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Com nova greve definida, 
Correios é alvo de críticas 
por atrasos na RMVale

Após uma reunião realiza-
da pela Fentect (Federação 
Nacional dos Trabalhadores 
em Empresas de Correios, 
Telégrafos e Similares) foi 
determinada a nova data para 
a paralisação nacional dos 
Correios. A greve, que está 
marcada para o próximo dia 
18, foi justificada pela insa-
tisfação dos funcionários em 
relação ao aumento da men-
salidade no plano de saúde, 
além da recente convocação 
do presidente Jair Bolsonaro, 
contra o Congresso Nacional e 
o STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), que foi interpretado com 
repúdio pela direção. A medida 
deve gerar novas reclamações 
ao serviço, alvo de críticas na 

região. Em setembro a catego-
ria também entrou em greve, 
dessa vez contra a privatização 
da empresa. Os servidores 
também foram contra o corte 
de direitos e reivindicaram o 
reajuste que cobrisse a inflação 
do período. Desde 2016, a esta-
tal faz parte do PPI (Programa 
de Parcerias de Investimentos), 
que busca ampliar os proces-
sos de desestatização e firmar 
contratos de parcerias por 
meio da iniciativa privada. De 
acordo com o Governo Federal, 
as empresas que fazem parte 
do programa podem passar 
pela privatização, venda, aber-
tura de capital ou extinção.

Serviços dos Correios, no Centro de Lorena, serão paralisados no próximo dia 18; reclamações sobre atuação acumulam na região
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Cemitérios de Lorena e Guará 
são alvos da ação de vândalos
Polícia tenta identificar invasores que danificam túmulos; cidades reforçam segurança

Para evitar novos atos de 
vandalismo no Cemitério Mu-
nicipal de Lorena, a Prefeitura 
revelou na última terça-feira 
que adotará um plano de 
medidas para reforçar a se-

gurança no espaço público. 
Além de arrancarem placas de 
identificação dos túmulos, os 
invasores danificaram estátuas 
e imagens religiosas.  

De acordo com a Prefeitura, o 

servidor municipal responsável 
pela abertura do cemitério se 
deparou na manhã da última 
segunda-feira com túmulos 
depredados e diversos objetos 
danificados espalhados pelo 

chão como placas com nomes 
e fotos dos finados, artigos 
religiosos e estatuetas de cobre 
e mármore. Na sequência, os 
materiais foram recolhidos 
pela equipe do cemitério e 

guardados em uma sala. Desde 
então, os servidores realizam 
um levantamento para verifica-
rem se algum objeto foi levado 
pelos invasores.
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Cadastro na 
feira até abril 
em Aparecida

A Prefeitura de Apa-
recida assinou um TAC 
(Termo de Ajuste de Con-
duta) com a Promotoria de 
Justiça para adequações 
em cadastros de ambu-
lantes da feira livre. Com 
a assinatura, todos os fei-
rantes devem fazer um 
recadastramento junto ao 
Executivo até abril, para 
não perderem os direitos 
e a permissão para monta-
gem das bancas na avenida 
Monumental.
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Movimento na feira livre de Aparecida, que realiza recadastramento de feirantes até o mês de abril

Após paralisação do TUG, Sindicato e Oceano 
aguardam decisão do Tribunal do Trabalho

O Sindicato dos Condutores 
do Vale do Paraíba parali-
sou o transporte coletivo de 
Guaratinguetá entre as 6h e 
as 7h30 desta segunda-feira 
(2). O Sindicato alega falta do 
pagamento da participação de 

lucros aos funcionários e férias 
atrasadas. A empresa Oceano 
negou a falta de pagamento 
das férias e disse não estar 
obtendo lucro para pagar o 
benefício da participação em 
ganhos. Às 6h, os sindicalistas 

chegaram à rodoviária e não 
permitiram que os ônibus do 
TUG (Transporte Urbano de 
Guaratinguetá), que estavam 
no terminal, saíssem para 
seguir viagem.
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Placas retiradas de sepulturas
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Suspeita de coronavírus 
é descartada em Pinda

O caso suspeito de corona-
vírus (Covid-19) em Pinda-
monhangaba foi descartado 
pela secretaria de Saúde do 
Estado, na noite da última 
segunda-feira, após resulta-
do de exame realizado no 
Instituto Adolfo Lutz. A mu-
lher de 35 anos que viajou 
para o Japão passou pelo 
Pronto Socorro no último 
19 com sintoma de gripe, 

mas sem apresentar febre, 
o que contraria o protocolo 
da doença. Segundo a nota 
da administração municipal, 
mesmo sem todos sintomas 
do vírus, foi armazenada uma 
amostra biológica no Labo-
ratório Municipal. Como a 
paciente continuou passando 
mal e teve quadro febril, ela 
retornou ao PS.
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Aplicativo facilita acesso a 
dados de escolas de Silveiras

Os pais e responsáveis por 
alunos da rede de ensino de 
Silveiras devem ter mais fa-
cilidade para acompanhar o 
desenvolvimento educacional 
dos filhos. A Prefeitura lançou 
na última semana um aplica-
tivo que reúne informações 
sobre o cotidiano escolar. 
Além de notas e frequência, a 
ferramenta digital possibilita 
o acesso, por celular, a comu-
nicados e outras informações 

das direções dos colégios. De 
acordo com a secretaria de 
Educação, a ideia de implan-
tar o aplicativo, denominado 
‘Apus Educ’ surgiu no fim do 
ano passado, durante reuniões 
entre professores e gestores do 
setor, quando foram discutidas 
ideias que proporcionassem 
mais interação entre os pais 
dos estudantes e as direções 
dos colégios.
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Após morte de capivaras, 
Ubatuba tem ação para impedir 
contágio de raiva em humanos
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Alvo de críticas 
na região, Correios 
define nova greve
Funcionários determinam data para 
paralisação nacional; associação prevê 
interrupção dos 36 sindicatos até que 
reivindicações sejam atendidas

Bruna Castro
RMVale

Após uma reunião realizada pela 
Fentect (Federação Nacional dos Tra-
balhadores em Empresas de Correios, 
Telégrafos e Similares) foi determi-
nada a nova data para a paralisação 
nacional dos Correios. A greve, que 
está marcada para o próximo dia 18, 
foi justificada pela insatisfação dos 
funcionários em relação ao aumento 
da mensalidade no plano de saúde, 
além da recente convocação do 
presidente Jair Bolsonaro contra o 
Congresso Nacional e o STF (Supremo 
Tribunal Federal), que foi interpretado 
com repúdio pela direção.

A medida deve gerar novas recla-
mações ao serviço, alvo de críticas 
na região. Em setembro a categoria 
também entrou em greve, dessa vez 
contra a privatização da empresa. 
Os servidores também foram contra 
o corte de direitos e reivindicaram o 
reajuste que cobrisse a inflação do 
período. 

Desde 2016, a estatal faz parte 
do PPI (Programa de Parcerias de 
Investimentos) que busca ampliar os 
processos de desestatização e firmar 
contratos de parcerias por meio da 
iniciativa privada. De acordo com o 
Governo Federal, as empresas que fa-
zem parte do programa podem passar 
pela privatização, venda, abertura de 
capital ou extinção.

“Diante de todos os acontecimen-
tos e depois de um amplo debate, 
a direção da Fentect entendeu que 
neste momento devemos readequar 
o calendário do dia 3 para acumular-

mos força e fazermos uma grande 
greve no próximo dia 18”, declarou 
a direção do sindicato, em nota na 
última segunda-feira.

Reclamações - Na RMVale, os 
serviços prestados pelos Correios se 
tornaram o núcleo da insatisfação 
popular. Em Lorena, os moradores 
fazem coro ao grupo de insatisfeitos 
com os serviços prestados pelos 
Correios na região. Entre as reclama-
ções estão a falta de carteiros para 
a quantidade de correspondências 
e atrasos na entrega de contas e 
outros documentos com prazos de 
vencimento.

Moradora da Cecap, a dona de casa 
Roseli Moraes, 57 anos, afirmou que 
os atrasos são a principal fonte de 
problemas. “Ultimamente eles não 
estão entregando a correspondência 
na data devida. As faturas chegam 
em atraso e a gente com dificuldade 
para pagar as contas ainda tem que 
pagar a multa”.

Quem também passou pela mesma 
situação foi o aposentado Wilson 
Marques, 67 anos, morador do bairro 
Vila Simão, que recebeu uma fatura 
quinze dias após o vencimento. “Não 
fui reclamar porque sempre alegam 
que não têm funcionários suficientes. 
Então não tem a quem reclamar”.

Para a redação do Jornal Atos, a 
empresa esclareceu que medidas 
já foram tomadas em relação às 
reclamações levantadas. “Foram 
detectados atrasos pontuais nas en-
tregas de correspondências devido 
a sobrecarga de objetos postais. Os 
Correios já tomaram as providências 
necessárias e as entregas na localida-
de serão regularizadas”.

