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TCE questiona obras paradas 
ou atrasadas pela RMVale
Guará, Aparecida e Potim alegam demora em repasses e prejuízo em cronogramas

O Tribunal de Contas listou 
uma série de obras paradas 
ou atrasadas em todo o es-
tado. Os apontamentos são 
feitos de forma periódica e 
acompanham as fiscalizações 
em cada obra nos municípios. 
Na região, há apontamentos 

em Aparecida, Potim e Guara-
tinguetá, onde as prefeituras 
justificaram os atrasos devido 
à falta de repasses.

Para o diretor técnico do 
TCE na região, Sidinei Sar-
mento, os atrasos são resulta-
dos da falta de planejamento. 

“Esses atrasos e paralisações 
de obras acontecem devido à 
falta de planejamento prévio 
para contratação. Falta de 
levantamento de requisitos 
iniciais provocam esse atraso 
ou paralisação”.

Em Aparecida são quatro 

apontamentos. A mais antiga 
é a cobertura da quadra e 
construção do vestiário da 
escola Marieta Braga, que 
está atrasada há quatro anos 
e tinha previsão de entre-
ga para 20 de setembro de 
2016. O valor previsto para 

investimento era de R$ 670 
mil. De acordo com o secre-
tário de Obras de Aparecida, 
José Renato Ribeiro, a obra 
realmente permanece parada, 
mas já há um pedido para 
retomada.
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MP segue com investigação 
sobre organização criminosa 
e desvio de recursos na saúde 
municipal de Cachoeira

Cinco pessoas são investi-
gadas e um homem teve pri-
são decretada após denúncia 
apurada pelo Ministério 
Público de São Paulo e pelo 
Gaeco (Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado). Os órgãos 
apuram irregularidades e 
possíveis desvios de recur-
sos na saúde em Cachoeira 
Paulista. O MP cita consti-
tuição de organização crimi-
nosa, além de outros crimes. 

As identidades dos investi-
gados e do envolvido detido 
na última terça-feira (22) 
não foram divulgadas pelo 
Ministério Público ou pelo 
Gaeco. Segundo nota, foi 
confirmado bloqueio de bens 
na ordem de R$982.201,27. 
“Os crimes imputados são de 
organização criminosa, pe-
culato, falsidade ideológica 
e fraude a licitação”.
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A Prefeitura de Cachoeira Paulista; cidade passa por investigação do Ministério Público, que rastreia denúncia de corrupção na rede de saúde

Foto: Arquivo Atos

Representantes da Acip (As-
sociação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba) se 
reuniram com o prefeito Isael 
Domingues (PL) e membros da 
secretaria da Cultura para dis-
cutirem medidas seguras para 
a promoção do Natal 2020. O 
encontro da última segunda-
-feira (21) foca nos cuidados 
para inibir os riscos de novos 
contágios da Covid-19. Para o 
responsável pela pasta de Cul-
tura e Turismo, Alcemir Palma, 

Ações para o Natal são foco de 
debates entre Prefeitura e Acip

o planejamento para as festi-
vidades natalinas já se iniciou, 
mas serão diferentes devido às 
medidas de prevenção ao novo 
coronavírus. Embora haja os 
enfeites típicos da época, a in-
tenção é evitar aglomeração de 
pessoas. Assim como em outras 
cidades, em Pindamonhangaba 
as lojas, costumeiramente, 
ficariam abertas também no 
período noturno nos dias que 
antecedem o Natal.
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Construção da sede da Feira 
do Artesanato de Ubatuba 
gera polêmica ambiental

Descontentes com a forma e 
local escolhido pela Prefeitura 
de Ubatuba para a construção 
da Feira do Artesanato no Cen-
tro, um grupo de moradores 
protocolou uma representação 
no MP (Ministério Público) co-
brando a paralisação da obra. 
Além de tampar parcialmente 
a vista do mar da praia de Ipe-
roig, os manifestantes afirmam 
que a edificação desrespeita a 
legislação socioambiental.

