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Região central de Pinda tem obras de pavimentação e galeria
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso e Anel Viário recebem equipes da secretaria de Obras e Planejamento

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após diversas reclamações 
de moradores acerca das 
condições e também danos 
aos carros, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba iniciou 
as obras de pavimentação no 
Anel Viário, que faz ligação 
da região central até a rodo-
via Presidente Dutra. Outra 
ação é realizada é prevenção 
à erosão, na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.

As obras no Anel Viário 
tiveram início na última 
segunda-feira e integram as 
melhorias asfálticas que têm 
sido feitas pela secretaria de 
Obras e Planejamento. A eta-
pa tem como função corrigir 
o pavimento asfáltico que 
está em condições críticas, 
além de realizar a manu-
tenção em locais em que a 
movimentação de veículos é 
mais intensa. 

“Aquela área (Anel Viário) 
certamente foi prejudicada 
por se tratar de um asfalto 
antigo. Consequentemente a 
superfície teve suas danifica-
ções ao longo tempo, também 
por veículos pesados, o que 
ocasionou fissuras e infiltra-
ção”, comentou a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

De acordo com informa-A avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pinda que também recebe obras de infraestrutura
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ções da Prefeitura, o recape-
amento tem sido feito desde 
2017 por etapas diferentes e 
com planejamento financei-
ro. No trecho do Anel Viário 
os serviços devem ser con-
cluídos em até noventa dias, 
desde que não haja chuvas 
intensas ao longo do prazo 
definido.

O Deptran (Departamento 
de Trânsito) fez interdição nos 
trechos de obras. Há também 
faixas indicativas para evitar 
transtornos aos motoristas. 
Em trechos que há residên-
cias, o departamento deve 
contar com a compreensão 
dos moradores para que não 
estacionem ou circulem com 
o veículo durante a execução 
da pavimentação.

As melhorias na aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, principal via que 

dá acesso ao Centro, serão 
feitas pois houve a iden-
tificação de um buraco. A 
equipe especializada do 
departamento de Manuten-
ção e Logística constatou, 
em análise, a danificação 
na galeria de águas pluviais, 
porque uma das paredes 
sofreu infiltração que provo-
cou o afundamento do solo 
devido ao vazamento. Por 
isso a terra cedeu e a base 
do asfalto foi perdida.

Marcela afirmou que a 
ação é de prevenção à uma 
possível erosão do solo. O 
período estimado para dura-
ção das obras é de até quatro 
semanas, e o seu andamento 
depende das condições climá-
ticas na cidade. Durante esse 
tempo os motoristas devem 
estar atentos às equipes que 
operam no local.

Com R$ 81 milhões em impostos 
atrasados, Dina cobra inadimplentes
Recuperação de dívida ativa municipal acumulada desde 1992 pode reduzir baixa nos cofres da cidade

Leandro Oliveira
Aparecida

Os carnês de IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) 
de Aparecida estão sendo 
entregues desde a última se-
mana. Com uma dívida ativa 
de mais de R$ 81 milhões, o 
Executivo vai entrar com ação 
judicial de cobrança contra os 
inadimplentes. A expectativa 
é de que a arrecadação seja 
ampliada para amenizar os 
problemas de cofres na cidade 
para o primeiro semestre.

A dívida ativa do município, 
ou seja, aquilo que deixou de 
ser pago pelos contribuintes 
à Prefeitura de Aparecida, 
ultrapassa, desde 1992, os 
R$ 81 milhões. Sem ter pro-
testado os valores judicial-
mente no passado, a prefeita 
Dina Moraes (PDT) decidiu 
abrir processos judiciais para 
receber aquilo que não foi 
quitado por contribuintes, 
comerciantes, empresários 
e hoteleiros. “A cidade vive 
com um dos seus maiores 
recursos vindos de impostos. 
A Prefeitura constitui uma 

dívida de R$ 81 milhões 
deixadas para trás e estamos 
lançando impostos novamen-
te. Acho que se a cidade quer 
melhoria, precisa pagar seus 
impostos”, explicou o secretá-
rio de Administração, Rafael 
Bueno, que destacou que a 
determinação se deu para que 
a cidade obtenha recursos 
e poder de investimento. “A 
prefeita determinou que isso 
fosse cobrado. Para deixar 
bem claro, não é uma coisa de 
agora, a dívida vem se arras-
tando desde 1992, há mais de 
20 anos. Nós estamos fazendo 
um convênio junto com o 
cartório de protestos, se não 
fizermos essa cobrança, pode 
nos causar improbidade admi-
nistrativa”, salientou.