Serviços dos Correios, que serão paralisados no próximo dia 18; reclamações
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Bastidores da Política

Guilherme Carvalho

Roupa nova
Parece que a novela do endereço 

partidário do prefeito Marcus Soliva 
teve um ponto final nesta semana. 
Em alguns dias, ele deverá ‘tornar 

público’ o que 
já aconteceu nos 
bast idores do 
PSC de Márcio 
Almeida – sua 
filiação. Na opi-
nião de muitos, 
um ‘balde de 
água fria’ em al-
guns integrantes 

do PSDB de Guará que tentavam 
negociar (no bom sentido) sua 
transição; para outros, ou seja, meia 
dúzia de tucanos veteranos que re-
sistiam sua filiação no Partido, um 
alívio com ‘ares de anonimato’ no 
cenário político da Terra do Frei.

Quatro opções
Se confirmar a ‘saúde eleito-

ral’ do ex-prefeito Vito Ardito, os 
eleitores de Pinda terão a opção de 
quatro candidaturas para votar em 4 
de outubro. Isael Domingues (PL), 
que trabalha sua reeleição; Rafael 
Goffi (PSDB), que pretende mudar 
seu gabinete para Prefeitura; Vito 
Ardito (PP), ansioso por voltar ao 
comando da cidade, e Luiz Rosas, 
que mais uma vez entra em campo 
a espera de um milagre...

Esquenta a chapa
É voz corrente pelas bancas do 

Mercadão de Pinda que a candida-
tura de Vito Ardito, se confirmada 
pela Justiça Eleitoral, poderá ganhar 
uma ressonância na periferia da ci-
dade. Gustavo Tótaro, do PNN, que 
articula sua candidatura a prefeito, já 
montou um grupo de postulantes à 
Câmara para levantar sua bandeira. 
Segundo a boca pequena, ele deverá 
ser uma das vozes contra o prefeito 
Isael nos debates eleitorais que vêm 
pela frente. Quem viver, verá...

Tapetão
Pelo andar da carruagem, o 

prefeito Isael Domingues não terá 
apenas a concorrência eleitoral para 
enfrentar neste período de eleições. 
Observaram que se depender dos ve-
readores Ronaldo 
Pipas e Roberto 
Cebola, Isael vai 
ter que investir 

muita paciên-
cia, argumentos 
e sustentação de 
provas para se 

defender da Comissão Processan-
te que a dupla busca instaurar na 
Câmara. A iniciativa de Pipas é cri-
minalizá-lo na locação de veículos 
utilizados pela Atividade Delegada, 
que através de convênio, dá suporte 
de segurança à Pindamonhangaba...

Força extra
Buscando abrigar sua prole de 

candidatos a vereador em Guará, o 
prefeiturável Argus Ranieri (MDB) 

Ronaldo Pipas

agregou em seu portfólio de partidos 
o PSL – que já foi disputado pelo 
pessoal da farda. Pelo menos isso é 
o que rolou nas redes sociais, com a 
informação que seu próprio pai teria 
assumido o comando da sigla. 

Clima quente
Comenta-se entre frequentadores 

do Ponto Chique que o suplente 
de vereador, Dr. Wernek, tem con-
quistado apoio na Associação dos 
Militares Inativos de Guaratinguetá 
e Adjacências (Amiga) através do 
atendimento e amizade dos asso-
ciados. Disseram que estes rumores 
têm incomodado alguns políticos 
acostumados a sugarem os votos da 
entidade em eleições passadas. Por 
precaução tem gente que já botou 
‘a barba de molho’. Perguntem ao 
Sapiente da Câmara!!!

Mercado de apostas
Ganhou quem apostou que 

‘aquele ex-suplente’, que chegou 
estilo cordeirinho para trabalhar no 
gabinete do vereador na Câmara de 
Guará e logo recebeu ascensão para 
chegar ao status de primeiro escalão 
no governo de Marcus Soliva, se tor-
naria um concorrente do parlamen-
tar na eleição. Simples assim, se as 
urnas abençoarem, poderá assumir 
inclusive a cadeira do ex-padrinho 
na futura legislatura.

É cor de rosa choque...
Ao que tudo indica, a Câmara 

de Guará deverá manter a presença 
feminina na próxima legislatura. 
Mesmo se a atual vereadora não 
conseguir sua reeleição, o elenco 
feminino vem com força total 
nestas eleições e com apelo forte 
pela participação das mulheres na 
política local. Pensando nisto e com 
propostas convincentes às várias 
classes sociais da cidade, Rosa Fili-
ppo (PSD) se articula com apoio de 
muitos eleitores para estar entre as 
eleitas em 4 de outubro.

Trem das onze
É voz corrente entre os bem 

informados de Lorena que o empre-
sário Renato Marton possivelmente 
deixou escapar a oportunidade polí-
tica que tinha em suas mãos; deixou 
de ser candidato a prefeito – ainda 
que para perder, mas marcar posi-
ção – para ser mais um no palanque 
da Bartelega. Lamentaram que seu 
nome poderia ser o paradeiro de 
muitos eleitores que optariam quem 
sabe por uma via diferente em 4 de 
outubro. Resumo: perdeu o trem...

Diga-me com quem tu andas
Corre na boca pequena de 

Lorena que não bastou o prefei-
turável Sylvio Ballerini perder 
duas eleições pelo peso de suas 
alianças, que está caçando meios 
de se afogar na mesma lagoa. Se 
de um lado ele conseguiu apoios 
importantes de empresários e es-
trategistas que sabem ‘onde devem 
colocar os pés’, no extremo disso o 
professor não resiste uma roda de 
picaretas pra entrar no meio. E ai, 
acaba se lambuzando com a rejei-
ção alheia. Perguntem ao homem 
dos pa$$arinhos!!!

Nem oito, nem oitenta
A menos que as pesquisas elei-

torais de Lorena indiquem outro 
cenário nos próximos meses, o que 
se percebe no momento é uma boa 
parcela dos eleitores desmotivados 
ao mesmo tempo com os candidatos 
A e B e ainda, avesso ao C, sem 
saber do D.

Tiro no pé
Quem persistiu em acompanhar 

a sessão de Câmara neste pós Car-
naval em Lorena percebeu que a 
disputa eleitoral foi antecipada 
por alguns vereadores. Pior, com 
pré-candidatos errando o alvo e 
se contradizendo com o que re-
centemente aprovou ou se serviu. 
Talvez por temer a necessidade 
de mudar de lado, quer dizer, de 
prefeiturável, o mais fácil é pegar 
coro com o ‘Eucalipto’ e ‘sentar 
a pua’ no prefeito. Esqueceram 
apenas que Fábio Marcondes não 
será candidato e próximo a 70% 
dos eleitores aprovam o que ele 
fez e está concluindo no governo 
da cidade.

Efeito contrário
A periferia política de Lorena 

já sabe: se o irmão do foragido 
dos oficiais de Justiça falar ‘A’, 
é porque é ‘B”; se disser que está 
ruim, é sinal que está bom; caso 
se pronuncie contrário, entende-se 
que o coerente deve ser favorável. 
Qualquer semelhança à postura do 
‘Barba Azul’ na tribuna da Casa 
de Leis, não se trata de mera coin-
cidência...

Conectados
Em ritmo de mídias sociais, 

o prefeito Guilherme Carvalho 
investiu em tecnologia digital 
para manter os alunos da rede 
municipal de Silveiras conectados 
com seus pais. A Secretaria de 

Educação pas-
sou a oferecer 
um novo servi-
ço às famílias 
do município; 
trata-se de um 
aplicativo que 
p e r m i t e  a o s 
pais acompa-
nharem os fi-

lhos no trajeto para a escola, 
verem seus desempenhos e notas. 
Segundo Guilherme, a motivação 
além de aprimorar o ensino pro-
move mais segurança e integração 
entre professores, alunos e res-
ponsáveis!!!

A prova dos onze
O mercado político de Guará 

aguarda o desfecho do Plano de 
Carreira dos Servidores Munici-
pais chegar à Câmara para medir 
a temperatura do Legislativo com 
relação ao Executivo neste ano elei-
toral. Nesta quarta-feira, o prefeito 
Marcus Soliva organizou até uma 
cerimônia especial em seu gabinete 
para oficializar a entrega do projeto 
aos vereadores. Disseram que o 
nível dos debates na tribuna servirá 
de termômetro para saber quantos 
se manterão governistas até o final, 
digo, até a eleição...

