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Mota deixa Cachoeira
sem Carnaval por
"medo de mortes"

A Prefeitura de Cachoeira Paulista co-
municou na última quinta-feira que não 
realizará o Carnaval de rua no ano de 2020 
devido ao aumento de custo proveniente 
das questões de segurança e às mortes e 
violências ocorridas em 2019. O prefeito 
Edson Mota (PL) garantiu que o dinheiro 
economizado será convertido para a área 
da saúde. No Carnaval de 2019 a cidade 
registrou dois mortos por overdose, um 
esfaqueamento e ataque com garrafa na 
jugular. Em um vídeo divulgado na página 
da Prefeitura no Facebook, o prefeito expli-
cou a decisão. Em reunião com o Ministério 
Público foi proposta a Mota uma festa 
até a 0h, mas de acordo com o prefeito, 
não conseguiria fazer a festa devido ao 
horário que os foliões estão acostumados 
a ir às ruas.
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Proposta de 2016 tem previsão para votação ainda no primeiro semestre em Guará

Soliva quer votação de plano de 
carreira para retorno da Câmara

Antes de se afastar para o 
período de férias, o prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSB), confirmou que o plano 
de carreira dos servidores 
municipais será concluído e 
encaminhado à Câmara ainda 
no primeiro semestre deste 

ano. Promessa de campanha 
de Soliva em 2016, o projeto 
é um complemento do plano 
de cargos e salários que foi 
elaborado em 2017. De acordo 
com o chefe do Executivo, há 
uma diferença entre projetos e 
serão necessários dois planos 

de carreira, sendo um deles 
para o servidor municipal 
geral e outro para os funcioná-
rios da secretaria de Educação, 
que abrange as graduações de 
professores e coordenadores. 
Segundo Soliva, o documento 
está pronto. “A gente deve dar 

prioridade para esse projeto 
para implantação nesse pri-
meiro trimestre. É um grande 
anseio de todo o funcionalis-
mo para ter a possibilidade 
de ascensão profissional, 
inclusive nós já nomeamos 56 
cargos de confiança de funcio-

nários concursados. Então, 
cargos de chefia e diretoria, 
para termos departamentos 
dentro das secretarias que 
tenham comando, já tem 56 
funcionários que começaram 
nessas funções”.
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Anaya cobra 
Edson Mota 
por atrasos
na Santa Casa

O vereador Breno Anaya 
(PSC) surpreendeu o cenário 
político nesta semana quando 
apresentou, durante o recesso, 
um requerimento de infor-
mação solicitando respostas 
da Prefeitura de Cachoeira 
Paulista sobre o pagamento da 
rescisão trabalhista de funcio-
nários demitidos da Santa Casa 
e do pagamento de benefícios 
dos servidores municipais. 
O parlamentar, que compõe 
a base governista na cidade, 
disse que já havia questionado 
a administração sobre esses 
atrasos, mas resolveu docu-
mentar essa semana o pedido 
de informação.

Lorena marca 
nova data 
para venda 
de 15 imóveis

Pela segunda vez, a Prefei-
tura de Lorena marcou uma 
nova data para o edital de con-
corrência que destina a venda 
de 15 imóveis do Município. As 
áreas fazem parte do conjunto 
estipulado pelo prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) para 
alavancar verbas e reforçar os 
cofres municipais. Os terrenos 
possuem áreas entre de 300 
m² e 192 mil m², e foram ava-
liados em serviço contratado 
pela municipalidade. Entre os 
imóveis à venda, a Prefeitura 
destaca quatro lotes no Bairro 
Nova Lorena, dois imóveis na 
Vila Nunes, dois na Vila Zélia e 
uma gleba (medida) de terras 
no Bairro 
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Hospital de Taubaté passa a fazer 
cirurgia oncológica para a região

O Ministério da Saúde 
tornou pública a portaria 
que promete trazer alívio 
a pacientes oncológicos da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba. Com ela, o 
Hospital Municipal Universi-
tário de Taubaté) passa a ser 
habilitado para a realização 

de cirurgias oncológicas. De 
acordo com informações 
do Conselho Municipal de 
Saúde de Taubaté, o repasse 
anual de R$ 2.836.047,50 
do Governo Federal deverá 
impactar no tratamento de 
pessoas com câncer
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A Prefeitura de Cunha as-
sinou convênio para ampliar 
os atendimentos da mater-
nidade da Santa Casa local. 
Foram liberados R$120 mil, 
através de emenda federal.

Cunha recebe 
emenda para 
maternidade
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Imagem postada por motorista que denunciou combustível em Guará 

O prefeito Edson Mota curtindo o Carnaval; mas em 2020 não tem folia

Ubatuba tem
três casos de 
dengue em
uma semana

Após enfrentar uma epide-
mia de dengue no ano passa-
do, Ubatuba começou 2020 
em sinal de alerta devido ao 
registro de três casos da doen-
ça em menos de uma semana. 
Para conter a proliferação do 
mosquito transmissor, o Aedes 
aegypiti, a Prefeitura aposta 
na intensificação de ações de 
conscientização e na utilização 
de uma ferramenta digital de 
coleta de dados. De acordo 
com a Vigilância Epidemioló-
gica de Ubatuba, até a última 
quinta-feira foram registradas 
11 notificações.
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Potim intensifica 
ação contra 
dengue após
ter 1,7 mil casos

O ano começou com dura 
batalha entre as autoridades 
de saúde de Potim e o Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue. A cidade contabiliza desde 
o início de 2019 mais de 1,7 
mil casos da doença. Em 2019, 
o ano fechou com mais de 
1,6 mil notificações positivas. 
Somente nos dez primeiros 
dias deste ano já são mais de 
cem pessoas diagnosticadas. 
Se comparado com anos ante-
riores, os casos tiveram grande 
aumento. Em 2017 e 2018, 
foram 2 e 5 casos de dengue, 
respectivamente.
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Motoristas 
denunciam posto
após prejuízos 
em Guará

O final de 2019 e o iní-
cio de 2020 tem sido de 
muita dor de cabeça para 
mais de trinta pessoas 
que tiveram seus veículos 
danificados após abaste-
cerem em um posto de 
combustíveis localizado 
às margens da rodovia 
Presidente Dutra, na al-
tura do KM 59, na pista 
sentido São Paulo, em 
Guaratinguetá. A suspeita 
é de que o local tenha ven-
dido gasolina adulterada. 
As primeiras denúncias 
surgiram ainda no final 
do ano passado nas redes 
sociais. Pág. 8

Cruzeiro recebe 
R$ 1 milhão para 
pavimentação

Cruzeiro vai pavimentar 
mais três bairros, depois da 
liberação de verba através 
de emenda parlamentar de 
R$ 1 milhão. Pág. 7
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Vagner da Silva

Atos e Fatos
“Não alimentes a 
esperança do que não 
pode ser esperado.”

Márcio Meirelles Pitágoras

2020 UM ANO NOVO?
De qualquer forma, ao caro leitor/

eleitor, um ano de esperança.
Além da esperança, de um bom ano 

sobre todos os aspectos. 
2020 ano de eleições municipais.
Não tenho. por hábito, comentar 

eleições municipais porque existe na 
praça uma infinidade de especialistas.

O meu interesse é comentar com o 
leitor/eleitor o que tenho lido, ouvido, 
sobre o processo eleitoral que segue 
uma lógica local, regional, específica, 
mas o comportamento do eleitor tem se 
modificado substancialmente.

Pelo que li, achei coisas interessan-
tes sobre as eleições municipais onde 
a minha dúvida reside no fato dos 
políticos do interior, sem demérito, ser 
muito vaidoso e a dificuldade de discutir 
o assunto.

Um simples recado, se quiser apro-
veitar, faça bom uso, caso contrário, 

ignore.
Vamos lá!
A experiência da eleição anterior, 

2016, não servirá de exemplo.
O “novo”, “candidato que não é 

político”, não cola mais.
Ah! Ia me esquecendo. As minhas 

observações são baseadas em pesquisas 
de opinião de institutos sérios.

Os candidatos a prefeito, em pleito 
de reeleição, se forem bem avaliados 
pela sociedade até setembro. terá, em 
tese, chance para a reeleição. Caso 
contrário esquecer da vitória.

A sociedade está atrás de repostas 
para os problemas que a afligem e que 
todos os anos é mote de campanha.

O que a sociedade está buscando é 
respostas para a saúde. O candidato que 
ignorar este detalhe e não se preparar 
para explicar para a sociedade o caos 
da saúde com soluções superficiais é 
carta fora do baralho. Tanto vale para 
o candidato a vereança como ao paço 
municipal.

Se o candidato afirmar na rede que 
vai acabar com as filas nos “postinhos”, 
eliminar a falta de profissionais, remé-
dio, receberá de imediato uma carga de 
perguntas: como vai resolver, ou, por 
que não resolveu?

Em segundo plano a sociedade 
deseja resolução para a questão da mo-
bilidade social e o saneamento básico. O 
meio ambiente é tema de preocupação 
da sociedade.

O desemprego não tem muita 
significância em âmbito municipal, 
mas a saúde é o calvário da sociedade. 
Inflação baixa, taxa de juros em queda, 
e uma disposição para economizar a 
sociedade mostra um amadurecimento 

do eleitor.
Outra barreira para o candidato é 

com a nova lei eleitoral cujo prazo de 
campanha foi reduzido para 45 dias e a 
campanha começa efetivamente depois 
do dia da independência. Muito curto o 
prazo para contatar o eleitor.

O candidato terá poucos recursos 
financeiros, logo terá que usar as redes 
sociais – se souber usá-las-, pois todos 
os candidatos terão a mesma ideia. O 
cabo eleitoral, do velho estilo, acabou 
porque é custoso. 

Por outro lado, o excesso de infor-
mação na rede cansa o eleitor!

