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Gestão anterior do Frei
Galvão no alvo da Polícia

O Seccold (Setor Especiali-
zado no Combate a Corrup-
ção, Organização Criminosa 
e Lavagem de Dinheiro) 
da delegacia Seccional de 
Guaratinguetá investiga 
acusações de irregularida-
des cometidas em antigas 
administrações do Hospital 
Frei Galvão. As investigações 

estão em andamento e o 
setor apura crimes como 
lavagem de dinheiro. No úl-
timo sábado, a Polícia Civil 
confirmou a Operação Frei 
Galvão, que teve nove man-
dados de busca e apreensão 
em Guaratinguetá e São 
José dos Campos. A Justiça 
decretou quatro mandados 

Apurações do Seccold sobre ilicitudes em gestões passadas 
de hospital avançam com um envolvido preso e interrogatório

de prisão e o bloqueio de 
14 veículos dos investiga-
dos. Apenas uma pessoa foi 
presa em flagrante por pos-
se ilegal de munição, e as 
outras três pessoas procu-
radas continuam foragidas, 
segundo o setor. Delegado 
seccional de Guaratinguetá, 
Márcio Marques Ramalho 

confirmou o avanço das 
investigações. Segundo Ra-
malho, as investigações se 
estendem por meses antes 
do setor dar o primeiro 
passo e colocar a operação 
em andamento na prática, 
com os mandados de busca, 
apreensão e prisão.
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Alckmin 
quer reforma

O Parque da Cidade 
inaugurou, no último 
domingo, o Café Literá-
rio no casarão em que 
morou a família Alckmin. 
Um dos destaques do 
evento foi a presença do 
ex-governador do estado 
de São Paulo, Geraldo Al-
ckmin (PSDB), que acom-
panhou a homenagem 
e falou sobre a política 
de Pindamonhangaba 
e o cenários estadual 
e federal, com foco em 
2020. Ainda pela manhã 
e com pouco movimen-
to no Parque da Cidade, 
Alckmin chegou para a 
inauguração acompanha-
do da esposa Lu Alckmin 
e assessores. Não faltaram 
avaliações sobre a política 
atual.
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Ao lado de Piorino e Isael Domingues, Geraldo Alckmin participa da inauguração do Café Literário em Pinda; crítico, tucano quer reforma
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A prefeita Dina Moraes e Fram Pé Sujo, eleito presidente para último ano de mandato; temperatura amena?

Fotos: Reprodução

Fran Pé Sujo é eleito 
presidente da Câmara

A sessão de votação para 
definição da mesa diretora da 
Câmara de Aparecida termi-
nou com vitória do vereador 
Francisco Egídio Monteiro, o 
‘Fram Pé Sujo’ (MDB), como 
novo presidente da Casa. Ele 
venceu a disputa com Carlos 
Alexandre Rangel, o ‘Xande’ 

(PSD), por 5 a 4, em uma noite 
marcada por discussões sobre 
contas do Legislativo e bate-
-boca entre parlamentares. 
Além de Fram, a mesa diretora 
da Câmara de Aparecida terá 
como representantes os últi-
mos ex-presidentes.
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TJ mantém Ernaldo fora 
da Prefeitura de Aparecida

Em votação unânime (3 
a 0), o Tribunal de Justiça 
de São Paulo determinou 
nesta terça-feira que o pre-
feito de Aparecida, Ernaldo 
Cesar Marcondes (MDB), 
siga afastado da Prefeitura. 
O emedebista é acusado 
de fraudar contratação de 
fornecedores de kits escola-
res, em 2015, e está fora do 
cargo desde junho. Além de 

Marcondes, o então secretário 
de Administração, Domingos 
Leo Monteiro, é investigado 
e também segue afastado. 
Marcondes e Monteiro estão 
fora de suas funções desde 
junho deste ano. A suspeita 
que paira sobre a dupla é 
que eles tenham cometido 
fraude na compra de mais de 
12 mil kits.
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Câmara barra
empréstimos
por luz e asfalto
em Pinda

Em sessão polêmica, verea-
dores de Pindamonhangaba 
barraram projetos que pre-
tendiam a recuperação de 39 
mil m² de vias, distribuídos 
por nove bairros, e ilumina-
ção pública, que implantaria 
lâmpadas LED nas principais 
vias da cidade. A sessão de 
Câmara que rejeitou os dois 
projetos do Executivo que 
solicitavam autorização para 
o financiamento de até R$ 9 
milhões junto ao Banco do 
Brasil ocorreu nesta segun-
da-feira.
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Reforma cria 78
cargos e economia
de até R$ 800 mil
em Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou a criação de 78 cargos 
em funções gratificadas na 
última sessão. O projeto de 
autoria do Executivo faz parte 
da reforma administrativa 
iniciada em julho e estima 
uma economia de R$ 800 mil 
aos cofres públicos. Aprovado 
por 15 votos a 1 contrário, 
do vereador Élcio Vieira Ju-
nior (PV), a proposta prevê 
a extinção de 58 cargos e a 
criação de 78 em gratificação 
para servidores efetivos. A 
medida beneficiará todas as 
secretarias.

Cadastramento 
biométrico para 
2020 termina
nesta quinta

A Justiça Eleitoral do Es-
tado de São Paulo encerra 
nesta quinta-feira o cadas-
tramento biométrico para as 
eleições municipais de 2020. 
Na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba há cerca 
de 1.838.765 de eleitores. 
A meta estabelecida para o 
ano de 2019 pelo TRE foi 
cadastrar a biometria de 7,5 
milhões de pessoas.
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Polícia investiga
morte de grávida
após queda em
São Sebastião

A Polícia Civil de São Sebas-
tião abriu um inquérito para 
apurar a responsabilidade 
dos proprietários do condo-
mínio em que uma gestante 
morreu após cair de um deck 
no último sábado. Análises 
preliminares apontaram que 
a estrutura que cedeu estava 
danificada. A cena foi presen-
ciada pelo filho do casal, de 
apenas 9 anos.
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João Pita

Edson Nota

Magrão

Bastidores da Política

Fábio Marcondes

Reforma ou desabamento?
Mais um ato do prefeito Edson 

Mota levou preocupação aos pa-
gadores de tributos de Cachoeira 
Paulista nesta semana. Trata-se 
da reforma ad-
ministrativa que 
a Câmara abriu 
sessão extraor-
dinária para ho-
mologar, digo, 
votar. Nada de 
mais, se a tal 
reforma não ti-
vesse o viés de 
piorar a saúde financeira do muni-
cípio, já que aumenta de 11 para 16 
secretarias (com todos os cargos 
de direito) e cria dezenas de cargos 
em comissão. Pior, segundo a boca 
pequena, não melhora praticamente 
em nada os atuais servidores pú-
blicos, que em sua maioria, podem 
até serem exonerados se ousarem 
discordar da ‘turma’...

Força-tarefa
Enquanto os governistas de 

Guará se aglomeram na formação 
de grupos, o vereador João Pita 
foi atrás do essencial, um parti-
do de peso para 
receber a filia-
ção do prefeito 
Marcus Soliva 
e parte de seu 
volumoso grupo 
de postulantes à 
Câmara. Nesta 
terça-feira, João 
Pita - o terceiro 
na sordem de chamada para vice 
- esteve com os representantes da 
família 'Leite' na Assembleia Legis-
lativa, acertando a nova nominata do 
DEMOCRATAS, com as bênçãos 
do vice-governador Rodrigo Garcia.

E por falar em partido...
...a base do ex-prefeito Junior 

Filippo (PSD) pode ganhar força 
na Câmara de Guará em 2020, 

ano da eleição. 
Circula entre os 
bem informados 
da Praça que o 
vereador Mar-
celo da Santa 
Casa não estará 
sozinho na defe-
sa ‘pró-Filippo’. 
Provavelmente 
a bancada do 

Coronelzinho contará com ‘três vo-
tos e meio’, neste período eleitoral. 
Perguntem ao ‘Mister Magoo', que 
como sempre, virá apenas no lucro 
ou quando lhe for conveniente!!!

Carga rápida
A Santa Casa de Lorena mais 

uma vez recebeu em boa hora o 
aporte financeiro da administração 
Fábio Marcondes, em tempo de sal-
dar o décimo terceiro dos funcioná-
rios da entidade. 
A injeção finan-
ceira de mais 
de R$ 900 mil 
tem a finalida-
de de compen-
sar o excesso 
de atendimen-
tos contratados 
pela secretaria 
municipal de Saúde, neste último 
trimestre. De acordo com a provedo-
ria do hospital, somados os recursos 
recebidos da Prefeitura ao longo 
do ano, provenientes dos procedi-
mentos hospitalares excedentes, a 
cifra ultrapassa R$ 2 milhões – sem 
contar os valores que o Município 
repassa à Santa Casa pela gestão 
plena da saúde.

Um passo à esquerda
Os partidos considerados de es-

querda de Lorena - PC do B, PSOL 

Prof Osvaldo

Fazendo a diferença

Prefeito Guilherme e sua esposa Lolinha recebidos por João Doria

Além de colocar Sil-
veiras no rumo certo ad-
ministrativamente e eco-
nomicamente, o prefeito 
Guilherme Carvalho 
(PSDB) conseguiu colo-
car a cidade também na 
visibilidade política do 
Estado. Para desespero 
da fragmentada oposição 
que o cerca, Guilherme 
‘cai na graça’ do gover-
nador João Doria, que 
promete apoio ao município e a sua 
candidatura à reeleição. E por falar 
em apoio, Guilherme e sua esposa, a 
primeira-dama Lolinha, foram convi-

dados pessoalmente para o Futebol 
Solidário promovido por Doria – 
ocorrido no Estádio do Pacaembu, 
no último sábado.

e PSTU poderão unir os panos com 
o PT para desenhar uma eventual 
candidatura majoritária de Carlos 
Coelho e Daniel Munduruku para 
a próxima temporada de caça aos 
votos. Trocando em miúdos na vi-
são da política local, o PT está para 
PCdoB, assim como o PCdoB está 
para o PT, se a finalidade for tentar 
vaga na futura Câmara, que assinala 
nas pesquisas como perto de 90% 
de renovação.