Marcus Soliva

Renato Cebola
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Suspeita de coronavírus é descartada em Pinda
País tem aumento de registros da doença, enquanto RMVale segue sem confirmações da doença

Aparecida assina TAC e feirantes 
têm até abril para novo cadastro
Ambulantes que não recadastrarem podem perder permissão para montagem na feira

Leandro Oliveira
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
assinou um TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta) com a 
Promotoria de Justiça para 
adequações em cadastros 
de ambulantes da feira livre. 
Com a assinatura, todos os 
feirantes devem fazer um 
recadastramento junto ao 
Executivo até abril, para 
não perderem os direitos e 
a permissão para montagem 
das bancas na avenida Mo-
numental.

O prazo para o recadas-
tramento dos ambulantes 
será aberto no próximo dia 
16 e encerrado no dia 23 
de abril. É necessário que 
os comerciantes da feira 
livre municipal apresentem 
documentação em dia junto 

ao Executivo para não ter a 
permissão para montagem 
das bancas cassada. Quem 
descumprir a medida, perderá 
o direito.

“O TAC vai recadastrar todos 
os ambulantes, e anualmente 
a secretaria responsável pelo 
cadastramento dos feirantes 
vai encaminhar ao Ministério 
Público todas as ações que 
são tomadas de fiscalização. 
Após esse período, quem não 
estiver de acordo terá cassada 
sua licença. Em todo mês de 
dezembro será encaminhada 
toda a fiscalização feita no 
ano corrente para o MP ter 
ciência de como a secretaria 
de Comércio Ambulante está 
agindo”, detalhou o secretário 
de Justiça e Cidadania de 
Aparecida, Jeferson Monteiro.

Segundo o secretário, os 
ambulantes já estão sen-
do notificados sobre os do-

cumentos necessários. Em 
caso de não cumprimento 
e se houver necessidade 
de cassação da permissão 
para montagem da banca, 
o feirante terá um prazo de 
10 dias para apresentar as 
justificativas e se adequar à 
legislação. Persistindo sem 
alterações, a Prefeitura cas-
sará a permissão.

Sobre os ambulantes que 
têm débitos abertos com o mu-
nicípio, Monteiro explicou que 
será necessária a apresentação 
de um recibo de pagamento. 
“Deve ser apresentado o termo 
de quitação no recadastramen-
to, sob pena de indeferimento 
do pedido. O ambulante não 
pode ter dívida com o mu-
nicípio se quiser continuar 
exercendo a atividade, senão 
vai ocorrer a cassação e não 
há como a Prefeitura fornecer 
uma nova licença”, concluiu o 
secretário.

Não haverá abertura de 
novos prazos para o recadas-
tramento. Para ter acesso às 
informações de documentos, 
os ambulantes devem acessar 
o site da Prefeitura, aparecida.
sp.gov.br, ou ir até a secreta-
ria Municipal de Indústria e 
Comércio, na avenida Monu-
mental.

Movimento na feira livre de Aparecida, que realiza recadastramento de feirantes até o mês de abril
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Da Redação
Pindamonhangaba

O caso suspeito de corona-
vírus (Covid-19) em Pinda-
monhangaba foi descartado 
pela secretaria de Saúde do 
Estado, na noite da última 
segunda-feira, após resul-
tado de exame realizado no 
Instituto Adolfo Lutz.

A mulher de 35 anos que 
viajou para o Japão passou 
pelo Pronto Socorro no últi-
mo 19 com sintoma de gripe, 
mas sem apresentar febre, o 
que contraria o protocolo da 
doença. Segundo a nota da 
administração municipal, 
mesmo sem todos sintomas 
do vírus foi armazenado 
numa amostra biológica 
no Laboratório Municipal. 
Como a paciente continuou 
passando mal e teve quadro 
febril, ela retornou ao PS.

Este é o segundo caso 
descartado na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte). 
Lorena também teve um 

caso descartado na última 
sexta-feira. De acordo com 
a gerente da Vigilância 
Epidemiológica da cidade, 

Helen Colino, a mulher e o 
marido visitaram no início 
de fevereiro as cidades ita-
lianas de Florença e Veneza, 

retornando a Lorena no dia 
14 de fevereiro.

Brasil – O Ministério da 
Saúde confirmou o segun-

Atendimento em posto de saúde em Pindamonhangaba; cidade teve caso suspeito descartado pelo Estado

Foto: Reprodução

do caso de coronavírus no 
país no final de janeiro. O 
primeiro, na última semana 
de fevereiro, é de um idoso 
de 61 anos, morador de São 
Paulo, contaminado durante 
uma viagem na última sema-
na à região da Lombardia, 
na Itália.

Também vindo da Itália, 
desta vez Milão, o segundo 
caso confirmado, no último 
dia 27, é de um homem de 
32 anos. Com problemas 
respiratórios, o homem deu 
entrada na última terça-feira 
no Hospital Israelita Albert 
Einstein, na capital paulista.

O idoso permanece em 
quarentena domiciliar e 
trinta familiares estão sob 
observação, já que partici-
param de uma confraterni-
zação com ele um dia após 
seu desembarque.

Segundo os dados divul-
gados pelo Ministério da 
Saúde, na tarde desta ter-
ça-feira, o número de casos 
suspeitos é de 488. Os casos 
descartados chegaram a 
240.

Moradores de Pindamonhangaba denunciam 
novos problemas estruturais no Bem Viver
Residencial abriga 1.536 famílias de baixa renda; intervenção de Isael garante plantão de reparos

Bruna Silva
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após moradores relata-
rem diversos problemas 
estruturais no residencial 
‘Bem Viver’, no bairro Ara-
retama, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e a empresa 
responsável pela construção 
dos 1.536 apartamentos fir-
maram um acordo na última 
semana para a realização de 
um “plantão de reparos” no 
local. Além de infiltrações, 
rachaduras e a ineficiência 
do sistema de drenagem, 
as principais críticas das 
famílias se concentram na 
qualidade do acabamento 
dos pisos dos imóveis.

Com a construção finan-
ciada através de recursos 
de programas habitacionais 
dos governos do Estado e 
Federal, que totalizaram 
R$ 138 milhões, o ‘Bem 
Viver’ foi inaugurado no fim 
de fevereiro de 2018 pelo 
então governador Geraldo 
Alckmin (PSDB). As mora-
dias populares, distribuídas 

por seis condomínios, foram 
destinadas a famílias com 
renda mensal de até dois 
salários mínimos, que terão 
até 2028 para quitarem os 
imóveis através de parcelas 
mensais que variam entre 
R$ 80 e R$270. Porém, pou-
cos meses após a entrega 
das chaves, o sonho da casa 
própria tornou-se pesadelo 
para diversos moradores, 
que passaram a serem obri-
gados a conviverem com 
os transtornos causados 
por falhas estruturais no 
residencial.

“O ‘Bem Viver’ está so-
frendo por causa do esque-
cimento do poder público, 
além de rachaduras, infil-
trações nas paredes e pisos 
soltando nos apartamentos. 
Na parte externa, algumas 
escadas estão com trincas e 
ferragens à mostra. Também 
enfrentamos alagamentos e 
problemas na iluminação. 
Estamos cansados de viver 
essa situação lamentável”, 
desabafou o vendedor Rei-
naldo Luís Pereira, 36 anos.

Buscando uma solução 

para o caso, o prefeito Isael 
Domingues (PL) e o secretá-
rio de Habitação, Marcelo 
Martuscelli, se reuniram na 
última semana

com a direção da empresa 
responsável pela construção 
do residencial, a Forcasa, 
no gabinete municipal. De 
acordo com Martuscelli, na 
ocasião foi definido que a 

terceirizada manterá uma 
equipe de manutenção dis-
ponível para resolver os 
problemas estruturais nos 
apartamentos e na parte 
externa do residencial até 
o fim da primeira quinzena 
de maio. “Temos cobrado 
soluções rápidas por parte 
da construtora, alvo cons-
tante de reclamações dos 

moradores. É importante 
ressaltar que a Prefeitura 
está ao lado das famílias 
do ‘Bem Viver’ e que fará 
tudo que está ao seu al-
cance para que a situação 
seja resolvida o mais breve 
possível, garantindo mais 
segurança e qualidade de 
vida à população”, afirmou 
o secretário.

O conjunto habitacional Bem Viver, em Pindamonhangaba; residencial é alvo de reclamações de famílias

Foto: Reprodução

O Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural) e 
o Sindicato Rural de Pinda-
monhangaba iniciaram o 
cadastro para os cursos de 
qualificação e capacitação 
dos produtores rurais da 
região.

Entre os cursos oferecidos 
pelo órgão estão apicultura 
(criação de abelhas com 
ferrão), equideocultura 
(criação de cavalos, espe-
cialmente de raça), olericul-
tura orgânica (exploração 
de hortaliças que englobam 
as partes comestíveis de 
plantas), operação de trato-
res agrícolas, turismo rural 
e outros. 

As aulas são gratuitas e 
acontecem nos meses de 
março e abril. Segundo a 
coordenadora do Senar de 
Pindamonhangaba, Gis-
leyne Alvarenga, no ano 
passado a organização re-
alizou 23 cursos pontuais, 
19 programas, 3 eventos 
e 10 cursos extras, todos 
voltados para a qualificação 
agrícola e rural.