Impostos – O pagamento 
do IPTU terá desconto de 10% 
para quem efetuá-lo à vista. Os 
vencimentos para o consumi-
dor comum serão no dia 15 de 
cada mês. Para o pagamento 
da taxa de fiscalização do 
ambulante, a data será dia 25, 
e a taxa de fiscalização o dia 
10. Segundo Bueno, o contri-
buinte pode baixar os boletos 
pelo site aparecida.sp.gov.br. Avenida em Aparecida, que amplia cobrança sobre impostos atrasados; dívida acumulada em 28 anos atinge R$ 81 milhões em tributos

Foto: Marcelo A dos Santos
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Sede da Saeg, que aguarda aditivo e nova reguladora para tratamento do esgoto

Foto: Arquivo Atos

Aditivo em Guará 
segue travado e
espera extinção
da Arsaeg
Com licitação impugnada e cenário parado 
desde fevereiro, decisão deve ser da Arsesp

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A indefinição sobre a conces-
são de um novo aditivo para a 
Guaratinguetá Saneamento pode 
terminar depois da extinção da 
Arsaeg (Agência Reguladora). A 
Agência pode ser extinta entre 
março e abril e era de sua res-
ponsabilidade a abertura de um 
processo licitatório para contra-
tar uma empresa responsável 
por analisar o termo aditivo. O 
Tribunal de Contas impugnou o 
certame.

O TCE acatou uma denúncia 
feita por um morador de Guara-
tinguetá que pedia que a licitação 
fosse suspensa. A Prefeitura já 
havia recebido o documento 
referente ao termo aditivo e en-
caminhado para a Arsaeg e Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos de Guaratinguetá). 
A Agência Reguladora abriu o 
certame, mas precisou suspender 
as discussões após determinação 
do Tribunal. “A Arsaeg é quem 
vai contratar essa empresa espe-
cializada em auditar esse tipo de 
contrato de aditivo, que é bastan-
te complexo, e como é um prazo 
longo, é um valor elevado e se 
faz necessário esperar mais um 
tempo. Mas nós pedimos ao TCE 
para agilizar o processo para que 

possamos contratar uma empresa 
para ter uma resposta rápida e 
não atravessar o ano dependendo 
da aprovação de aditivo para dar 
continuidade ao tratamento do 
esgoto”, afirmou o prefeito Marcus 
Soliva (PSB).

O TCE apontou o formato do 
certame. Foi aberto um pregão 
presencial e houve um questio-
namento sobre outros possíveis 
formatos. “Nós devemos cancelar 
esse para abrir novamente, até 
por meio de carta convite, para 
agilizar esse processo todo”, con-
cluiu Soliva.

Sobre a extinção da Arsaeg, a 
Prefeitura aguarda retorno da 
Arsesp (Agência Reguladora de Sa-
neamento e Energia do Estado de 
São Paulo) referente ao contrato 
enviado para a agência paulista. 
No documento aprovado na Câma-
ra Municipal, só será feita a extin-
ção da agência guaratinguetaense 
após a assinatura de contrato e 
início de serviços da Arsesp.

Soliva foi indagado se a definição 
sobre o termo aditivo pode ficar 
sob responsabilidade da Arsesp. 
“Também pode ser feita pela Ar-
sesp (abertura de licitação para 
definir auditora do aditivo), mas 
a Arsesp não faz análise desses 
termos aditivos, ela regula apenas 
aquilo que é preço, que é cobrado 
da água e do esgoto que envolve 
a Saeg”.

Bastidores da Política
Olha quem chegou...

Aos que achavam que o PT 
passaria batido nesta eleição em 
Guará, ficaram 
surpresos com 
o anúncio tí-
mido de que o 
Dr. João Carlos 
ace i tou  mais 
uma vez enca-
rar o 'sacrifício' 
de concorrer à 
Prefeitura. Pelo 
menos esse é o discurso de alguns 
militantes do partido pelos cafe-
zinhos da Praça, que sonham com 
vaga na próxima Câmara.

