
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2019 N.º 3.426R$ 1,50ANO 26

Operação busca provas de fraudes 
em contratos de Ernaldo Marcondes
Prefeito afastado responde por kits escolares de 2015; ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão

A Prefeitura de Aparecida e 
a casa do prefeito afastado Er-
naldo César Marcondes (MDB) 
foram alvos, na manhã desta 
terça-feira, de uma operação da 
Polícia Civil, por meio do Seccold 
(Setor Especializado no Combate 
a Corrupção, Organização Cri-
minosa e Lavagem de Dinheiro) 
da Seccional de Guaratinguetá 
e o Ministério Público, que 
investiga fraude na compra de 
kits escolares. A investigação foi 
iniciada há cerca de seis meses 
com base em dados obtidos 
durante fiscalização do Tribunal 
de Contas do Estado. A operação 
“Aluno Fantasma” foi deflagrada 
no início da manhã e é chefiada 
pela delegacia especializada 
em crimes de corrupção, crime 
organizado e lavagem de dinhei-
ro. O nome é uma referência à 
quantidade de kits comprados 
que extrapolam o número de 
estudantes da rede pública.
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Polícia Civil fechou o cerco em frente à Prefeitura, na manhã desta terça-feira, durante operação que investiga fraudes em Aparecida Ernaldo, alvo da "Aluno Fantasma"

Movimento da feira livre de Aparecida; ambulantes e Prefeitura divergem sobre situação de barracas durante processo de regularização

Problemas estruturais se tornaram cenário comum na cadeia de Lorena; Polícia cobra atenção do Estado
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Lorena espera por Estado 
para salvar cadeia pública

A situação da cadeia pública 
de Lorena virou tarefa priori-
tária para um grupo formado 
por membros da Prefeitura, 
Promotoria, Polícia Civil e ou-
tros órgãos ligados à segurança 
pública e judicial. O risco emi-
nente de fechamento do prédio 
foi pauta de reunião na última 
sexta-feira, em São Paulo. Como 
resultado, a promessa de in-
vestimento para recuperação 
do espaço e a sequência dos 

trabalhos. O pedido para o 
fechamento veio do Ministério 
Público, que apontou a necessi-
dade de interdição e reforma. 
De acordo com o órgão, o local 
tem problemas estruturais. 
Desde 2016 o MP acompanha 
a situação da cadeia, que segue 
deteriorando com problemas 
como rachaduras e infiltração 
nas paredes e falhas na rede 
de esgoto.
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A Associação do Co-
mércio Ambulante 
de Aparecida e a se-
cretaria municipal de 
Indústria, Comércio 
e Serviços estão di-
vergindo sobre infor-
mações referentes à 
regularização da feira 
livre do município. 
Uma decisão judicial 
determinou que o cen-
tro comercial passe 
por um processo de 
regularização, sob 
pena de aplicação de 
multa à Prefeitura de 
mais de R$20 milhões. 
Segundo a Associação, 
pouca coisa foi feita 
após as denúncias.
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Atrito na Feira
de Aparecida

CadÚnico é 
inaugurado 
após reforma 
em Pinda

Os moradores de Pindamo-
nhangaba passaram a contar 
com uma sede reformada do 
CadÚnico (Cadastro Único 
para programas sociais). De 
acordo com a secretaria de 
Assistência Social, o amplo 
espaço permitirá com que as 
pessoas sejam atendidas com 
mais qualidade.

Pág. 3

Entidades de 
Pinda tem maior 
assistência a 
jovens carentes 

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou o projeto do pre-
feito Isael Domingues (PL) que 
autoriza a ampliação do prazo 
de transferência de recursos 
para que sete entidades sociais 
concluam em 2020 o desen-
volvimento de projetos assis-
tenciais de apoio a crianças e 
adolescentes carentes, iniciados 
neste ano. Além dos repasses, 
as instituições contarão com 
um reforço de quase R$ 160 
mil para darem continuidade 
às suas ações. “Estas entidades 
necessitam destes recursos 
para concluírem seus relevan-
tes projetos iniciados em 2019, 
que têm contribuído considera-
velmente para melhorarem as 
rotinas de dezenas de crianças 
e adolescentes que vivem em 
regiões de alta vulnerabilidade 
social".
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Celão

Fabio Longuinho

Bastidores da Política

Isael Domingues

De bem com o social
Observaram pelas esquinas de 

Pinda que enquanto a oposição 
debruça em números e pesquisas 
para tentar achar um nome que 
possa fazer frente ao prefeito Isael 
Domingues (PL) 
na próxima elei-
ção, o Executivo 
foca em garantir 
a manutenção de 
projetos sociais 
essenciais que 
atendem a popu-
lação, principal-
mente a de baixa 
renda. Dias atrás Isael homologou 
o chamamento público que desti-
nará mais de R$ 4,5 milhões para 
que 18 entidades filantrópicas no 
ano que vem. Além de crianças e 
adolescentes, as instituições conta-
rão com recursos necessários para 
continuarem atendendo muitos 
idosos e portadores de necessidades 
especiais.

Final da novela
Entre as dificuldades, críticas e 

a ditadura do Ministério Público, 
o prefeito Fábio Marcondes está 
fechando o ano com resultados aci-
ma da média, dado as dificuldades 
impostas pelo Legislativo, segundo 
informações da secretaria de Gover-
no. No apagar das luzes do recesso 
federal, a cidade conquistou cerca 
de R$ 390 mil para a conclusão da 
obra de pavimentação do Jardim Pri-
mavera. A notícia foi comemorada 
pelas famílias do bairro, que desde 
2018 acompanham o empenho do 
prefeito em busca de recursos para 
a melhorias, que totalizam mais de 
R$ 2 milhões em investimentos no 
local. Lembrando que antes da ‘era 
Marcondes’, os moradores eram 
obrigados a conviver com poeira e 
lamaçais. 

Reinventando a roda, digo...
...a 'rota 55' - Faltando 42 se-

manas para as eleições, o prefeitu-
rável Junior Filippo está utilizando 
todas as ferramentas imaginárias e 
disponíveis para atrair apoiadores 

em sua batalha 
contra Marcus 
Soliva, candida-
to à reeleição, e 
Argus Ranieri, 
que vem na cola 
evitando sofrer 
sua terceira der-
rota consecuti-
va. Comenta-se 

pelos cafezinhos de Guará que o 
Coronelzinho trabalha a construção 
de seu palanque eleitoral - batizado 
de 'Rota 55' - com dois grupos dis-
tintos: os externos compostos pelos 
candidatos à Câmara e apoiadores, 
e um segundo, com infiltrados na 
atual administração, encarregados 
de fornecerem informações estraté-
gicas que, segundo a 'boca pequena', 
quando não tem, eles inventam.

Prefeito Noel
Tem gente apostando, em Ca-

choeira Paulista, que a maior parte 
dos vereadores vai transformar a 
nova denúncia contra o prefeito 
Edson Nota, na Câmara, em mais 
uma oportunidade de levantar uma 
gratificação neste Natal. O prefeito 
está sendo acusado de não seguir os 
prazos regimentais no encaminha-
mento do orçamento do município 
para 2020 à Câmara, e com isso, 
tentar sancioná-lo por decurso de 
prazo. Há suspeitas que haja um 
esquema arquitetado para que o 
orçamento não receba a chancela do 
Legislativo.

Recado à praça!!!
A julgar pelo últimos ruídos 'en-

tre Legislativo e Executivo', o mer-
cado político de Pinda acredita que o 

Mobília nova

Presidindo a mesa, Dr. Marcos Sá anuncia resumo das presenças 
e votação, observado por Sylvio Ballerini e membros da mesa

No último do-
mingo, o PSDB de 
Lorena conheceu 
seus novos filiados 
com vistas às próxi-
mas eleições. Rodea-
do de 'antigos' com-
panheiros, Sylvio 
Ballerini sorriu para 
as fotos e conferiu a 
lista de presença para 
conhecer os auto-
res dos quatro votos 
contrários que recebeu durante uma 
partida, aparentemente sem adversá-
rios. O tucano tradicional, professor 
Leonel, além de ter sido voto contrá-

atual vice, Ricardo Piorino, fez falta 
na Câmara durante esta Legislatura. 
Muitos acreditam que sua ficha caiu, 

pelo tom que 
tem usado nas 
inaugurações de 
do prefeito Isael 
Domingues. Ao 
que tudo indi-
ca, Piorino revê 
redimensionar 
sua candidatura 
na próxima elei-

ção, para tentar fazer parte do novo 
quadro de vereadores num provável 
segundo mandato de Isael.

Lei $eca
Em cumprimento a uma con-

vocação da Câmara de Lorena, o 
representante da ABC Transportes 
- que opera o transporte público e 
escolar no município - compareceu 

na sessão desta 
segunda-feira, 
a mais longa 
do ano - com 
início às 18h30 
e término as 3 
horas da madru-
gada da terça. 
A convocação 
atendeu ofício 

proposto pelo vereador Fabio Lon-
guinho, com a finalidade de obter 
informações sobre os contratos, fa-
turamento e pormenores da empresa. 
Alíás, nada que não tivesse exposto e 
disponível no portal da transparência 
da própria Prefeitura. Mas como os 
assuntos correram aleatórios, algu-
nas perguntas ficaram sem respostas, 
principalmente para a plateia: "Papai 
Noel atrasou ou ainda vai passar?"