Em nota, o diretor do Sin-
dicato Rural do município, 
João Bosco Andrade Pereira, 
enfatizou que a atual gestão 
pretende aumentar a valori-
zação dos produtores rurais 
do município e da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte).

As datas para realização 
dos cursos estão disponíveis 
no site da Prefeitura, pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

Da Redação 
Pindamonhangaba

Senar Pinda
inicia cursos
a produtores 
rurais da região
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Após paralisação do TUG, Sindicato e Oceano 
aguardam decisão do Tribunal sobre benefício
Participação de lucros é alvo de atrito entre órgão e empresa, que aponta déficit orçamentário

O prefeito Guilherme Carvalho implantou sistema na rede escolar

Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Sindicato dos Conduto-
res do Vale do Paraíba para-
lisou o transporte coletivo 
de Guaratinguetá entre as 
6h e as 7h30 desta segun-
da-feira (2). O Sindicato 
alega falta do pagamento da 
participação de lucros aos 
funcionários e férias atra-
sadas. A empresa Oceano 
negou a falta de pagamento 
das férias e disse não estar 
obtendo lucro para pagar 
o benefício da participação 
em ganhos.

Às 6h, os sindicalistas 
chegaram à rodoviária e 
não permitiram que os 
ônibus do TUG (Transporte 
Urbano de Guaratinguetá), 
que estavam no terminal, 
saíssem para seguir viagem. 
Os ônibus que já estavam na 
rua retornaram para a rodo-
viária no itinerário normal, 
e também ficaram estacio-
nados até às 7h20, quando 
foi realizada uma reunião 
entre os trabalhadores para 
definir se eles voltariam ou 
não ao trabalho.

A reunião terminou com 
os trabalhadores infor-

Foto: Arquivo Atos

Ônibus do TUG são impedidos de seguir viagem pelo Sindicato da categoria; paralisação atingiu período da manhã em Guaratinguetá

mando que voltariam ao 
trabalho normalmente, já 
que nesta terça-feira será 
realizada uma audiência 
no TRT (Tribunal Regional 

do Trabalho), em Campinas, 
para debater a situação. 
Após a reunião, os ônibus 
voltaram a circular nor-
malmente e o transporte 

público foi normalizado 
antes das 9h.

O Sindicato cobra o pa-
gamento da participação 
de lucros e as férias, que 

segundo o grupo, também 
estão atrasadas. “Era para 
ser pago no ano passado, 
em setembro, depois foi 
prometida em fevereiro a 

primeira parcela. Como não 
foi pago, a gente decidiu 
parar”, contou o vice-presi-
dente do Sindicato, Manoel 
Galvão.

Resposta – Com contra-
to novo desde outubro, a 
Oceano negou que as férias 
estejam atrasadas. Sobre a 
participação de lucros, a 
empresa afirmou que não 
é possível pagar a partici-
pação se não houver lucro 
obtido por parte da Ocea-
no. “Nós temos um déficit 
grande de passageiros, as 
autoridades já estão sa-
bendo disso”, contou Edna 
Abdala, proprietária da 
Oceano. “Pensando por esse 
lado, não temos como divi-
dir lucro. O salário está em 
dia, o cartão alimentação e 
o vale estão em dia. Lucro, a 
gente distribui quando tem, 
quando não tem, a gente 
não distribui”.

Na Justiça – O TRT vai 
julgar o caso nesta ter-
ça, às 16h30. O Sindicato 
descartou qualquer nova 
paralisação para terça, mas 
afirmou que vai dar publici-
dade da decisão judicial aos 
trabalhadores e colocará a 
decisão em assembleia na 
quarta-feira.

Prefeitura de Silveiras lança aplicativo para 
otimizar comunicação com dados escolar
Nova ferramenta implantada para celulares disponibiliza notas e avisos para responsáveis 
por alunos da rede municipal de ensino; ação beneficia cerca de oitocentos estudantes

Lucas Barbosa
Silveiras

Os pais e responsáveis por 
alunos da rede de ensino de 
Silveiras devem ter mais fa-
cilidade para acompanhar o 
desenvolvimento educacional 
dos filhos. A Prefeitura lançou 
na última semana um aplica-
tivo que reúne informações 
sobre o cotidiano escolar. 
Além de notas e frequência, a 
ferramenta digital possibilita 
o acesso, por celular, a comu-
nicados e outras informações 
das direções dos colégios.

De acordo com a secreta-
ria de Educação, a ideia de 
implantar o aplicativo, deno-
minado ‘Apus Educ’ surgiu no 
fim do ano passado, durante 
reuniões entre professores 
e gestores do setor, quan-
do foram discutidas ideias 
que proporcionassem mais 
interação entre os pais dos 
estudantes e as direções dos 
colégios.

Após pesquisas de merca-
do, a Prefeitura contratou, 
em janeiro, uma equipe de 
desenvolvedores. Com um 
investimento municipal de 
R$ 21,6 mil, a ferramenta 

disponibilizará aos respon-
sáveis dos alunos acesso a 
informações escolares como 
avisos da direção, resultados 
de avaliações, quadro de 
horários de aulas, número 
de faltas por disciplina, no-
tas bimestrais, calendário 
escolar e ocorrências com-
portamentais. 

Os logins (contas de aces-
so) e as senhas foram dis-
ponibilizadas na última 
segunda-feira aos pais das 
quase oitocentas crianças e 
adolescentes matriculados 
na rede municipal. “A im-
plantação desta ferramenta 

representa um importante 
avanço no processo de 
modernização do setor 
educacional. Os pais terão 
mais agilidade e comodi-
dade para conferirem o 
aproveitamento e outras in-
formações sobre o processo 
de aprendizagem dos filhos. 
Acredito que esta iniciativa 
será um marco para o se-
tor”, afirmou a secretária de 
Educação, Marlene Borges.

O prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) ressaltou a 
importância da ação. “Des-
de que assumimos, nossa 
gestão vem investindo cons-
tantemente em melhorias 
estruturais nos colégios e 
de condições de trabalho 
aos educadores. Assim, não 
poderíamos deixar de lado 
avanços na parte tecnológica, 
que agora com este aplicati-
vo receberá um importante 
reforço, garantindo um me-
lhor contato entre as escolas 
e a população”. 

Pinda lança plataforma de 
digitalização para economizar 
até R$ 10 milhões em um ano
Sistema deve agilizar processos e reduzir gastos com papel

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com o objetivo de economi-
zar e reduzir os impactos ao 
meio ambiente, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba lançou o 
1DOC, um processo de digita-
lização de processos internos 
e externos. A plataforma já foi 
apresentada para contadores, 
arquitetos, engenheiros e 
está disponível para o uso de 
moradores. De acordo com a 
Prefeitura, com o processo, o 
munícipio deve economizar 
cerca de R$10 milhões no 
primeiro ano de implementa-
ção, levando em consideração 
os gastos com impressão de 
papel e combustível para a 
entrega de documentos.

Provisoriamente, o siste-
ma, que recebeu o nome de 

Atendimento à população de Pindamonhangaba, que passa a contar com sistema digitalizado; economia

Foto: Bruna Silva

“Prefeitura sem Papel”, está 
em fase de instalação desde o 
inicio do ano com a função de 
ter economia e agilidade na 
comunicação, sem o uso de 
impressões de solicitações, 
documentos, processos e 
memorandos.

Segundo o diretor adjunto 
de Administração e respon-
sável pela implantação da 
plataforma, Danilo Velloso, 
o foco está na agilidade e 
dinamismo nos trâmites. Ele 
explicou que através do siste-
ma é possível fazer pedidos 
como fiscalização de terre-
nos, abertura de empresas, 
apresentação de planta ou 
até mesmo recorrer de no-
tificações, sem sair de casa; 
basta que acesse ao celular 
ou computador. O mesmo 
é válido para empresas e 
profissionais liberais que 

poderão realizar o procedi-
mento sem ir, de imediato, 
até a Prefeitura. 

O sistema tenta viabili-
zar cenário favorável aos 
investimentos na cidade, 
com segurança jurídica e 
transparência. “Interna-
mente, a nova plataforma 
vai otimizar e agilizar a 
resolução de problemas, 
criando inclusive um painel 
de dados para a tomada de 
decisões estratégicas, sem 
falar na melhoria na gestão 
de recursos humanos”, afir-
mou Velloso.