Missão impossível
O anúncio velado da provável 

candidatura à reeleição da prefei-
ta Dina Moraes caiu no mercado 
político de Aparecida com muitas 
indagações, entre elas: com qual 
discurso ela pretende correr a feira 
livre, já que está com Ministério Pú-
blico exigindo que enquadre todos 
feirantes da cidade...

Precipitação
Tem gente achando que o profes-

sor Sylvio Ballerini anda queimando 
etapas neste início de pré-campanha 
em Lorena. Ritmo acelerando, alian-
ças precipitadas e falta de mentoria 
dos mais experientes de seu grupo 
podem complicar na reta final. Fa-
lam ainda que a diversidade de 'gê-
neros políticos' de seu palanque na 
opinião de muitos, já é uma tragédia 
anunciada. Talvez mais uma...

Cheque-mate
Enquanto a política eleitoral 

esquenta pelas esquinas de Lorena, 
o prefeito Fábio Marcondes acelera 
seu cronograma de obras - para 
garantir que seus projetos sejam 
concluídos - e segue no momento 
apenas observando a 'munição' da 
concorrência para 'entrar cena' na 
campanha de Marietta Bartelega, no 
momento certo.

Lata de lixo
Com o discurso manjado de 

sempre, a oposição de Lorena segue 
na Câmara pesando as palavras e 
adjetivos contra o prefeito, como 
se ele fosse candidato. Ao que tudo 
indica, virou obsessão do 'Corona-
vírus' e seus infectados tentar impe-
dir no grito que Fábio Marcondes 
execute o projeto de revitalização 
da Avenida Peixoto de Castro e o 
Centro de Eventos. Na sessão desta 
segunda-feira o nível estava tão 
eleitoreiro, que sobrou ataques até 
a vice Marietta Bartelega.

Salada paulista
Viralizou nas redes sociais de 

Cruzeiro, esta semana, que a opo-
sição ao prefeito Thales Gabriel 
reuniu um pouco, aliás, bem poucos 
dos que sobraram dos governos 

passados para lançar um candidato 
que os representem nesta eleição. 

Disseram que este elenco todo ga-
nhou apelido nas rodas políticas: o 
'grupo da saudade' - talvez por agre-
gar ex-prefeito, ex-vice, dois ou três 
ex-vereadores e alguns cientistas, 
considerando ainda que três deles 
vêm de experiências amargas por-
que já foram candidatos a prefeito e 
levaram tinta em eleições anteriores. 
Num primeiro momento, parece 
que Celso Laje foi o escolhido para 
o sacrifício - se a Justiça Eleitoral 
permitir, é claro...

Pulou fora
Ainda sobre este 'Grupo da Sau-

dade', comentaram que numa das 
primeiras reuniões o pré-candidato 
Juarez Juvêncio chegou a participar, 
mas quando sentiu a 'temperatura' 
do elenco, saiu a francesa prefe-
rindo seguir carreira solo. Afinal, 
muita gente importante reunida, 
quase sempre termina em conflito 
de vaidades.

Holerite parlamentar
O valor dos novos subsídios dos 

vereadores de Guaratinguetá nem 
chegou na conta e ainda rende polê-
mica no mercado político. Segundo 
a patuleia, quem está espalhando ... 
no ventilador são os próprios parla-
mentares, ou melhor, dois deles: Ney 
Carteira e Marcos Evangelista, que 
se declaram contra, mas admitem 
que vão embolsar a grana. Se forem 
reeleitos, é claro...

Não convidem para...
...a mesma picanha - o presi-

dente da Câmara de Lorena, Mau-
ro Fradique, e seu vice na mesa 
administrativa, Samuel de Melo 
- principalmente se o assunto for o 
ajuste no regimento para que na con-
tratação de determinados cargos de 
assessoria seja exigida escolaridade 
superior - e o churrasqueiro for o 
Fábio Matos!!!