Tem vaga, mas não...
...representa O grupo do PCdoB 

de Lorena, que tem buscado entre 
seus filiados (de fato) uma nova pro-
posta para 2020, admitem que tem 
vaga nesta atual Câmara - leia-se - 
Fábio Matos, porém, não possuem 
representatividade. Para alguns 
filiados, o vereador que usufrui 
da vaga do partido no Legislativo, 
nunca ousou defender os ideais do 
grupo, age apenas em seu próprio 
interesse. Perguntem ao arquiteto e 
urbanista Júlio Del Tio!!!

Cartas na mesa
A eleição da nova presidência 

da Câmara de Aparecida, ocorrida 
na sessão da última segunda-feira, 
significava mais que a chefia do 
Legislativo. Segundo os cientistas 
políticos da Terra da Padroeira, es-
tava em jogo a possibilidade de virar 
prefeito sem passar pelas urnas, 
ou seja, com o afastamento quase 
que definitivo de Ernaldo Cesar e a 
pressão em cima da vice que virou 
prefeita, não fica descartada uma 
eventual desistência de Dina Moraes 
do cargo. Ah! Na disputa pela vaga, 
não deu certo para o Xande - que 
pretendia a vaga, Francisco Egído 
- o Fram Pé Sujo, ganhou a parada 
e será o presidente no último ano, 
enquanto Wadê, muda apenas de 
cadeira para posição de vice. Ou 
não vice?!?

Campo minado
Após batalha nos bastidores e 

nas comissões da Casa de Leis de 
Lorena, o projeto do Executivo 
que revoga e cria cargos, e adequa 
salários dos servidores da Prefeitura 
que acumulam funções, foi aprova-
do por quinze votos contra um (no 
caso o do Elcinho) na sessão desta 
segunda-feira que fechou a tempo-
rada 2019 de sessões ordinárias. Em 
recesso, os nobres parlamentares 
vão ter folga até o Carnaval para 
pensar na vida, nos eleitores e nas 
eleições que ocorrerão daqui 290 
dias, considerando que a maioria 
não conseguirão aprovação das ur-
nas para um novo mandato.

Brincando com coisas...
...sérias O mercado político de 

Lorena aguarda com expectativas a 
resposta dos eleitores aos vereado-
res que ousaram falar em nome do 
povo, sem que o referido povo não 
fosse na realidade seu interesse; 
barraram projetos importantes para 
a cidade por indução do Doutor 
em manipulação; não se posicio-
naram nos momentos decisivos por 

Junior Filippo

acovardamento, e praticamente 
doaram seu mandato a um terceiro 
em troca de favores e dois ou três 
assessores. Lembrando que o Atos é 
a memória viva destes fatos a serem 
revelados...

Iluminação e asfalto
Moradores de Moreira Cesar 

e de vários bairros de Pinda que 
mantinham expectativas sobre a 
aprovação do projeto do prefeito 
Isael Domingues, que pedia autori-
zação à Câmara 
para dois em-
préstimos, to-
talizando R$ 9 
milhões - para 
investir em pa-
vimentação e 
iluminação pú-
blica - ficaram 
frustrados com 
os vereadores Magrão e Professor 

Osvaldo, por te-
rem se juntado 
a oposição para 
impedir o bene-
fício. A proposta 
que agradou a 
população, mas 
amedrontou a 
oposição e vá-
rios vereadores, 

atribuiu o fato, digo, o projeto, 
com oportunismo eleitoral - pela 
proximidade das eleições. Em res-
posta às críticas em cima de Isael, 
alguns líderes comunitários revi-
daram dizendo que “as críticas dos 
opositores neste período também 
são consideradas oportunismo elei-
toral”. Perguntem ao Luiz Rosa!!!

Fogo amigo
Ganhou quem apostou que a 

dissimulação do vereador Carlos de 
Moura - o Magrão, em se mostrar 
aliado ao gabinete do prefeito, não o 
levaria longe no disfarce de aliado. 
Aliás, segun-
do o pessoal 
do gabinete, o 
prefeito Isael 
já havia sido 
alertado sobre 
o poder de trai-
ragem do par-
lamentar. Na 
discussão do 
empréstimo pretendido pelo Exe-
cutivo, Magrão mostrou seu lado 
‘quase que oculto’, quando sem 
misericórdia da população que se 
beneficiaria com os recapeamentos 
das ruas periféricas e gozaria de 
mais segurança com a nova ilumi-
nação, votou contrário junto com 
Jânio Lerário, Rafael Goffi, Ronal-
do Pipas, Renato Cebola e além do 
Rodeley Miotto, o meio cá – meio 
lá: Professor Osvaldo Negrão.

Perguntar não ofende
Será que aquele 'derrotado' nas 

eleições passadas, que virou narra-
dor das sessões de Pinda nas redes 
sociais, acredita mesmo que os 
moradores que acompanharam na 
Câmara para acompanhar a votação 
dos emprétimos estavam contra?

Jânio Lerário

Câmara de Pinda 
barra busca de verbas 
para pavimentação
e iluminação pública
Recursos destinados a melhorias de nove 
bairros e lâmpadas convencionais por LED 
vira alvo de crítica na última sessão do ano

Da Redação
Pindamonhangaba

Em sessão polêmica, vereadores 
de Pindamonhangaba barraram 
projetos que pretendiam a recupe-
ração de 39 mil m² de vias, distribu-
ídas por nove bairros, e iluminação 
pública, que implantaria lâmpadas 
LED nas principais vias da cidade. 
A sessão de Câmara que rejeitou 
os dois projetos do Executivo que 
solicitavam autorização para o 
financiamento de até R$ 9 milhões 
junto ao Banco do Brasil ocorreu 
nesta segunda-feira. Após o resulta-
do, o prefeito Isael Domingues (PL) 
afirmou que a decisão dos vereado-
res comprometerá o planejamento 
municipal de promover melhorias 
na pavimentação e iluminação pú-
blica da cidade. 

A primeira proposta discutida 
pedia o aval do Legislativo para 
que o Município contraísse um em-
préstimo de até R$ 4 milhões para 
investir em obras de infraestrutura 
viária, através de recapeamento 
asfáltico e pavimentação em nove 
bairros. Para o descontentamento 
de Isael, o projeto foi rejeitado por 
8 votos a 2.

Votaram favoravelmente os verea-
dores Jorge Pereira, o Jorge da Far-
mácia (PL) e Gislene Cardoso (DEM), 
em contrapartida foram contrários 
Carlos de Moura, o Magrão (PL), 
Jânio Ardito (PSDB), Antônio Alves, 
o Toninho da Farmácia (PSDB), Os-
valdo Macedo, o Professor Osvaldo 
(PL), Rafael Goffi (PSDB), Renato 
Nogueira, o Renato Cebola (PV), 
Roderley Miotto (PSDB) e Ronaldo 
Pinto, o Ronaldo Pipas (PL). 

O grupo desfavorável justificou 
que o financiamento poderia pre-
judicar o equilíbrio financeiro do 
Município, correndo o risco de se 
endividar futuramente. 

O segundo projeto do Executivo, 
que solicitava autorização para um 
empréstimo de até R$ 5 milhões para 
a modernização do sistema de ilumi-
nação pública da cidade, foi rejeitado 
por 7 votos a 3. Somente Gislene Car-
doso, Jorge da Farmácia e Toninho da 
Farmácia foram favoráveis. 

Assim como na primeira proposta, 
os contrários alegaram que o pedido 

do prefeito poderia comprometer 
a saúde financeira do Município. 

Uma nova discussão sobre as 
propostas só pode voltar à Casa 
em 2020.

Críticas – De acordo com a 
Prefeitura, os recursos para a 
pavimentação recuperariam 39 
mil m² de vias, distribuídos por 
nove bairros.  

A proposta para a iluminação 
pública, que implantaria lâmpa-
das LED (mais econômicas que as 
atuais), contemplaria as principais 
vias da cidade, garantindo mais 
segurança à população e economia 
aos cofres municipais. “Não vamos 
desistir de trabalhar por uma ci-
dade melhor, porém a população 
que aguarda essas melhorias há 
tanto tempo irá perder muito, pois 
vai ter que esperar mais tempo 
para que essas obras aconteçam”, 
lamentou Isael

O prefeito rebateu também o argu-
mento de vereadores que afirmaram 
que “Pinda está endividada”. Isael 
ressaltou que a cidade possui um dos 
menores índices de comprometimen-
to financeiro com financiamentos 
da região, tendo apenas 2,78% 
de sua receita destinada para o 
pagamento de empréstimos.

Para o vice-prefeito e secretário 
de Governo, Ricardo Piorino, a 
maioria dos vereadores pensa-
ram na próxima eleição e não na 
população. “Prejudicando não só 
os moradores dos bairros, mas de 
toda cidade, que utilizam essas 
vias públicas e precisam de asfalto 
de melhor qualidade”.