Inquisição
Os vereadores de Lorena (pelo 

menos por mais 387 dias) receberam 
também na sessão desta segunda-fei-
ra, a secretária de Esportes e Lazer, 
Vera Silva, com a finalidade de 'ob-
terem respostas' sobre as atividades 
e valores relacionadas ao FADENP e 
as condições dos espaços esportivos 
na cidade. Se a ideia era fazer da 
'inquisição' um caminho para atingir 
alguém, os parlamentares 'atiraram 
no próprio pé', porque a moça deu 
um show de informações e prestação 
de contas, e mostrou o quanto o atual 
plenário, ou melhor, os inquisidores 
da oposição estão despreparados.

Pato engasgado
Ainda sobre a participação da 

secretária e Esporte na sessão de 
Câmara de Lorena, quem teve a 
paciência de acompanhar as quatro 
horas de 'inquisição', percebeu que 
o 'juridiquês' do Senador não surtiu 
efeito contrário. Nem menos a ladi-
nha do aloprado que mais parecia 
um 'pato engasgado' rebatendo suas 
explicações, abalou seu desempenho. 
Outros que desafiaram o verbo na tri-
buna, como aquele ladrão disfarçado 
de bom filho, nada acrescentaram 
a não ser comprovar ao público 
presente que a secretária Vera Silva 
está na função errada. Embora sua 
capacidade conprovada no esporte, 
ela deveria estar como vereadora 

defendendo a classe dos esportistas, 
ao invés de quem foi eleito para a 
finalidade e, além de 'peso morto' se 
esconde 'debaixo da mesa'.

Resposta rápida
O prefeito Fabio Marcondes e o 

secretário municipal de Segurança, 
Carlos Lescura estiveram em São 
Paulo, na última sexta-feira, para 
acertar com o Estado a reforma 
ou reconstrução da Delegacia da 
Vila Geny, que está sob o risco 
iminente de interdição judicial 
devido à precariedade do prédio. 
O encontro contou com a presença 
dos representantes do Judiciário de 
Lorena, Dr. Daniel Otero Pereira 
Júnior - juiz corregedor da comar-
ca, e Dra. Larissa Buentes Frasão 
- promotora de Justiça, e recebeu o 
apoio do desembargador Dr. Luiz 
Antonio Cardoso. Fábio Marcondes 
apresentou ao secretário estadual de 
Segurança, João Camilo Pires de 
Campos, o projeto estrutural para 
reconstrução do prédio, elaborado 
pela sua administração, com intuito 
de acelerar o processo e a liberação 
dos recursos para as obras. De acor-
do com secretário João Camilo, não 
existe dotação orçamentária para 
este ano, mas fica o compromisso 
dos recursos necessários em 2020. 
Com a palavra, o governador João 
Doria...

Ame-o ou deixe-o
Corre na boca pequena de Gua-

rá que o vereador Celão está com 
a 'tampa cheia' com a política de 
Marcus Soliva, ou melhor, de seu 

per i fér ico de 
agregados que 
desconversam 
o que o prefei-
to fala e valori-
zam sempre o 
que não contri-
bui para o for-
talecimento do 
grupo, que tem 

uma reeleição pela frente. Outra 
dificuldade, segundo as 'conversas 
de pé de orelha', são as constantes 
provocações do ainda vice Regis 
Yasumura, que já se comprometeu 
em desocupar o cargo para concorrer 
à vaga na Câmara, mas insiste em 
atravessar a ordem das coisas com 
reuniões do chamado 'seu grupo', 
para discutirem inclusive, candida-
tura majoritária...

O império contra-ataca
Ninguém imaginou a velocidade 

do prefeito Edson Mota em contra-
-atacar o vereador Thales Satim com 
a 'mesma moeda'. Thales propôs 

uma processante 
contra o prefeito 
por manipular 
os trâmites da 
lei orçamentá-
ria de 2020, e 
Mota, com apoio 
de um 'chegado', 
contra-atacou o 
vereador com 

pedido de processante na Câmara 
de Cachoeira para a cassação de seu 
mandato.

rio à convenção por infringir item 
do estatuto do partido, protocolizou 
recurso contrário na Justiça Eleitoral 
e ao Ministério Público.

Junior Filippo

Ricardo Piorino

Thales Satim

Com investimento 
de R$ 345 mil, 
Potim entrega ESF
Unidade amplia assitência a moradores do João 
Nogueira, Jardim Alvorada e Chácara Tropical

Plínio Figueira,
um amigo, um irmão!

Perdemos a conta de quantas 
pessoas passam pelas nossas 
vidas, muitos por um instante, 
fases e períodos. Mas alguns, 
de modo especial, conseguem 
marcar-nos de tal forma que 
mesmo à distância nos dão a 
impressão de que estão sem-
pre por perto e, a qualquer 
momento, estrarão em cena. Às 
vezes pensamos neles em cada 
frase que formulamos, em cada 
história que contamos, quando 
não, sua presença está gravada 
em nossas memórias e vivemos 
como se o amanhã e a separa-
ção nesta vida nunca chegasse. 
É ai que entra a imagem de um 
amigo chamado Plinio Figueira, 
apaixonado pela família, visio-
nário, sonhador, aficionado 
por política e tremendamente 
crédulo ao ponto de seguir ca-
minhos pelo simples direciona-
mento do coração e pelo prazer 
de servir. Não há adjetivo que 
descreva nosso Plinio Figueira, 
que sempre esteve pronto e 
acessível a quem precisasse. 

Este dia 10 de dezembro vai 
ficar marcado para muitos, 
como o dia em que um amigo 
nos disse: “até breve...”

Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim inaugura 
no próximo dia 20 a ESF (Estratégia 
de Saúde da Família) equipe B, que 
atenderá as famílias dos bairros 
Jardim Alvorada, Chácara Tropical e 
João Nogueira.

O Município utilizou um prédio já 
existente, que possuía apenas as lajes 
e que havia sido alvo de vandalismo. 
“O pessoal já tinha colocado fogo lá 
dentro, deteriorado bastante coisa e 
tinha alguns serviços que já foram 
executados, só que de forma errada. 
Aí teve que ser arrumado”, contou o 
secretário de Planejamento e Meio 
Ambiente, Hiancem Teixeira.

Orçada em R$ 345 mil com recurso 
próprio, a obra teve início na gestão 
anterior, no dia 26 de março, e foi 
concluída agora em 2019, no governo 
de Erica Soler (PL). 

Segundo Teixeira, a licitação foi 

realizada na modalidade tomada de 
preço, e a proposta vencedora foi a 
da construtora EBM de São José dos 
Campos. “Foi mexido no telhado, 
furtado caixas d’água, então foram 
colocadas novas, manutenção na 
laje, colocação de piso e feito todo 
acabamento”, concluiu.

Para a chefe do Executivo, será 
mais um benefício para a população 
e servidores públicos. “Com muito 
empenho e boa gestão estamos 
entregando esse prédio, valorizan-
do assim o nosso munícipe, dando 
condição de trabalho ao nosso co-
laborador, honrando o nosso plano 
de governo e homenageando um 
homem sensacional que foi o Dr. 
Valladão”.

O espaço homenageará o médico 
José Benedito Ramos Valladão, que 
por mais de vinte anos serviu Potim  
e faleceu no início de 2019. 

A entrega do espaço, à rua Bahia, nº 
65, no Jardim Alvorada, está marcado 
para às 17h do próximo dia 20.
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Operação varre Prefeitura e casa de Ernaldo 
em busca de provas de fraude em contratos
Prefeito afastado responde por kits escolares de 2015; ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão

Marcelo Augusto dos Santos
Jéssica Dias
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
e a casa do prefeito afastado 
Ernaldo César Marcondes 
(MDB) foram alvos, na ma-
nhã desta terça-feira (10), de 
uma operação da Polícia Civil 
por meio do Seccold (Setor 
Especializado no Combate 
a Corrupção, Organização 
Criminosa e Lavagem de 
Dinheiro) da Seccional de 
Guaratinguetá e o Ministério 
Público, que investiga fraude 
na compra de kits escolares. 

Segundo a Polícia Civil, a 
investigação foi iniciada há 
cerca de seis meses, com base 
em dados obtidos durante 
fiscalização do Tribunal de 
Contas do Estado. A operação 
“Aluno Fantasma” foi defla-
grada no início da manhã e 
é chefiada pela delegacia 
especializada em crimes de 
corrupção, crime organizado e 
lavagem de dinheiro. O nome 
é uma referência à quanti-
dade de kits comprados que 
extrapolam o de estudantes 
da rede pública.

Em junho, uma investigação 
do Ministério Público que 
apontava fraude na compra 
de kits escolares resultou 
no afastamento de Ernaldo 
Marcondes. O político tentou 
retornar ao cargo, mas aca-
bou tendo o pedido negado 
e segue longe do Executivo à 
espera do julgamento, mar-
cado para o próximo dia 17.