'Cara de paisagem...'
A justificativa da Câmara de 

Pinda  ao 'público' que esperava a 
decisão sobre uma eventual comis-
são processante contra o prefeito 
Isael Domingues, na sessão desta 
semana, foi o silêncio. Porém, para 
os bem informados, faltou clima 
para o embate, já que a batata do 
Ronaldo Pipas - relator e algoz do 
prefeito - está assando, por excesso 
de adjetivos. Perguntem à Gislene 
Cardoso!!!

Um vice na medida
Ventos da política eleitoral de 

Pinda deram conta, esta semana, que 
revelação do vice de Rafael Goffi 
será primordial para dar 'up' em sua 
campanha. Há comentários de que o 
vice deverá ser indicado pelo MDB 
- por conta de um compromisso 
do prefeiturável. Resta saber se o 
eventual 'escolhido', mantido até o 
momento em segredo, já se encontra 
entre os filiados do partido ou deverá 
entrar pela 'janela eleitoral'. Se for 
pela 'janela', especulam no Merca-
dão o nome de um dos R's: Renato 
Cebola ou Ronaldo Pipas!!!

Mais dentro do que fora
É por se falar em janela eleitoral 

- período em que vereadores podem 
mudar de partido sem perder o man-
dato - o mercado político de Pinda 

acredita que Roderley Miotto está 
mais para o DEM, sigla aliada ao 
prefeito Isael Domingues, do que 
para o PSD junto com Paulo Torino.

Pingos nos I's
Quem andou 'trocando figuri-

nhas' dias atrás e com muita re-
percussão no mercado político de 
Guará foi a dupla Junior Filippo e 
Marcelo Coutinho - o Celão. De 
acordo com 'os delatores', assuntos 
como 4 de outubro e as estratégias 
para chegar até lá foram amplamente 
discutidos. Se tudo seguir o plane-
jado, a ofensiva a partir do mês do 
início de agosto será fatal para a 
concorrência...

Empinando a carroça
As revelações do prefeiturável 

Argus Ranieri (MDB) durante 
uma entrevista na Metropolitana, 
na última terça-feira, provocaram 

um desconforto 
entre os tucanos 
tradicionais de 
Guará. Parece 
que o ex-pre-
feito Francisco 
Carlos 'empinou 
a carroça' com 
seu anúncio de 
Marcelo Meirel-

les como seu eventual vice em 4 de 
outubro. Pelo jeito faltou combinar 
'com alguém'! Ou será que o homem 
dos cabelos pintados tem 'outros 
planos' para o PSDB na terra de Frei 
Galvão???

Pizza ‘nove’ estações
Ganhou quem apostou que a 

votação das contas do prefeito 
Edson Mota, referentes a 2017, 
seria aprovada pela Câmara de 
Cachoeira, mesmo rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado. Por 
nove votos a quatro, os vereadores 
da Motolândia atestaram que o TCE 
não entende nada de metas fiscais, 
de falhas em relatórios, transferên-
cias e remanejamento de verbas de 
63% para despesa fixada, resultados 
negativos, divergências no resulta-
do financeiro na ordem de mais de 
R$ 1,5 milhão e mais uma série de 
mazelas administrativas. Perguntem 
aos parlamentares Agenor Todico, 
Aldecir Baianinho, Breno Arraya, 
Carlinhos da Saúde, Dimas Babosa, 
Mariza Hummm, Max que mer..., 
Bebê do São João e Vica Ligado!!!

Controvérsia
Ainda sobre a Câmara de Ca-

choeira Paulista, praticamente os 
mesmos vereadores que rejeitaram 
as contas do ex-prefeito Fabiano 
Vieira, enaltecendo o Tribunal de 
Contas como um órgão sério e al-
tamente capacitado, foram os que 
aprovaram as de Edson Mota na 
última terça-feira, mesmo tendo 
sido rejeitadas por uma série de 
irregularidades. Como diz aquele 
comerciante em frente o Posto: "é 
de dar ânsia em porco..."

Mensagem cifrada
Parece que o Coronavirus fez 

oito vítimas no parlamento da Terra 
das Palmeiras, porém duas delas 
estão isoladas, e em processo de 
recuperação junto ao gabinete que 
decide o melhor e as obras para 
cidade...

