUIRIA APARECIDA DE ARRUDA BORGES.
DAIANE SILVA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 21 de julho de 1987, residente e domiciliada na Rua Diogenes de Azevedo
Costa nº 360, C.D.H.U, Araretama, nesta cidade, filha de ARAIZ SILVA DO
NASCIMENTO e MARIA APARECIDA VITORINO DO NASCIMENTO. 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,  08 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WASHINGTON DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão construtor civil,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de setembro de 1986, residente e domiciliado à Estrada Municipal Jesus Antonio
de Miranda, nº 601, Cruz Pequena, Pindamonhangaba-SP, filho de DARCI DE OLIVEIRA
e MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA.
STÉFANY MICHELLE CLARO NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão
advogada, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de fevereiro de 1992, residente e domiciliada à Estrada Municipal Jesus
Antonio de Miranda, nº 601, Cruz Pequena, Pindamonhangaba-SP, filha de NILSON
NUNES e ROSANA APARECIDA CLARO NUNES. 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,  08 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JAIR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão serralheiro aposentado,
estado civil viúvo, de 68 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 14
de setembro de 1950, residente e domiciliado Rua Olavo Bilac nº 65, Vila Prado, em
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO e TEREZINHA
DOS SANTOS DE OLIVEIRA.
FATIMA DA SILVA BRITO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 63 anos de idade, nascida em Vassouras-RJ, no dia 14 de maio de
1956, residente e domiciliada Rua Olavo Bilac nº 65, Vila Prado, em Pindamonhangaba
SP, filha de GERALDO DE SOUZA BRITO e MANOELINA ANTONIO DA SILVA
BRITO. 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,  11 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS ALEXSANDRO SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 05 de dezembro de 1991, residente e domiciliado à Rua Suiça, nº 405, Bl
4, Santana, Pindamonhangaba-SP, filho de BERNADETE MARIA SOARES.
LARISSA BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de julho de 1999, residente e domiciliada à Rua Suiça, nº 405, Bl 4, Santana,
Pindamonhangaba-SP, filha de GERALDO FRANCISCO DA SILVA e MARIA ROSANGELA
BATISTA 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,  11 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado
civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de
abril de 1983, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, condomínio Mogno,
bloco 7b, aptº. 303, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL
MARCELINO GONÇALVES e VERA LÚCIA CORRÊA GONÇALVES.
PAMELA DE MOURA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 11 de abril de
1989, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, condomínio Mogno, bloco
7b, aptº. 303, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de ARISTEU DE SOUZA e
MARCIA DE MOURA MARQUES. 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,  12 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS VINÍCIUS BUANI DE OLIVEIRA FELIPE, de nacionalidade brasileira,
profissão autônomo, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de julho de 1995, residente e domiciliado Rua da
Estação nº 50, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de VALDINEY ELIAS DE
OLIVEIRA FELIPE e CRISTINA BUANI.
MARCOS EUGÊNIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Governador Valadares-MG, no
dia 30 de janeiro de 1997, residente e domiciliado Rua da Estação nº 50, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filho de MARCIO GRAY DE SOUZA DELFINO e LUCINETE
EUGÊNIA DE SOUZA. 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,  14 de junho de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALAN DIRCEU BUENO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico eletrotécnica,
estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
31 de outubro de 1975, residente e domiciliado à Rua Nicolau Martins Granato, nº 196,
Crispim, Pindamonhangaba-SP, filho de DIRCEU DA GLORIA BUENO e MARIA
APARECIDA CORTEZ BUENO.
ANA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA ROMÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 01 de junho de 1981, residente e domiciliada à Rua Nicolau Martins Granato, nº
196, Crispim, Pindamonhangaba-SP, filha de ANIBAL ROMÃO e SUZANA RODRIGUES
VIEIRA ROMÃO. 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,  14 de junho de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 28/2019 PROC. Nº 58/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de mobiliário para nova unidade 
de creche a ser instalada no Bairro São Roque, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: TOTAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA EPP CNPJ: 30.934.220/0001-53
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 10, 11
VALOR TOTAL: R$ 5.226,00 (cinco mil duzentos vinte 
e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019
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Governador de São Paulo quer recuperar 
120 delegacias na capital e Vale do Paraíba
Com orçamento de R$ 480 milhões obras devem começar em julho; Doria reforça efetivo com concurso

Da Redação
Região

O governador de São Paulo 
João Doria (PSDB) anunciou 
no último dia 7 a reforma 
de 120 delegacias na capital 
e RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba). 
O governo aposta ainda em 
parceria com a iniciativa pri-
vada para a recuperação dos 
prédios.