Desta vez, ele recebeu um 
segundo pedido. “Já tinha um 
afastamento por força judicial 
que ajuizamos em junho, e 
agora esse na esfera crimi-
nal”, explicou a promotora de 
Aparecida, Paloma Sanguiné 
Guimarães, que destacou que 
a decisão não atinge a atual 
prefeita Dina Moraes (PDT), 
nem o prefeito afastado na 
época, Antônio Márcio de 
Siqueira (Ernaldo assumiu o 
cargo durante outro processo 
contra o titular, em 2015).

De acordo com a promotora, 
desde então, a Prefeitura de 
Aparecida começou a con-
tratar a mesma empresa, 
sucessivamente, para fornecer 
o mesmo tipo de kit escolar. 
A prática seguiu até 2018, ou 
seja, durante todo o período 
em que Ernaldo chefiou o 
Executivo. “O que estipula 
até o momento é que foram 
R$ 11 milhões pagos a essa 
empresa, intercorrência dessa 
contratações”. 

Em coletiva de imprensa, 
no início da tarde desta terça-

-feira, a Polícia Civil informou 
que há indícios de fraude 
em licitações realizadas pela 
Prefeitura de Aparecida. “Foi 
apreendido uma quantidade 
significativa de dinheiro na 
casa de alguns investigados. 
Com um deles, foram R$ 25 
mil, e em outra casa, R$ 7 mil 
em espécie, além aparelhos 
telefônicos e outros disposi-
tivos eletrônicos”, contou o 
delegado titular do Secold, 
Francisco Sannini, que não 
descartou prisões. “Por hora, 
a gente não deslumbrou essa 
necessidade (prisões), mas 
obviamente, tudo depende 
do desenvolvimento do nosso 
trabalho”.

As investigações terão se-
quência com o respaldo de 
uma força-tarefa composta 
por delegados, policiais civis, 
promotores de Justiça e agen-
tes do Tribunal de Contas do 
Estado.

A “Aluno Fantasma” cum-
priu 12 mandados de busca e 
apreensão, chegando ainda a 
Guaratinguetá e São José dos 
Campos (sedes da empresa e 
endereços residenciais dos 
proprietários).

Segundo Paloma Sanguiné, 
os valores foram apreendi-
dos em duas residências. “A 
informação será mantida em 
sigilo. Essa operação é um 
desdobramento, e o que vem 
sendo apurado é que desde 
2015 a Prefeitura vem con-
tratando sistematicamente 
essa mesma empresa para 
fornecer kits escolares, há 
indícios de direcionamento 
nas contratações e superfa-
turamento nos preços, e os 
kits vem sendo adquiridos a 
um número muito superior ao 
número de alunos”, explicou.

Em vídeo nas redes sociais, o vereador Xande denuncia condições de piscina utilizada por alunos da cidade

Fotos: Arquivo Atos

Vereadores votam pedido de cassação
de Ernaldo Marcondes nesta quinta-feira
Prefeito afastado passa por julgamento na Câmara, após relatório da CPI 
que apurou aquisição de kits escolares; sobrinho é substituído na votação

Durante coletiva de imprensa, o delegado Francisco Sannini e a promotora Paloma Sanguiné explicam operação em Aparecida que buscou documentos e provas de fraude de Ernaldo

Leandro Oliveira
Aparecida

A Câmara de Aparecida 
vota nesta quinta-feira o 
processo que pode terminar 
com a cassação do mandato 
do prefeito afastado, Ernaldo 
César Marcondes (MDB). A 
CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) investigou a 
aquisição de kits escolares 
de 2015, na época em que 
o acusado estava à frente do 
Executivo.

Hoje prefeito, Marcondes 
era vice de Márcio Siqueira 
(PSDB), que estava afastado 
da Prefeitura naquele ano. O 
relator do processo, o vere-
ador José Reis, o Dudu (PR), 
deu parecer favorável pelo 
pedido de cassação do pre-
feito afastado. O presidente 
da Comissão, Carlos Alexan-
dre Rangel, o Xande (PSD), 
acompanhou o voto de Dudu. 
O terceiro membro julgador 
da CPI é o vereador Adilson 
Boi na Brasa (MDB), mesmo 
partido de Marcondes, e foi 
contra o prosseguimento 
da CPI.

A votação será realizada 
sem a realização de oitivas 
do investigado e das tes-
temunhas. Em novembro, 
Xande confirmou que Mar-
condes não foi localizado 

para receber oficialmente a 
notificação para convocação 
das oitivas. As testemunhas 
foram encontradas, mas sem a 
presença do prefeito afastado, 
o presidente da CPI decidiu 
cancelar as oitivas e notificar 
a defesa do emedebista.

Para cassar o mandato de 
Ernaldo César Marcondes, a 
Câmara de Aparecida precisa 
de seis dos nove votos na pró-
xima quinta. Ao menos cinco 
vereadores acenam com a 
possibilidade de votar a favor 
da cassação, segundo informa-

ções de bastidores. A Comissão 
investigadora pediu a substi-
tuição de Marcelo Marcondes 
(PV), vereador e sobrinho de 
Ernaldo, sob a alegação de vín-
culo familiar do parlamentar 
com o investigado.

Marcelo foi procurado para 
responder sobre o afastamen-
to temporário e sobre qual 
suplente poderia tomar seu 
lugar na Casa para a votação, 
mas ele não respondeu até o 
fechamento desta edição.

O diretor-geral da Câmara, 
José Geraldo de Souza, confir-

mou que o primeiro suplente 
da coligação, Glauber Camilo 
Barbosa (PPS), substituirá 
Marcelo Marcondes na vo-
tação.

A CPI aguarda ainda a noti-
ficação da defesa de Ernaldo 
Marcondes. A votação foi 
confirmada para às 18h desta 
quinta-feira, na Câmara. Desde 
sua abertura até sua conclu-
são, a Comissão apurou a com-
pra dos materiais escolares e 
o processo respondido pelo 
prefeito afastado na Justiça, 
durante três meses.

Prédio do CadÚnico é inaugurado após reforma em Pindamonhangaba
Série de obras chega a serviço, que possui cerca de 17 mil pessoas inscritas; sete mil são beneficiários pelo Bolsa Família

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os moradores de Pinda-
monhangaba passaram a 
contar com uma sede refor-
mada do CadÚnico (Cadas-
tro Único) para programas 
sociais. De acordo com a 
secretaria de Assistência 
Social, o amplo espaço per-
mitirá com que as pessoas 
sejam atendidas com mais 
qualidade.

Anteriormente, o atendi-
mento do Cadastro Único 
era realizado junto ao pré-
dio da Assistência Social, 
como lembrou a beneficiária 
do programa Bolsa Famí-
lia e moradora do bairro 
Shangrilá, Gabriela Lemos. 
“Tem dois anos que sou 
cadastrada, e aqui é melhor 
porque é mais próximo do 
Centro. Aqui minhas dúvidas 
sobre o Bolsa Família foram 

esclarecidas, o atendimen-
to é melhor porque tem 
menos pessoas”, comentou 
contente.

Durante a inauguração, 
a secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda, 
destacou que a humanização 
do atendimento à população 
tem sido o foco de seus tra-
balhos. “Visamos sempre o 
melhor para a nossa popula-
ção, hoje temos um Cadastro 
Único, que além de ter uma 
equipe de referência, tem 
um espaço adequado para 
os beneficiários”.

O prefeito Isael Domin-
gues afirmou que a Assis-
tência Social da cidade tem 
trabalhado para realizar 
melhorias por meio das 
reformas de prédios, pos-
sibilitando acolhimento 
e recepção de qualidade 
à população de Pindamo-
nhangaba.

O Cadastro Único de Pin-

da possui cerca de 17 mil 
pessoas inscritas e sete mil 
beneficiários pelo Progra-
ma Bolsa Família e outros 
programas de transferência 

de renda.  Além da inaugu-
ração, foram entregues tam-
bém dois carros que ficarão 
à disposição da secretaria de 
Assistência Social.

Nova unidade do CadÚnico, entregue na última semana em Pindamonhangaba; serviço promete ampliar atendimento que já chega a 17 mil

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Fotos: Bruna Silva
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MP cobra avaliação de prédio, com problemas estruturais; reforma aguarda liminar

Lorena espera apoio do Estado
para evitar fechamento de cadeia

Jéssica Dias
Lorena

A situação da cadeia pú-
blica de Lorena virou tarefa 
prioritária para um grupo 
formado por membros da 
Prefeitura, Promotoria, Po-
lícia Civil e outros órgãos 
ligados à segurança pública 
e judicial. O risco iminente 
de fechamento do prédio 
foi pauta de reunião na 
última sexta-feira, em São 
Paulo. Como resultado, a 
promessa de investimen-
to para recuperação do 
espaço e a sequência dos 
trabalhos. 

O pedido para o fechamen-
to veio do Ministério Público, 
que apontou a necessidade 
de interdição e reforma da 
cadeia, que de acordo com o 
órgão, apresenta problemas 
estruturais e superlotação.

Desde 2016 o MP acom-
panha a situação da cadeia, 
que segue deteriorando com 
problemas como rachaduras 
e infiltração nas paredes e 
falhas na rede de esgoto. Em 
2018, o pedido já havia sido 
feito, o que acabou negado. 
Segundo a promotora de 
Justiça de Lorena, Larissa 
Buentes Frazão, a nova pro-
posta também foi rejeitada 
e a cidade agora aguarda 
a decisão final do processo 
sobre a unidade.