Dr João Carlos

Francisco Carlos
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PRF e Aparecida aperta o cerco 
contra malhadores de fitinhas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um dos antigos proble-
mas enfrentados por Apare-
cida volta ao alvo de ações 
na cidade. A ação ilegal de 
malhadores de fitinhas foi 
combatida durante ope-
ração de parceria entre a 
Policia Rodoviária Fede-
ral, a Guarda Comunitária 
Municipal e a secretaria de 
Comércio e Ambulantes, no 
último final de semana.

O trabalho contra a práti-
ca foi realizado na BR-488, 
rodovia federal que fica 
ao entorno do Santuário 
Nacional. Segundo o se-
cretário Marcelo Monteiro, 
dez pessoas foram aborda-
das e tiveram os produtos 

apreendidos e em seguida 
liberados. “O principal foco 
nosso são essas pessoas 
que querem enganar os 
romeiros, e através dessas 
fitinhas vendem dizendo 
que é para alguma entidade 
do município, mas na ver-
dade eles querem aplicar 
uma golpe de renda usando 
nome de outros”.

Os malhadores de fiti-
nhas, como são conhecidos, 
ficam nas ruas do Centro da 
cidade e entorno da Basílica 
vendendo fitinhas, terços e 
santinhos sem autorização 
da Prefeitura. Em boa par-
te dos casos, eles afirmam 
que o valor arrecado será 
destinado a entidades do 
município.

Questionado sobre a pos-
sibilidade da Prefeitura 

buscar junto ao Legislativo 
a criação de uma lei para 
coibir a prática, o secre-
tário destacou que não é 
fácil fazer o combate. “Eu 
cheguei aqui há mais de 
trinta anos e já existiam 
essas pessoas vendendo, 
e hoje, por ter muitas pes-
soas desempregadas, eles 
vêm até Aparecida para 
tentar vender aos romei-

ros. Infelizmente alguns 
deles acabam querendo 
aplicar golpes que causam 
prejuízos”.

A pasta informou que 
operação deve continuar 
ao longo do ano. A fiscaliza-
ção também terá o foco ao 
combate de vendedores de 
outro tipos de mercadoria 
que são comercializado na 
Capital da Fé. 

Operação consegue aprender produtos em abordagem a dez pessoas

Descartar o óleo na pia causa 
riscos ao meio ambiente
O acúmulo do resíduo dificulta a manutenção do sistema de esgoto 

Da Redação
Guaratingeutá

O óleo de cozinha usado 
nas residências e estabe-
lecimentos comerciais, na 
maioria das vezes é descar-
tado no ralo das pias, ou 
em lixo orgânico comum. 
Entretanto, esses méto-
dos de descarte causam 
grandes problemas que 
vão desde o entupimento 
do encanamento até a 
contaminação do solo, da 
vegetação e da água. 

De acordo com a gerente 
operacional da Guaratin-
guetá Saneamento, Indiara 
Jogas, ao ser despejado na 
pia, o óleo fica acumulado 
nas tubulações e retém ou-
tros materiais que passam 
pelo local.  “Esse óleo nos 
encanamentos causa os 
entupimentos nas redes de 
esgoto, prejudicando tam-
bém o bom funcionamento 
das estações de tratamento. 
Além das obstruções, esse 
resíduo provoca sérios pro-
blemas para manutenção 
do sistema de esgoto, ele-
vando as ordens de serviços 
de consertos e reparos de 
rede”, disse Jogas.

O descarte incorreto do 
óleo também afeta o meio 
ambiente, por ser menos 
denso que a água, esse 
resíduo fica na superfície 
dos rios e impede a entrada 
de luz e oxigênio, causando 
a morte de vários seres 
vivos. Quando descartado 
em lixo comum, contamina 
e impermeabiliza o solo, o 
que dificulta a passagem de 
água até o lençol freático, 
e quando entra em decom-

posição libera o gás metano 
(CH4), principal respon-
sável do efeito estufa e o 
aumento do aquecimento 
global.

“Para evitar estes proble-
mas é importante a cons-
cientização de toda a socie-
dade, nós da Guaratinguetá 
Saneamento, orientamos 
que o óleo utilizado seja ar-
mazenado em garrafas pets 
e entregue para empresas 
ou ONG’s responsáveis pela 

reciclagem”, acrescentou a 
gerente.