A decisão da Câmara também 
desagradou o líder comunitário do 
Araretama, Fábio Duarte. “Foi um 
grande prejuízo, pois o Araretama 
clama por essa melhoria há muitos 
anos e o asfalto está muito antigo. 
Infelizmente os vereadores não 
votaram a favor do povo”.

Acompanhando a sessão, Mar-
cílio, morador da rua Aloisio 
Ivahy Dantas da Gama, criticou a 
decisão no plenário. “Espero que 
o povo dê o troco nas próximas 
eleições para esses vereadores, 
que no meu entendimento trai-
ram a população, pois essa obra 
é muito importante para o Santa-
na”, afirmou.

Moradores acompanham sessão que acabou com rejeição de novos empréstimos
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O hospital Frei Galvão, alvo do Seccold; antiga administração é acusada de lavagem de dinheiro em Guará

Apurações sobre ilicitudes em gestões passadas de hospital avançam com interrogatório e tem um preso

Seccold investiga irregularidades em 
antigas administrações do Frei Galvão

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Seccold (Setor Especiali-
zado no Combate a Corrup-
ção, Organização Criminosa 
e Lavagem de Dinheiro) 
da delegacia Seccional de 
Guaratinguetá investiga 
acusações de irregularida-
des cometidas em antigas 
administrações do Hospital 
Frei Galvão. As investiga-
ções estão em andamento e 
o setor apura crimes como 
lavagem de dinheiro.

No último sábado, a Polí-
cia Civil confirmou a Ope-
ração Frei Galvão, que teve 
nove mandados de busca 
e apreensão em Guara-
tinguetá e São José dos 
Campos. A Justiça decretou 
quatro mandados de prisão 
e o bloqueio de 14 veículos 
dos investigados. Apenas 
uma pessoa foi presa em 

flagrante por posse ilegal 
de munição, e as outras três 
pessoas procuradas conti-
nuam foragidas, segundo 
o setor.

Delegado seccional de 
Guaratinguetá, Márcio Mar-
ques Ramalho confirmou o 
avanço das investigações. 
Segundo Ramalho, as inves-
tigações se estendem por 
meses antes do setor dar o 
primeiro passo e colocar a 
operação em andamento na 
prática, com os mandados 
de busca, apreensão e pri-
são. “Os dois delegados do 
caso junto com o Ministério 
Público estão neste exato 
momento colhendo provas 
e indícios. Existe realmente 
uma investigação profunda 
com colheitas provas do-
cumentais e testemunhais, 
além de outros tipos de 
provas sendo colhidas”, 
afirmou. “Tem mandados de 
prisão que foram cumpridos 

e outros que serão cumpri-
dos”, concluiu.

Na última segunda-feira 
foi realizado um extenso 
interrogatório com a pes-
soa presa na Operação Frei 
Galvão. Os delegados res-
ponsáveis pelo caso ficaram 
por volta de oito horas na 
delegacia seccional para 
obter mais provas e apon-
tamentos com o detido. O 
nome da pessoa presa não 
foi divulgado pelo setor. O 
caso está sob segredo poli-
cial e de Justiça, e conta com 
apoio do Ministério Público.

Atualmente, quem admi-
nistra o Hospital Frei Galvão 
é o Instituto Axis, entidade 
religiosa que assumiu em 
agosto do ano passado. O 
Instituto confirmou uma dí-
vida de R$ 70 milhões. Após 
a troca da administração, 
foram realizadas auditorias 
nas contas e contratos do 
hospital.

Fotos: Arquivo Atos

Fadenp tem vagas para 
projetos esportivos
de 2020 em Lorena
Inscrições podem ser feitas durante 
todo o ano pela internet e no CSU

Reforma administrativa cria 78 cargos 
em gratificação com promessa de 
economizar até R$ 800 mil em Lorena
Projeto beneficia servidores efetivos da Prefeitura; Fábio Marcondes deve 
estudar possibilidade de concurso público para o no início do próximo ano

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou a criação de 78 cargos 
em funções gratificadas na 
última sessão. O projeto de 
autoria do Executivo faz parte 
da reforma administrativa ini-
ciada em julho e estima uma 
economia de R$ 800 mil aos 
cofres públicos.

Aprovado por 15 votos a 1 
contrário, do vereador Élcio 
Vieira Junior (PV), a proposta 
prevê a extinção de 58 cargos 
e a criação de 78 em gratifica-
ção para servidores efetivos. 
A medida beneficiará todas as 
secretarias.

Após a homologação do 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido), as pastas pas-
sarão a contar com cargos 
de chefia como Supervisor 
de Fiscalização, Supervisor 
de Tributação, da Atenção 
Básica e do Creas (Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social).

De acordo com secretário de 
Negócios Jurídicos, Adriano 
Aurélio dos Santos, foi revo-
gada uma lei que já possuía 
cargos em gratificação para 
que a nova fosse efetivada 

dentro dos padrões na refor-
ma administrativa realizada 
pela Perfix Consultoria, con-
tratada mediante licitação. 

Santos explicou que essa re-
forma faz parte da reestrutu-
ração após a Justiça extinguir 
146 cargos. Primeiramente 
foram criados os cargos em 
comissão, agora os em grati-
ficação, e na sequência o novo 
estatuto dos servidores. 

Segundo o secretário, a 
Prefeitura é formada por 
assessores, diretores e super-
visores. Apenas de assessores 
e diretores são 116 cargos, 
destes, 35% são ocupados 
por efetivos, e o restante por 
funcionários externos. “Os ser-
vidores não queriam assumir 
a chefia de um setor, uma res-
ponsabilidade a mais do que 
as atribuições dela sem ter 
uma contraprestação, então 
tinha que ter essa gratificação. 
É justo, não posso atribuir 
mais responsabilidades e não 
pagar por isso”, frisou Santos. 

Além de uma estrutura 
mais enxuta com cerca de 
cinquenta funcionários a 
menos, a Prefeitura destaca a 
economicidade adquirida com 
a reforma administrativa. A 
estimativa é de que reduzam 
R$ 800 mil na folha de paga-

mento, valor do Tesouro que 
poderá ser investido pela 
administração de acordo com 
as necessidades. “Essa é uma 
estimativa que a gente faz 
quando encaminhamos um 
projeto desta natureza. Fa-
zemos um impacto orçamen-
tário, que é uma exigência 

Bruna Castro
Lorena

O Fadenp (Fundo de Apoio 
ao Desporto Não Profissional) 
abriu nessa segunda-feira ins-
crições para novos projetos 
que serão contratados em 
2020. O programa é de res-
ponsabilidade da secretaria 
de Esportes e Lazer, que irá 
priorizar trabalhos esporti-
vos relacionados a atividades 
olímpicas e paraolímpicas, 
além de atividades ligadas ao 
lazer para crianças e idosos.

O formulário de inscrição 
está disponível na recepção 
do CSU (Centro Social Ur-
bano), sede da secretaria de 
Esportes e também no site da 
Prefeitura, lorena.sp.gov.br.

A entrega do documento 
devidamente preenchido 
deve ser feita pessoalmente 
também no CSU, de segunda-
-feira à sexta-feira.

Segundo a secretária de 
Esportes e Lazer, Vera Ro-
drigues, não haverá prazo 
limite para a realização de 
inscrições dos projetos. “As 
inscrições são interruptas. 
Uma vez por mês acontece 
uma reunião do conselho 
diretor, que avalia todos os 
projetos recebidos até a data 
da reunião”, explicou.

As informações incluem 

dados do projeto esportivo 
para 2020, dados pessoais 
do bolsista, do atleta parti-
cipante, da equipe esportiva 
e experiências anteriores de 
ambos. Os interessados de-
vem levar também compro-
vante de residência, cópia 
do Cref (Conselho Regional 
de Educação Física), além 
de informações bancárias 
como o número da conta 
de agência. A ausência de 
informações pode resultar 
na rejeição da inscrição.

Uma das expectativas 
para o novo ano, segundo 
Vera, é manter as atividades 
desenvolvidas em 2019 
e buscar novos projetos. 
“Primeiramente, dar conti-
nuidade no que foi desen-
volvido no ano de 2019. 
Nós conseguirmos manter 
as 41 modalidades que já 
desenvolvemos, e colocar 
novas modalidades no ano 
de 2020”, declarou.

Em 2019, foram inscritos 
133 projetos, com 70 apro-
vados. No total, 68 bolsistas 
foram beneficiados pelo Fa-
denp, e puderam fazer parte 
das equipes esportivas de 
Lorena.

A secretaria de Esportes e 
Lazer entrará em recesso a 
partir da próxima segunda-
-feira e voltará às atividades 
no dia 2 de janeiro de 2020.

da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, então a calculamos 
o que estava gastando e o 
pode gastar. Essa diferença é 
o impacto anual”.

Para Santos, a economia 
pós reforma não afetará a 
qualidade na prestação do 
serviços.

Sobre o estatuto, o secretá-
rio salientou que os trâmites 
estão avançados já que na 
última semana receberam um 
formato do material que será 
encaminhado para análise dos 
departamentos de Recursos 
Humanos e Procuradoria. 
Posteriormente, será realiza-
da uma audiência pública e 
enviado o projeto para vota-
ção dos vereadores.

Concurso Público – No 
início do ano, o prefeito Fabio 
Marcondes se reunirá com os 
secretários para saber a neces-
sidade das pastas para abrir 
ou não um concurso público.