Campanhas vistosas, com:” santi-
nho”, bandeiras nas esquinas poderá 
sugerir caixa 2, ou “recursos não 
contabilizados”. O eleitor está atento 
a este fato.

Se a internet, celular, os novos 
instrumentos para angariar voto é um 
recurso utilizado pelo concorrente a 

explosão de “Fake-News” será uma 
realidade. 

Os recursos virtuais são imensos 
e pode destruir os candidatos e não 
custa muito dependendo do resultado 
alcançado.

Uma outra realidade: a definição do 
voto do idoso e do jovem.

Difícil definir esta tendência uma 
vez que temos de um lado um eleitor 
desiludido com a política – e são muitos 
-, e do outro lado uma legião de jovens 
– desinformados -, que precisam tirar 
o seu título até maio de 2020. Será que 
suportarão filas em época de aplicativo?

Trata-se de um contingente respei-
tável de votos.

Outro fato interessante para as elei-
ções municipais é o apoio do presidente 
Bolsonaro: uma incógnita.

Será que ele está preocupado em 
apoiar candidatos do interior ou com-
bater o partido dos trabalhadores nos 
grandes centros urbanos?

O foco do presidente é neutralizar 
o partido dos trabalhadores, o seu pró-
ximo oponente.

Um pequeno detalhe: o presidente 
não tem partido!

Outro detalhe: o presidente não está 
sendo bem avaliado e pouco poderá 
fazer pelo município diante da situação 
financeira do país.

Aliar-se ao governador do estado 
é uma saída, pois o governador está se 
organizando para uma campanha pre-
sidencial, proximamente, e qual as re-
percussões políticas locais e regionais?

Não vai ser fácil ser candidato.
Será que chegou a vez do eleitor?
Eleição para profissionais e não 

amadores.

"Eleição para profissionais 
e não amadores”

Bastidores da Política

Marcus Soliva

Argus Ranieri

Em boa hora 
Perto de espalhar mais obras por 

toda Lorena neste último ano de 
mandato, o prefeito Fábio Marcon-
des efetivou na última segunda-feira 
mais um recurso federal, que ultra-
passa R$ 300 mil, intermediado pelo 
deputado do Eduardo Cury. A verba 
será investida na pavimentação de 
diversas ruas da Vila Rica. A título 
de lembrança, segundo o vereador 
Bruno Camargo – autor do pedido 
da emenda ao deputado – desde 
2013 a Prefeitura já investiu cerca 
de R$ 2,5 milhões no calçamento do 
bairro. O anúncio de mais de 3.500 
m2 de pavimentação foi comemo-
rado pelas famílias do Vila Rica, 
que além de mais segurança para 
se deslocarem, terão seus imóveis 
valorizados. 

Somando erros 
A notícia de que o presidente 

do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Pinda, Herivelto Vela (PT), estaria 
‘acertando os ponteiros’ com o pro-
fessor Everton Chinaqui (PL) para 
ser seu vice na “corrida” pelo Paço 
Municipal não empolgou o eleitora-
do do petista, pelo conceito burguês 
do ex-secretário de esporte de Isael 
Domingues. Segundo os politiquei-
ros do Mercadão, a alta rejeição 
provocada pela onda ‘antipetista’ 
na cidade ainda é uma realidade 
a se considerar; por outro lado, a 
dupla tem como ponto fraco a des-
confiança popular, já que Everton 
abandonou seu cargo de secretário 
no início de 2019, deixando muitos 
atletas “na mão”. Perguntem ao 
professor Osvaldo!!!   

Segue o líder
Se já estava difícil para a concor-

rência fazer frente ao prefeito Isael 
Domingues (PL) na disputa eleitoral 
– apenas na base da crítica, a situa-
ção ficou ainda mais complicada na 
última semana, após o levantamento 
do Ministério da Economia revelar 
que Pinda foi a campeã na geração 
de empregos no Vale do Paraíba em 
2019. Com um saldo positivo de 
1.244 contratações, o município dei-
xou Taubaté e São José dos Campos 
“comendo poeira” no Ranking do 
Emprego. De acordo com especia-
listas, o resultado foi impulsionado 
pela política de incentivos adotada 
pela gestão de Isael, que em 2018 
doou áreas para as ampliações de 
fábricas já instaladas e implantações 
de seis grandes empresas, como a 
chinesa Guangdong Autopeças e 
a rede Shibata, que está chegando 
com oferta de mais 200 postos de 
trabalho. 

Avanços
“Esquecidas” pela gestão do 

ex-prefeito de Silveiras, Edson 
Mota (PL), as famílias do bairro São 
Benedito tiveram uma antiga rei-
vindicação atendida pelo atual pre-
feito Guilherme Carvalho (PSDB), 
na última semana. Com recursos 
próprios, a Prefeitura investiu na 
implantação de uma estação eleva-
tória de esgoto no bairro, evitando 
que os moradores continuem sendo 
obrigados a conviverem com o 
despejo de resíduos a céu aberto. 
A melhoria foi considerada pelos 
moradores como um alívio, porém, 
os mais exaltados, afirmaram que se 
dependessem de Mota continuariam 
literalmente na m...da!!!

Sete milhões
A oposição de Ubatuba teve que 

‘engolir’ o discurso que a taxa de 
preservação ambiental criada pela 
administração do prefeito Délcio 
Sato seria uma calamidade política 
para sua campanha eleitoral. Na 
mesma velocidade que o boato se 
estendeu pela orla marítima, retor-
nou pejorativamente aos boateiros, 

na medida em que os eleitores se 
conscientizaram dos benefícios que 
o recurso de R$ 7 milhões trará ao 
município e também pelo óbvio, no 
bolso de quem pesará a conta: dos 
turistas de outras cidade. 

Dificuldades
Comenta-se entre a ala progres-

sista de Guaratinguetá que não é 
apenas com os eleitores que prefeito 
Marcus Soliva tem de se preocu-
par em sua re-
eleição. Alguns 
personagens li-
gados a sua pró-
pria administra-
ção – com e sem 
mandatos – e 
uma ‘banda da 
imprensa alter-
nativa, também 
são tragédias anunciadas que pesa-
rão ainda mais sobre seus ombros 
no período crítico da eleição. Per-
guntem ao vice Regis Yasumura!!!

Facilidades
Ainda que a mala que o prefeito 

Marcus Soliva tenha de carregar 
nesta eleição ‘seja pesada e sem 
rodinhas em dias chuvosos’, o 
contexto de obras e melhorias em 
todos os bairros e setores de Gua-
ratinguetá é significativo ao ponto 
de impressionar até integrantes 
da própria oposição. Imaginem os 
eleitores que se mantêm fora desta 
esfera de maledicência e viúvas 
políticas que se espalham entre as 
camadas da sociedade.

Nenhum de nós
A solenidade de transmissão 

de posse na Prefeitura de Guará, 
ocorrida na última segunda-feira, 
ainda está rendendo assuntos pe-
los balcões e cafezinhos da Praça 
Conselheiro. A controvérsia corre 
pelo fato de apenas dois vereado-
res assinarem a lista de presença 
na solenidade do gabinete, Luizão 
da Ração – que coincidiu com sua 
ida ao Paço Municipal por assuntos 
burocráticos – e João Pita – que 
como líder do prefeito na Câmara, 
naturalmente não poderia faltar. 
A pergunta que não quer calar: “a 
ausência maciça dos membros do 
Legislativo foi por rejeição ao vice 
Regis Yasumura, pelo recesso ou 
retaliação ao governo de Marcus 
Soliva?

Não convidem para...
...a mesma picanha A secre-

tária de Educação de Guará, Beth 
Sampaio e o vice em exercício 
Regis Yasumura, ainda que o 
churrasqueiro seja o Lelé Porto e 
o assunto seja a tentativa da con-
taminação do gabinete do prefeito 
Marcus Soliva – com a presença 
do porco tatuado – seguido à trans-
missão de posse!!!

Denúncia
Correu como rastilho de pólvora 

em toda região e pelas redes sociais 
a classificação de uma das agrega-
das matrimoniais do conhecidís-
simo Vaguinho 
– irmão do serís-
simo vereador 
Tão de Lorena 
– no concurso 
público para di-
retor de escola 
de Cachoeira, 
que o poderoso 
chefão Edson 
Mota resolveu fazer neste último 
ano de mandato. O fato, com apa-
rência de normalidade e coincidên-
cia, deixou muitos perplexos; gente 
séria que pagou inscrição, estudou 
para prestar o concurso e indaga, a 
vaga de quem a moça – que já fre-
quenta a Prefeitura na condição de 
comissionado – tomou?!?!

 Dissimulado
Comenta-se nas rodas políticas 

de Aparecida que o espetaculoso 
Zé Louquinho está fazendo desta 
pré-campanha um circo. Pelo que se 
ouviu, o grupo estaria dissimulando 
sua ex-secretária de obras, Jeffercy 
Chad, como prefeituravel até aos 
'45 do segundo tempo', para na hora 
de lavrar a ata da convenção, ele 
mesmo 'saia da cartola' como o real 
candidato a prefeito.

A tampa e a panela
Com a janela eleitoral – liberda-

de para vereador mudar de partido 
sem perda do mandato – agendada 
para março, os cientistas da Praça 
apostam que os ainda ocupantes de 

cadeiras na Câ-
mara de Lorena, 
Fabio Longui-
nho e Elcinho 
Vieira devem 
'juntam os tra-
pos' num partido 
comum, agre-
gando um grupo 

de encantos para somar o cociente 
eleitoral. A grande dúvida é prever 
em que condições vão tentar usurpar 
do nome do Dr. Paulo Neme: para 
barganharem apoio, conseguirem 
votos ou ter forças para encostar 
em alguma candidatura majoritária.