Parte do projeto de reurba-
nização da tradicional avenida 
Iperoig, apresentado em 2017 
pelo prefeito Délcio Sato (PSD), 
a construção da Feira do Arte-

sanato foi iniciada em junho 
de 2020, na Praça de Eventos 
do Centro. Desde então, um 
movimento popular intitulado 
“A Orla é Nossa” demonstra 
preocupação diante da edifica-
ção da estrutura de alvenaria, 
que terá uma cobertura de dez 
metros de altura que abrigará 
cerca de 120 comerciantes 
que anteriormente vendiam 
seus produtos em tendas num 
trecho da Praça de Eventos, co-
nhecido popularmente como 
“Feirinha Hippie”.

Pág.  3 Estrutura do novo espaço para exposição e comércio de artesanato em Ubatuba; obra é tema de protesto 
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Vila Canevari
cobra Saae por 
fim de esgoto 
a céu aberto

Moradores da Vila Cane-
vari, em Cruzeiro, voltaram 
a questionar os cuidados do 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) com casos 
flagrantes de esgoto a céu 
aberto na avenida Duque de 
Caxias, próximo à sede do Mi-
nistério do Trabalho. Segundo 
relatos, o problema não vem 
recebendo atenção devida há 
mais de vinte anos. De acordo 
com uma moradora do bairro, 
que pediu para não ser identi-
ficada, além do fedor, o local 
apresenta descarte irregular 
de materiais, o que facilita 
as enchentes e criadouros da 
dengue.
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Nova iluminação 
pública garante 
economia nas 
ruas de Silveiras

Atendendo reivindicação de 
cerca de cem famílias, Silveiras 
concluiu na última quarta-feira 
(23) a modernização do siste-
ma de iluminação pública de 
dois bairros. Além da sensação 
de segurança, a iniciativa busca 
reduzir os gastos com energia 
elétrica.

Pág.  5

Ubatuba tem nova entrega de 
cestas do Alimento Solidário

Bosque prepara retomada gradual 
nesta segunda-feira em Cruzeiro
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Bastidores da Política

FOGO NA MÁSCARA!
No momento em que escrevo 

o presidente Bolsonaro está fa-
zendo o discurso de abertura dos 
trabalhos da ONU, diretamente 
do Brasil, por causa da pandemia 
e respeitando a recomendação do 
isolamento social.

O Brasil, como membro fun-
dador da Organização das Nações 
Unidas, participa de todas as suas 
agencias especializadas e está entre 
os maiores contribuintes das Na-
ções Unidas em operação de paz.

Como determina o protocolo, 
após a abertura pelo presidente 
brasileiro, o secretário-geral, o 
português, Antonio Guterres, apre-
sentará o relatório anual sobre as 
atividades da organização.

O tema do encontro este ano é: 
“O futuro que queremos, as Nações 
Unidas que precisamos: reafirmar 
nosso compromisso coletivo com 
o multilateralismo - enfrentando a 
Covid-19 por meio de uma ação 
multilateral efetiva”.

O presidente Bolsonaro se apre-
sentará na abertura da Assembleia 

com duas questões que o mundo 
deseja ouvir do protagonista: as 
providências que o país tomou 
para conter o vírus corona e os 
incêndios na floresta Amazônica e 
no Pantanal.

Aos ouvintes de outros países 
restará a perplexidade e a dúvida 
sobre as ações do país, ou um 
sorriso de dúvida elegantemente 
disfarçado.

Apesar de a imprensa interna-
cional ter divulgado notícias não 
auspiciosas sobre as providências 
que o governo tomou na pandemia 
e no combate ao incêndio na flo-
resta amazônica, só resta ao pre-
sidente afirmar que é perseguido 
por grupos políticos contrários ao 
seu governo.

Não poderá afirmar o presidente 
que as notícias negativas sobre as 
ações de seu governo são geradas 
por jornalistas brasileiros e envia-
dos para a imprensa internacional. 
Fotos maquiadas, relatos falsos.  
Lamentável!