O delegado seccional, Már-
cio Ramalho, destacou que 
o processo está apto a ser 
julgado. A decisão deve ser 
publicada nos próximos dias. 
“A cadeia de Lorena, hoje, por 
exemplo, não está com super-
lotação. Se encontra oito pre-

sos por pensão alimentícia, 
chamados de ‘presos civis’, 
além de quatro presos cri-
minais. A cadeia abriga 12, 
e para lotação seria trinta, 
então, está bem abaixo da lo-
tação. O problema de lotação 
aconteceu excepcionalmen-
te na semana passada, onde 
Lorena recebeu os presos de 
Caçapava, porque a cadeia 
da cidade passou por uma 
pequena reforma”.

Segundo Ramalho, isso é 
comum (uma seccional au-
xiliar a outra) para manter 
um equilíbrio e evitar super-
lotação. “O que há ali é uma 
necessidade de reforma e 
ampliação do prédio. O nos-
so projeto de engenharia e 
arquitetura já foi finalizado 
e encaminhado a São Paulo 
na semana passada, fizemos 
algumas complementações 
com relação à acessibilida-
de. Agora, aguardamos a 
disponibilização de verba 
para início das obras”.

A reunião da última sexta-
-feira, na sede da secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado, contou com o desem-
bargador e coordenador da 
coordenadoria dos presídios 
de São Paulo, Luiz Antônio 
Cardoso, o juiz de Lorena 
Daniel Otero Pereira da Cos-
ta, a promotora de Lorena, 
Larissa Buentes Frazão, o 
prefeito Fabio Marcondes 
(sem partido) e o secretário 
municipal de Segurança, 
Carlos Adriany Lescura. 
“O ano fiscal já está encer-
rado e é por isso que não 
esperamos mais nada para 
esse ano, mas sim a partir 
de janeiro. Tenho certeza 
que no máximo em março, 

receberemos a autorização 
para dar início à reforma e 
ampliação da cadeia de Lo-
rena”, frisou Ramalho.

Interdição - Se for confir-
mada a interdição, devem ser 
solicitadas vagas para outras 
seccionais, como Cruzeiro, 
Taubaté e São José dos Cam-
pos. “Nós temos ainda três 
celas em Aparecida, só que 
são espaços pequenos para 
receber menores infratores 
e mulheres”, contou o dele-
gado seccional.

De acordo com Ramalho, 
os presos em flagrante, ini-
cialmente, são encaminha-
dos para a cadeia de Lorena. 
No entanto, no mesmo dia, 
ou no dia seguinte, eles pas-
sam por uma audiência de 
custódia e, em alguns casos, 
recebem o alvará de soltura 
ou vão diretos para os CDP’s 
(Centro de Detenção Provisó-
ria). Os presos em flagrante 
não ficam mais que horas ou 
um dia na cadeia. 

Os presos por prisão tem-
porária ou preventiva ficam 
mais tempo. Nos casos de 
pensão alimentícia, podem 
ficar detidos de trinta a no-
venta dias.

Plantão – A falta de efetivo 
de delegados na região colo-
cou em risco também o aten-
dimento de plantões policiais. 
Entre as dificuldades, casos 
de um profissional cuidando 
de até três delegacias. Por en-
quanto os plantões 24 horas 
em Lorena, Guaratinguetá e 
Aparecida seguem com aten-
dimento normal. No âmbito 
seccional da região de Guara-
tinguetá (nove cidades), são 
21 delegacias para 34 postos 
de delegados. “Nós precisá-
vamos de 34 delegados para 
preencher e dividir entre os 
plantões, mas trabalhamos 
com número reduzido de 18. 
Das 12 equipes plantonistas, 
só tenho um delegado, ou 
seja, está difícil sustentar”, 
lamentou Ramalho, comen-
tando que não estenderá os 
plantões por muito tempo 
com número abaixo do ne-
cessário.

Problemas estruturais se tornaram cenário comum na cadeia de Lorena; Polícia cobra atenção do Estado

Fotos: Rafaela Lourenço

Desaparecido após fim de relacionamento, 
vereador de Cunha é encontrado em Taubaté
Dito Soares era procurado pela família desde o último domingo; parlamentar 
abandonou a casa no último final de semana e gerou campanha na internet

Leandro Oliveira
Lucas Barbosa
Cunha

Desaparecido por pouco mais 
de 24 horas, o vereador de 
Cunha, Benedito César Soares, o 
Dito Soares (PL), de 37 anos, foi 
encontrado em Taubaté no fim 
da tarde da última terça-feira. 
Preocupados, familiares e ami-
gos do parlamentar chegaram 
a lançar uma campanha nas 
redes sociais em busca de infor-
mações sobre o seu paradeiro.

De acordo com a irmã do 
parlamentar, Elisabete Bene-
dita Soares, 50 anos, um dos 
familiares recebeu uma ligação 
por volta das 15h avisando que 
ele foi reconhecido na entrada 
de Taubaté, pela rodovia Pre-
sidente Dutra. Na sequência, o 
mesmo motorista informou que 
Dito retornaria de carona com 
ele até Guaratinguetá.

Já por volta das 17h, parentes 
do vereador o buscaram na 
rodovia no trecho de acesso à 
Guará. “Ele estava um pouco 
desnorteado e abatido, mas sem 
nenhum ferimento. Pelo que 
nos disse, ele ficou andando e 
pegando carona por Ubatuba, 
Paraty e Taubaté. Agradecemos 
todas as pessoas que nos ajuda-
ram na divulgação da foto dele 
pela internet. Foi só um susto, 

que graças a Deus já passou”, 
desabafou Elisabete.

Sobre o desaparecimento 
do vereador, a irmã explicou 
que ele foi visto pela última 
vez no fim da noite do último 
domingo na casa em que mora 
com a família, no bairro Falcão, 
em Cunha.

Estranhando a demora do 
parlamentar para deixar seu 
quarto pela manhã da última 
segunda-feira, os parentes 
foram até o cômodo, onde en-
contraram uma carta deixada 
por Dito em que ele comunica 
que iria abandonar a cidade. 
“Na carta ele explicou que 
tomaria esta decisão porque 
não estava aceitando o término 
do relacionamento com sua ex-
-companheira, a qual ele gosta 
muito. Ficamos preocupados 
porque ele nunca tinha feito 
algo assim”, relatou a irmã do 
vereador.

No fim da manhã, os fami-
liares registraram um boletim 
de ocorrência sobre o desapa-
recimento de Dito na Delega-
cia de Cunha. Em seguida, a 
Polícia Civil realizou diversas 
diligências pelo município em 
busca de informações sobre o 
paradeiro do vereador.

O sumiço surpreendeu 
também o diretor geral da 
Câmara de Cunha, Leandro 

Santos, que revelou detalhes 
sobre as últimas vezes em 
ele foi visto na Casa. “O Dito 
participou normalmente da 
última sessão, e na semana 

passada esteve aqui diversas 
vezes, sendo o dia 4 o último. 
Aparentemente ele estava 
bem, sempre sorridente e 
brincalhão com todos”.

O vereador de Cunha, Dito Soares, encontrado nesta terça-feira

Fotos: Reprodução

Visitantes barradas com 
maconha no P1 de Potim

Da Redação
Potim

Duas mulheres foram pre-
sas no último final de semana 
após serem flagradas tentan-
do entrar com drogas nas 
Penitenciárias 1 e 2 de Potim.

Segundo a SAP (secretaria 
de Administração Penitenci-
ária), o primeiro caso ocorreu 
na manhã do último sábado, 
quando uma funcionária da 
unidade 2, a P2, encontrou 
diversas porções de maconha 
sintética, conhecida como 
K4, escondidas no elástico 
de cabelo de uma visitante 

de 27 anos.
Presa em flagrante, a jovem 

confessou que entregaria a 
droga ao irmão presidiário.

No dia seguinte, o compor-
tamento da namorada de um 
detento levantou suspeitas das 
funcionárias da Penitenciária 
1, a P1, durante a revista de 
entrada.

Ao pedirem para a suspeita 
retirar a roupa, as agentes 
encontraram 24 gramas de ma-
conha em suas partes íntimas. 

Além de suspensas pela SAP 
do rol de visitantes, as jovens 
foram encaminhadas à Delega-
cia de Potim, permanecendo à 
disposição da Justiça. 

Homem é preso com quase
1,5 quilo de cocaína em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

Após denúncia anônima, 
a Polícia Militar prendeu na 
noite da última segunda-fei-
ra um dos responsáveis pelo 
abastecimento de drogas 
da região leste de Pindamo-
nhangaba.

Segundo a PM, uma de-
núncia apontou que um 
morador de 28 anos, do 
bairro Beta, armazenava 
entorpecentes em sua casa.

Ao chegar no local indica-
do, os policiais perceberam 

que o acusado jogou uma 
bolsa no quintal da residência 
vizinha. 

No interior do objeto, foram 
localizadas 500g de cocaína, 
37 gramas de maconha e 
apetrechos para o embalo da 
droga.

Já no imóvel, os PM's en-
contraram no guarda-roupas 
do criminoso uma sacola com 
998 cápsulas de cocaína.