O secretário de Segurança 
Pública, major Carlos Adriany 
Lescura, já expressou o inte-
resse em dobrar o efetivo da 
Guarda Civil Municipal, que 
atualmente conta com 21 
guardas, devido ao investi-
mento de R$ 3,3 milhões para 
a implantação do COI (Centro 
de Operações Integradas).

O secretário Adriano dos Santos

Fotos: Rafaela Lourenço

Pinda anuncia novas provas para concurso denunciado
Processo que promete admitir 127 novos funcionários deve ser reaplicado após acusações e suspensão em agosto

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Depois de quatro meses de 
investigação, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba decidiu 
que irá reaplicar a prova do 
concurso público realizado em 
agosto deste ano. O trâmite, 
que chegou a ser suspenso, 
será retomado após polêmicas 
que envolveram o Iuds (Insti-
tuto Universal do Desenvolvi-
mento Social) e os candidatos 
que disputaram uma vaga no 
seletivo.

Em coletiva de imprensa, 
no auditório da Prefeitura, o 
secretário de Administração, 
Fabrício Pereira, afirmou 
que essa é uma solução que 
o órgão público encontrou, 

garantindo que “o processo foi 
sempre transparente e sempre 
muito bem claro. Nunca tive-
mos nenhum problema por 
conta disso, e o trabalho vem 
acontecendo da melhor forma 
possível com a empresa Iuds”.

Após denúncias, o concurso 
público foi suspenso em de-
corrência das reclamações de 
candidatos que relataram em 
rede sociais problemas como 
a chegada das provas desla-
cradas, ausência de mesas e 
cadeiras e falta de fiscalização 
adequada durante a aplicação 
das provas. O secretário co-
mentou que “algumas inter-
corrências aconteceram e que 
seguem em investigação”, mas 
a prova não teria relação com 
os vazamentos de informações 

ou qualquer gênero de crime. 
“Chegamos à conclusão de 
que todo o trabalho contra-
tual estava correto, e o único 
problema, de fato, foi o dia de 
execução da prova”, enfatizou. 

A Prefeitura decidiu re-
aplicar as provas para os 
candidatos inscritos, não 
haverá abertura para novas 
inscrições. De acordo com a 
nota oficial, o representante 
da Iuds, Eder Pini, garantiu 
que as provas serão realiza-
das de forma pulverizada em 
mais dias e locais, somente 
em Pindamonhangaba, na 
tentativa de evitar tumultos 
e novas irregularidades. A 
expectativa é que os testes 
sejam realizadas em janeiro.

Ainda segundo a Prefeitu-

ra, o Iuds assegurou que irá 
tomar todas as providências 
para comunicar os candidatos 
inscritos sobre a nova convo-
cação, além de intensificar a 
preparação e capacitação dos 
fiscais. “A Prefeitura auxiliará 
a organização com indicação 
de escolas e prédios públicos 
capazes de receber os can-
didatos, bem como colocará 
sua estrutura de segurança e 
trânsito para trazer tranquili-
dade aos candidatos”, afirmou 
em nota.

O secretário de Adminis-
tração afirmou que a atitude 
tomada foi motivada pela 
urgência na contratação de 
novos funcionários públicos 
para o atendimento nas áreas 
de saúde e educação, e que 

abrir uma nova concorrência 
seria um caminho mais longo.

“Espero que desta vez o 
processo ocorra de maneira 
diferente, organizada, com 
respeito aos candidatos e ao 

dinheiro público. É o mínimo 
que se espera da organização 
de um concurso público”, 
afirmou o candidato Diego 
Moreira, que realizou a prova 
em agosto.
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Cadastramento 
biométrico para 
2020 termina
nesta quinta

Marcelo Augusto dos Santos 
Região 

A Justiça Eleitoral do Es-
tado de São Paulo encerra 
nesta quinta-feira o cadas-
tramento biométrico para 
as eleições municipais de 
2020. Na Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
há cerca de 1.838.765 de 
eleitores.

A meta estabelecida para 
o ano de 2019 pelo TRE 
foi cadastrar a biometria 
de 7,5 milhões de pesso-
as. A marca foi alcançada 
nesta segunda-feira. Para 
o cumprimento da meta, o 
cadastramento tornou-se 
obrigatório desde o mês 
de fevereiro deste ano, em 
479 municípios.

Na cidade Pindamonhan-
gaba já foram cadastra-
dos 79% dos eleitores. Em 
Guaratinguetá, o número é 
ainda maior: 80%. Outras 
cidades da região tam-
bém tiveram bons índices 
como Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro e Ubatuba, que 
obtiveram 78%. 

Em Lorena, que conta 
com dois pontos de aten-
dimento, cerca de 74% dos 
eleitores se cadastraram, 
enquanto Aparecida atingiu 
72% da biometria. Em todo 
o estado de São Paulo, o 
número de eleitores com 
as digitais coletadas chega 
a 66%.

Desde o mês de abril, o 
TRE tem promovido plan-
tões em alguns fins de se-
mana e feriados, buscando 
facilitar o comparecimento 
do cidadão que não tem 
disponibilidade, durante a 
semana, do horário conven-
cional de funcionamento 
das unidades.

Quem não se cadastrar 
pode enfrentar problemas 
como o cancelamento do 
título de eleitor, que im-
pede não só de participar 
das eleições como outras 
restrições na vida civil, 
entre elas, obter passapor-
te, tomar posse de cargos 
públicos em concurso, fazer 
empréstimos em bancos 
públicos e matrículas em 
instituições de ensino ofi-
ciais.

Sessão é marcada por série de discussões entre parlamentares; ex-presidentes da Casa compõem mesa

Com discussão entre vereadores, Fram é 
eleito presidente da Câmara de Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

A sessão de votação para 
definição da mesa diretora 
da Câmara de Aparecida 
terminou com vitória do 
vereador Francisco Egídio 
Monteiro, o ‘Fram Pé Sujo’ 
(MDB), como novo presiden-
te da Casa. Ele venceu dis-
puta com Carlos Alexandre 
Rangel, o ‘Xande’ (PSD), por 
5 a 4 em uma noite marcada 
por discussões sobre contas 
do Legislativo e bate-boca 
entre parlamentares.

Além de Fram, a mesa dire-
tora da Câmara de Apareci-
da terá como representantes 
os últimos ex-presidentes. 
Wadê Pedroso (DEM), atual 
presidente, ficará com o 
cargo de vice,  Adilson Boi 
na Brasa (MDB), que ante-
cedeu Pedroso na chefia do 
Legislativo, será o primeiro 
secretário, com Waldir Si-

queira, o ‘Zoinho’ (PL) eleito 
segundo secretário. Todos 
eles tiveram cinco votos.

Antes do início da sessão, 
Xande e Marcelo Marcondes 
(PV) bateram boca sobre 
o rito das discussões que 
teriam início. Durante a 
votação, Fram e Ana Alice 
Braga (Podemos) discutiram 
sobre as finanças da Casa. A 
vereadora apontou que as 
contas da Câmara estariam 
“rejeitadas”, e Fram questio-
nou a parlamentar sobre a 
afirmação.

Um morador que filmava 
a sessão discutiu com Fram 
e Marcondes, que ameaçou 
processá-lo. O atual presi-
dente, Wadê Pedroso, foi 
criticado por Ana Alice e 
Cida Castro (DEM).

Após a votação, o dire-
tor geral da Câmara, José 
Geraldo de Souza, explicou 
que os eleitos tomarão pos-
se no primeiro dia útil de 
2020. Segundo Souza, em 

uma eventual necessidade, 
Pedroso, vice eleito, pode 
reassumir a presidência pois 
a Lei Orgânica permite ree-
leição na Casa. “Numa even-

Fram Pé Sujo (ao fundo), assumirá a presidência em janeiro; polêmicas do cenário esquentaram eleição

Fotos: Leandro Oliveira

tual renúncia da prefeita, o 
Wadê pode assumir. A Lei 
Orgânica não tem nenhuma 
mudança nesse sentido. Ela 
foi modificada em 2010, e 

com essa mudança, permitiu 
que os membros da mesa di-
retora possam ser reeleitos”, 
afirmou.

Souza deu essa declara-

ção ao Jornal Atos após 
ser questionado sobre uma 
eventual renúncia da pre-
feita em exercício, Dina 
Moraes Moreira (PDT), que 
afirmou em entrevistas à 
duas rádios da região que 
poderia renunciar ao man-
dato, meses após assumir.

A prefeita, dias depois, 
voltou atrás e afirmou que 
cumpriria seu mandato até 
o fim.Dina substitui Ernaldo 
César Marcondes (MDB), 
que continua afastado do 
cargo após decisão judicial 
sobre caso de contratação 
irregular de kits escolares 
em 2015.

Votos – Votaram a favor 
de Fram Pé Sujo os verea-
dores Wadê Pedroso, Zoi-
nho, Adilson Boi na Brasa e 
Marcelo Marcondes, além 
do próprio Fram. Já Xande 
obteve, além de seu próprio 
voto, o apoio de José Reis, o 
Dudu (PR), Ana Alice e Cida 
Castro.

TJ mantém Ernaldo afastado da Prefeitura
Acusado de fraudar contratação de kits escolares, prefeito afastado só pode recorrer ao STF

Da Redação
Aparecida

Em votação unânime (3 a 
0), o Tribunal de Justiça de 
São Paulo determinou nesta 
terça-feira que o prefeito de 
Aparecida, Ernaldo Cesar Mar-
condes (MDB), siga afastado 
da Prefeitura. O emedebista 
é acusado de fraudar contra-
tação de fornecedores de kits 
escolares, em 2015, e está fora 
do cargo desde junho.