Pinga fogo
O radialista Marcos Baracho deu 

o tom da controvérsia no mercado 
de prefeituráveis de Guará esta 
semana, ao entrevistar em dias al-

ternados Argus 
Ranieri e Junior 
Filippo, na Má-
xima FM. Um 

sem ter o que 
mostrar, fala 
que o adversá-
rio é ‘carta fora do baralho’; o outro, 
esbanjando obras realizados e com a 
experiência de 8 anos de gestão, re-
comenda humildade para não com-
pletar a oitava derrota consecutiva.

Soltando o verbo
O prefeiturável Tony Tuma, de 

Aparecida, aproveitou sua passa-
gem pelo Atos no Rádio, nesta 
sexta-feira, para colocar o ‘dedo 
na ferida’ e identificar o problema 

principal de sua 
cidade; carência 
de honestidade 
dos governantes. 
Tuma falou em 
alto e bom tom 
que depois de 
Claudio Ama-
dor, nenhum ou-
tro empresário 

teve a sorte de administrar a cidade, 
para o azar da população. Pelo que 
ficou claro no diagnóstico de Tony, 
é que a grande dificuldade dos ges-
tores que passaram até o momento é 
a falta de controle da desonestidade.

Licenciado, porém...
O vereador Paulo Vieira resol-

veu dar uma folga aos colegas de 
Câmara, mas deixou a ‘rabiola’. 
Na última semana o parlamentar, 
que pensa em concorrer a Prefeitura 
de Cruzeiro contra Thales Gabriel, 
oficializou seu afastamento tempo-
rário do mandato, mas segundo o 
pessoal dos corredores, o suplente 
Jorge Carneiro assumiu – ‘pero no 
mucho’, porque além de incorporar 
a condição de ventrílogo – por conta 
dos projetos que ficaram em pauta, 
teve de absorver todos assessores 
de Vieira...

Junior Filippo

Elcinho X Longuinho

Tony Tuma
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Adutoras das ruas Xavantes e Alexandre Fleming são prioridades; autarquia 
estuda alternativa de trânsito para evitar tráfego em alta velocidade nas vias

Após rompimentos e falhas, Saeg tenta 
restabelecer fornecimento e confirma 
obra preventiva até o fim de janeiro

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Dezembro de 2019 foi mar-
cado por seis rompimentos de 
adutoras, com cinco ocorrên-
cias acarretando em falhas 
no abastecimento de água 
em pelo menos 14 bairros de 
Guaratinguetá. Só na primeira 
semana de janeiro, outros dois 
rompimentos foram registra-
dos e algumas localidades 
também ficaram sem água. 
Com o aglomerado de pro-
blemas, as ações tiveram de 
ser agilizadas, porém a Saeg 
(Companhia de Água, Esgotos 
e Resíduos) já anunciou que a 
solução não deve ser tão rápi-
da. A autarquia, pediu apoio 
aos moradores.

Nesta sexta-feira, o serviço 
municipal anunciou, em nota, 
que “em virtude dos recentes 
rompimentos nas adutoras 
das ruas Xavantes e Alexandre 
Fleming, o reservatório de dois 
milhões de litros do Parque 
São Francisco, que alimenta os 
bairros que sofreram interrup-
ção, necessita de tempo para 
repor o volume necessário 
para restabelecer e estabilizar 
sua logística de abastecimento 
nas localidades mais distantes 
e mais altas (Santa Luzia, Pin-
go de Ouro e proximidades)”.

O texto destaca que somado 
à dificuldade com os rompi-
mentos, o alto consumo nas 
regiões afetadas, que já estão 
sendo abastecidas normal-
mente, deixaram o reservató-
rio com um nível muito abaixo 
do esperado. “Infelizmente isso 
ocorre diante das anormalida-
des que sofremos nos últimos 

dias. Solicitamos a todos os 
usuários das regiões que hoje 
têm seu abastecimento regular 
de água que contribuam fa-
zendo economia no consumo. 
Conforme dissemos, por se tra-
tar de um sistema complexo, a 
previsão é de que se estabilize 
e regularize o abastecimento 
em até 48 horas”.

Ações – Para tentar conter os 
problemas frequentes, a Saeg 
realiza reparos preventivos 
nas principais adutoras do 
Pedregulho, das ruas Xavantes 
e Alexandre Fleming.

Outra medida que está sendo 
estudada pela Saeg e pode ser 
colocada em prática é a instala-
ção de lombadas nas extensões 
das duas vias, para evitar que 
caminhões e ônibus transi-
tem em alta velocidade pelas 
ruas. Segundo o presidente da 
Companhia, Luciano Passoni, 
as tubulações subterrâneas de 
água das duas adutoras estão 
apenas a trinta centímetros 
abaixo do asfalto e a trepida-
ção provocada pelo trânsito 
de veículos pesados facilita o 
rompimento das adutoras.

De certo, está a instalação 
de válvulas nas tubulações. 
“A aquisição das válvulas já 
aconteceu. Estamos agora em 
fase de compra e confecção 
das peças acessórias. Onde 
eu for instá-la, precisa cortar 
a tubulação, instalar flanges e 
é preciso construir uma caixa 
no solo, que será uma caixa 
de descarga. A pressão que 
acumular na rede vai expulsar 
o volume de água como descar-
ga para aliviar essa pressão, e é 
preciso lançar essa água numa 
caixa de absorção”, explicou.

Segundo Passoni, foram 

investidos até agora R$ 25 mil 
para compra das válvulas. Ele 
prevê que sejam gastos pelo 
menos mais R$ 5 mil com 
alvenaria para confecção das 
caixas de descarga. As obras 
terão início ainda em janeiro 
e devem ser concluídas no 
mesmo mês.

“A partir do momento que 
eu tiver todos os equipamen-
tos necessários, em dois dias 
a gente entende que elas já 
estejam instaladas. A pre-
visão de execução é agora 
dentro do mês de janeiro”, 
assegurou. “O equipamento 
vem para aliviar a pressão da 
rede, lembrando que eu tenho 
redes que foram executadas 
muito próximas à superfície do 
asfalto. Elas deveriam estar a 
1,5 m de profundidade e têm 
trechos que ela está a menos 
de 30 cm. Os equipamentos 

vão evitar rompimentos, mas 
cessá-los, eu não posso te dar 
essa garantia, pois tenho inter-
ferência externa”, respondeu, 
ao ser indagado se a solução 
encerra definitivamente com 
os rompimentos.

Problema pesado – Passoni 
confirmou que vai procurar 
o departamento de Trânsito 
para viabilizar a instalação de 
lombadas nas ruas Alexandre 
Fleming e Xavantes. “Vou abrir 
um diálogo para instalação de 
lombadas para reduzir a velo-
cidade do tráfego para que ele 
cause o mínimo de vibração no 
solo possível”.

O rebaixamento das tubula-
ções para evitar que ela sofra 
danos com o trânsito de veícu-
los pesados está descartado, 
pois é uma obra complexa 
e que custaria ao Saeg pelo 
menos R$ 9 milhões.

Obra da Saeg, após rompimento de adutora na Alexandre Fleming

Foto: Divulgação PMG

Vereador cobra Edson Mota 
por benefícios à servidores 
e atrasos na Santa Casa
Prefeito se surpreende com Breno Anaya sobre vencimentos 
que não teriam sido efetuados pela administração no último ano

Rafael Rodrigues
Cachoeira Paulista

O vereador Breno Anaya 
(PSC) surpreendeu o cená-
rio político nesta semana, 
quando apresentou, durante 
o recesso, um requerimento 
de informação solicitando 
respostas da Prefeitura de 
Cachoeira Paulista sobre 
o pagamento da rescisão 
trabalhista de funcionários 
demitidos da Santa Casa, e 
do pagamento de benefícios 
dos servidores municipais. 
O parlamentar, que compõe 
a base governista na cidade, 
disse que já havia questio-
nado a administração sobre 
esses atrasos, mas resolveu 
documentar essa semana o 
pedido de informação.

No documento, ele exige 
que os valores sejam quita-
dos pelo Executivo. Anaya 
disse que muitos funcioná-
rios estavam reclamando, 
principalmente porque o 
vale alimentação já é baixo 
e a situação ficou ainda mais 
complicada sem o paga-
mento. Segundo ele, o valor 
referente às férias também 
foi alvo de insatisfação dos 
servidores. “Muitos saíram 
de férias no mês de janeiro, 
mas ainda não receberam o 
dinheiro referente, e também 
o vale alimentação, que teria 

que ter sido pago no ano pas-
sado, referente de dezembro, 
não ter sido pago até agora”, 
criticou.

O vereador também ques-
tionou a Prefeitura quanto 
ao pagamento de questões 
trabalhistas de funcionários 
da Santa Casa. “Como a en-
tidade está sob intervenção, 
quem realiza o pagamento 
dos direitos trabalhistas de 
lá é a Prefeitura. Muitos fun-
cionários foram demitidos 
em novembro, mas até agora 
não receberam a rescisão”, 
afirmou. 

Durante entrevista à rádio 
Pop, na manhã desta última 
quarta-feira, o prefeito de Ca-
choeira Paulista, Edson Mota 
(PL), avaliou com estranheza 
o pedido de informação de 
seu aliado no Legislativo. 

Segundo ele, Anaya foi 
precipitado e também já 
tinha as informações. “A 
Prefeitura conseguiu um 
recurso de R$ 5 milhões e 
eu limpei tudo, desde folha 
de pagamento da Santa Casa, 
e inclusive alguns salários 
que seriam pagos no quinto 
dia útil de janeiro”, contou 
Mota, que disse que os úni-
cos problemas foram refe-
rentes ao vale alimentação. 
“Os arranjos da folha, como 
o vale alimentação e outras 
questões, teríamos até o dia 
10 de janeiro para pagar, 

por isso eu achei estranho 
a atitude do vereador. Ele já 
tinha perguntado antes, e eu 
já expliquei”, garantiu.