O 1DOC funciona 24 ho-
ras por dia, durante toda a 
semana. O morador pode 
fazer a sua solicitação pelo 
link pindamonhangaba.1doc.
com.br/atendimento e acom-
panhar o andamento do 
processo.
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Após morte de capivaras, Ubatuba tem ação 
para impedir contágio de raiva em humanos
Parque adota medidas na cidade, que registrou óbito em 2018; turistas devem evitar contato com animais 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Causadas pelo vírus da raiva, 
a morte de três capivaras no 
Parque Estadual da Ilha An-
chieta no início de fevereiro 
levou o departamento de Vi-
gilância de Saúde de Ubatuba 
a emitir um alerta no último 
dia 19 para que os turistas 
evitem contato com animais 
silvestres no local. Temendo 
que a doença faça vítimas 
humanas, o Estado adotou um 
plano de ações preventivas no 
espaço público.   

Fundado em 1977 e com 
uma área de quase 8,26 km², 
o Parque da Ilha Anchieta, 
além de capivaras, conta com 
diversas espécies de animais 
como gaivotas, lagartos, ma-
cacos, morcegos, gambás, 
quatis, tatus, beija-flores e tar-
tarugas marinhas. De 1908 a 
1953, a Ilha Anchieta abrigou 
um presídio estadual. As 
ruinas da prisão são um dos 
principais atrativos turísticos 
do local, que também é muito 
procurado por biólogos que 
estudam a flora da região.

De acordo com a direção 
da Vigilância de Saúde de 
Ubatuba, no fim da primeira 

Foto: Reprodução PMU

Agente da Vigilância Epidemiológica de Ubatuba com o morcego, um dos principais transmissores da raiva; cidade aumenta cuidados 

semana de fevereiro parte 
da equipe técnica do Parque 
Estadual se deslocava por um 
trecho da área de proteção 
ambiental quando se deparou 
com as capivaras mortas em 
uma região de mata aberta. 
Como os mamíferos não 
apresentavam ferimentos, 
os profissionais coletaram 

Isael anuncia retomada de reforma do Postão
Obra é aguardada pela população desde 2017; unidade reúne série de especialidades médicas

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Paralisada há quase um ano, 
a reforma do CEM (Centro de 
Especialidades Médicas) de 
Pindamonhangaba deve ser 
retomada até o fim do mês. 
Após contratar uma nova cons-
trutora, a Prefeitura revelou 
na última segunda-feira que a 
conclusão da obra contará com 
um investimento municipal de 
quase meio milhão.

Conhecido como “Postão”, o 
aparelho público é responsável 
pelo atendimento de pacientes 
que necessitam se consultarem 
com médicos especializados 
em áreas como cardiologia, 
dermatologia, ginecologia, 

gastroenterologia, ortopedia 
e pneumologia. 

Localizado no bairro São 
Benedito, o prédio do CEM 
teve sua reforma iniciada 
em outubro de 2016 com 
a previsão de término para 
setembro de 2017. À época, o 
então prefeito Vito Ardito (sem 
partido) angariou um recurso 
estadual de R$ 700 mil para 
a modernização da unidade, 
que também recebeu uma 
contrapartida municipal de 
R$ 915 mil.

Contratada pela antiga ges-
tão municipal para executar 
o serviço, a Uliarte Pré-Fabri-
cados e Estruturas Metálicas 
abandonou a obra em junho 
do ano passado, sem apresen-
tar justificativas à Prefeitura, 
que na sequência penalizou a 
terceirizada pelo descumpri-
mento do contrato.

Para evitar a interrupção 
do atendimento médico à po-
pulação, parte das consultas 
passou a ocorrer no primeiro 
andar do prédio, modernizado 
pela Uliarte, e as demais foram 
transferidas para unidades 

de ESF's (Estratégia de Saúde 
da Família) e UBS’s (Unidade 
Básica de Saúde).

Faltando cerca de 30% para 
a conclusão da reforma esta-
belecida no projeto inicial, o 
atual prefeito, Isael Domin-
gues (PL), foi obrigado a abrir 
um novo processo licitatório 
para a contratação de outra 
construtora. O certame foi ven-
cido em janeiro pela empresa 
Marcondes Lima Engenharia, 
que receberá o restante dos 
recursos municipais destinados 
à modernização do Postão, que 
totalizam R$ 479 mil. “Trata-se 
de mais um imbróglio da área 

da saúde que recebemos e 
estamos resolvendo. É uma 
obra de extrema importância 
e não mediremos esforços 
para finalizar, garantindo mais 
qualidade e humanização no 
atendimento à população. 
Além das unidades de saúde 
dos bairros, melhoramos as 
estruturas do Pronto Socorro, 
PS Infantil, Saúde da Mulher 
e Saúde Mental, sendo agora 
a vez do CEM”, afirmou Isael.

Além de revelar que a ex-
pectativa é que a reforma 
seja concluída em até cinco 
meses, a secretaria de Obras e 
Planejamento explicou que na 
última etapa serão realizadas 
adequações no pavimento 
inferior do prédio, como uma 
nova decoração da recepção e 
melhorias na pintura e estru-
tura das paredes, tetos e pisos.

amostras de sangues e as 
encaminharam ao Instituto 
Pasteur, órgão estadual es-
pecializado em pesquisas e 
diagnósticos de raiva animal. 
A unidade confirmou que elas 
foram vítimas da doença, que 
causa inflamação e infecção 
no cérebro de animais e seres 
humanos. 

Para evitar o contágio em 
moradores de Ubatuba e turis-
tas, a Vigilância de Saúde re-
velou que após tratativas com 
os gestores do espaço público 
foi definida a intensificação 
de ações de conscientização 
no local a partir da próxima 
semana. Ao entrarem no 
parque, os visitantes serão 

informados sobre as princi-
pais maneiras de evitarem 
a contaminação, como não 
se aproximarem de animais 
silvestres, principalmente 
morcegos e capivaras. Caso 
ocorra o contato, como uma 
mordida ou lambida, o turista 
deverá se dirigir ao setor ad-
ministrativo do parque, que o 

encaminhará ao atendimento 
médico. Os funcionários que 
atuam no ponto turístico 
foram vacinados na última 
semana.

Essas medidas tentam evi-
tar que a cidade litorânea 
registre novamente mortes 
causadas pela raiva em hu-
manos, como a de um turista 
paranaense de 24 anos que 
faleceu em 9 de março de 
2018 após ser mordido por 
um morcego no bairro Ca-
sanga.

Raiva – Divulgado em 
2017, um estudo integrado 
entre o Ministério da Saúde 
e a UnB (Universidade de 
Brasília) apontou que a rai-
va causa uma média de 59 
mil mortes de pessoas no 
mundo por ano. No Brasil, 
entre 1990 e 2017, 594 ha-
bitantes perderam as vidas 
em decorrência da doença, 
transmitida principalmente 
por morcegos. 

A raiva é transmitida ao 
homem pela saliva e arra-
nhões de animais infectados 
como capivaras, cães, gatos e 
morcegos. Segundo o estudo, 
a raiva é uma doença quase 
sempre fatal, para a qual a 
melhor medida de prevenção 
é a vacinação.

O novo centro de atendimento "Postão", que amplia rede municipal

Foto: Reprodução PMP



4 DE MARÇO DE 20206

COMUNICADO
A Águas Piquete informa que a partir de abril de 2020, a tarifa de água e esgoto 
de Piquete será reajustada em 9,59%. Esse índice de reajuste é calculado com 
base nas regras estabelecidas no Contrato de Concessão, constitui um direito e 
um princípio fundamental do contrato, tendo como objetivo preservar seu equilíbrio 
econômico-financeiro, garantindo a plena prestação dos serviços públicos de água 
e esgoto no município.