Além de Marcondes, o então 
secretário de Administração, 
Domingos Leo Monteiro, é 
investigado e também segue 
afastado.

O prefeito tenta reverter a 
situação em diversas fases da 
Justiça. Marcondes e Monteiro 
estão fora de suas funções 
desde junho deste ano. A sus-
peita que paira sobre a dupla 
é que eles tenham cometido 
fraude na compra de mais de 
12 mil kits escolares em 2015, 
ocasião em que Marcondes 
foi prefeito em exercício, por 
conta do afastamento do então 
chefe do Executivo, Márcio 
Siqueira (PSDB).

À época, a promotora de 
Aparecida, Paloma Sangui-
né Guimarães, acusou que o 
processo para contratação de 
fornecedor dos kits escolares, 
feita na modalidade convite, 
estava direcionada desde o 
princípio para a contratação 
de uma determinada empresa. 

Além disso, o processo tam-
bém acusa ambos de superfa-
turamento no valor da compra 
e o número de kits comprados.

Com a decisão desta terça-
-feira, no TJ-SP, Ernaldo deve 
agora recorrer à terceira ins-
tância, no Supremo Tribunal 
Federal, em Brasília.

Na mira – Alvo da Justiça – é 
assim que o eleitor de Ernaldo 

Marcondes vê seu prefeito 
desde a denúncia de fraude na 
Educação. Ele é alvo de outro 
processo sobre a mesma acu-
sação, que levou uma operação 
da Polícia Civil por meio do 
Seccold (Setor Especializado 
no Combate a Corrupção, Orga-
nização Criminosa e Lavagem 
de Dinheiro) da Seccional de 
Guaratinguetá e o Ministério 

Público, à porta de sua casa e à 
Prefeitura, na última semana.

Segundo a Polícia Civil, a in-
vestigação foi iniciada há cer-
ca de seis meses com base em 
dados obtidos durante fiscali-
zação 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, cri-
me organizado e lavagem de 
dinheiro. A operação apreen-
deu uma série documentos, 
cumprindo 12 mandados de 
busca e apreensão.

Já na esfera política, o pre-
feito afastado conseguiu sus-
pender o trabalho de uma 
comissão processante, após 
a Justiça acatar um manda-
do de segurança de recurso 
apresentado pela defesa. A 
CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito), que poderia 
cassar o mandato do emede-
bista na última quinta-feira, 
teria o relatório votado, mas 
o documento teve que ser 
encaminhado à Promotoria 
de Justiça da cidade, que fará 
análise.

De acordo com o docu-
mento, a defesa se baseia em 
argumentos como “erros” 
cometidos pela comissão e 
“perseguições por parte de 
alguns vereadores”. Entre as 
falhas, a presença dos verea-
dores José Reis, o Dudu (PR) 
e Carlos Alexandre Rangel, o 
‘Xande’ (PSD), na comissão, 
mesmo sendo autores do pe-
dido de investigação.

A Justiça deu ao Legislativo 
um prazo de dez dias para 
encaminhar o documento e 
as informações necessárias. A 
votação da possível cassação 
de Marcondes aguarda agora 
um parecer da Justiça, que só 
deve ser enviado no início de 
2020, devido ao recesso.

O prefeito afastado Ernaldo César Marcondes, que sofreu derrota unânime no TJ-SP e fora da Prefeitura

Fotos: Reprodução 

CCR Nova Dutra espera cerca de um milhão 
de veículos durante os feriados de fim de ano
Concessionária realiza operação especial durante Natal, Réveillon e no período de férias escolares

Da Redação 
Região

A CCR Nova Dutra coloca em 
prática, neste fim de ano, uma 
operação especial devido ao 
aumento de veículos que tran-
sitam pela rodovia Presidente 
Dutra, que liga as capitais de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. 
A partir da próxima sexta-feira 
até o dia 1 de janeiro de 2020 
a concessionária distribuirá 
folhetos sobre a importância 
de fazer a revisão do veículo 
para viajar.

A operação especial é para 
orientação e atendimento com 
campanha de segurança di-

recionada aos motoristas e 
passageiros que utilizarão a 
Via Dutra durante os feriados 
de Natal, Réveillon e no período 
de férias escolares. A operação 
contará com viaturas extras de 
atendimento do SOS Usuário, 
campanha de segurança com 
entrega de folhetos, mensagens 
educativas nos painéis de men-
sagens variáveis e veiculação 
de dicas na CCR FM 107,5, 
além de operação papa-filas 
nos pedágios.

A expectativa é que cerca de 
um milhão de veículos deixem 
as duas capitais, entre os dias 
20 e 21 (véspera de Natal) e 
27 e 28 (véspera de Ano Novo).

A CCR espera que 327 mil 
veículos saiam da capital pau-
lista para o feriado de Natal, 
entre sexta-feira e sábado, e 
trezentos mil veículos para o 
Réveillon, entre sexta (27/12) 
e sábado (28/12). Já da capital 
fluminense, a previsão de 
saída é de 187 mil veículos 
para o feriado do Natal, entre 
sexta-feira e sábado, e de 180 
mil veículos para o Réveillon, 
entre sexta (27/12) e sábado 
(28/12).

Movimento da Via Dutra, alvo de atenção especial para o fim de ano

Fotos: Arquivo Atos
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Câmara rejeita cessão de campo de futebol do Pedregulho

Prefeitura inaugura o Café Literário, no local em que morou a família do ex-governador

Geraldo Alckmin ganha homenagem 
em Pinda e analisa 2020 eleitoral

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O Parque da Cidade inau-
gurou, no último domingo, o 
Café Literário no casarão em 
que morou a família Alckmin. 
Um dos destaques do evento 
foi a presença do ex-governa-
dor do estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB), que 
acompanhou a homenagem e 
falou sobre a política de Pin-
damonhangaba e o cenários 
estadual e federal.

Ainda pela manhã e com 
pouco movimento no Parque 
da Cidade, Alckmin chegou 
para a inauguração acompa-
nhado da esposa Lu Alckmin 
e assessores. Logo, a notícia 
se espalhou, e o espaço ao ar 
livre foi tomado por popula-
res conterrâneos ao político.

Durante a inauguração, 
Alckmin lembrou que o ca-
sarão, que atualmente abriga 
Café Literário, foi o local em 
que viveu sua infância e, 
posteriormente viu a mãe 
falecer.

Ele elogiou o prédio e pa-
rabenizou a administração 
do atual prefeito, Isael Do-
mingues (PR). “Parabéns à 
nossa cidade com esse belís-
simo parque. Há dez anos, 
doamos esse espaço para a 
Prefeitura”.

Ao lado do tucano, o pre-
feito destacou que a cidade 
ganha com a presença de 
nomes como o de Alckmin. 
“Aqui temos vários ícones, 
‘monstros’ da política de 
Pinda. É aqui que a gente ‘se 
refrigera’, encontra um bál-
samo, pois não é fácil gover-

Ao lado de Piorino e Isael Domingues, Geraldo Alckmin participa da inauguração do Café Literário em Pinda; crítico, tucano quer reforma

Fotos: Bruna Silva

nar”, exaltou Domingues, que 
lembrou que o Café Literário 
será uma forma para que a 
memória da família Alckmin 
se mantenha viva.

Política – Alckmin comen-
tou o cenário político regio-
nal e como o ano eleitoral 
deve afetar as formações 
de novos grupos, mas sobre 
seu futuro, não revelou o 
caminho que deve seguir. 
“O futuro à Deus pertence. 
Ser candidato ou não é uma 
questão a ser analisada mais 
à frente, mas torço muito 

pelo nosso país. Acho que a 
economia, o ano que vem, vai 
melhorar um pouco, pode 
crescer em torno de 2,5%”, 
desconversou.

Sobre a gestão atual do 
Estado, Alckmin foi discreto 
e afirmou que ainda é mui-
to cedo para avaliar o de-
sempenho de seu sucessor, 
João Doria (PSDB). “Estou 
me dedicando à medicina, 
voltei a dar aulas. Sempre 
gostei de dar aulas (...) tenho 
me dedicado ao magistério, 
à educação, estudando as 

questões do nosso país. Mas 
vamos dar um tempinho de 
política, que é bom. E estou 
matando a saudade dos meus 
amigos”.

O político falou do sistema 
de governo brasileiro atual e 
defendeu uma reforma polí-
tico-partidária com menos 
partidos, mais programáticos 
e com melhor identidade. O 
tucano declarou que o Brasil 
tem um dos piores sistemas 
partidários do mundo. “Te-
mos o melhor modelo de 
apuração eleitoral do mun-

do. Se termina uma eleição 
de presidente da República 
às cinco da tarde, num país 
continental como é o Brasil, 
e às dez da noite você sabe o 
resultado, é impressionante”.

Sobre a crise entre o go-
verno de Jair Bolsonaro e o 
PSL, partido em que o atual 
presidente da República se 
elegeu no ano passado, Alck-
min destacou que isso retrata 
a falência da política. “Criar 
mais um partido? Já tem 34 
e criar mais um? Quer dizer, 
no fundo você está criando 

partido de fulano, partido 
de beltrano. São cartórios 
sem identidade partidária, 
por isso tenho defendido a 
reforma política. É preciso 
mudar a maneira em que se 
escolhe os candidatos”.