O traficante de drogas foi 
preso em flagrante e encami-
nhado ao 1º Distrito Policial, 
onde aguarda transferência 
para alguma cadeia estadual. 

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Dupla é flagrada traficando 
crack e maconha em Caraguá 

A Polícia Militar prendeu 
dois traficantes de drogas na 
noite da última segunda-fei-
ra, em Caraguatatuba. 

De acordo com a PM, duas 
equipes patrulhavam o bair-
ro Rio de Ouro quando per-
ceberam que dois jovens 
demonstraram nervosismo 

diante a aproximação das 
viaturas.    

Na abordagem, os policiais 
encontraram 42 porções de 
maconha e 52 pedras de crack. 

Encaminhada à Delegacia 
de Caraguatatuba, a dupla 
permanece presa por tráfico 
de drogas.
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Ministério da Saúde sinaliza ressarcimento 
de R$ 1 milhão para o CER 3 em Lorena
Referência para 16 cidades, reabilitação para 150 pacientes entrou em risco por atraso de verbas

Rafaela Lourenço
Lorena

Após oito meses de atra-
so em repasses federais e a 
possibilidade do fechamento 
da unidade, o CER 3 (Centro 
Especializado em Reabilitação) 
deve ter o orçamento normali-
zado. Com a homologação do 
convênio, a Prefeitura aguarda 
um investimento equivalente a 
R$ 1 milhão, que deve chegar 
aos cofres públicos até janeiro. 

O espaço, denominado Dr. 
Antônio Fausto Reis Pereira 
Baptista, foi inaugurado em 
abril após um investimento 
federal de aproximadamente 
R$ 5,250 milhões utilizados 
para a construção, compra de 
equipamentos, contratação 
e capacitação de pessoal. Lo-
calizado ao bairro Santa Rita, 
é referência para 16 cidades, 
de Bananal a Guaratingue-
tá e conta com uma equipe 
técnica de aproximadamente 
cinquenta funcionários entre 
fonoaudiólogo, psicólogo, 
fisioterapeuta, otorrinolarin-

gologistas, oftalmologistas, 
ortopedistas, fonoaudiólogos, 
enfermeiros e terapeutas ocu-
pacionais. Os atendimentos 
chegam a receber cerca de 
150 pacientes por dia. 

Nesta semana, a Prefeitura 
recebeu uma devolutiva posi-
tiva após ter notificado o MS 
(Ministério da Saúde), a secre-
taria de Saúde do Estado de 
São Paulo e órgãos envolvidos 
a pessoas com deficiência, so-
bre a dificuldade para manter 
os atendimentos na cidade. 

Com o intermédio do depu-
tado federal Coronel Tadeu 
(PSL), o MS homologou o 
convênio e deve ressarcir o 
Município ao equivalente a 
cinco meses de atraso até o 
próximo mês. 

Segundo a secretária de 
Saúde de Lorena, Imaculada 
Conceição, para a aquisição 
do investimento milionário, 
foi acordado que o Governo 
Federal repassaria R$ 200 
mil mensais para custeio. Se-
gundo ela, esses valores nunca 
chegaram aos cofres públicos 
municipais e poderiam resul-

tar no fechamento do espaço. 
“Temos ciência de que o MS, 
quando faz um investimento 
desse, têm um prazo de três 
meses para começar a cus-
tear. Entretanto, quando não 

Apresentação de estrutura do CER 3; Prefeitura busca apoio federal para não perder atendimento

Fotos: Reprodução

ocorreu o depósito de ressar-
cimento ao município, ficamos 
com um déficit de quase R$ 1 
milhão a mais”.

A secretária frisou que além 
da ausência do repasse, a Pre-

feitura é responsável por cerca 
de R$ 150 mil por mês para 
manter os serviços e arcar com 
despesas fixas como contas de 
água, luz, telefone, internet, 
material de consumo e salá-

rios. “Desestabiliza o municí-
pio. O prefeito, com cuidado, 
cumpriu suas obrigações junto 
a todos fornecedores, equipe, 
mas de forma muito apertada, 
mas carregarmos isso para 
um ano subsequente é bas-
tante preocupante pois não 
sabemos se conseguiremos 
arcar corretamente com todos 
compromissos que temos”, 
salientou.

As 17 secretarias de Saúde 
atendidas se reuniram na DRS 
(Diretoria Regional de Saúde), 
em Taubaté, em novembro, 
para novamente debaterem 
o assunto. “Eles (secretários) 
validaram a preocupação 
com a situação, junto ao DRS, 
todos muito preocupados 
com o fato do MS não estar 
cumprindo com o seu papel. É 
assustador como o Ministério 
se comporta nessa situação”, 
frisou Imaculada.

A equipe de reportagem do 
Jornal Atos entrou em contato 
com o Ministério da Saúde, 
mas a assessoria no Governo 
não soube explicar o motivo 
dos atrasos.

Associação e Prefeitura divergem sobre reuniões 
e bancas clandestinas na feira livre de Aparecida
Entidade critica morosidade de regularização; secretário rebate e enxerga progresso na organização

Leandro Oliveira
Aparecida

A Associação do Comércio 
Ambulante de Aparecida e a 
secretaria municipal de Indús-
tria, Comércio e Serviços estão 
divergindo sobre informações 
referentes à regularização da 
feira livre do município. Uma 
decisão judicial determinou 
que o centro comercial passe 
por um processo de regulari-
zação, sob pena de aplicação 
de multa à Prefeitura de mais 
de R$ 20 milhões. Segundo a 
Associação, pouca coisa foi feita 
até o momento.

Em Aparecida são mais de 1,8 
mil feirantes cadastrados na 
feira livre, que fica na avenida 
Monumental. Entre as medidas 
para regularizar o espaço estão 
a redução do tamanho das 
bancas, marcação de solo para 
determinar os espaços de cada 
banca, remoção de máquinas 
de produtos das calçadas e 
possível troca das lonas por um 
material anti-incêndio.

Para o presidente da Asso-
ciação, João Major, pouca coisa 
foi feita. “Daquele dia (primeira 
reunião) para frente, tinha que 
ser montada uma comissão da 
feira”, iniciou. “Até então não 
fomos chamados para essa 
comissão. Verdadeiramente 
são as pessoas que vão dar o 

acompanhamento junto com 
a fiscalização, com o perito, 
que seria combinado de ser 
contratado pela Prefeitura”.

Segundo Major, a montagem 
da comissão ficaria sob res-
ponsabilidade da Prefeitura 
e os membros da comissão 
acompanhariam de perto as 
fiscalizações. “A própria Prefei-
tura, pois o Ministério Público 
cobra. Aí nós íamos acompa-
nhar os trabalhos que seriam 
feitos. Com certeza absoluta 
nós vamos encontrar muitas 

irregularidades, porque es-
tamos lá há mais de 40 anos 
e sabemos as falcatruas que 
foram feitas”, enfatizou.

Em um discurso completa-
mente diferente, o secretário 
de Indústria, Comércio e Ser-
viços de Aparecida, Marcelo 
Monteiro, afirmou que a co-
missão já foi montada e têm 
sido realizadas reuniões entre 
os membros para discutir 
sobre a regularização da feira 
livre.

“A comissão é composta 

por mim e os representantes 
das entidades da feira livre. A 
gente tem se reunido algumas 
vezes e é passado para eles o 
que nós estamos fazendo para 
dar um ar de transparência do 
trabalho. Tudo que a gente faz, 
a gente passa para eles. Nós 
estamos terminando a pintu-
ra de numeração das bancas 
para saber se existem bancas 
clandestinas ou não”, afirmou 
o secretário.

De acordo com Monteiro, fo-
ram feitas reuniões com a EDP 

e com o Corpo de Bombeiros. Os 
encontros têm tido progresso, 
segundo o secretário. “Próximo 
passo, provavelmente, vamos 
falar sobre as lonas antichamas. 
Estamos vendo prazos, recadas-
tramento”, concluiu.

Pinga-fogo – João Major foi 
questionado sobre bancas clan-
destinas na feira livre e afirmou 
que existem denúncias. “A gente 
não pode falar quantidade, 
porque não tem esse levanta-
mento, volta e meia a pessoa 
está fazendo denúncia. Como 
a pessoa não tem coragem de 
trazer documento, traz foto, a 
gente vai lá verificar e confere 
muita coisa. Se a pessoa tiver 
coragem de trazer documento, 
a gente vai direto no Ministério 
Público”.

O secretário rebateu a de-
claração do presidente da As-
sociação. “Para mim aqui não 
tem (denúncia de banca clan-
destina). Se o João Major tiver 
essa confirmação, ele que traga 
para nós, nós não temos. Todas 
as bancas que a gente verificou 
estão no cadastro que a gente 
tem na secretaria. Inclusive é 
um pedido que faço a ele, pois 
ele faz parte do trabalho. Na 
última reunião ele mandou até 
um representante”.

A feira tem mais de 1,8 mil 
bancas, e a demarcação de 
solo dos espaços das bancas 
foi concluída no início do mês.

Movimento da feira livre de Aparecida; ambulantes e Prefeitura divergem sobre situação de barracas

Últimos dias para 
contribuintes 
aderirem ao Refis 
em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

Ubatuba está próxima do 
fim do prazo para adesão ao 
Refis (Programa de Recupe-
ração Fiscal) de 2019. Os 
contribuintes interessados 
têm os últimos dias para a 
regularização cadastral e 
a recuperação de créditos 
tributários do município.