Para o descarte correto 
do óleo de cozinha, em 
Guaratinguetá, existem dois 
Postos de Entrega Volun-
tária (PEV), chamados de 
ECOPONTO, um localizado 
no Pedregulho na Rua Afon-
so Giannico, esquina com 
a Rua Joaquim Maia e o 
outro no Parque Ecológico 
na Av. Dr. Ariberto Pereira 
da Cunha.

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc., 
  

Em virtude de estarem em local incerto e não sabido, faz a 
presente INTIMAÇÃO por edital de: LETÍCIA CARNEIRO CORREA 
NADER, brasileira, casada, maior, administradora, RG nº 14.260.820-8-
SSP-SP, CPF nº 857.835.367-68; e seu marido LUIZ FERNANDO 
NADER, brasileiro, casado, autônomo, RG nº 19.719.881-8-SSP-SP, 
CPF nº 657.995.507-49, casados no regime da separação de bens, nos 
termos do parágrafo único nº IV do art. 258 do Código Civil Brasileiro 
(qualificação constante na Matrícula 41.574, do livro 2). Os intimados 
deverão comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua Dr. 
Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de 
Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 16:00 horas, para 
efetuar o pagamento da importância, posicionada em 26 de abril 
de 2020, de R$ 19.635,24, sujeita à atualização monetária, aos 
juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de 
cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, também, 
o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; da qual são 
devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações 
relativas ao Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de 
Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, 
Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Programa 
Imóvel na Planta - Sistema Financeiro da Habitação – SFH, Recursos 
SBPE, celebrado aos 22 de fevereiro de 2012, (averbado na Av-1, na 
Matrícula 41.574, do livro 2). que tem por objeto o APARTAMENTO 
RESIDENCIAL nº 304, SITUADO NO 3º ANDAR, DO EDIFICIO 
VILLAGE PRIMAVERA, situado a RUA OLGA CONCEIÇÃO 
TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº 346, loteamento denominado 
RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA. O prazo para pagamento da 
dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação 
deste edital, que será publicado nos dias 19, 20 e 21, do corrente 
mês, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credora, requerente da intimação, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nos 
termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 
  

Guaratinguetá, 04 de março de 2020. 
  
   

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

FAMÍLIA DA ESPERANÇA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO 

 
São convocados os senhores associados a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que 
se realizará no dia 30 de ABRIL de 2020 na sede da entidade, na Rua Nina Ferreira 
Leite, 403 - São Manoel, Guaratinguetá/SP, às 15h30, a fim de deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 

a. Votação do Balanço Geral da Entidade e Demonstrações Contábeis do exercício 
de 2.019, já analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal; 

b. Aprovar a incorporação do superávit/déficit ao Patrimônio Social; 

c. Aprovar o relatório das atividades desenvolvidas pela Entidade no ano de 2019; 

d. Aprovar o planejamento de ação da Entidade para o próximo exercício; 

e. Aprovar a aplicação dos valores disponíveis na matriz e regionais em aplicações 
financeiras, neste ano, a fim de manter o poder aquisitivo da moeda e dar 
continuidade às suas obras. 

f. Outros assuntos. 
 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores associados, na sede social, 
os documentos pertinentes aos assuntos da Ordem do Dia (relatórios, demonstrações, 
parecer do conselho fiscal e de auditoria), relativos ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019. 
E para maior conhecimento mandou expedir o presente edital que também está exposto 
no quadro de avisos da sede. 

 
Guaratinguetá/SP, em 20 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

. 
Pe. José Luiz de Menezes 

Presidente Geral 

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO 

São convocados os senhores associados a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que 
se realizará no dia 30 de ABRIL de 2020 na sede da entidade, na Rua Tupinambás, 520, 
Pedregulho, Guaratinguetá, às 09h00, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a. Votação do Balanço Geral da Entidade e Demonstrações Contábeis do 
exercício de 2.019, já analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal; 

b. Aprovar a incorporação do superávit/déficit ao Patrimônio Social; 

c. Aprovar o relatório das atividades desenvolvidas pela Entidade no ano de 
2019; 

d. Aprovar o planejamento de ação da Entidade para o próximo exercício; 

e. Aprovar a aplicação dos valores disponíveis na matriz e regionais em 
aplicações financeiras, neste ano, a fim de manter o poder aquisitivo da 
moeda e dar continuidade às suas obras. 

f. Outros assuntos. 
 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores associados, na sede social, 
os documentos pertinentes aos assuntos da Ordem do Dia (relatórios, demonstrações, 
parecer do conselho fiscal e de auditoria), relativos ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019. 
E para maior conhecimento mandou expedir o presente edital que também está exposto 
no quadro de avisos da sede. 