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:
LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
em mecânica, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Lorena-SP, no dia
31 de julho de 1995, residente e domiciliado Rua Capitão Benedicto Corrêa da Silva nº
73, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de VANILDO DE SOUZA RODRIGUES
e ARACINÉIA DOS SANTOS GONÇALVES.
MIRIANE RODRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão supervisora
de loja, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 31 de outubro de 1998, residente e domiciliada Rua Capitão Benedicto Corrêa
da Silva nº 73, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO TEODORO
DE SOUZA e MARIA DO CARMO RODRIGUES 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, 20 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO ALEXANDRO BICUDO MIRANDA DE BARROS, de nacionalidade brasileira,
profissão empresário, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de maio de 1985, residente e domiciliado Avenida
das Palmeiras nº 50, Goiabal, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO ANTÔNIO
MIRANDA DE BARROS e ROSEMEIDE BICUDO DA SILVA.
ALESSANDRA DE CAMPOS FORTES, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 04 de
julho de 1985, residente e domiciliada Rua José Thomé Minutti nº 211, Nova Guará,
em Guaratinguetá SP, filha de JOSÉ ANTONIO DE CASTRO FORTES e CLÉA MARIA
DOS SANTOS CAMPOS. 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, 20 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO FERNANDO CUNDARI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil divorciado, de 32 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de abril de 1987, residente e domiciliado Rua Soldado
José Fernandes, nº 211, apto 13, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO
FERNANDO CUNDARI e MARIA LUZIA MARINHO CUNDARI.
VERÔNICA FERREIRA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Caçapava-SP, no dia 15 de
agosto de 1995, residente e domiciliada Rua Joaquim Manoel de Freitas, nº 85, Jardim
Rafael, Caçapava SP, filha de VALDECI SILVA DE PAULA e MUSA RAMOS FERREIRA
DE PAULA. 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, 21 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FLAUBERT FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado civil
solteiro, de 39 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 19 de setembro de 1980,
residente e domiciliado Avenida Pau Brasil nº 31b, Goiabal, em Pindamonhangaba SP,
filho de CARLOS FERNANDES SOBRINHO e ANGELA MARIA NUNES FERNANDES.
DÉBORA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07
de agosto de 1996, residente e domiciliada Avenida Pau Brasil nº 31b, Goiabal, em
Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO ROBERTO DA SILVA e CLAUDIA INES DE
OLIVEIRA 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, 21 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LAILTON SILVANO, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado civil
divorciado, de 48 anos de idade, nascido em Guarujá-SP, no dia 19 de novembro de
1971, residente e domiciliado Avenida Tupinambá nº 89, Maricá, em Pindamonhangaba
SP, filho de MENEIS SILVANO e MARIA APARECIDA BATISTA SILVANO.
ALINE GISELE BENEDITA, de nacionalidade brasileira, profissão artesã, estado civil
solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de fevereiro
de 1986, residente e domiciliada Avenida Tupinambá nº 89, Maricá, em Pindamonhangaba
SP, filha de CLEIDE DA SILVA BENEDITA. 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, 27 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELINGTON KLEITON CABRAL DAS CHAGAS, de nacionalidade brasileira, profissão
entregador, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 22 de janeiro de 1996, residente e domiciliado Rua Joana Guedes Pereira
nº 60, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de GINO ANTUNES DAS CHAGAS
e ELAINE CRISTINA CABRAL DAS CHAGAS.
FRANCIELLE MARIA DO NASCIMENTO RAIMUNDO, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Distrito de
Guaianases - São Paulo-SP, no dia 24 de fevereiro de 1999, residente e domiciliada
Rua Mucio Rodolpho nº 89, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de EUNICE
BEATRIZ DO NASCIMENTO RAIMUNDO. 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, 27 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JACSON DA SILVA LUIZ, de nacionalidade brasileira, profissão bancário, estado civil
solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de janeiro
de 1994, residente e domiciliado Rua Frederico Antônio Teixeira nº 163, residencial
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO CARLOS LUIZ e MARILZA
DA SILVA LUIZ.
LUANA AMANCIO DE MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 02
de setembro de 1995, residente e domiciliada Rua Frederico Antônio Teixeira nº 163,
residencial Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO PEREIRA DE
MATOS e VILMA DE JESÚS AMANCIO DE MATOS. 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, 28 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JUAREZ RODRIGUES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão
empilhadeirista, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Santa Isabel-
SP, no dia 23 de junho de 1986, residente e domiciliado Rua Doutor Carlos Goffi
Goulart, nº 95, Campo Alegre, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ RODRIGUES
BARBOSA e LUCIANA ISABEL DA SILVA SANTOS.
THATIANE PEREIRA DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 37 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 24 de fevereiro
de 1983, residente e domiciliada Rua Doutor Carlos Goffi Goulart, nº 95, Campo Alegre,
Pindamonhangaba SP, filha de GELSON BELMIRO DE CAMPOS e APARECIDA DE
FATIMA PEREIRA CAMPOS. 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, 28 de fevereiro de 2020.

Águas Piquete alerta a população sobre ingestão de água sem tratamento
Da Redação
Piquete

Consumo de água sem tratamento 
pode prejudicar a saúde pública

 Água de bicas ou fon-
tes, provenientes das 
nascentes, muitas vezes 
são consumidas pela po-
pulação, porém não são 
potáveis e não devem ser 
usadas para cozinhar e 
muito menos beber.

A qualidade da água 
sem tratamento não pos-
sui qualquer controle e 
não passa por nenhum 
tipo de processo e aná-
lise, por isso a empresa 
de abastecimento Águas 
de Piquete alerta a po-
pulação sobre os riscos 
que esse consumo pode 
trazer para a saúde.

“Apesar da água da 
bica ter a aparência lím-
pida, existe uma grande 
probabilidade de estar 
contaminada com bac-
térias ou coliformes, e 
ao ser ingerida causar 
diversas doenças.  Já 
a água que chega pe-
las torneiras de casa, 
distribuída pela Águas 
Piquete, passa por apro-
ximadamente 3 mil aná-

lises e pelo processo de 
tratamento que  garan-
tem a sua potabilidade 
para o consumo” explica 
a gerente operacional, 
Indiara Jogas.

A principal causa do 
comprometimento da 
água das fontes está 
associada à disposição 
dos lixos no solo e aos 

esgotos clandestinos que 
contaminam o lençol fre-
ático. Por isso, é impor-
tante que o consumidor 
esteja consciente sobre a 
procedência da água que 
está ingerindo. Neste 
caso, solicitar a ligação 
da água no imóvel pelas 
redes de abastecimento 
garante mais qualidade 

e segurança.
Em Piquete, para re-

alizar a solicitação de 
ligação de água ao seu 
imóvel o consumidor 
pode entrar em contato 
com a Águas Piquete 
pelo canal de atendi-
mento 0800 2020120 
ou pelo whatsapp 17-
99641-3259.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROC. Nº 727/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),
eletrodomésticos para o CAPS e para o Centro Especializado em Reabilitação (CER III), 
utensílios para sala de atividades de vida diária do CER III, materiais de fonoaudiologia para 
o CER III, aparelhos e materiais de fisioterapia para o CER III, móveis para o CER III, jogos 
e brinquedos para o CER III, aparelhos médicos para o CER III, ares condicionados e cortina 
de ar para os Dispensários de Medicamentos (Assistência Farmacêutica) pelo período de 12 
(doze) meses, conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.

CONTRATADA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 33.130.762/0001-61
VENCEDORA DOS ITENS: 34,35,36,47,51,52,68,69,89,91,96,97,98,99,101,102,104, 
105,117,148, 149.
VALOR TOTAL: R$ 1.165,75 (um mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020

CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
CNPJ Nº: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 03,04,05,21,22,23,24,25,27,33,54,57,58,59,60,67,70,71,88, 
90,92,93,100, 118,119,120,127,128,132,135,136,147,151,152,153,154,155,156,157,158,
163,164,165,166,167,171, 172,173,174,179,180,187,188.
VALOR TOTAL: R$ 17.256,45 (dezessete mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta 
e cinco
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020
                                   
CONTRATADA: TREND COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ Nº: 23.130.098/0001-05
VENCEDORA DOS ITENS:66,131,176,177,181,182.
VALOR TOTAL: R$ 1.865,65(um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e 
cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 PROC. Nº 730/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição sob demanda de material de comunicação visual, conforme descrição 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL
CNPJ Nº: 05.776.595/0001-95
VENCEDORA DOS ITENS:05.
VALOR TOTAL: R$ 25.340,00 (vinte e cinco mil e trezentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 PROC. Nº 733/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para uso nos cursos de beleza, oferecidos pelo Fundo 
Social de Solidariedade de Lorena aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, 
conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
CNPJ Nº: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS:19,33,35,62.
VALOR TOTAL: R$ 401,15(quatrocentos e um reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 PROC. Nº 736/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de kit lanches para suprir as necessidades da Secretaria de Esporte 
e Lazer, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição no Termo de Referência – 
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA ME
CNPJ Nº: 74.550.476/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS:01.
VALOR TOTAL: R$ 36.360,00(trinta e seis mil trezentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2019 PROC. Nº 718/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de massa asfáltica e BGS, para atender as necessidades da 
Secretaria de Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MINERAÇÃO APARECIDA LTDA
CNPJ Nº: 21.148.435/0001-58
VENCEDORA DOS ITENS:01,02.
VALOR TOTAL: R$ 1.591.500,00(um milhão, quinhentos e noventa e um mil e quinhentos 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2019 PROC. Nº 723/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para a fornecimento de Material Gráfico para Diversas 
Secretarias pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL
CNPJ Nº: 05.776.595/0001-95
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 
21,22,23,24,26, 27,31,32,33,34,37,38,40,41,42,46,48,49,50,53,55,56,59,62,63,66,67,6
8,72,73,74,75,76,77,78,79,82, 83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,101,102,
103,104,105.
VALOR TOTAL: R$ 92.451,86 (noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais e 
oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 77/2020SUP; 465/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada em realização de exames não disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: RENATO M ROCHA RIBEIRO ME
CNPJ Nº: 20.655.842/0001-99
CONTRATADA: HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO DE GUARATINGUETÁ
CNPJ Nº: 51.612.828/0001-61
CONTRATADA: LIFE NEURAL CLINICA MEDICA LTDA ME
CNPJ Nº: 97.520.712/0001-73