O prazo na cidade litorâ-
nea vai até o próximo dia 20. 
O Refis permite que pessoas, 
físicas ou jurídicas, parce-
lem débitos tributários e não 
tributários inscritos em dí-
vida ativa. Os contribuintes 
que aderirem ao programa 
poderão ter reduções que 
variam entre 50% e 100% 
do valor de juros e multas 
para pagamento de sua 
dívida, conforme valor total 
do débito e a quantidade de 
parcelas.

A adesão deve ser feita 
pelo Portal de Serviços da 
Prefeitura, ou pessoalmente 
no Fácil, no setor de Aten-
dimento ao Cidadão, que 
funciona para atendimento 
ao público das 9h às 15h, 
à rua Dona Maria Alves, nº 
865, no Centro, e no Espaço 
Cidadão, que fica à rua Os-
car Rossin, nº 10, no bairro 
Maranduba.

Para a adesão é necessá-
rio apresentar documentos 
como RG, CPF ou CNPJ e 
comprovante de endereço.

Fotos: Marcelo A. dos Santos
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Plataforma digital garante 
comodidade aos clientes de Piquete
Empresa de Saneamento disponibiliza serviço online

Da Redação
Piquete

A cada dia são criadas 
tecnologias que buscam se 
aliar à preservação ambien-
tal, produtos e inovações 
que contribuem para a con-
servação da natureza e na 
minimização dos impactos 
negativos causados pelo ser 
humano.

Conscientes sobre esta 
importância, algumas em-
presas, procuram imple-
mentar ações sustentáveis 
através das tecnologias de 
informação, para trazer 
melhorias para os usuários 
e preservar o meio ambiente 
ao mesmo tempo.

Pensando em inovar e 
melhorar o seu atendimento 
ao consumidor, a Águas Pi-
quete, empresa responsável 
pelo saneamento da cidade, 
oferece ao cliente o Digi 
Iguá, um canal de prestação 
de serviços para o paga-
mento online das contas de 
água, emissão da segunda 
via das faturas, impressão 
do código de barras, entre 
outras funcionalidades

“Essa plataforma online 
facilita o dia a dia dos nos-
sos clientes disponibilizan-
do opções que oferecem 
mais praticidade e seguran-
ça, além disso contribuiu 
para a redução no impacto 
ambiental, reforçando uma 
das atitudes do grupo Iguá, 
que defende que a Susten-

tabilidade é a base” expli-
ca a gerente operacional 
da Águas Piquete, Indiara 
Jogas. 

A plataforma pode ser 
acessada diretamente pelo 
site www.iguasa.com.br/
piquete ou também pelo 
endereço www.digigua.com.
br, através de smartphones, 

computadores e outros dis-
positivos móveis. Para utili-
zar a plataforma é necessá-
rio que os dados cadastrais 
estejam atualizados.

A Águas Piquete também 
conta com o serviço de reli-
gação da água, que pode ser 
solicitado pelo aplicativo de 
celular, WhatsApp

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cruzeiro (SP) 
Henrique Menezes de Góes Decanini – registrador                  Bruna Maria Lara Fernandes Viana da Silva - substituta 

Rua Professor Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EM USUCAPIÃO – Segunda e Última Publicação  
 

DESTINATÁRIOS: A toda a comunidade e a quem mais interessar possa. 
 

O Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro (SP), com sede na Rua Professor 
Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 – 
e-mail: registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br; com fulcro no artigo 216-A da Lei Federal 6.015/73 e 
artigo 16 do Prov. CNJ 65/2017, NOTIFICA qualquer interessado, a comparecer única e 
exclusivamente na sede desta serventia, em dias úteis, das 09h00 às 16h00, para conhecer e, 
se o caso, fundamentadamente impugnar o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
USUCAPIÃO (Procedimento: 76.052), formulado por Jair Reis da Silva, aposentado, RG: 9.468.872-
2 SSP-SP, CPF/MF: 424.434.238-91, e sua esposa Mariana Joaquina da Silva, do lar, RG: 19.618.223 
SSP-SP, CPF/MF: 150.164.888-86, residentes em Cruzeiro (SP), na Rua Eduardo Santos Pinto, nº 
172, Vila Paulo Romeu – CEP 12710-140; referente a fração ideal de 1/18 (um, dezoito avos) de um 
Prédio Residencial localizado na Rua Eduardo Santos Pinto, nº 172, Vila Paulo Romeu, em 
Cruzeiro (SP), objeto da atual Matrícula 12.689 desta serventia; o qual alegam ser da posse deles, 
sem interrupção ou oposição, por quase trinta (30) anos; e, portanto, adquiridos por usucapião 
extraordinária, nos termos do “caput” do artigo 1.238 do Código Civil. O imóvel tem como 
coproprietário e/ou confrontantes: Orlando do Nascimento; Helena de Melo Nascimento; Marlene 
Aparecida Ferreira de Carvalho; Helena Carla de Amorim; Augusto Cesar de Amorim; Célia de 
Oliveira e Oliveira; José Dulcídio de Oliveira. Assim, as pessoas aqui mencionadas ou mesmo 
quaisquer outros interessados, seja qual for a natureza do eventual prejuízo alegado, poderão 
comparecer nesta serventia, para informações e impugnações que se entenderem cabentes. Ficam 
os notificados advertidos de que a não impugnação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado desta segunda e última publicação deste edital, fará presumir a anuência ao 
procedimento de usucapião em curso. O Oficial. Cruzeiro (SP), 10/12/2019.  

 
 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Juntada de Documento

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2019 PROC. Nº 669/2019
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de pintura para consertos e 
manutenção dos próprios públicos do Município. No dia 10 de dezembro de 2019, o 
pregoeiro, juntamente com a comissão Permanente de Licitação, designado através da 
Portaria 7.267/2019 de 02 de janeiro de 2019, fazem o recebimento da Certificado de 
Regularidade do FGTS da empresa UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - ME, conforme exigido em edital, sendo assim a empresa se encontra HABILITADA.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019 PROC. Nº 586/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículo novo (zero km0, tipo Pick-up, modelo 2019 ou mais recente 
para uso do corpo de bombeiros na cidade de Lorena/SP, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RFP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ Nº: 31.762.716/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2019 PROC. Nº 611/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de cestas básicas 
com a finalidade de atender à demanda da Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DIEGO MANCHINI SILVA ME - CNPJ Nº: 
17.632.051/0001-39
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02 
VALOR TOTAL: R$ 125.040,00 (cento vinte e cinco mil e 
quarenta reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2019 PROC. Nº 670/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte 
técnicos em sistemas de CFTV, instalação e implantação do Centro de Operações 
Integradas – COI, treinamento, manutenção com reposição de peças de sistemas de 
câmeras de segurança em circuito fechado de TV, portal eletrônico de OCR para leitura 
de placa veicular para segurança pública e apoio aos trabalhos de operação e fiscalização, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA CNPJ Nº: 58.619.404/0008-14
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02
VALOR TOTAL: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses - DATA DA ASSINATURA: 09/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 13/2019 PROC. Nº 524/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de fornecimento de serviços comuns a engenharia de drenagem 
de águas pluviais na Av. Thomaz Alves Figueiredo, esquina com a Rua Tenente Frederico 
Ferreira, Bairro Vila Hepacaré para atender as necessidades do município de Lorena.
CONTRATADA: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA CNPJ: 46.694.964/0001-88
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 77.370,47 (setenta e sete mil trezentos e setenta reais quarenta e sete
centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses DATA DA ASSINATURA: 04/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 05 – Processo nº 11045/19 GPRO – PP nº 97/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: TRANSGUARÁ TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME
CNPJ Nº: 02.668.680/0001-41
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do contrato nº 327/15, decorrente do Processo Licitatório nº 871/15, Pregão 
Presencial nº 97/15, firmado em 03 de dezembro de 2015, nos termos previstos em sua
Cláusula 2.3.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, a partir de 03 de dezembro de 2019.
Cláusula Terceira - Fica reajustado o valor contratual, por acordo entre as partes, no 
percentual de 3,161% (três inteiros cento sessenta e um milésimos por cento), perfazendo 
o montante de R$ 28.415,05 (vinte e oito mil quatrocentos e quinze reais e cinco centavos), 
observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contados a partir dos efeitos financeiros 
do último reajuste;
Cláusula Quarta – A cláusula 4.1 do contrato nº 327/15 passa a vigorar com a seguinte 
redação: “4.1 – O valor do contrato será de R$ 927.198,82 (novecentos vinte e sete mil cento
noventa e oito reais oitenta e dois centavos), e corresponderá ao valor total da proposta 
apresentada pelo(a) Contratado(a)”.
Cláusula Sexta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2019 – PROC. N. 556/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para obra do Centro de Eventos, a ser edificada na 
Estrada Municipal Chiquinho de Aquino, s/n, Bairro Mondesir, Lorena/SP, com fornecimento 
de material, mão de obra e equipamentos, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a 
empresa:
EMPRESA: MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ Nº: 09.052.198/0001-21
Valor total: R$ 2.843.627,71(dois milhões oitocentos quarenta e três mil seiscentos vinte e 
sete reais setenta e um centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2019 – PROC. 667/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando 
os trabalhos realizados para o atendimento ao Pregão 
acima referido, cujo objeto é a aquisição de veículo de 
passeio novo (zero quilômetro), tipo Sedan destinado ao 
transporte dos usuários do Sistema Único de Saúde que 
necessitam se deslocar para a realização de consultas e 
procedimentos médicos, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP CNPJ Nº: 28.072.149/0001-03 Valor total: 
R$ 56.400,00(cinquenta e seis mil e quatrocentos reais)