Sobre as férias, o prefeito 
disse que não foram pagas 
ainda, não por falta de re-
curso, mas sim por questões 

burocráticas. “As férias, 
estamos esperando um novo 
cálculo e a expectativa é de 
que até semana que vem 
façamos o pagamento. Nem 
é falta recurso para realizar 
esse pagamento, porque 
dinheiro temos para pagar”.

Mota cancela Carnaval 
por “medo de mortes”

Da Redação 
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista comunicou na última 
quinta-feira que não realizará 
o Carnaval de rua no ano de 
2020 devido ao aumento de 
custo proveniente das ques-
tões de segurança e às mortes 
e violências ocorridas em 
2019. O prefeito Edson Mota 
(PL) garantiu que o dinheiro 
economizado será convertido 
para a área da saúde.

No Carnaval de 2019 a 
cidade registrou dois mor-
tos por overdose, um esfa-
queamento e ataque com 
garrafa na jugular. Em um 
vídeo divulgado na página 
da Prefeitura no Facebook, o 
prefeito explicou a decisão. 
Em reunião com o Ministério 
Público foi proposta a Mota 
uma festa até às 0h, mas 
de acordo com o prefeito, 
ele não conseguiria fazer a 
festa devido ao horário que 
os foliões estão acostuma-
dos a ir às ruas. “As pessoas 
estão acostumadas a chegar 
22h, 23h, então eu não vou 
conseguir fazer um Carna-
val acabando à meia noite. 
Outra coisa, essas obras que 
estamos fazendo na cidade 

são convênios, é dinheiro que a 
gente busca, federal ou estadu-
al, e o Carnaval nós temos que 
custear com dinheiro livre da 
Prefeitura”, explicou o prefei-
to, que contou também estar 
com muitos parcelamentos 
de dívidas anteriores como 
precatório, luz e água. “Não vou 
realizar o Carnaval pra evitar a 
dor de cabeça”, concluiu.

Ainda segundo o vídeo, o 
Edson Mota reforçou que o 
dinheiro que seria destinado 
para o Carnaval está sendo 
utilizado na Santa Casa, na am-
pliação dos leitos. “No Pavilhão 
Iris, onde estava funcionando 
o Pronto Socorro, na parte de 
cima, estamos construindo 
mais leitos, para mais conforto 
para a população. Eu prefiro 
levar crítica por não fazer 
Carnaval do que ser criticado 
de não estar ampliando e me-
lhorando a saúde. Meu último 
ano, quero fechar com chave 
de ouro, estou cuidando da 
cidade, então eu quero deixar 
o mínimo possível de resto a 
pagar”.

A reportagem do Jornal Atos 
entrou em contato com a Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
para obter mais informações 
da decisão do prefeito, mas não 
obteve retorno até o fechamen-
to desta edição.

Carnaval na Prado Filho; 2020 tem festa cancelada em Cachoeira

Foto: Reprodução PMCP

Breno Anaya e Edson Mota: cobrança sobre saúde vem da base

Fotos: Arquivo Atos

Após casos de violência em 2019, 
prefeito garante não ter condições de 
disponibilizar segurança para evento

Prefeitura de Lorena 
marca nova data para 
venda de 15 imóveis

Da Redação 
Lorena

Pela segunda vez, a Prefei-
tura de Lorena marcou uma 
nova data para o edital de 
concorrência que destina a 
venda de 15 imóveis do Mu-
nicípio. As áreas fazem parte 
do conjunto estipulado pelo 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) para alavancar 
verbas e reforçar os cofres 
municipais.

Os terrenos possuem áreas 
entre de 300 m² e 192 mil m², 
e foram avaliados em serviço 
contratado pela municipalida-
de. Entre os imóveis à venda, 
a Prefeitura destaca quatro 
lotes no Bairro Nova Lorena, 
dois imóveis na Vila Nunes, 
dois na Vila Zélia e uma gleba 
(medida) de terras no Bairro 

do Aterrado, com 192 mil m².
O pagamento dos valores 

poderá ser feito à vista ou com 
entrada de 30% e parcelamen-
to do saldo em até cinco vezes. 
A sessão será realizada na 
próxima quarta-feira, às 9h30, 
na sede da Prefeitura, que fica 
à avenida Capitão Messias Ri-
beiro, nº 625, no Centro.

Esta não é a primeira vez 
que a administração municipal 
busca atrair compradores para 
as áreas. A primeira licitação 
na modalidade concorrência 
pública foi realizada no dia 25 
de novembro, mas não obteve 
interessados.

O vencedor será aquele que 
apresentar a maior oferta de 
compra, respeitando os valores 
mínimos atribuídos para cada 
lote, que somados chegam ao 
valor de aproximadamente R$ 
10 milhões.
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Meio Ambiente promete acompanhar caso junto à Cestesb e pede apoio da população

Em época de calor, somente um rio 
está próprio para banho em Pinda

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com a chegada do Verão, 
moradores e turistas recor-
rem aos rios Piracuama e 
Ribeirão Grande, em Pinda-
monhangaba, para se refres-
carem das altas temperatu-
ras. Entretanto, somente um 
rio está próprio para banho, 
de acordo com o boletim da 
Cetesb (Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo), 
divulgado recentemente.

Os dois rios estão loca-
lizados na zona rural da 
Pindamonhangaba, fato que 
torna os espaços de lazer 
ainda mais atraentes. Mas 
nos últimos meses, somente 
o rio Piracuama tem sido 
aproveitado, porque toda a 
extensão do Ribeirão Grande 
está imprópria para banhis-
tas.

De acordo com informa-
ções da Prefeitura, referente 
às águas do Ribeirão Grande, 
a Cetesb verificou que a qua-
lidade ainda não está classifi-
cada como apropriada para 
banho, mas a secretaria de 
Meio Ambiente está compro-
metida em prosseguir com 
trabalho de monitoramento 

e conscientização junto à 
comunidade local.

A secretária de Meio Am-
biente, Maria Eduarda San 
Martin, explicou que a aná-
lise de águas semanalmente 
é feita pela Cetesb, e que o 
Ribeirão Grande está im-
próprio devido à bactéria 
escherichia coli, que pode 
causar infecção nos tratos 
digestivo e urinário ou em 
outras partes do corpo. Ela 
destacou que a bactéria é 
proveniente de material or-
gânico, e tudo indica que a 
atual situação do rio esteja 
ligada ao descarte irregular 
de esgoto na região.

“A gente já tem pratica-
mente certeza que é o esgota-
mento sanitário inadequado. 
Também pode acontecer 
aquilo que a gente recebeu, 
até algumas denúncias de 
animais soltos. Grandes cria-
ções de animais estão muito 
próximas ao rio e fazem os 
dejetos lá, mas o problema 
é que as pessoas não têm 
informação. Não tiveram a 
sensibilidade, não sabem e 
não sabiam, né? Fizeram da 
maneira que fizeram porque 
muitas casas lá são irregula-
res”, esclareceu.

Maria Eduarda afirmou 

que como a região não possui 
rede de tratamento de esgoto, 
é necessário que sejam feitas 
fossas, porém o processo deve 
ser feito de maneira adequa-
da e que minimize os danos à 
natureza. “Lá são fossas que a 
gente chama de ‘fossa negra’, 

que é praticamente um bura-
co e vai para o solo aqueles 
dejetos, aquele efluente”. 

A secretária garantiu que 
há formas de fazer uma 
fossa de maneira correta e 
que assegure o bem estar 
ambiental, por isso é im-

portante saber se há ou não 
lençol freático e entender a 
quantos metros de profundi-
dade ele está. 

Para a auxiliar de desenvol-
vimento infantil Ana Paula 
Medeiros, 22 anos, moradora 
do Araretama, a improprie-

dade do rio prejudica porque 
o Ribeirão deixa de ser uma 
opção para o lazer no verão. 
“Ele (Ribeirão Grande) é 
de fácil acessibilidade e de 
baixo custo. A gente conse-
gue chegar nele fácil. Tem 
as cachoeiras também, mas 
não é de fácil acesso e muitas 
pessoas dependem de ônibus 
para se locomover e não tem 
como chegar nelas”, afirmou.

Sobre a colaboração dos 
moradores, Maria Eduarda 
declarou que esse é o ponto 
principal da questão, pois a 
situação é decorrente da ocu-
pação irregular das pessoas, 
mas que não tira a responsa-
bilidade da Prefeitura nesse 
quesito. “As pessoas podem 
colaborar se conscientizan-
do umas às outras de que 
quando frequentar os locais, 
principalmente os banhistas, 
recolher todo o lixo, até o que 
não é seu. É importante reco-
lher, orientar os outros a não 
ter construções de banheiros 
próximo aos rios”.

De acordo com a Admi-
nistração, a oscilação de 
resultado demonstra que 
os rios da cidade ainda têm 
possibilidade de recuperar-
-se totalmente, e que esse 
é um recado da natureza 
para que os cuidados sejam 
tomados. “A Prefeitura não 
tem como fazer milagres, 
então acho que as pessoas 
têm que se apropriar, cui-
dar mais da cidade, amar a 
cidade de uma forma que 
não destrua o patrimônio 
ambiental que a gente tem”, 
finalizou a responsável pela 
pasta.

Motoristas denunciam posto em 
Guará após prejuízo em veículos
Acusações apontam que gasolina adulterada causou transtorno a trinta pessoas

Rafael Rodrigues
Guaratinguetá

O final de 2019 e o início 
de 2020 tem sido de muita 
dor de cabeça para mais de 
trinta pessoas que tiveram 
seus veículos danificados após 
abastecerem em um posto de 
combustíveis localizado às 
margens da rodovia Presiden-
te Dutra, na altura do KM 59, 
na pista sentido São Paulo, em 
Guaratinguetá. 