Alckmin comentou que o 
sistema presidencialista está 
fadado à crise, e mencionou 
os países vizinhos que pas-
sam por momentos de emer-
gências governamental e 
humanitária. Ele defende um 
sistema de governo parecido 
com o do país que colonizou 
o Brasil, que conta com o 
presidente e o parlamento, o 
parlamentarismo. “Portugal 
tem um bom modelo. Você 
elege o presidente, que tem 
suas atribuições, não é uma 
‘rainha da Inglaterra’, mas 
o primeiro-ministro é mais 
dinâmico e consegue superar 
as crises”.

Café Literário – Inaugu-
rado no domingo, o espaço 
cultural foi instalado na 
antiga casa que abrigou 
tradicionais famílias como 
Alckmin, Vieira e Guaragna. 

Com três ambientes, o 
Café Literário conta com 
exposição de parte do acervo 
do ex-governador Geraldo 
Alckmin, sala de leitura com 
livros históricos sobre a 
cidade e sala de vídeo com 
entrevistas de nomes da 
história do município.

Criado na parceria entre 
a secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhan-
gaba e o Fundo Social de 
Solidariedade, o espaço, loca-
lizado próximo ao portal de 
entrada do Parque da Cidade, 
recebeu melhorias, além de 
um novo conceito em sua 
parte interna com cores, 
fotos e painéis de acrílico, 
mostrando pontos turísticos 
históricos da cidade.

A proposta da secretaria de 
Cultura e Turismo e do Fun-
do Social é realizar, em 2020, 
um chamamento para que o 
um café funcione no espaço, 
completando o ambiente.

Projeto de Lei da Prefeitura tentava repassar gestão de espaço por meio de concessão onerosa de cinco anos
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guaratin-
guetá rejeitaram um projeto 
da Prefeitura que solicitava 
autorização para a concessão 
de direito de uso, a título pre-
cário, oneroso e por tempo 

determinado, do campo de 
futebol do complexo esportivo 
Jopesafi, do Pedregulho. De 
forma unânime, a Casa rejeitou 
a proposta e apontou lacunas 
no documento encaminhado 
para análise.

Na descrição do projeto de 
lei constavam o período de 

concessão onerosa, de cinco 
anos, com a possibilidade de 
prorrogação por mais cinco, 
as obrigações previstas pela 
concessionária vencedora do 
certame e a responsabilidade 
pela avaliação dos valores 
pagos, que ficaria a cargo da 
secretaria de Planejamento, 

Coordenação e Habitação.
“Esse projeto deixou várias 

lacunas. Foi uma votação unâ-
nime, todos os vereadores 
negaram esse projeto porque 
foi veiculado um vídeo de um 
ex-jogador de futebol falando 
de escolinhas de futebol (em 
Guaratinguetá), comprome-
tendo a Câmara Municipal, por 
isso os vereadores se resguar-
daram em não aprovar esse 
projeto”, afirmou o vereador 
Pedro Sannini (PTB).

O campo do complexo espor-
tivo do Pedregulho foi utilizado 
neste ano para sediar os jogos 
da fase de grupos do Campe-
onato de Futebol Amador de 
Guaratinguetá. Anteriormente, 

o espaço também chegou a 
ser utilizado para treinos do 
Guaratinguetá White Cranes, 
equipe de futebol americano 
da cidade. Durante a semana, 
moradores fizeram exercícios 
na extensão do campo.

Sannini foi questionado se 
o espaço era bem utilizado. “O 

campo pode ser cada vez mais 
utilizado em outras modalida-
des, não só futebol. À noite tem 
várias pessoas que usam para 
fazer caminhada e correr”.

Rejeitado, o projeto pode ser 
novamente encaminhado para 
análise e futura votação apenas 
em 2020.
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Dicas podem ajudar na economia 
de água durante período de férias
Medidas simples contribuem 
para economia doméstica

Da Redação
Piquete

Uma das principais eco-
nomias que todos deveriam 
fazer é a da água, não apenas 
pelo ganho na hora de pagar 
a conta, mas principalmente 
por ser um bem precioso que 
corre o risco de se tornar 
escasso. Segundo previsões 
da ONU (Organização das 
Nações Unidas), entre 2020 
e 2030 cerca de 1,4 bilhão 
de pessoas no mundo terão 
dificuldade de acesso ou falta 
de água.

Sabe-se que os vazamen-
tos de água são os grandes 
vilões, e nesta época do ano, 
onde a maioria das pessoas 
saem de férias e viajam, os 

problemas podem ser acen-
tuados. A Águas Piquete, 
empresa responsável pelo 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário de 
Piquete, recomenda algumas 
medidas simples que podem 
evitar transtornos e aborreci-
mentos como verificar se as 
torneiras e as válvulas estão 
funcionando corretamente, 
ficar atento aos vazamentos 
que ocorrem no hidrômetro 
e realizar vistorias periódicas 
para verificar se existe algu-
ma anormalidade nas pro-
ximidades dos canos, como 
paredes mofadas, terreno 
molhado ou ruídos provoca-
dos por vazamento de água.

“Uma dica interessante, 
antes de viajar, é fechar o 

registro geral de entrada 
de água, pois pode evitar 
possíveis vazamentos nas 
tubulações e caixa d’agua” 
orienta a gerente operacio-
nal da Águas Piquete, Indiara 
Jogas.

Para evitar o desperdício 
em qualquer época do ano 
os consertos devem ser rea-
lizados assim que for perce-
bida alguma anormalidade 
na rede de abastecimento 
residencial ou comercial.

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

Editais de Proclamas — APARECIDA

2156 -Marcelo Afonso de Jesus Júnior e Ana Carolina Guimarães dos 
Santos. Ele, nacionalidade brasileira, auxiliar de atendimento,solteiro, 
nascido no dia 28 de fevereiro de 1997, residente e domiciliado na Avenida 
Itaú, 238, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Marcelo Afonso de Jesus e 
Maria Santos Afonso de Jesus.  Ela, nacionalidade brasileira, vendedora, 
solteira, nascida no dia 19 de maio de 1997, residente e domiciliado na 
Rua Castelo Branco, 339, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Valdemir 
Rodrigues dos Santos e Lucelena Guimarães dos Santos.
2155 -Robson Rodrigo Silva Santos e Aline Rosa Soares de Oliveira. Ele, 
nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza,solteiro, nascido no dia 24 
de junho de 1994, residente e domiciliado na Rua Felippo. 10, Bloco 6, 
apartamento 24, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de José Ramos dos 
Santos e Maria José da Silva.  Ela, nacionalidade brasileira, estudante, 
solteira, nascida no dia 12 de março de 1996, residente e domiciliado na 
Rua Felippo. 10, Bloco 6, apartamento 24, Vila Mariana,  Aparecida/SP, 
filha de Erivelton Alves de Oliveira e Mayziadeh Sales Soares.
2154 -Thomas William Almeida Samahá e Maria do Carmo de Oliveira 
Barbosa Soares. Ele, nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, 
nascido no dia 14 de julho de 1989, residente e domiciliado na Rua Antonio 
Roma, 286, Jardim Paraíba, Aparecida/SP, filho de Charles Samahá e 
Reini Machado de Almeida. Ela, nacionalidade brasileira, estudante, 
solteira, nascida no dia 12 de novembro  de 1989, residente e domiciliado 
na Rua Antonio Roma, 286, Jardim Paraíba,  Aparecida/SP, filha de José 
Augusto Barbosa Soares e Maria Benedita de Oliveira Soares.
2153 -Jamil Vicente do Prado e Rosiene dos Santos Coutinho. Ele, 
nacionalidade brasileira, ajudante geral, viúvo, nascido no dia 26 de 
setembro de 1977, residente e domiciliado na Travessa Pedro Nunes, 
33, São Roque, Aparecida/SP, filho de Vicente do Prado e Rogelia do 
Prado. Ela, nacionalidade brasileira, monitora escolar, divorciada, nascida 
no dia 28 de março de 1983, residente e domiciliado na Travessa Pedro 
Nunes, 33, São Roque, Aparecida/SP, filha Antonio Carlos Coutinho e 
Antonia Maria dos Santos Coutinho.
2152 -Matheus Henrique Alves Nogueira e Juliana Macedo Costa 
Couceiro. Ele, nacionalidade brasileira, educador físico, solteiro, nascido 
no dia 21 de setembro de 1995, residente e domiciliado na Rua Itacolomi, 
817, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Welson Almeida Nogueira e Maria 
Celeste Alves Almeida Nogueira. Ela, nacionalidade brasileira, biomédica, 
solteira, nascida no dia 20 de janeiro de 1991, residente e domiciliado na 
Rua João Batista Rodrigues de Andrade, 152, Jardim Paraíba,  Aparecida/
SP, filha de Fausto José Couceiro e Maria Tereza Macedo Costa Couceiro.

PREFEITURA DE LORENA
NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura de Lorena, nos termos do Decreto n.º 7173/2018 e em cumprimento ao artigo 
2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos 
de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, sobre os recursos 
recebidos a título de transferência voluntária do Orçamento Geral da União, no valor de 
R$ 98.340,00 (noventa oito mil e trezentos e quarenta reais) para a conta vinculada ao 
Contrato de Repasse nº 1040577- 71/845035/2017, firmado em 29/08/2017, no âmbito do 
Programa Planejamento Urbano, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, 
que tem por objeto: Pavimentação de ruas do Loteamento Jardim Primavera, Bairro do 
Aterrado – Trecho 3.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Tomada de Preços Nº 19/19 PROC. Nº 721/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para a 
prestação de serviços comuns a engenharia de construção de casa de caseiro, na Escola 
Municipal CAIC/Creche São Roque, situada na Rua Benedita da Silva Pereira – Vila São 
Roque – Lorena/SP, a realizar-se às 09h30min do dia 24 de Janeiro de 2020, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

RMVale tem aumento de prisões; Guará e Lorena são destaques

Na contramão do Estado, região
avança em combate ao tráfico

Da Redação
Região

Dados divulgados pelo 
Estado na última semana 
revelaram um aumento de 
5% nas prisões por tráfico de 
drogas na RMVale (Região 
Metropolitana da Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) nos 
primeiros dez meses do ano, 
em comparação ao mesmo 
período de 2018. Conside-
rada a motivação de 70% 
dos assassinatos na região, 
esse tipo de crime vem sendo 
constantemente alvo de ope-
rações em diversas cidades.