 
Guaratinguetá/SP, em 20 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

. 
Pe. José Luiz de Menezes 

Presidente Geral 
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Prefeitura investiga agressão de mãe 
de aluna contra professora em Pinda
Educadora tem pescoço ferido e blusa rasgada por agressora; categoria protesta e cobra segurança

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após uma professora da 
rede municipal ser agredida 
pela mãe de um aluno, na 
última semana em Pinda-
monhangaba, a Prefeitura 
revelou na segunda-feira que 
tomou uma série de medidas 
para preservar a profissional 
e que abriu um processo 
administrativo para apurar 
o caso. Em solidariedade à 
colega ferida, um grupo de 
educadoras realizou uma 
manifestação na última sex-
ta-feira.

Local destinado ao apren-
dizado e desenvolvimento de 
cerca de oitenta crianças no 
bairro Araretama, a escola 
municipal Regina Célia Madu-
reira de Souza Lima foi palco 
no último dia 3 de um ato que 
gerou indignação pelas redes 
sociais e ruas do município. 
Uma professora de 61 anos, 
que pediu para não ter o 
nome revelado, ajudava na 
saída dos estudantes quando 
foi abordada e insultada pela 

mãe de um deles. Acusando a 
educadora de ter agredido o 
filho, que cursa o quarto ano 
do ensino fundamental, a mu-
lher segurou o pescoço da ví-
tima, tentando enforcá-la. Na 
sequência, enquanto funcio-
nários do colégio tentavam 
conter a agressora, ela rasgou 
a blusa da profissional, que 
ficou com os seios à mostra. 
Amparada por colegas, a 
idosa foi levada até o interior 
da escola, enquanto a mãe do 
aluno deixou o local. Durante 
entrevista à mídia regional, a 
educadora negou a acusação 
da mãe do estudante afirman-
do que pediu apenas para 
que a criança calçasse seus 
chinelos na sala de aula.

Em nota oficial, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
informou que a professora 
preferiu não registrar bole-
tim de ocorrência sobre o 
caso. Apesar da decisão da 
vítima, o município não des-
carta a hipótese de procurar 
a Polícia Civil. Revelou que 
abriu um processo adminis-
trativo para apuração dos 
fatos e que, para evitar novos 

conflitos, transferiu o filho da 
agressora para outro colégio 
municipal.

A administração explicou 
que “a primeira medida foi 
o acolhimento imediato da 
professora, que está em 
sua casa e recebe apoio da 
secretaria de Educação e 
ainda terá acompanhamen-
to psicológico por parte da 
Prefeitura (trecho da nota)”. 
O documento afirmou que 
o retorno da profissional às 
suas atividades na escola Re-
gina Célia está previsto para 
a próxima semana.

Solidariedade – Demons-
trando apoio à colega agre-
dida e exigindo mais respeito 
aos profissionais da educa-
ção, um grupo de professoras 
da rede municipal de ensino 
de Pindamonhangaba traba-
lhou com camisas pretas na 
última sexta-feira.

Além do ato, a categoria 
utilizou as redes sociais para 
cobrarem mais consciência 
da população e segurança 
por parte do poder público. 
“Já que esta agressão ma-
chucou todos nós, fizemos 

questão de manifestar nossa 
solidariedade a esta colega. 
Infelizmente os professores 
e demais funcionários de es-
colas estão muito vulneráveis 

e diversas vezes são ofendi-
dos por parentes de alunos. 
Esperamos que a Prefeitura 
tome medidas enérgicas para 
acabar com a impunidade, 

evitando novos casos lamen-
táveis como este”, explicou a 
professora e organizadora 
do protesto, Erika Fernanda 
Cândido.