A suspeita é de que o local 
tenha vendido gasolina adul-
terada. As primeiras denúncias 

surgiram ainda no final do 
ano passado nas redes so-
ciais. Um morador da cidade 
chegou a gravar um vídeo 
onde mostra que o combus-
tível, que segundo ele teria 
sido comprado nesse posto, 
estava com uma viscosidade 
e coloração diferente. 

É o caso da enfermeira 
Candice Bellini, moradora de 
Potim, que abasteceu o carro 
no posto no último dia 27. No 
mesmo dia o carro parou de 
funcionar e ela foi alertada 
pelo mecânico que o proble-
ma era decorrente ao uso de 
combustível adulterado.

Candice disse que o mecâni-
co já havia constatado o mes-
mo problema em outros dois 
veículos que abasteceram no 
mesmo local. “Meu mecânico 
acabou constatando que o 
defeito no meu carro era cau-
sado pela gasolina, que tinha 
cor de vinho tinto, e como ele 
já tinha visto essa situação em 
outros dois carros, perguntou 
se eu havia abastecido nesse 
posto”, explicou. 

A enfermeira revelou que o 
prejuízo acumulado até agora 
está na ordem de R$ 800. “Eu 
tive que refazer velas, bomba 
e filtro de gasolina, injeção 
eletrônica, enfim, fui até o 
posto e eles disseram que 
iam ressarcir o prejuízo, mas 
depois quando voltei no local 
já não havia mais ninguém no 
posto, e todo mundo havia 
sumido”, disse. 

A promessa de reembolso 
também foi feita à bióloga Va-
nessa Lucia Ribeiro, moradora 

do Clube dos 500, que abaste-
ceu seu veículo no dia 21 de 
dezembro. “No meu caso, ele 
(proprietário do posto) disse 
que não teria dinheiro para 
pagar, mas que poderia par-
celar. A assistência técnica que 
eu levei o automóvel chegou 
a conversar com ele, que ficou 
de arcar com os custos, mas 
ele sumiu”, contou.

Os prejuízos, segundo re-
latos de motoristas, variam 
de acordo com estrago feito 
nos veículos. Vanessa conta 
que até agora o conserto do 
carro que ela usava quando 
abasteceu com a possível ga-
solina adulterada já chegou a 
R$ 5 mil.

“Eu abasteci no dia 21 de 
dezembro, e depois de andar 
cerca de vinte quilômetros, 
o carro começou a perder a 
força e travou. Terei que fazer 
toda parte de cima do motor e 
cabeçote”, finalizou.

Após as denúncias nas redes 
sociais, outras dezenas de pes-
soas começaram a apresentar 
a mesma situação. Em todos os 
casos havia prejuízo mecânico 
nos veículos. Os motoristas ga-
rantem que abasteceram neste 
estabelecimento às margens 
da Dutra, em Guaratinguetá. 

Depois de várias pessoas 
começarem a notar que o 
problema era semelhante e 
que todos tinham abastecido 
no mesmo lugar, um grupo de 
WhatsApp foi criado para que 
as pessoas lesadas pudessem 
trocar informações sobre os 
casos. A intenção, segundo os 
consumidores, é entrar com 
uma ação conjunta na Justiça.

A reportagem tentou entrar 
em contato com o proprietário 
do posto, mas até o fechamen-
to desta edição não obteve 
resposta. Desde o último dia 
5 o local está fechado. Nem 
mesmo o gerente do estabe-
lecimento foi encontrado para 
comentar as denúncias.

Dois jovens 
são mortos 
em Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

A Polícia Civil de Cruzeiro 
abriu um inquérito para 
apurar um duplo homicídio 
ocorrido na madrugada da 
última quinta-feira, no bairro 
Parque Primavera. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, os dois jovens, 
que tinham 19 e 22 anos, 
conversavam em uma via 
do bairro quando, por volta 
das 2h, foram surpreendidos 
por dois atiradores em uma 
motocicleta. 

Enquanto a vítima mais 
jovem foi alvejada por dois 
disparos de arma de fogo na 
cabeça, o outro foi atingindo 
por seis no tórax. 

Acionado, o Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) socorreu os feridos, 
mas eles morreram antes de 
chegarem à Santa Casa de 
Cruzeiro.  Poucas horas de-
pois do crime, a Polícia Civil 
coletou informações de fami-
liares e amigos das vítimas 
para tentar elucidar o crime 
e identificar os atiradores. 

PM prende 
traficante 
com crack 
em Pinda

Após denúncias anônimas, 
um jovem de 19 anos foi pre-
so por tráfico de drogas na 
tarde da última quinta-feira, 
em Pindamonhangaba.

A Polícia Militar patrulhava 
uma região do bairro Arare-
tama, apontada como ponto 
de venda de entorpecentes, 
quando desconfiou da atitude 
de um rapaz que estava para-
do próximo a um bar. 

Na abordagem, os policiais 
encontraram na pochete do 
suspeito 19 pedras de crack 
e uma quantia de dinheiro 
proveniente da comercializa-
ção da droga. Encaminhado 
ao Distrito Policial de Pinda-
monhangaba, o criminoso 
permanece à disposição da 
Justiça.

Imagem postada por motorista que denunciou combustível em Guará 

Trecho do rio Piracuama, o único liberado para banho na cidade, de acordo com dados da Cetesb

Foto: Reprodução PMP
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Município teme enfrentar nova epidemia; agentes 
recebem capacitação para otimização de dados

Em alerta, Ubatuba 
registra três casos
de dengue em 2020 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após enfrentar uma epide-
mia de dengue no ano passado, 
Ubatuba começou 2020 em 
sinal de alerta devido ao re-
gistro de três casos da doença 
em menos de uma semana. 
Para conter a proliferação do 
mosquito transmissor, o Aedes 
aegypiti, a Prefeitura aposta 
na intensificação de ações de 
conscientização e na utilização 
de uma ferramenta digital de 
coleta de dados. 

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica de Ubatuba, 
até a última quinta-feira foram 
registradas 11 notificações, 

sendo 3 casos de dengue   con-
firmados, 5 descartados e 3 que 
ainda aguardam o resultado de 
exames. 

Entre os confirmados, dois 
são importados (vítimas foram 
infectadas em outras cidades) 
e um autóctone, contraído em 
Ubatuba.

O número preocupante le-
vou a Prefeitura a promover 
durante a última semana uma 
capacitação para que cem 
agentes comunitários de saúde 
comecem a utilizar o aplicativo 
Sisamob (Sistema de Coleta de 
Dados Portátil) em suas ações 
de vistorias. 

Desenvolvida pela Sucen 
(Superintendência de Contro-

le de Endemias do Estado de 
São Paulo) e acessada através 
de celulares e tablets, a fer-
ramenta funciona como uma 
plataforma digital onde são 
inseridos dados dos locais 
vistoriados, índices de larvas 
encontradas nos imóveis e 
números de casos suspeitos 
e confirmados. Na sequência, 
as informações são automati-
camente encaminhadas a um 
banco de dados, dispensando a 
utilização de papéis, garantin-
do mais agilidade nas análises 
e tomadas de decisões por 
parte das secretarias de Saúde 
dos municípios. A expectativa 
da Prefeitura de Ubatuba é 
que os profissionais adotem a 

utilização do Sisamob em suas 
ações de vistorias a partir da 
próxima semana. 

O Executivo promete in-
tensificar as fiscalizações de 
imóveis para conscientizar a 
população sobre a necessidade 
de evitarem o acúmulo de água 
parada, principalmente em 

vasos e ralos, que possibilita 
a proliferação do mosquito 
transmissor da doença. 

Em nota, a Prefeitura revelou 
que “os principais focos do 
mosquito continuam sendo es-
tabelecimentos comerciais ou 
residenciais privados aos quais 
os agentes não têm acesso”. 

As iniciativas tentam evitar 
que a cidade enfrente uma 
epidemia de dengue como a 
do ano passado, quando foram 
confirmados 1.482 casos. À 
época, em junho, um morador 
do bairro Estufa 1, de 91 anos, 
morreu em decorrência da 
doença.

Trabalho de vistoria contra criadouros do mosquito da dengue, em Ubatuba; cidade mantém atenção

Foto: Reprodução PMU

Com 1,7 mil casos em um ano, Potim intensifica 
trabalhos para impedir nova epidemia de dengue
Cidade fechou 2019 com mais de 1,6 mil registros; são cem notificações nos dez primeiros dias do ano

Rafael Rodrigues
Potim

O ano começou com uma 
dura batalha entre as autori-
dades de saúde de Potim e um 
simples mosquito: o Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue. 
A cidade contabiliza desde o 
início de 2019 mais de 1,7 mil 
casos da doença.

Em 2019, o ano fechou com 
mais de 1,6 mil notificações 

positivas. Somente nos dez 
primeiros dias deste ano já são 
mais de cem pessoas diagnosti-
cadas. Se comparado com anos 
anteriores, os casos tiveram 
aumento estratosféricos. Em 
2017 e 2018 a cidade regis-
trou 2 e 5 casos de dengue, 
respectivamente.

Para enfrentar o caos cau-
sado pela doença, a Prefeitura 
tem intensificado as ações para 
identificar locais que possam 

ter focos do mosquito trans-
missor. Segundo estimativas 
do Ministério da Saúde, 80% 
dos criadouros estão localiza-
dos em residências e terrenos 
particulares. 

Em posse desses dados, a 
administração municipal ini-
ciou no ano passado, a busca 
por terrenos que pudessem 
ser propícios para proliferação 
do inseto. Só em 2019, mais 
de oitocentos terrenos foram 

autuados. “A gente intensificou 
a fiscalização dos terrenos e 
agora vamos fazer a multa se o 
proprietário não limpar o local. 
A princípio, a primeira multa é 
de R$ 300, mas o valor pode 
aumentar consideravelmente”, 
explicou o chefe da fiscalização 
de Potim, Roni Salvador.