De acordo com estatísticas 
da SSP (Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado), 

as polícias Civil e Militar 
prenderam 2.512 criminosos 
por tráfico de entorpecentes 
na RMVale entre janeiro e 
outubro, resultando em uma 
média de oito detenções 
diárias. O número de casos 
é 119 maior do que o da 
mesma época de 2018, que 
foi de 2.393. 

A intensificação do com-
bate a comercialização de 
drogas na RMVale vai na 
contramão dos números do 
Estado, que registrou uma 
queda de 1% em prisões de 
traficantes, caindo de 41.351 
para 40.905. 

No comparativo com os 
dados do ano passado, Gua-
ratinguetá é a cidade da 

região com o maior aumento 
proporcional de detenções 
no ano, chegando a 162% 
ao saltar de 37 para 97 
ocorrências.

Uma das principais pri-
sões no período ocorreu 
em 12 de setembro, quando 
a Polícia Militar flagrou 
um criminoso de 25 anos 
em posse de 5,3 quilos de 
cocaína pura em uma via 
do bairro Belvedere Clube 
dos 500. 

Na ocasião, denúncias 
anônimas apontaram que o 
criminoso era responsável 
pelo abastecimento de pon-
tos de tráfico em diversas 
regiões do município. Na vi-
ce-liderança aparece Lorena 

com um crescimento de 42% 
subindo de 256 para 365. 
Terceira cidade com mais 
ocorrências, Caraguatatuba 
contabilizou um aumento de 
35%, passando de 117 para 
158 registros. Também no 
Litoral Norte, Ubatuba é o 
quarto município com o me-
lhor índice, saltando de 92 
para 109, correspondendo 
a uma alta de 18%. 

Em contrapartida, Cru-
zeiro e Pindamonhangaba 
tiveram quedas de ocorrên-
cias de tráfico de drogas. 
Enquanto a primeira teve 
uma redução de 23%, cain-
do de 128 para 97, Pinda 
registrou queda de 15%, 
passando de 216 para 183.

Ação da Polícia Militar, em Lorena; região tenta fortalecer combate ao tráfico de drogas com parceria entre municípios, PM e Civil

Fotos: Arquivo Atos
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Trabalho de atendimento a turista que se atirou após queda da esposa em São Sebastião; Polícia investiga

Estrutura estava deteriorada pela maresia; condomínio pode ser punido

Polícia Civil investiga morte 
de grávida após queda de 
mureta em São Sebastião

Lucas Barbosa
São Sebastião 

A Polícia Civil de São Sebas-
tião abriu um inquérito para 
apurar a responsabilidade 
dos proprietários do condo-
mínio em que uma gestante 
morreu após cair de um deck 
no último sábado. Análises 
preliminares apontaram que 
a estrutura que cedeu estava 
danificada. 

Moradores de São Bernardo 
do Campo, na região do ABC 
Paulista, o casal Flávia de 
Souza, 33 anos, e Marcelo 
Martins, 35 anos, alugou um 
apartamento no condomínio 
Paraíso Átila, no bairro Praia 
Preta, para passar o final de 
semana ao lado de um grupo 
de familiares. 

De acordo com a Polícia 
Civil, por volta das 7h do úl-
timo sábado, Flávia se apoiou 
na mureta do deck (plata-
forma feitas com tábuas) do 
condomínio para tirar uma 
foto com a praia de Juquehy 
ao fundo, mas a estrutura 
se rompeu e ela despencou 
de uma altura de quase dez 
metros, se chocando contra 
as rochas. Na tentativa de 
socorrer a esposa, Martins 
se jogou na encosta. A cena 
foi presenciada pelo filho do 
casal, de apenas 9 anos. 

Acionado por funcioná-
rios do condomínio, o Corpo 
de Bombeiros utilizou uma 
embarcação para resgatar 
o casal. Na sequência, as 

vítimas foram encaminhadas 
ao Pronto Socorro de São 
Sebastião, mas cerca de meia 
hora depois de dar entrada na 
unidade, a gestante e o feto de 
cinco meses não resistiram 
aos ferimentos. Marcelo Mar-
tins, que fraturou o punho e 
teve diversas escoriações pelo 
corpo, foi medicado e liberado 
na manhã do dia seguinte.

Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais civis consta-
taram que a mureta estava 
deteriorada por causa da 
maresia, tendo partes de ferra-
gens à mostra e uma pedação 
do guarda-corpos estava caída 

anteriormente nas pedras.
A Polícia Civil informou 

que até o fim desta semana 
uma nova perícia técnica será 
realizada no local do acidente. 
Caso seja comprovada negli-
gência nos cuidados do deck, 
os proprietários do condomí-
nio deverão responder por 
omissão e homicídio culposo 
(quando não há intenção de 
matar).

O corpo de Flávia, que era 
professora infantil, foi en-
terrado no fim da tarde do 
último domingo no cemitério 
Memorial Jardim Santo An-
dré, em Santo André, também 

na região do ABC Paulista.
A reportagem do Jornal 

Atos tentou entrar em contato 
com a direção do condomínio 
Paraíso Átila, mas até o fecha-
mento desta edição, nenhum 
responsável foi encontrado 
para comentar o caso.

Em resposta ao site G1, o 
portal de notícias da Globo, o 
advogado de defesa, Roberto 
Abrantes, afirmou que o con-
domínio está prestando todo 
o apoio necessário à família 
da vítima, e que aguardará o 
resultado da perícia para se 
pronunciar mais profunda-
mente sobre o caso.

Fotos: Divulgação

Efetivo policial deve contar com aumento de até três mil agentes neste 
ano; cidades aguardam apoio financeiro para demanda em hospitais

Doria anuncia reforço na segurança 
e saúde para o Litoral Norte no verão

Lucas Barbosa
Litoral Norte

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou no dia 13 
que quase três mil policiais 
civis e militares reforçarão a 
segurança no Litoral Norte 
durante a ‘Operação Verão’. 
Além de medidas de combate a 

Operação da Policia Militar no Litoral Norte; região recebe atenção especial para período de férias

afogamentos e acidentes auto-
mobilísticos, o Estado liberará 
aproximadamente R$ 3 mi-
lhões para fortalecer o sistema 
de saúde da região durante a 
alta temporada turística.

Além de Doria, o evento de 
lançamento da “Operação Ve-
rão”, no Palácio dos Bandeiran-
tes, contou com as presenças 
do secretário de Logística e 

Transportes, João Octaviano 
Machado e do secretário de 
Segurança Pública, João Camilo 
Pires.

Doria revelou que o Litoral 
Norte receberá no próximo 
dia 23 um reforço de 1.730 
policiais civis e 1.030 militares. 
A iniciativa buscará garantir a 
segurança da população e dos 
oitocentos mil turistas que são 

esperados até o fim de feverei-
ro em Caraguatatuba, Ilhabela, 
São Sebastião e Ubatuba.

Além do aumento do efetivo 
policial pelas ruas e praias, as 
estradas de acesso às cidades 
litorâneas serão, pela primeira 
vez, monitoradas com a ajuda 
de drones. Equipadas com 
câmeras, três aeronaves não 
tripuladas transmitirão as 
imagens do tráfego à central 
da Polícia Rodoviária Estadual. 

De acordo com o secretário 
estadual de Logística e Trans-
portes, equipes da Polícia Mili-
tar e do DER (Departamento de 
Estradas e Rodagem) atuarão 
também na fiscalização de 
veículos nas rodovias. O Corpo 
de Bombeiros terá um reforço 
de 89 agentes no Litoral Norte, 
que serão responsáveis pela 
prevenção e resgate de afoga-
mentos.

No fim do evento de lança-
mento do “Operação Verão”, 
Doria explicou que nessa sema-
na deve liberar recursos para 
que os hospitais e unidades de 
saúde ampliem sua estrutura 
de atendimento para o período. 

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou ao Estado o número 
atual dos efetivos das polícias 
Civil e Militar no Litoral Norte, 
mas nenhuma resposta foi en-
caminhada até o fechamento 
desta edição.

Polícia desarticula 
esquema de jogo do 
bicho em Ubatuba
Nove são detidos com R$ 700 mil;
quadrilha possui lanchas e aeronaves 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Para combater um esque-
ma de organização de jogos 
de azar e lavagem de dinhei-
ro, uma operação da PF (Po-
lícia Federal) prendeu nove 
membros de uma quadrilha 
na última segunda-feira, em 
Ubatuba. Além das prisões, 
a ação apreendeu cerca de 
R$ 700 mil. 

De acordo com a PF, uma 
investigação iniciada em 
agosto revelou que crimi-
nosos estavam promovendo 
jogo do bicho (bolsa ilegal 
de apostas em números 
representados por animais) 
em diversos pontos da cidade 
litorânea. 

Com a prisão de um dos 
membros da quadrilha no 
início de setembro, a PF 
obteve informações sobre 
o funcionamento e outros 
participantes do esquema.