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 84/2020SUP; 1134/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
serviços de capacitação dos funcionários da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, notadamente, treinamento nível III CM 06 – direcionado ao CadÚnico/Programa 
Bolsa Família. CONTRATADA: LIDIA APARECIDA TAMAGUSUKU
CNPJ Nº 34.136.186/0001-22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA 
com base no artigo 26, da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo 
nº 85/2020SUP; 1218/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso 
II da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço 
de recuperação de turbo compressor, 
máquina JCB 422ZX, com troca do 
conjunto rotativo.
C O N T R ATA D A :  S O  T U R B O 
COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE 
TURBINAS LTDA
CNPJ Nº: 61.097.473/0001-43

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Concorrência Pública nº 01/2020 – Processo nº 30/2020
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório no 
Processo de Licitação que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia para revitalização da Avenida Dr. Peixoto de Castro, Vila Zélia, com 
fornecimento de material, mão de obra e equipamentos. Os autos do processo permanecem 
à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala 
de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/19 - PROC: 712/19-SUP

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação da NOTA DE 
EXTRATO DE CONTRATO do processo licitatório acima referido, onde lê-se “PREGÃO
PRESENCIAL Nº 113/2020”, leia-se “PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2019”. O restante
permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/19 - PROC: 723/19-SUP

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação da NOTA DE 
EXTRATO DE CONTRATO do processo licitatório acima referido, onde lê-se “PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 122/2020”, leia-se “PREGÃO PRESENCIAL Nº 723/2019”. O restante 
permanece inalterado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVERIAS comunica que será 
realizada Audiência Pública no prédio da Câmara Municipal de 
Silveiras, na data de 10/03/2020, no horário entre 14h e 15h, para que 
seja demonstrada a avaliação e cumprimento das metas fiscais do 3º 
Quadrimestre do ano de 2019.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 

LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores da empresa 
Apolo Tubulars SA, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que 
se realizará no próximo dia 11 de março de 2020, às 16h00, em primeira 
convocação e não havendo número legal, às 18h00, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, na sede social do Sindicato, situada na 
Rua Odila Rodrigues, nº137, no bairro Vila São Roque, na cidade de Lorena/
SP, para tratar de assuntos referente a Banco de Horas. 
Lorena/SP, 03 de março de 2020. 

José Luiz de Souza Azevedo - Diretor/Presidente 
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Ação alerta para denúncias de abuso 
sexual contra menores em Cruzeiro
Aumento de 58% dos casos de estupro de vulnerável na RMVale preocupa cidades

Bruna Castro
RMVale

Os crimes sexuais são o des-
taque negativo no primeiro 
levantamento da Segurança 
Pública de São Paulo referente 
à RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), em 2020. Apenas em 
janeiro foram registrados 52 
casos de estupro de vulnerável 
e vinte contra mulheres adul-
tas. Com foco no primeiro índi-
ce, a secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social de 
Cruzeiro implantou uma ação 
para orientar a população a 
denunciar os casos de abuso 
sexual contra crianças e ado-
lescentes.

A iniciativa recebeu o apoio 
do Creas (Centro de Referên-
cia Especializado de Assistên-
cia Social), órgão vinculado 
à secretaria. O atendimento 
trabalha com todos os tipos 
de violação de direitos, por 
meio da orientação e apoio 
aos menores e suas famílias.

A psicóloga responsável, 

Nathalia Stuart, enfatizou a 
importância da ação para 
estimular as denúncias. “Nós 
estamos à disposição. Quanto 
mais informações a população 
tiver, mais estaremos próximo 
do objetivo que é a conscienti-
zação e diminuição dos casos 
de abuso sexual”. Segundo 
Nathalia, são recebidas de-
núncias do Conselho Tutelar, 
Ministério Público, Cras e da 
própria população. Os casos 
de abuso denunciados são 
acompanhados pelo Creas, 
que faz o encaminhamento 
ao setor da saúde e jurídico.

No ano passado, o Creas 
realizou um cine-debate com 
crianças de 9 a 11 anos da 
escola municipal Ita Fortes, 
onde foi apresentado o vídeo 
“O Segredo", com a presença 
de representantes do Conse-
lho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente, Funda-
ção Carlos Marcelo e do Cone.

Também foi realizado no 
ano de 2019 uma roda de 
conversa organizada pelo Co-
letivo EcoCultural que contou 
com a presença da conselheira 

Nathalia Stuart, a coorde-
nadora do Creas e a técnica 
de referência de crianças e 
adolescentes do Centro.

Denúncias – Uma das for-
mas de denunciar é por meio 
do Disque 100, atendimento 
telefônico de responsabilidade 
do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Hu-
manos. O serviço é gratuito 
e funciona todos os dias da 
semana, durante 24 horas. As 
denúncias garantem o aten-
dimento de violações que já 
acorreram ou que ainda estão 
em andamento, possibilitando 
o flagrante.

Foto: Reprodução EBC

Aumento de 4% nos casos de estupro em relação a 2019 assusta RMVale; Cruzeiro tem ação especial

Entre 2018 e 2019, a plata-
forma recebeu 3.779 denún-
cias de violência sexual contra 
crianças e adolescentes no 
estado de São Paulo, sendo 
1,29% da RMVale. Em relação 
aos dados obtidos, o Disque 
100 informou que 75,29% das 
vítimas eram do sexo femini-

no, em sua maioria (29,08%) 
de 12 a 14 anos, e 33,64% da 
cor parda.

Uma pesquisa relacionada 
foi realizada em 2019 pelo 
Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública. Os índices 
constataram que os abusos 
ocorrem geralmente entre 
aos 5 e 9 anos de idade, e que 
81,8% das vítimas são do sexo 
feminino. O levantamento 
apontou também que 75,9% 
dos abusadores possuem 
alguma relação de proximi-
dade com o menor ou com os 
familiares.

Negligência – Apesar da 
existência de plataformas para 
as denúncias, o número de 
casos de abuso é superior. O 
Disque 100 recebeu, em 2019, 
22 denúncias de Aparecida, 
Cachoeira Paulista, Cruzei-
ro, Guaratinguetá, Lorena, 
Pindamonhangaba e Potim, 
enquanto a SSP registrou 133 
casos de estupro de vulnerá-
vel na região. As denúncias 
também podem ser feitas no 
Conselho Tutelar pelo telefone 
3600-3430 ou na Delegacia 
da Mulher.

“Tem-se um grande pro-
blema de subnotificação, que 
acontece por medo do abusa-
dor que pode ser próximo da 
família e até mesmo parente 
próximo, por vergonha, sen-
timento de culpa e falta de 
informação de onde e como 
efetuar a denúncia” finalizou 
Nathália.

Deflagrada na manhã 
desta terça-feira, uma ope-
ração da Polícia Federal 
contra crimes financeiros 
cumpriu mandados de bus-
ca e apreensão em Pinda-
monhangaba e outras três 
cidades paulistas.

Após quase quatro meses 
de investigação, a corpora-
ção descobriu que golpistas 
mantinham diversas em-
presas de “fachada” para 
ocultarem movimentações 
financeiras fraudulentas. 

Denominada de ‘Último 
Lance’, a operação da PF 
apreendeu documentos 
e computadores em 16 
imóveis distribuídos pela 
capital, Pindamonhangaba, 
Bauru e Franca, cidades 
onde atuariam o grupo 
criminoso. 

A investigação foi inicia-
da no fim do ano passado, 
depois que técnicos da Re-
ceita Federal desconfiarem 
de transações financeiras 
suspeitas nas contas de 
proprietários de empresas, 
sendo a maioria do ramo 
de leiloes.

Após análises, a PF des-
cobriu que dezenas de 
empresas de “fachada”, 
de propriedades de laran-
jas (falsos sócios) foram 
criadas por fraudadores 
para “lavarem dinheiro” 
(disfarçar a origem de re-
cursos ilegais) e ocultarem 
movimentações realizadas 
durante supostos leilões.

Investigações prelimina-
res apontaram que em ape-
nas uma transação inde-
vida o grupo movimentou 
cerca de R$ 600 milhões 
de forma fraudulenta. 

Apesar de não serem pre-
sos em flagrante, os sus-
peitos continuarão sendo 
investigados pela Polícia 
Federal, correndo o risco 
de responderem por eva-
são de divisas, sonegação 
fiscal, falsidade ideológica 
e ocultação indevida de 
valores.  

Os nomes das empresas 
e os endereços dos imóveis 
vistoriados em Pindamo-
nhangaba não foram re-
velados pela PF.