Salvador falou também dos 
trâmites burocráticos para 
apertar a fiscalização dos pro-
prietários. “A partir da noti-

ficação, damos um prazo de 
dez dias para limpeza do local. 
Em se mantendo a situação 
de abandono, aplicamos a 
primeira multa e na sequência, 
aumentamos os valores”,.  

Um dos principais problemas 
atribuídos pelas autoridades é 
a resistência de alguns mora-
dores, que se negam a deixar 
os agentes de saúde a entrarem 
nas residências. “Nós temos 
uma lei federal que diz que po-

demos entrar nas residências 
e devemos fazer isso, porque 
já fizemos vários arrastões e 
mesmo assim há muita recusa 
e casas fechadas”, contou a 
secretária de Saúde, Rodnéia 
Paixão.

A secretária revelou que para 
contribuir para o cumprimento 
da lei e facilitar o trabalho 
dos agentes de endemias, a 
cidade contará com o apoio de 
soldados do 5º BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve de Lorena). 
“Nós começamos o arrastão 
em alguns bairros, trabalhan-
do com agentes comunitários, 
setor de obra, fiscalização, e 
agora 10 soldados vão nos 
ajudar ainda mais para que 
possamos verificar todas as 
casas da cidade”, finalizou.
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Qualidade da água é fator 
primordial no abastecimento
Tratamento de água traz diversos benefícios para saúde da população

Da Redação
Piquete

Os serviços de abasteci-
mento de água com quali-
dade traz como resultado 
a melhoria na saúde e nas 
condições de vida da comu-
nidade, sendo necessária que 
a água captada pelos manan-
ciais receba o tratamento 
adequado para tornar-se 
potável e apropriada para o 
consumo.

Assim, antes de chegar até 
nossas casas, a água dos ma-
nanciais percorre uma longa 
distância e passa por uma 
série de tratamentos físicos 
e químicos. Esses processos 
são realizados nas Estações 
de Tratamento (ETA), que 

então redistribuem a água 
para a cidade.

Pensando nisso, a Águas 
Piquete monitora diariamen-
te o processo de tratamento 
da água e preocupa-se com 
o abastecimento de água 
em boa qualidade, desde 
acaptação até a rede de dis-
tribuição.

“A água, quando bem trata-
da e distribuída, traz diversos 
benefícios à saúde pública 
como aumentar a expecta-
tiva de vida da população, 
controlar e prevenir doenças. 
Por isso, o compromisso da 
Águas Piquete é levar saúde, 
bem-estar e qualidade para a 
população” disse a gerente 
operacional Indiara Jogas.

Antes de chegar até as tor-

neiras dos 5.114 imóveis de 
Piquete, a água é captada pe-
las represas que abastecem 
a cidade, sendo elas, a Prata, 
Cora e Cristo, situadas na ba-
cia hidrográfica Paraíba do 
Sul. Possui dois reservatórios 
com capacidade de reserva-
ção de 1.200 m³ e 600m³ de 
água.  Desde o tratamento 
até a distribuição são oito 
etapas: captação de água 

bruta, floculação, decanta-
ção, filtração, desinfecção, 
fluoretação, armazenamento 
e distribuição.

“A excelência na prestação 
de nossos serviços é um obje-
tivo permanente. A água que 
sai de nossas estações de tra-
tamento atende integralmen-
te aos padrões estabelecidos 
nacionais e internacionais” 
acrescentou Jogas.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2019 PROC. Nº 430/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão onerosa de uso de bem público em caráter precário dos espaços no
Mercado Municipal de Lorena objetivando a comercialização de bens e serviços à 
população, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no Termo de 
Referência que integra esse contrato – Anexo I.
CONTRATADA: ANA CAROLINA LUZ RIBEIRO10338050680
CNPJ: 33.696.179/0001-12
VENCEDOR DO BOX: UC-A04
VALOR MENSAL: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2019 PROC. Nº 551/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de gás de cozinha P13 e P45 e cota de botijão P13 e P45 
vazio para diversas secretarias, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: GASBALL ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº: 02.430.968/0007-79
VENCEDORA DOS ITENS: 02
VALOR TOTAL: R$ 70.648,20 (setenta mil seiscentos quarenta e oito reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/19 PROC. Nº 711/19.

O Município de Lorena-SP torna pública que no Pregão Presencial 112/2019 cujo o objeto é 
Contratação de empresa especializada na execução de serviços para limpeza, tratamento, 
higienização, conservação e manutenção das piscinas do Complexo Aquático do Centro 
Social Urbano – CSU, com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para 
proceder na limpeza e manter a qualidade da água, declaramos que a empresa SAMUEL 
THOMAZ DE SOUZA TAVARES – ME é vencedora do certame, declaramos aberto o 
prazo para interposição de recurso. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de licença de uso de 
sistema de gestão pública de empresa especializada na área de informática, abrangendo 
os serviços de implantação, conversão, migração de dados, integração com outros 
sistemas, manutenção e customização, treinamento, suporte e atendimento, bem como 
suas atualizações pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 22 
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.

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL RERRATIFICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/19 PROC. Nº 722/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a rerratificação do edital na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço apurado pela menor taxa de comissão, cujo objeto é 
Contratação de serviços especializados de Leiloeiro Oficial, para preparação, organização 
e condução de Leilões Públicos de bens móveis, inservíveis e automóveis recolhidos do 
Município de Lorena. Referente a cláusula 6.3. do edital "A ausência do credenciado, em 
qualquer momento da sessão, importará na imediata exclusão do LICITANTE por ele 
representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro", ela foi excluída do edital e foi 
reordenada as demais cláusulas, a data de abertura permanecerá a mesma. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa ALQUIMIA PERFUMARIA 
E  ACESSÓRIOS LTDA,  CNPJ 
0 4 . 7 5 6 . 4 5 7 / 0 0 0 1 - 8 1 ,  s i t u a d a 
a rua Dr. Rodrigues de Azevedo, 
25, centro, Lorena-SP, comunica o 
extravio do equipamento Impressora 
d a  M a r c a  B e m a t e c h ,  m o d e l o 
Mp20 FI II, número de fabricacao 
BE50869200100012651, conforme 
BO número 1436/2019 de 13/11/2019.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CICERO APARECIDO CIRINO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão
metalúrgico, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Batatais-SP, no
dia 13 de julho de 1984, residente e domiciliado Rua Pedro Costa Terclavers nº 58,
Jardim Princesa, em Pindamonhangaba SP, filho de JOAQUIM CIRINO ALVES e
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOARES ALVES.
JULIANA JABOUR CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica contábil,
estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 05 de
junho de 1980, residente e domiciliada Rua Pedro Costa Terclavers nº 58, Jardim
Princesa, em Pindamonhangaba SP, filha de AMAURI LOURENÇO CARVALHO e
ROSIMARY JABOUR CARVALHO. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FERNANDO MARCONDES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão analista
fiscal, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 05 de agosto de 1985, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo nº 901, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ FERNANDO
MARCONDES e ANA MARIA DE CARVALHO CARLOTA MARCONDES.
CAROLINE DINIZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de
compras, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Três Lagoas-MS, no dia
22 de maio de 1985, residente e domiciliada Rua Ferdinando Bolis nº 226, Crispim, em
Pindamonhangaba SP, filha de ADELIO DOS SANTOS e BENEDITA RAMALHO DINIZ
DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÚLIO ALBINO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão copeiro, estado civil
solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de julho de
1994, residente e domiciliado Rua João Batista dos Santos nº 567, Santa Cecilia, em
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ SILVERIO DE JESUS e BENEDITA ALBINO.
RAIANE STÉFANE APARECIDA DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 01 de fevereiro de 2000, residente e domiciliada Rua João Batista dos Santos nº
567, Santa Cecilia, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ROBERTO DE MORAES e
CRISTIANE RAMOS PEREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ EDUARDO DE SOUZA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 13 de junho de 1999, residente e domiciliado Rua Tenente Coronel Alexandre
Marcondes Monteiro nº 439, Bosque da Princesa, em Pindamonhangaba SP, filho de
KELY CRISTINA DE SOUZA FERREIRA.
QUÉZIA ADRIANE DA SILVA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de janeiro de 1997, residente e domiciliada Rua Tenente Coronel Alexandre
Marcondes Monteiro nº 439, Bosque da Princesa, em Pindamonhangaba SP, filha de
REGINALDO DA SILVA MOREIRA e GIOVANA MOREIRA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ LUÍS LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em
enfermagem, estado civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de abril de 1977, residente e domiciliado Rua Antonio
Ribeiro nº 377, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO
LOPES DA SILVA e MARIA ROSARIA RIBEIRO DA SILVA.
CLÁUDIA APARECIDA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 05
de dezembro de 1974, residente e domiciliada Rua Antonio Ribeiro nº 377, bairro das
Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS ROSA e CLARICE
APARECIDA LEITE ROSA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO MARCONDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista, estado civil solteiro, de 48 anos de idade, nascido em Itaquaquecetuba-
SP, no dia 11 de julho de 1971, residente e domiciliado Avenida Benedito Homem de
Mello Júnior, nº 44, Maricá, Pindamonhangaba SP, filho de IRINEU MARCONDES
DOS SANTOS e MARIA MARGARIDA DOS SANTOS.
ESTER DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
junho de 1972, residente e domiciliada Avenida Benedito Homem de Mello Júnior, nº
44, Maricá, Pindamonhangaba SP, filha de AFONSO DOS SANTOS e CARMEM DE
SOUZA SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS FELIPE GREGORIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
escritor, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 17 de fevereiro de 1992, residente e domiciliado Rua Newton Edy Silva, nº 13,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de MARCO ANTONIO DA SILVA e VALERIA
CRISTINA GREGORIO.
NATALIA APARECIDA CUBA, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
junho de 1991, residente e domiciliada Rua Angélica Samahá de Faria, nº 43, Nova
Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ADEMIR CUBA e
MARIA DE FÁTIMA CUBA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOHNNY ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado
civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Guarulhos-SP, no dia 11 de outubro de
1984, residente e domiciliado Rua José Dias Sobrinho, nº 86, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filho de ROSALVO ALEXANDRE PEREIRA e DARCI ALVES
DO NASCIMENTO PEREIRA.
PATRICIA DA SILVA BRIGATTO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
dezembro de 1986, residente e domiciliada Rua José Dias Sobrinho, nº 86, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS BRIGATTO e MARLI SEBASTIANA DA
SILVA BRIGATTO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SEBASTIÃO SANTANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 01 de janeiro
de 1983, residente e domiciliado Rua Maria Baruki Samahá nº 227, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO VICENTE DA SILVA e MEIRA DE OLIVEIRA
SANTANA DA SILVA.
DIANA MAGDALENA DE ANDRADE ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão
empregada doméstica, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Taubaté-
SP, no dia 26 de agosto de 1985, residente e domiciliada Rua Maria Baruki Samahá nº
227, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de LINDOLFO ALVES e MARIA
CLAUDETE DE ANDRADE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PABLO GRANATO DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil divorciado, de 39 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP,
no dia 22 de outubro de 1980, residente e domiciliado Rua José Pereira dos Santos nº
166, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de JAIR DE OLIVEIRA SILVA e
ELIZABETH GRANATO SILVA.
SABRINA CRISTIANE GREGORIO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
serviços gerais, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de março de 1987, residente e domiciliada Rua José
Pereira dos Santos nº 166, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de AUGUSTO
GREGÓRIO e MARIA GEORGINA GREGÓRIO. Apresentaram os documentos I, III,
IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS FELIPE EMIDIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
01 de junho de 1989, residente e domiciliado na Estrada Particular do D.A.E.E nº 70,
Fazenda Ibiá, Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIS ANTONIO
DOS SANTOS e SILVANA MANTOVANI EMIDIO DOS SANTOS.
INGRID PAOLA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 14 de dezembro de 1992,
residente e domiciliada na Estrada Particular do D.A.E.E nº 70, Fazenda Ibiá, Ribeirão
Grande, em Pindamonhangaba SP, filha de MARIO CELSO DE OLIVEIRA e CELIA
APARECIDA DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONARDO KNUPP SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de
projetos, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de dezembro de 1983, residente e domiciliado Rua José Luiz Marcondes,
nº 259, Campo Belo, Pindamonhangaba SP, filho de TEONILIO KNUPP SOARES e
LAUDICÉA VALLE DA SILVA SOARES.
DENISE MATTIS GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão médica,
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Jales-SP, no dia 28 de maio de
1988, residente e domiciliada Rua José Luiz Marcondes, nº 259, Campo Belo,
Pindamonhangaba SP, filha de OSVALDO GOMES DA SILVA e CÉLIA DE FÁTIMA
MATTIS DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2020.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GIAN CARLOS XAVIER CABRAL, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em São Roque-SP, no dia 14 de
novembro de 1996, residente e domiciliado Avenida Alfredo Molinari nº 155, Andrade,
em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO CARLOS CABRAL e SILMARA
MONTEIRO XAVIER CABRAL.
MARIA VITÓRIA AMARAL DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de novembro de 2001, residente e domiciliada Rua Alvaro Leme Celidonio nº 89,
Chácara Galega, em Pindamonhangaba SP, filha de DANIELA AMARAL DE SOUZA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EUGENIO LUIZ GREGORIO FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão educador
fisico, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 07 de junho de 1989, residente e domiciliado Rua Doutor Zuza Dantas da
Gama, nº 185, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, filho de EUGENIO LUIZ
GREGORIO e LANA CRISTINA DOS SANTOS GREGORIO.
SARAH DE LIMA REZENDE, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de agosto
de 1990, residente e domiciliada Rua Carlos Roberto Jacob de Freitas, nº 75, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de HELIO REZENDE e MARIA DE LOURDES DE
LIMA REZENDE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2020.

PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA: Pregão Presencial Nº 118/19 PROC. Nº 718/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da licitação na modalidade pregão 
presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
parcelada de massa asfáltica e BGS, para atender as necessidades da Secretaria de 
Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 14h00min do dia 23 
de Janeiro de 2020, no prédio da prefeitura municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.
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Celão e Marcus Soliva; prefeito aguarda retomada de atividades no Legislativo para votação de plano

Proposta de 2016 tem previsão para votação ainda no primeiro semestre em Guará

Soliva encaminha plano de carreira
de servidores à Câmara após recesso

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Antes de se afastar para o 
período de férias, o prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSB), confirmou que o plano 
de carreira dos servidores 
municipais será concluído e 
encaminhado à Câmara ainda 
no primeiro semestre deste 
ano. Promessa de campanha 
de Soliva em 2016, o projeto 
é um complemento do plano 
de cargos e salários, que foi 
elaborado em 2017.

De acordo com o chefe do 
Executivo, há uma diferen-
ça entre projetos e serão 
necessários dois planos de 
carreira, sendo um deles para 
o servidor municipal geral e 
outro para os funcionários da 

secretaria de Educação, que 
abrange as graduações de 
professores e coordenadores. 
Segundo Soliva, o documento 
está pronto e seguirá para a 
Casa.

“A gente deve dar priori-
dade para esse projeto para 
implantação nesse primeiro 
trimestre. É um grande anseio 
de todo o funcionalismo para 
ter a possibilidade de ascen-
são profissional, inclusive 
nós já nomeamos 56 cargos 
de confiança de funcionários 
concursados. Então, cargos 
de chefia e diretoria, para 
termos departamentos dentro 
das secretarias que tenham 
comando, já tem 56 funcio-
nários que começaram nessas 
funções”, explicou o prefeito.

A previsão inicial era de 
que o plano de carreira fosse 

apresentado e votado entre 
2018 e 2019, logo após a im-
plantação do plano de cargos 
e salários dos servidores muni-
cipais. O documento teria sido 
finalizado antes de dezembro 
do ano passado, mas não ha-
veria tempo para que fosse 
apreciado e votado na Câmara 
antes do recesso parlamentar. 
“Com o plano de carreira, o 
funcionário que se dedicar 
mais, tiver evolução através de 
cursos de capacitação, cursos 
superiores, será onde ele terá 
os percentuais de aumento 
dos seus salários, e isso eu 
tenho certeza que trará muitos 
benefícios”, afirmou.

Benefícios – Soliva confir-
mou que o valor do cartão 
alimentação dos servidores 
municipais também será rea-
justado. De acordo com o pre-
feito, o aumento será de 33% 
para este ano. “Nós teremos 
um reajuste de R$300 para 
R$400. Isso dá um impacto 
de custeio acima de R$ 2 
milhões por ano, mas é impor-
tante, principalmente, para o 
funcionário público que tem 
a remuneração mais baixa e 
está na faixa entre R$ 1,2 mil 
e R$ 1,6 mil”, concluiu.

Foto: Arquivo Atos

Emenda assegura R$ 1 milhão para 
pavimentação de bairros em Cruzeiro

Leandro Oliveira
Cruzeiro

Cruzeiro vai pavimentar 
três bairros, após liberação 
de verba através de emenda 
parlamentar. O Município 
recebeu aval da Câmara dos 
Deputados para receber mais 
de R$ 1 milhão por meio de 
emenda do deputado Marco 
Bertaiolli (PSD). As obras co-
meçam em breve, de acordo 
com o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD). O pedido para 
pavimentação das vias é an-
tigo e foi atendido antes da 
virada de ano.

Fonseca se reuniu com o 
Bertaiolli em Aparecida, onde 
o deputado assinou uma série 
de convênios com municípios 
da região. Cruzeiro era uma 
das cidades contempladas 
com liberação de recursos, e 
conseguiu três convênios para 
pavimentação que totalizam 
R$ 1 milhão. “É um recurso 
importante que será investido 
na infraestrutura urbana do 
município. Serão ao todo três 
bairros da cidade contempla-
dos, o KM 4 Pontilhão, Jardim 
Europa e Itagaçaba. Infraes-
trutura é algo primordial e 
a emenda vem em um bom 
momento”, detalhou.

Além da liberação já asse-

Recurso deve ser investido em urgência e emergência; outros R$ 130 mil à saúde

Obra de pavimentação em Cruzeiro; cidade segue com cronograma de trabalho após verba liberada

gurada para a infraestrutura 
urbana, o prefeito confirmou 
que aguarda uma nova emen-
da, dessa vez, voltada para a 
saúde municipal. Segundo 
Thales, o recurso seria desti-
nado para o Município após 
uma parceria com a secretaria 
de Saúde do Estado, por inter-
médio do deputado Bertaiolli. 
“A cota de Cruzeiro ficou em 
R$ 130 mil por mês. Isso vai 
reverter em torno de R$ 1,56 

milhão por ano a mais para o 
Município, para investirmos na 
nossa urgência e emergência 
nas especialidades de pediatria 
e ortopedia”, destacou. “Ini-
cialmente, esse convênio, que 
na realidade será assinado, 
tem um prazo de 12 meses, 
podendo ser renovado por 
igual período de acordo com 
as necessidades e também 
a demonstração efetiva da 
Prefeitura e da Santa Casa 

do cumprimento do que foi 
tratado pelo recurso que vai 
ser aportado”, explicou.

O prefeito confirmou que 
enxerga a possibilidade de 
prorrogação do tratado por 
mais 12 meses, já que a Santa 
Casa funciona como um hospi-
tal estratégico que atende ci-
dades as vizinhas de Cachoeira 
Paulista, Silveiras, São José do 
Barreiro e demais municípios 
do Vale Histórico.