Contando com os apoios 
das polícias Civil e Militar, 

na manhã da última se-
gunda-feira a PF cumpriu 
21 mandados de busca e 
apreensão em imóveis de 
diversos bairros. Além de 
quantias de reais e dólares, 
nos endereços foram apre-
endidas máquinas de jogos 
de azar, cartelas de jogo do 
bicho, anotações de conta-
bilidade, computadores e 
aparelhos celulares.

Parte da quadrilha teve 
seus bens bloqueados pela 
Justiça, como lanchas, imó-
veis e aviões de pequeno 
porte. Eles também utiliza-
vam estabelecimentos co-
merciais para disfarçarem a 
origem dos recursos ilegais.

Além de lavagem de di-
nheiro, o grupo responderá 
por contravenção de jogo 
de azar e formação de qua-
drilha. Os nove acusados 
foram encaminhados ao 
CDP (Centro de Detenção 
Provisória) de Caragua-
tatuba, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Nove assaltantes são 
presos em Bananal

Da Redação
Bananal

Uma operação da Polí-
cia Civil desarticulou uma 
quadrilha de assaltantes 
na última segunda-feira em 
Bananal. Além de roubos, a 
quadrilha atuava também no 
tráfico de drogas. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, desde o início do segundo 
semestre o grupo praticava 
assaltos a estabelecimentos 
comerciais e casas em diver-
sos pontos do município.

Após quase dois meses de 
investigação, os policiais ci-

vis conseguiram identificar 
parte da quadrilha através 
de imagens de câmeras de 
videomonitoramento de um 
imóvel furtado. 

Contanto com uma equipe 
de 16 agentes, a Polícia Civil 
deflagrou na última segun-
da-feira uma operação que 
resultou na prisão de nove 
criminosos e apreensão de 
objetos roubados, três qui-
los de maconha e um quilo 
de cocaína. 

O grupo foi encaminhado 
à Delegacia de Bananal, 
onde aguarda transferência 
para alguma unidade prisio-
nal estadual.

Traficante é flagrado com 
cocaína e crack em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

A Polícia Militar prendeu 
um traficante de drogas, na 
noite da última segunda-fei-
ra, em Pindamonhangaba.

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma equipe da Rocam 
(Ronda Ostensiva Com Apoio 
de Motocicletas) patrulhava 
o bairro Jardim Rezende, 
quando desconfiou da atitude 

de um jovem de 23 anos. 
Percebendo a aproxima-

ção dos policiais, o rapaz 
tentou dispensar duas cáp-
sulas de cocaína e duas 
pedras de crack. Já na casa 
do criminoso, foram apre-
endidas mais 32 pedras 
de crack e 9 cápsulas de 
cocaína.

Encaminhado ao 1° Dis-
trito Policial, o traficante 
de drogas permanece à 
disposição da Justiça.

Polícia apreende dez pés de 
maconha em Caraguatatuba

Da Redação
Caraguatatuba

Um homem foi preso na 
tarde da última segunda-
-feira, após ser flagrado com 
uma plantação de maconha 
em sua casa em Caragua-

tatuba. 
De acordo com o boletim 

de ocorrência, policiais 
militares realizavam uma 
ronda no bairro Traves-
são, quando perceberam 
que um pedestre demons-
trou nervosismo diante a 
aproximação da viatura. 
Na abordagem, os PM's 
encontraram duas porções 
de maconha no bolso do 
suspeito.

Questionado, ele confes-
sou que comprou o entor-
pecente de um traficante 
do bairro. 

Ao invadirem a casa do 
denunciado, os policiais 
encontraram dez pés da 
planta no quintal.

O criminoso foi encami-
nhado à Delegacia de Cara-
guatatuba, permanecendo 
preso por tráfico de drogas. 
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Estudo do Airbnb aponta cidades do Litoral Norte entre as seis mais procuradas 
do país; ramo hoteleiro projeta aumento no faturamento para o período de férias

Ubatuba e São Sebastião estão entre 
principais destinos para o Ano Novo

Lucas Barbosa
Litoral Norte

Um dos principais sites de 
reservas de hospedagem no 
mundo, o Airbnb publicou na 
última semana um levanta-
mento que revela que Ubatuba 
e São Sebastião estão entre os 
seis destinos nacionais mais 
procurados por turistas para 
o Ano Novo. Contando com 
diversos atrativos naturais, 
as duas cidades do Litoral 
Norte deverão receber cerca 
de oitocentos mil visitantes 
no feriado.

Divulgada no último dia 
6, a análise do Airbnb levou 
em conta as reservas de hos-
pedagem efetuadas entre os 
próximos dias 27 e 31 em to-
das as cidades do país. Apesar 
de não detalhar o número de 
locações realizadas no período, 
o levantamento apontou que 
Ubatuba é a quarta com mais 
reservas. O município ficou 
atrás de Florianópolis-SC, Rio 
de Janeiro e Guarujá-SP. 

O resultado foi comemorado 
pelo Sinhores de Ubatuba (Sin-
dicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares), que projeta 

um aumento no faturamento 
dos estabelecimentos comer-
ciais e no fluxo de turistas na 
“Virada 2020”, em comparação 
com a de 2019. “Estamos mui-
to otimistas, principalmente 
pelo fato de que cerca de 70% 

Praia do Português, na orla de Ubatuba; cidade é uma das apontadas como destinos favoritos do Airbnb
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dos locais de hospedagem já 
estarem reservados para este 
período. Acreditamos que os 
principais fatores para a cidade 
ser uma das mais procuradas 
é sua boa estrutura, natureza 
exuberante e interessantes 

opções comerciais e gastro-
nômicas”, afirmou o assessor 
de Turismo do Sinhores, José 
Carlos de Souza.

Apontada pelo Airbnb como o 
sexto destino predileto para a vi-
rada de ano, São Sebastião tem 
a expectativa de receber mais 
de 250 mil visitantes. Segundo 
a secretaria de Turismo, a taxa 
de ocupação da rede hoteleira 
durante as festas de fim de ano 
deverá atingir quase 100%.

A Prefeitura acredita que a 
escolha de São Sebastião como 
um dos principais destinos do 
país foi impulsionada pelos 
investimentos municipais na 
divulgação de seus atrativos 
realizada durante o ano “em 
mais trinta feiras e eventos de 
turismo no Brasil e no exterior, 
e na realização de festividades 
durante todo o ano, que fomen-
tam e aquecem o turismo, tan-
to na época de alta temporada, 
quanto na baixa”.

Além de estatísticas de 2018, 
a reportagem do Jornal Atos 
procurou a Prefeitura de Uba-
tuba para saber mais sobre os 
preparativos, expectativa de 
público e detalhes da organi-
zação para o Ano Novo, mas 
nenhuma resposta foi encami-
nhada até o fechamento desta 
edição.

De acordo com terminolo-
gia do próprio site, o Airbnb 
é um serviço online em 
que o usuário pode anun-
ciar seu espaço e reservar 
acomodações únicas para 
quem busca locais mais em 
conta em qualquer lugar do 
mundo.

Jovens dividem o tempo entre estudos e ações sociais

Pelo segundo ano consecutivo, 
estudantes do Unifatea 
preparam ceia de Natal para 
moradores de rua em Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

Os estudantes do Centro 
Universitário Teresa D'Ávila 
realizam, no próximo dia 
22, na Casa da Acolhida em 
Lorena, uma ceia de Natal 
para as pessoas em situação 
de rua.

Batizada de “Natal Solidá-
rio”, a ação é realizada pelo 
segundo ano consecutivo, 
arrecadando 3 kg de arroz, 
5 kg de frango, 5 kg de 
macarrão parafuso, 2 kg 
de farinha de mandioca, 1 
kg de linguiça calabresa, 3 
latas de milho verde, pre-
sunto, muçarela em pedaço 
e refrigerantes de dois litros. 
Além disso, o grupo está 
arrecadando kits de higie-
ne pessoal, para que sejam 
doados aos andarilhos da 
região. 

Os jovens fazem parte da 
Associação Atlética Unifa-
tea, uma agremiação que 
tem como o foco a prática 
esportiva em diversas mo-
dalidades como futsal, vôlei 
e handebol.

Estudante de Adminis-
tração e membro social da 
Atlética, Ariane de Salles Si-
queira, de 23 anos, explicou 
como é feita a organização 
dos eventos feitos. “Realiza-
mos diversas reuniões jun-
tamente com os membros 
da diretoria, e somos asses-
sorados no planejamento 
pela presidente da Atlética 
Pâmella Rodrigues”.

Além da campanha em 
Lorena, a Atlética, também 
conhecida como “Tigres do 
Interior”, realiza trabalhos 
comunitários nas cidades de 
Guaratinguetá e Aparecida. 
Durante o ano, os atletica-
nos realizam os “Tigres Lei-
tores”, onde fazem doação 
de livros infantis às escolas 
da rede publica, além de 
uma tarde recreativa com 
os alunos. 

No último dia 8, os mem-
bros realizaram o evento 
“Tigres Vovós”, na Vila Vi-
centina da Sagrada Família, 
em Lorena. O projeto tem 
como objetivo passar uma 
tarde com os idosos e pro-
porcionarem um café com 

bolos, biscoitos entre outras 
guloseimas.

Os interessados em fazer 
doações ou participar dos 
eventos podem entrar con-
tato pela da página da Asso-
ciação Atlética Unifatea no 
Facebook ou pelo Instagram.

Ação beneficente da Atlética, que atende moradores de rua em Lorena
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