Da Redação 
Pindamonhangaba

PF investiga 
empresas 
de Pinda 
por fraude

Cemitério de Lorena vira alvo de vândalos
Polícia tenta identificar invasores que danificam túmulos e imagens; Prefeitura reforça segurança no local

Lucas Barbosa
Lorena

Para evitar novos atos de 
vandalismo no Cemitério Mu-
nicipal de Lorena, a Prefeitura 
revelou, na última terça-feira, 
que adotará um plano de 
medidas para reforçar a se-
gurança no espaço público. 
Além de arrancarem placas de 
identificação dos túmulos, os 
invasores danificaram estátuas 
e imagens religiosas.  

De acordo com a Prefeitura, o 
servidor municipal responsável 
pela abertura do cemitério se 
deparou na manhã da última 
segunda-feira com túmulos de-
predados e diversos objetos da-
nificados espalhados pelo chão 
como placas com nomes e fotos 
dos finados, artigos religiosos e 
estatuetas de cobre e mármore. 
Na sequência, os materiais fo-
ram recolhidos pela equipe do 
cemitério e guardados em uma 
sala. Desde então os servidores 
realizam um levantamento para 
verificarem se algum objeto foi 
levado pelos invasores. 

O secretário de Segurança 
Pública, major Carlos Lescura, 

revelou quais providências 
foram tomadas para tentar 
impedir novas ações de vân-
dalos. “Após conversa com 
o prefeito Fábio Marcondes, 
foi definido que guardas mu-
nicipais permanecerão 24 
horas no interior do cemitério 
durante as próximas semanas. 
A corporação municipal tam-
bém intensificará as rondas 
nesta região, principalmente 
no período noturno. Também 
entramos em contato com o 
comando da Polícia Militar, que 
se comprometeu a nos apoiar 
no que for necessário”. 

O chefe da pasta revelou 
que solicitou à empresa res-
ponsável pela implantação 
do COI (Central de Operações 
Integradas), a Seal Telecom, 
que uma das 25 câmeras de se-
gurança seja instalada próxima 
a entrada do espaço público, 
possibilitando que a equipe 
de monitoramento tenha uma 
visão privilegiada do local. A 
expectativa municipal é que o 
serviço, que contará com um 
investimento municipal de R$3 
milhões, entre em funciona-
mento até o fim de abril. Placas retiradas dos jazigos são rastro da ação de vândalos no cemitério de Lorena; polícia investiga

Foto: Divulgação

Vandalismo pode atrasar obra no velório do Pedregulho
Autores de depredação nesta terça-feira, em espaço no cemitério em Guará, permanecem desconhecidos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A reforma do velório do 
cemitério do Pedregulho, 
em Guaratinguetá, deve 
sofrer um atraso. Parte da 
estrutura foi danificada 
após atos de vandalismo re-
gistrados na última semana. 
A depredação foi confirma-
da pela secretaria de Obras. 
A ação foi registrada na 
última quinta-feira.

Segundo a secretaria res-

ponsável, o espaço foi in-
vadido de madrugada pela 
janela dos fundos. A área, 
que está em reforma para 
ampliação, sofreu depreda-
ção e destruição parcial de 
algumas janelas.

O ato deve fazer com 
que a entrega da reforma 
sofra um atraso, segundo 
o secretário Paulo Barros. 
“Provavelmente entraram 
com intuito de achar alguma 
ferramenta ou material de 
valor ou maquinário, mas 
não tinha nada. Somente 

causaram danos e atrasos 
na obra. Vamos ter que re-
tirar essas janelas e colocar 
novas no local. A gente se 
depara com essa situação, 
de vandalismo de algumas 
pessoas. A gente sabe que 
o cemitério do Pedregulho, 
existe a invasão por parte de 
alguns usuários de drogas e 
nós acreditamos que foram 
algumas dessas pessoas que 
invadiram e fizeram essa 
depredação”, explicou.

Segundo Barros, mesmo 
com o “pequeno atraso”, a 

obra deve ser entregue até 
o fim deste mês. Atualmen-
te a secretaria trabalha no 
acabamento e no telhado 
na parte frontal do velório.

O secretário foi questio-
nado sobre a presença de 
vigias na obra antes e de-
pois do ato de vandalismo. 
“O cemitério tem vigia, mas 
a iluminação é precária. O 
vigia fica até com medo e 
a gente sabe como que é 
a situação frente a esse 
pessoal. Acreditamos ser 
usuários de drogas, e esse 

pessoal às vezes fica altera-
do. A gente até pede que o 
vigia não crie uma situação 
de confronto nesses casos”, 
respondeu.

O prazo inicial para en-
trega da reforma era o fim 
de fevereiro, mas segundo 
Paulo Barros, com o grande 
volume de chuvas no mês 
de fevereiro a data para 
conclusão foi estendida. 
Toda estrutura danificada 
pelo ato de vandalismo será 
trocada pela secretaria de 
Obras.
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Fundacc tem último dia de inscrições para 
oficinas culturais gratuitas em Caraguá

CineFast Gato Preto abre inscrições 
para curtas-metragens e videoclipes

Apresentação da edição 2019 do Cinefest, que abriu inscrições para versão 2020 com incentivo a projetos

Foto: Reprodução Cinefest
Da Redação
Lorena

Os amantes de cinema 
já podem se inscrever no 
16° Festival CineFast Gato 
Preto. O evento, que será re-
alizado entre os dias 22 e 26 
de setembro, traz uma nova 
categoria: a de videoclipes. 

Ao todo serão dez sessões 
exibindo cerca de 55 curtas-
-metragens de todo país. Du-
rante o festival serão avalia-
dos roteiro, edição, atuação, 
arte, fotografia, produção, 
montagem e desenho de 
som. Os interessados devem 
se inscrever através do site 
cinefestgatopreto.com.br, 
até o próximo dia 31.

Os organizadores do even-

to também realizam o “Ga-
toLab”, um laboratório de 
roteiro para curtas-metra-
gens, o primeiro da região. 
Os participantes desenvol-
vem seus projetos com a 
consultoria de cineastas em 
todas as etapas do processo. 
Ao final, o melhor roteiro 
recebe como prêmio uma 
verba para a produção do 
curta.

Nos nove dias que antece-
dem a abertura do festival, 
a “Novena Cinematográfica” 
irá percorrer nove cidades 
da RMVale (incluindo Lore-
na), onde o morador poderá 
se inscrever para receber 
uma sessão de curtas pre-
miados no festival do ano 
passado, com seus próprios 
convidados.

Da Redação
Caraguatatuba

A Fundacc (Fundação Edu-
cacional e Cultural de Ca-
raguatatuba) abriu, nesta 
segunda-feira, as inscrições 
para oficinas artísticas e cul-
turais. Até esta quarta-feira 
serão oferecidas uma série 
de disciplinas.

As oficinas estão previstas 
para começarem no próximo 
dia 9. Outras informações 
como endereços das uni-
dades da Fundacc, datas 
e horários das inscrições, 
estão disponíveis no site da 
Prefeitura, caraguatatuba.
sp.gov.br.

Os participantes terão aulas 
de dança, música, teatro, cir-
co, artesanato, artes plásticas, 
folclore, tradições populares, 
cursos livres, cinema, foto e 
vídeo.

Os interessados devem 
comparecer às unidades da 
Fundacc, das 8h30 às 12h e 
das 13h30 às 17h nos bairros 
Alto do Jetuba, Barranco Alto, 
Massaguaçu, Morro do Algo-
dão, Olaria, Perequê-Mirim, 
Poiares, Ponte Seca, Sumaré 
e Travessão.

As matrículas serão reali-
zadas pessoalmente com a 
apresentação de documentos 
com foto, CPF ou certidão de 
nascimento e comprovante 
de residência. Os candidatos 

menores de 18 anos devem 
estar acompanhados dos pais 
ou responsáveis também 
munidos de documentos 
pessoais.

Membro da Fundacc durante evento artístico em Caraguatatuba

Cruzeiro abre 
inscrições para 
capacitação do 
empreendedor

A secretaria de Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo de Cruzeiro abriu 
inscrições para o 4º Curso 
Rápido de Empreende-
dorismo. As matrículas 
são gratuitas e podem ser 
realizadas no CID (Centro 
Integrado de Desenvolvi-
mento). 

As aulas estão marcadas 
para os dias 16 e 20 de 
março, das 14h às 18h e 
ministradas pelo professor 
mestre Fernando de Souza 
Macedo. O curso terá carga 
horária de oito horas.

Os interessados podem se 
inscrever presencialmente 
no CID, que fica à rua Dou-
tor Celestino, nº 1.620, 
na Vila Canevari, ou pelo 
e-mail cidadedecruzeiro@
gmail.com. Os candidatos 
devem apresentar docu-
mento de identificação 
original para efetuar a 
inscrição. As vagas do curso 
são limitadas.

Outras informações sobre 
o curso podem ser consulta-
das pelo site da Prefeitura, 
cruzeiro.sp.gov.br ou pelo 
telefone (12) 3500-5690.

Da Redação
Cruzeiro
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