Foto: Reprodução PMC

Leandro Oliveira
Cunha

Assim como Cruzeiro, 
que recebeu R$ 1 milhão 
para investir em pavimen-
tação de vias através de 
emenda parlamentar (leia 
texto nesta edição), Cunha 
também assinou convênio 
para ampliar os atendi-
mentos da maternidade 
da Santa Casa local. Foram 
liberados R$ 120 mil, atra-
vés de emenda do deputa-
do federal Marco Bertaiolli 
(PSD). Os recursos chegam 
aos cofres do hospital no 
início deste ano.

Antes, em julho de 2019, 
o deputado já havia des-
tinado para a Santa Casa 
de Cunha uma emenda de 
R$250 mil para o custeio 
dos atendimentos do hos-
pital. Dessa vez a verba tem 
como destino a especiali-
dade de maternidade. “É 
um recurso que auxilia o 
custeio da maternidade da 
cidade de Cunha”, afirmou 
o deputado, em conversa 
com políticos regionais.

Bertaiolli enfatizou que 
a liberação de recursos 

tende a regionalizar os 
atendimentos e impedir que 
munícipes se desloquem 
de uma cidade para outra 
em busca de atendimento. 
Sobre o repasse, o deputado 
explicou que atendeu pedi-
dos feitos.

“São R$ 120 mil a mais 
para maternidade, assim 
nós vamos fazendo novos 
contratos com a saúde pú-
blica do Vale Histórico no 
sentido de fortalecer as 
Santas Casas, e que cada 
uma delas possa fornecer 
os serviços de saúde neces-
sários para que a população 
não fique saindo de uma 
cidade para outra em busca 
de um serviço de qualidade”, 
detalhou.

Além de Cunha, que já 
assegurou a verba, Apa-
recida também garantiu 
R$496 mil em emenda para 
ampliar os atendimentos de 
ortopedia. Estão previstas 
para janeiro as liberações 
de duas outras emendas 
para as Santas Casas de 
Cruzeiro e Guaratinguetá. 
Se aprovados, os convênios 
serão assinados nas próxi-
mas semanas.

Prefeitura tem emenda 
para maternidade da 
Santa Casa, em Cunha
Verba federal de R$ 120 mil atende 
hospital com recurso que faz parte 
de pacote para saúde na RMVale

Hospital Universitário de Taubaté recebe autorização 
para fazer cirurgias oncológicas a pacientes da região
Com aporte federal superior a R$ 2,8 milhões por ano, proposta promete beneficiar centenas de pacientes na RMVale

Bruna Silva
Taubaté

O Ministério da Saúde tor-
nou pública, no último dia 
17, a portaria que promete 
trazer alívio a pacientes on-
cológicos da RM Vale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba). Com ela, o Hospital 
Municipal Universitário de 
Taubaté) passa a ser habi-
litado para a realização de 
cirurgias oncológicas.

De acordo com informa-
ções do Comus (Conselho 
Municipal de Saúde) de 
Taubaté, o repasse anual de 
R$ 2.836.047,50 do Governo 
Federal deverá impactar no 

tratamento de pessoas com 
câncer.

Ainda de acordo com o 
Conselho, o hospital passou 
a ser habilitado como “Hos-
pital Geral com Cirurgia de 
Câncer de Complexo Hos-
pitalar”. Com a iniciativa, a 
expectativa é de que possa 
ser realizadas mensalmente 
até oitenta cirurgias, com o 
tratamento posterior sendo 
realizado no Hospital Regio-
nal do Vale do Paraíba.

Os responsáveis destaca-
ram que embora o Hospital 
Universitário esteja sob a 
administração da Prefeitura 
de Taubaté, as cirurgias não 
serão apenas destinadas aos 

taubateanos, mas também 
para os pacientes da RM Vale.

O presidente do Comus, 
Jofre Neto, afirmou que as 
cirurgias oncológicas são as 
mais caras e que há centenas 
de pacientes na fila de espe-
ra, o que, nem sempre, leva 
ao atendimento: “... porque 
muitos morrem antes, dada 
a natureza agressiva da do-
ença. Por isso esse reforço, 
ainda que pequeno ante a 
população da RM Vale, é 
fundamental”, destacou.

Jofre afirmou que o traba-
lho é muito importante para 
a região, pois será possível 
gerar a ampliação do atendi-
mento dessa patologia. “Não 
é suficiente um diagnóstico 
precoce, ainda que essencial. 
É preciso, em seguida, que se 
trate o paciente”, concluiu o 
presidente. Acesso do Hospital Universitário de Taubaté, que passa a ser referência na cirurgia oncológica no Vale

Foto: Reprodução HMUT
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Time de Guaratinguetá não consegue repetir campanha do ano 
passado e frustra torcedores com duas derrotas no Dario por 4 a 0

Manthiqueira sofre goleada 
do ABC e dá adeus à Copinha

Foto: Reprodução ADM

Lance da partida de despedida do Manthiqueira, na Copa São Paulo de 2020; uma vitória e duas derrotas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O sonho de ser campeão da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior chegou ao fim para 
Academia Manthiqueira. O 
time de Guaratinguetá perdeu 
para o ABC por 4 a 0 e está 
fora da competição nacional.

A Laranja Mecânica do Vale 
estava no grupo 24, com São 
Bernardo, Resende-RJ e ABC-
-RN. A última rodada, disputada 
na quinta-feira, contou com 
duas partidas no estádio Pro-
fessor Dario Rodrigues Leite. 
Na primeira, disputa entre a 
equipe do São Bernardo e o 
Resende, com vitória paulista 
por 3 a 1, com gol no último 
minuto da parida. O alvinegro 
fluminense está desclassificado.

No segundo jogo, o Manthi 
e ABC sabiam que o confronto 
era decisivo, já que apenas um 
sairia classificado para a fase 
de mata-mata. O time potiguar 
foi melhor e aplicou uma 
goleada, deixando um gosto 
amargo para os torcedores 
da casa.

Além da derrota por 4 a 0 
para o time do Rio Grande do 
Norte, os guaratinguetaenses 
já haviam sido goleados na 
estreia pelo São Bernardo, 
também por 4 a 0 e vencido o 

Resende por 2 a 1, na última 
terça-feira.

Na segunda fase, o São 
Bernardo enfrentará o River-
-PI, enquanto o ABC duelará 
contra o Atlético-MG. Datas, 
horários e locais destas par-
tidas ainda serão divulgados 
pela Federação Paulista de 
Futebol.

O time de Guaratinguetá 
teve sua melhor campanha 
no ano passado, quando 
chegou à terceira fase da 
competição (a segunda em 
sistema mata-mata), sendo 
desclassificado pelo Vasco 
da Gama-RJ após goleada 
de 5 a 0.

Com 127 equipes sub-

20 em 2020 (seriam 128, 
mas houve desistência do 
Flamengo-RJ), a Copa São 
Paulo é disputada desde 
1969. O maior campeão 
do torneio é o Corinthians, 
com dez conquistas. O atu-
al campeão é o São Paulo, 
que venceu o Vasco nos 
pênaltis.

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Aparecida está com as ins-
crições abertas para os cursos 
de recepcionista de hotel, con-
trolador de acesso (porteiro) 
e operador de caixa. São três 
vagas para cada modalidade. 
O prazo para inscrições vai 
até o dia 13 deste mês.

As pessoas que desejam 
participar podem se ins-
crever no CAT (Centro de 
Apoio ao Turista), que fica à 
avenida Papa Monumental 
João Paulo 2º, número 287 
(avenida Monumental) de 
segunda à sexta-feira, das 
9h às 13h. 

A matricula pode ser feita 
online pelo site viarapida.
sp.gov.br.

As aulas serão ministra-
das na escola MAE (Maria 

Aparecida da Encarnação), 
que fica no bairro Ponte Alta, 
durante o período noturno, 
com uma carga horária de 
oitenta horas.

Os workshops são ofere-
cidos pela secretária de Re-
lações do Trabalho de São 
Paulo e Comissão Municipal 
de Empregos de Aparecida. 

O município recebe em 
média cerca de 12 milhões de 
romeiros (dados do Santuário 
Nacional) e conta com uma 
extensa rede hotéis, pousadas, 
bares e restaurantes que em-
pregam milhares de pessoas.

Para o presidente da Co-
missão, Ângelo Reginaldo 
Leite “os cursos visam dar 
uma melhor chance às pesso-
as que queiram trabalhar no 
ramo do turismo e também 
qualificar a quem já está na 
área”.

Aparecida oferece 
cursos gratuitos 
para o turismo

Feira do Livro incentiva hábito 
da leitura em Caraguatinguetá

Da Redação
Caraguatatuba

A fim de estimular a leitu-
ra para o desenvolvimento 
cognitivo e da imaginação, o 
Serramar Shopping de Cara-
guatatuba promove a edição 
2020 de sua Feira do Livro 
com o tema “Muito além da 
imaginação”. O evento cultu-
ral será realizado a partir do 

próximo dia 13, com atrações 
para crianças e adolescentes. 

A Feira, que já faz parte da 
agenda oficial do shopping, 
contará com uma programa-
ção cheia de atividades para 
o público, com destaque para 
contação de histórias, oficinas 
artísticas e shows de mágica. 

O principal objetivo do 
evento é atrair pessoas apai-
xonadas pela literatura e 
promover a importância da 

leitura como um hábito sau-
dável e necessário. Serão mais 
de mil títulos disponíveis para 
todos os públicos com os mais 
variados perfis. 

A programação cultural 
será realizada em um espaço 
especial até o dia 8 de março, 
durante o horário de funcio-
namento do shopping, de 
segunda à sábado, das 10h 
às 22h, e aos domingos, das 
15h às 21h.

Feira do Livro, no shopping de Caraguatatuba; evento que tenta incentivar leitura segue até março

Foto: Divulgação

Basílica Velha, no Centro de Aparecida, que abre cursos para turismo

Foto: Marcelo A. dos Santos