Ao todo serão investidos 
cerca de R$ 480 milhões nas 
obras, além de R$ 57,5 mi-
lhões na aquisição de quase 
8,3 mil coletes, 150 viaturas, 
dois mil computadores, móveis 
e outros materiais para a Polí-
cia Civil, e de R$ 16,8 milhões 
oriundos da Sima (secretaria 
de Infraestrutura e Meio Am-
biente) para compra dos novos 
veículos para o policiamento 

ambiental especializado.
As reformas atenderão 94 

delegacias na Capital, in-
cluindo especializadas, 25 na 
região metropolitana e uma 
no interior do Estado. Todas 
foram selecionadas com base 
em critérios técnicos e opera-
cionais.

O plano contempla reparo 
das estruturas físicas das 
unidades policiais, com foco 
na reforma dos telhados, parte 
elétrica, hidráulica e pintura. 
As obras ficarão a cargo do 
setor privado e a execução dos 
trabalhos será supervisionada 
pela Administração da Polícia 
Civil. A estimativa é que as 
obras tenham início em julho, 
e sejam concluídas no primei-
ro semestre de 2020. 

Reforço policial – Além 
de investir na aquisição de 
equipamentos e reforma de A Delegacia de Pinda; região espera por investimento do Estado na estrutura, gargalo no trabalho diário

instalações, o Governo do Es-
tado também está reforçando 
o efetivo da Polícia Civil. Estão 
em andamento concursos pú-
blicos para o preenchimento 
de 2.750 vagas.

Serão contratados 250 de-
legados, seiscentos investiga-
dores, oitocentos escrivães, 
quatrocentos agentes policiais, 
duzentos papiloscopistas, 
duzentos auxiliares de papi-
loscopistas e trezentos agentes 
de telecomunicações. 

O delegado seccional, Már-
cio Marques Ramalho, pedia 
há pelo menos dois anos novas 
contratações para suprir o dé-
ficit no quadro da Polícia Civil 
na região. Atualmente, delega-
dos que trabalham na cidade 
estão assumindo delegacias 
de outros municípios devido 
à defasagem no número de 
agentes. 

Fotos: Arquivo Atos

Descarte de lixo na rede de esgoto 
prejudica o sistema de tratamento 

Da Redação
Guaratinguetá

A coleta e tratamento do 
esgoto fazem parte do se-
tor de saneamento básico, 
e são fundamentais para a 
população, já que interfe-
rem diretamente na saúde 
e bem-estar da sociedade, 
assim como para o meio am-
biente. Todo cidadão espera 
que as empresas prestadoras 
desses serviços façam um 
trabalho de excelente qua-
lidade, e que haja o mínimo 
de transtorno possível e sem 
causar grandes impactos na 
natureza. Assim, em virtude 
do mês do Meio Ambiente, a 
Guaratinguetá Saneamento, 
empresa responsável pelo 
esgotamento sanitário na 
cidade, alerta a população 
sobre os prejuízos do descar-
te irregular de resíduos nas 
redes de esgoto.

A empresa do Grupo Iguá 
constatou que, em geral, 
os casos de obstrução da 
rede de esgoto são causa-
dos pelo acúmulo de lixo 

nas tubulações. De acordo 
com o Instituto Trata Bra-
sil, mais de 3,5 milhões de 
pessoas fazem o descarte 
indevido de rejeitos em lo-
cais inapropriados. “Fraldas 
descartáveis, absorventes, 
papel higiênico, embalagens 
plásticas entre outros resídu-

os sólidos são encontrados 
nas estações, dificultando 
todo o processo. Outro grave 
problema é a quantidade de 
areia que é levada com a água 
da chuva para rede de esgo-
to, pois além de provocar o 
entupimento das tubulações, 
deixam de reabastecer os 

cursos d’água”, explicou o co-
ordenador da Guaratinguetá 
Saneamento, Felipe Parente. 

Para que o tratamento de 
esgoto não seja comprometi-
do, a equipe da Guaratingue-
tá Saneamento realiza, em 
média, cerca de 200 desobs-
truções de rede. Além disso, 
também são feitas limpezas 
preventivas das tubulações, a 
fim de amenizar os riscos de 

Guaratinguetá Saneamento enfatiza o papel da população 
na melhoria dos serviços de coleta e tratamento de rejeitos

entupimentos, o que reduz em 
pelo menos 50% o número de 
ordens de serviços de desobs-
trução de rede, ocasionando 
25% de economia nos custos 
operacionais. É de suma im-

portância que a população 
opte pelo descarte adequado 
de cada material, dessa forma 
evita-se transtornos à rede 
coletora de esgoto e auxilia 
na preservação da natureza.