Com maior contágio de dengue na RMVale, Cruzeiro 
invetiga possivel terceira morte pela doença no ano
Cidade tem 1.861 infectados em nova epidemia; região também enfrenta 13 casos suspeitos de coronavírus

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Enfrentando uma epidemia 
de dengue, Cruzeiro aguarda 
um posicionamento do Esta-
do para confirmar a morte de 
seu terceiro morador em de-
corrência da doença no ano. 
Residente da região central 
da cidade, o idoso de 73 anos 
morreu na última terça-feira 
em São José dos Campos.

De acordo com a Prefeitura 
de Cruzeiro, o morador, que 
não teve o nome revelado, 
foi levado por parentes à 
Santa Casa do município, em 
6 de fevereiro, se queixando 
de fortes dores no corpo. 
Submetido a exames, o apo-
sentado foi diagnosticado 
com dengue, permanecendo 
internado até 18 de feverei-
ro na unidade, quando foi 
liberado após apresentar 
uma melhora significativa 
em seu quadro clínico. Dez 
dias depois ele foi internado 
novamente no hospital com 
sintomas da doença. 

Após ter seu caso agravado 
devido a uma encefalite (infla-
mação no cérebro), o paciente 
foi transferido no último dia 
6 para o Hospital Municipal 
Doutor José de Carvalho 
Florence, em São José dos 
Campos, onde morreu na 
manhã da última terça-feira. 

A causa do óbito está sen-
do investigada pela equipe 
técnica do Instituto Adolfo 
Lutz, gerido pelo Estado, já 
que o idoso possuía outros 
problemas de saúde. O órgão 
estadual deverá revelar o re-
sultado do exame necropsial 
até o fim desta semana.

Caso seja confirmada, esta 
será a terceira morte causa-
da por dengue no ano em 
Cruzeiro, que contabiliza 
1.861 casos da doença até o 
momento. 

Primeira vítima fatal, o apo-
sentado Osvaldo Raimundo 
da Silva, que tinha 81 anos, 
morreu em 13 de fevereiro 
na Santa Casa. Morador do 
bairro Parque Primavera, 
Silva foi internado na uni-
dade em 5 de fevereiro com 
quadro hemorrágico. 

A segunda vítima foi a 
assistente social Linda Men-
donça, que possuía 60 anos e 
morava no Centro. Internada 
no último dia 23, a moradora 
morreu dois dias depois na 
Santa Casa de Cruzeiro. 

Além de Cruzeiro, os mu-
nicípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) que 
enfrentam epidemias da 
doença são Aparecida (453), 
Guaratinguetá (1.087), Lo-
rena (1.412), Potim (1.410) 
Pindamonhangaba (328) e 
Ubatuba (341). 

Coronavírus: O Estado 
divulgou na tarde da última 
terça-feira um balanço que 
revelou que a RMVale pos-
sui 13 casos suspeitos de 
coronavírus, distribuídos por 
Cachoeira Paulista (1), Caça-
pava (2), Lorena (2), São José 
dos Campos (8) e Taubaté (2). 

Em Lorena, uma mãe e uma 
filha, que não tiveram as ida-
des divulgadas, permanecem 
isoladas em casa. De acordo 
com a Prefeitura, a jovem de-
sembarcou recentemente da 
Itália apresentando cansaço 
e dor de garganta, principais 
sintomas da doença. Já que 
teve contato com a filha, a 
mãe também é monitorada 
pela secretaria de Saúde de 
Lorena. 

O município, no último dia 
29, teve um caso da doença 
descartado pela Secretaria de 
Estado da Saúde. Diagnosti-
cada com dengue, a mulher 
de 56 anos havia viajado no 
início de fevereiro às cida-
des italianas de Florença e 
Veneza. 

A Prefeitura de Cachoei-
ra Paulista revelou que a 
moradora suspeita de ter 
contraído a doença retor-
nou da Itália no último dia 
1, começando a passar mal 
oito dias depois. Ela também 
permanece em isolamento 
familiar. A idade e o bairro 
da mulher foram revelados.  

A escola Regina Célia, local em que foi registrado o ataque de uma mãe à professora da rede municipal

Foto: Bruna Silva

Foto: Rafaela Lourenço

A Santa Casa de Cruzeiro, que atende ao grande número de contaminações de dengue no início do ano