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: CLAUDIA ESTEFANIA ANDRADE 
RG: MG-22.305.345; AILTON FRANCISCO DE SOUZA RG: 221001906; 
REBECA CRISTINE DE OLIVEIRA RG: 497768999; ADELAIDE OLIVEIRA DA 
CONCEICAO RG: 0109597351; LIVIA MARIA FERREIRA LEITE DA SILVA RG: 
433417699; ANA CECILIA MONTEIRO GALVAO RIBEIRO RG: 13487541-2.
Lorena, 10 de dezembro de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

 
TRENZINHO SOLIDÁRIO DA ACIAL REALIZA 
PASSEIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO

A ACIAL, nesse mês de dezembro, cedeu o trenzinho as 

Instituições Sociais do Município, AACAL, Abrigo Maria de Nazareth, 

ADEFIL, Aldeias Infantis, Aldeias de Vida, Associação Bairro da Cruz, 

Casa de Recuperação Monte Sinai, Lar São José, Lions Club, SOS, Vila 

Vicentina Sagrada Família, Rotary, Provim e Vila Vicentina de Lorena, 

que realizará passeios nas ruas principais da cidade. 

O objetivo do passeio é arrecadar recursos para as Instituições 

Sociais do Município, prometendo alegrar os últimos dias do ano.  

Para quem quiser participar e colaborar, o trenzinho fará passeios 

nos dias 10 à 23 de dezembro, entre 19h e 22h00, exceto aos domingos, 

pelo custo de R$2,00 (dois reais), partindo do Banco do Brasil na praça 

Dr. Arnolfo de Azevedo. 

Lembramos que, o montante arrecadado será dividido entre as 

Instituições participantes. 

 

             
TRENZINHO SOLIDÁRIO 2019 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 
 

10 
PROVIM 

11 
Aldeias Infantis 

12 
Aldeias de Vida 

13 
      Lions  
Monte Sinai 

14 
Abrigo Maria de 

Nazareth/ 
Monte Sinai 

16 
Vl. Vicentina 

Sagrada Família 

17 
SOS 

18 
ADEFIL 

19 
Vl.Vicentina  
de Lorena 

20 
Rotary 

21 
AACAL/ Ass. Bairro da 

Cruz  

 
23 

Lar São José 

 
 
 

    

Trajeto: Passeio nas principais ruas do centro da cidade 

Horário de funcionamento: 
Dia 10 à 14 ..............19 às 22:00h 

Dia 16 à 21.......................19 às 22:00h 
Dia 23...........................................19 às 22:00h 
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Revitalização tem investimento de quase R$ 500 mil e vira destaque no fim do ano

Prefeitura entrega revitalização 
de praça no Centro de Pinda

Papai Noel já passou pelas ruas de Pinda; comerciantes acreditam em faturamento 3% maior com o Natal

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O Natal em Pindamonhan-
gaba terá ainda mais cores. 
Além da tradicional decora-
ção, a Prefeitura entregou, 
no último domingo, a fonte 
luminosa no “coração da 
cidade”, a praça Monsenhor 
Marcondes.

Popularmente conhecida 
como “Praça da Cascata”, a 
Monsenhor Marcondes pas-
sou recentemente por uma 
reforma no piso podotatil 
(que oferece acessibilidade), 
além da fonte. De acordo 
com secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco, o investimento na 
revitalização foi de, aproxi-
madamente, R$ 500 mil. As 
obras foram divididas em 
duas partes, a primeira com 
as melhorias na praça, e a 
segunda com a revitalização 
da fonte, e duraram quatro 
meses. 

Marcela afirmou que ao 
observar os trabalhos fi-
nalizados, sente que a ex-
pectativa da população foi 
atendida, e que esta é uma 
proposta que tem como ob-
jetivo estimular e valorizar o 
convívio social. “As pessoas 
podem, sim, ter momentos 
de divertimento e contem-
plação. Nós estamos muito 
satisfeitos com o resultado 
dessa praça, que faz parte do 
pacote de melhorias que es-
tamos realizando na cidade”.

Quanto à troca dos bancos, 
a secretária explicou que um 

novo mobiliário foi instalado 
com 33 unidades de madeira 
de imbuia com lateral em fer-
ro e, em breve, 18 lixeiras se-
rão instaladas. Os tradicionais 
bancos brancos anteriores 
passarão por reforma, e os que 
não poderão ser reutilizados, 
serão destinados à reciclagem. 
“Nós estamos distribuindo em 
outros espaços públicos, como 
na praça do Cruzeiro, todos 
(os bancos) estão pintados 

em branco, fazendo também 
uma nova proposta de espa-
ço para as pessoas poderem 
usufruir com mais conforto”, 
comentou.

Para a moradora do Cidade 
Jardim, Sara Mendonça, a pra-
ça ficou “muito bonita”, e se 
tornou um lugar mais “agra-
dável e iluminado, ficando, 
também, mais gostoso, tanto 
para caminhar, como para 
sentar-se e ficar ali”.

Mais revitalização – Sobre 
os novos projetos de revitali-
zação para Pindamonhanga-
ba, a secretária é otimista. Ela 
falou que haverá a continuida-
de da revitalização do Centro 
da cidade com a reformulação 
da área comercial e obras que 
devem ser iniciadas em breve. 
“Para o segundo semestre de 
2020, está programada a con-
tinuação da rua dos Andradas, 
em que as pessoas terão mais 

conforto no passeio público”, 
salientou.

Marcela enfatizou que todo 
o trabalho realizado tem sido 
pensado tecnicamente dentro 
de um conceito de urbani-
zação em que a cidade “se 
torne urbanizada de forma 
qualitativa, em que as pessoas 
possam ter a circulação com 
segurança e ter seus convívios 
com qualidade, tendo o foco 
no bem-estar social”.

A praça Monsenhor Marcondes, revitalizada para o período de Natal, no Centro de Natal; obra contou com investimento de quase R$ 500 mil

Fotos: Bruna Silva

Associação de Comércio espera aumento de até 
3% nas vendas de Natal em Pindamonhangaba
Entidade mantém otimismo; Desenvolvimento Econômico acredita em elevação dos empregos

Bruna Silva 
Pindamonhangaba

O Natal já começou em 
Pindamonhangaba, des-
de a última semana, com 
enfeites e o aumento da 
movimentação do público. 
A expectativa é que a cida-
de supere a arrecadação 
de 2018, com as compras 
natalinas movimentando o 
comércio local.

Segundo o presidente 
da Acip (Associação de 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba), Thiago 
Derrico, o índice de cresci-
mento nas vendas na com-
paração com o ano anterior 
deve chegar a 3%. A CNC 
(Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo) estima um cres-
cimento de 4,8% para os 
grandes centros.  “O horário 
estendido do comércio (até 
às 22h) facilita as compras 
e aumenta a movimentação 
no Centro, não apenas com 
o consumo de compras, mas 
também nos restaurantes, 
lanchonetes e cafés. Com 
o aumento do movimento 
nessa época, os estabele-
cimentos também acabam 
contratando mais pessoas e 
fazendo a economia girar”, 
comentou Derrico. 

Com a intenção de estimu-
lar as compras natalinas e 
atrair público, a Associação 
Comercial está realizando 
diversas promoções, como a 
“Acip Vale Mais”, que sorteia 
vale-compras durante todo 
o ano. Com foco no Natal, 
estão sendo sorteados vale-
-compras não somente para 
os consumidores, mas tam-
bém para os vendedores. 
O sorteio está programado 

para o próximo dia 20.
Para a moradora do bairro 

Araretama, Renata Oliveira 
Marques, o Natal desse ano 
será de muita economia 
e reflexão sobre o que é 
realmente importante para 
aquisição. "Aqui em casa fare-
mos economia enquanto aos 

presentes, todos ganharão 
uma lembrancinha. Não vou 
esquecer de ninguém, mas 
vou economizar o máximo 
possível”, projetou.  

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Álvaro 
Staut, afirmou que embora o 
país esteja em uma crise eco-

nômica, Pindamonhangaba 
tem se esforçado para gerar 
empregos e melhorar a situ-
ação econômica da cidade. 
Ainda de acordo com Staut, 
os comerciantes da cidade 
estão animados com o Natal 
desse ano. Ele lembrou que 
foi realizada uma reunião, 

no Palacete 10 de Julho, 
para o anúncio da entrega 
da reforma da Praça Mon-
senhor Marcondes (local -w                                         
wem que se concentra não 
somente grande parte das 
ações natalinas, mas também 
do comércio) e sobre como 
funcionaria as atividades. 
“Esse ano teremos um Natal 
um pouco diferente, pos-
terior à reforma da Praça 
Monsenhor Marcondes, que 
recebeu a fonte luminosa 
e calçamento adequado. O 
movimento tem sido grande 
durante a noite, a praça fica 
cheia de crianças e idosos, 
por isso há segurança sendo 
feita pela Guarda Municipal 
para que não haja ações de 
baderneiros que vão somente 
para tumultuar", destacou 
Álvaro. 

Sobre a promoção de em-
pregos temporários, o secre-
tário prevê um crescimento 
razoável para o Natal de 
2019, com essa mão-de-obra 
colaborando para a fomenta-
ção do Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados), que mesura a geração 
de empregos na região.

Para 2020, a secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
já tem planos para que os 
pindamonhangabenses con-
sigam empregos. Já foi solici-
tada à secretaria de Trabalho 
a realização de quatro turmas 

Fotos: Reprodução PMP
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Entidades de 
Pinda tem maior 
assistência a 
jovens carentes 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou na última sessão, 
por unanimidade, o projeto do 
prefeito Isael Domingues (PL) 
que autoriza a ampliação do 
prazo de transferência de re-
cursos para que sete entidades 
sociais concluam em 2020 o 
desenvolvimento de projetos 
assistenciais de apoio a crian-
ças e adolescentes carentes, 
iniciados neste ano. Além dos 
repasses recebidos em 2019, 
as instituições contarão com 
um reforço de quase R$ 160 
mil para darem continuidade às 
suas ações até o fim do primei-
ro semestre do próximo ano. 

Buscando contribuir para que 
as organizações filantrópicas 
tivessem condições de oferece-
rem projetos solidários a jovens 
de baixa renda, como oficinas 
artísticas e educacionais, a Pre-
feitura estabeleceu na LOA (Lei 
Orçamentária Anual) de 2018 
que elas receberiam recursos 
do Fundo Municipal dos Direi-
tos das Crianças e Adolescentes, 
junto à iniciativa privada.

As instituições foram con-
templadas com os seguintes 
valores em 2019: Associação 
dos Salesianos Cooperadores 
de Pindamonhangaba (R$ 123 
mil), Associação Pró Coalizões 
Antidrogas do Brasil (R$ 39 
mil), APAE (R$ 48 mil), Apamex 
(R$ 30 mil), Escola Noética Da 
Vinci (R$ 33 mil), Projeto Cres-
cer (R$ 87 mil) e Projeto Social 
Grêmio União (R$ 35 mil).

Como alguns projetos espe-
cíficos destas instituições serão 
concluídos apenas no iniciou 
de 2020, a Prefeitura solicitou 
à Câmara, em setembro, a 
ampliação do prazo de trans-
ferência de recursos. Com aval 
unânime do Legislativo, na últi-
ma segunda-feira, as entidades 
que receberão “reforços” até o 
fim do primeiro semestre do 
ano que vem serão a Associação 
dos Salesianos Cooperadores 
de Pindamonhangaba (R$ 44 
mil), Associação Pró Coalizões 
Antidrogas do Brasil (R$ 6 mil), 
Apae (R$ 9 mil), Apamex (R$ 10 
mil), Escola Noética Da Vinci 
(R$ 34 mil), Projeto Crescer (R$ 
40 mil) e Projeto Social Grêmio 
União (R$ 12 mil).  

“Estas entidades necessitam 
destes recursos para concluí-
rem seus relevantes projetos 
iniciados em 2019, que tem 
contribuído consideravelmente 
para melhorarem as rotinas de 
dezenas de crianças e adoles-
centes que vivem em regiões 
de alta vulnerabilidade social.  
O poder público continuará 
fazendo tudo o que estiver ao 
seu alcance para apoiar estas 
iniciativas tão inspiradoras e 
transformadoras”, exaltou a 
secretária de Assistência Social, 
Ana Paula Miranda.

2020 – Homologado em 
novembro, um chamamento 
público definiu que Pindamo-
nhangaba repassará em 2020 
quase R$4,5 milhões a 18 
entidades selecionadas. Foram 
contempladas a Associação 
Criança Feliz São Gabriel (R$ 48 
mil), Associação Santa Rita de 
Cássia (R$ 94 mil), Associação 
dos Salesianos Cooperadores de 
Pinda (R$ 379 mil), Associação 
Franciscana (R$ 19 mil), APAE 
(R$ 414 mil), Apamex (R$ 25 
mil), Casa Transitória Fabiano 
de Cristo (R$ 118 mil),  Cen-
tro de Convivência de Idosos 
Cônego Nestor (R$ 19 mil), 
Centro de Convivência de Ido-
sos  Francisca Ribeiro ( R$38 
mil), Centro de Convivência 
de Idosos Helena Bondioli 
(R$38 mil), Instituto de Apoio 
e Acolhimento ao Adolescente 
(R$205 mil),  Projeto Crescer 
(R$ 88 mil), Lar da Criança Irmã 
Júlia (R$ 504 mil), Lar Irmã 
Terezinha (R$ 738 mil), Lar São 
Judas Tadeu (R$ 108 mil), Lar 
Vicente de Paulo (R$ 504 mil), 
Liceu Coração de Jesus (R$ 142 
mil) e Serviço de Obras Sociais 
(R$ 480 mil).
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Cellos do Vale é destaque em evento cultural que marca a programação especial de Natal no município

Museu de Pinda recebe concerto de violoncelos

8 novas creches
Guaratinguetá ganha 

Em projeto e 
construção:
Jardim Primavera
Parque do Sol
Village Santana
Alto das Almas
Em funcionamento:
Cohab
Engenheiro Neiva
2 no Centro 
(São Francisco e Santa Clara)

Investir em educação é preparar nossa cidade para o futuro!
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Guaratinguetá ganhaGuaratinguetá ganhaGuaratinguetá ganha
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Prefeitura de Guaratinguetá, construindo a cidade do futuro!Prefeitura de Guaratinguetá, construindo a cidade do futuro!

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os moradores de Pindamo-
nhangaba e região poderão 
desfrutar da boa música, com 
o concerto musical Cellos do 
Vale, nesta quarta-feira, no 
Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro 1º e Dona 
Leopoldina. De acordo com 
os organizadores, o evento 
integra a programação natali-
na promovida pela secretaria 
Municipal de Cultura.

O evento, que está previsto 
para acontecer a partir das 
19h30, contará a com a par-
ticipação de nove músicos 
que tocarão violoncelos para 
o público presente. “Estamos 
todos muito motivados para 
mais uma apresentação nesse 
espaço maravilhoso que é o 
museu de Pinda, com repertó-
rio especial para o fim de ano, 
executado pelo som majestoso 
do violoncelo e lindas declama-
ções de poemas”, comentou 
o maestro e diretor artístico, 
Murilo Gandine.

O maestro enfatizou que 
a apresentação conta com 
a participação dos músicos 
Rafael Ribeiro e Mariane So-
ares. “Além de violoncelistas, 
são exímios cantores”, exaltou 
Gandine, que lembrou tam-
bém que durante o concerto 
natalino, serão apresentadas 
as poesias da jovem escritora 
valeparaibana Ana Lídia.

O responsável pelo museu, 
Mauro Morais, explicou que 
a intenção sempre foi de fazer 
dele “um local vivo e que con-
versa e comunga com a socie-
dade”, além de expor debates.

Para o secretário de Cultura, 
Alcemir Palma, com o concerto 
o museu entra no espírito na-
talino. “(O museu) já tem uma 
bela montagem de presépio, 
e agora nos brinda com uma 
apresentação do Cellos com 
músicas específicas deste perí-

odo. É um momento em que a 
música nos fará refletir sobre 
o Natal em nossos corações”, 
contou.

Os organizadores destacam 
que, embora o evento seja 
gratuito e aberto ao público 
em geral, é preciso atentar-se 

ao horário de chegada, devido 
a capacidade do auditório local. 
“Temos 85 cadeiras disponíveis 
para que o público acompanhe, 

mas é importante chegar meia 
hora antes para garantir a par-
ticipação no concerto”, afirmou.

O Museu Histórico e Peda-

gógico Dom Pedro 1º e Dona 
Leopoldina está localizado na 
rua Marechal Deodoro, nº 260, 
no Centro.

Vivaleite e Leite 
Fluído têm 
novas datas
em Aparecida

Da Redação
Aparecida

O programa Vivaleite estabe-
leceu novas datas para o mês 
de dezembro, em todo estado. 
Em Aparecida, as mudanças fo-
ram motivadas pelos feriados 
e datas comemorativas.

O novo cronograma para 
a entrega do leite destinado 
às crianças foi alterado na 
primeira semana do mês, se-
guindo agora para os dias 11, 
13 e 18 (a cidade comemora 
seu aniversário no próximo 
dia 17).

O projeto é uma iniciativa do 
Governo do Estado de São Pau-
lo, que desde 1999 distribui 
leite pasteurizado enriquecido 
com vitaminas A e D, e ferro, de 
forma gratuita, para crianças 
e idosos em situação de vulne-
rabilidade social em famílias 
com até ¼ do salário mínimo.

As entregas do programa 
municipal Leite Fluído, que 
destina leite aos idosos de 
Aparecida, foram estabelecidas 
para os próximos dias 19 e 26, 
além de 2 de janeiro.