Por outro lado, na pandemia, 
o presidente fez campanha contra 
o isolamento social, trocou dois 
ministros da Saúde, se isolou dos 
governadores, fez propaganda de 
um remédio inócuo, gastou menos 
recursos financeiros do que poderia 
usar e se negou a fazer a coorde-

nação nacional da crise sanitária. 
Era o que a sociedade esperava do 
presidente dos brasileiros!

Os 140 mil brasileiros mortos 
por covid-19 é um dado irrefutá-
vel e comprovado por organismo 
internacional respeitável, número 
impressionante, que poderia ser 
menor(?).

Outra explicação que o presi-
dente deverá fazer é sobre os incên-
dios na Amazônia e no Pantanal.

Com certeza irá apresentar nú-
meros que comprovam que o Brasil 
é o país que tem a maior cobertura 
florestal do mundo; o país que mais 
preserva florestas; possui parques 
florestais; que a agricultura brasi-
leira é comprometida com a ques-
tão ambiental; que temos a melhor 
legislação ambiental do mundo...

Continua: que o país está crian-
do o Conselho Nacional da Ama-
zônia Legal, a operação Verde 
Brasil, e redobrar os esforços 
dos órgãos do país no combate a 
ilegalidade.

Evidente que o país sabe e o 
mundo reconhece que seu governo 

reduziu a fiscalização contra os 
destruidores da floresta,  incapaz de 
reduzir as queimadas e mostrou-se 
solidário com os garimpeiros que 
não só destroem as florestas como 
contaminam o solo; fez vistas gros-
sas a grilagem e incapaz de conter 
a invasão das terras indígenas.

Justificar este abrandamento do 
controle das florestas em nome de 
20 milhões de brasileiros que habi-
tam a região torna-se frágil, apesar 
de meritório, diante da pressão 
internacional e do desastre cons-
tatado pelos satélites brasileiros de 
pesquisa sobre o desmatamento e 
as queimadas.

A justificativa de que a Europa 
destruiu suas florestas e agora 
buscam controlar a nossa floresta 
amazônica é injustificável na linha 
do tempo.

Pelo perfil do presidente, diante 
da perplexidade da plateia, com 
certeza, afirmará que não é fácil 
controlar e que elas continuarão a 
acontecer, infelizmente, nas bordas 
da floresta por pequenos produto-
res e indígenas(?).

O discurso do presidente não 
deixará uma boa impressão sobre 
o país, pois a pressão internacio-
nal é muito forte, e ele, como o 
conhecemos, não dará a mínima 
importância!

“ como o conhecemos, não dará 
a mínima importância!”

“Quem tem rabo 
de palha não chega 
perto do fogo”

 Carlos Lacerda

Efeito funil
Comenta-se que já era previsto 

que das oito candidaturas anuncia-
das em Cachoeira Paulista, apenas 
a metade deverá chegar até as urnas 
de 15 de novembro. Com Dr. Ailton 
Vieira (PTB) juntando a mobília 
com Antônio Mineiro (MDB) e 
Fernando Hummel terminando so-
zinho no PP, mais dois candidatos 
devem tirar o ‘time de campo’ no 
auge da campanha. Façam suas 
apostas: Torrada do Mota (PSB), 
Dadá Diogo (PODE), Domingos 
Geraldo (PSDB) e Elbom Fontes 
(PROS) encaram as finais?

Aviso aos navegantes
Esta semana o prefeiturável 

de Guará, Junior Filippo, apoiado 
100% por sua vice, Marcia Amo-
roso, deixou claro que até 27 deste 
mês estará puxando a memória dos 
eleitores o que realizou durante 
seus oito anos de governo na Terra 
de Frei Galvão. Daí pra frente vai 
ser obrigado a dizer o que pretende 
fazer e o que deveriam ter feito e 
não fizeram. Importante: declarou 
que não terá dificuldade em dar 
nomes aos bois...

Opiniões e palpites
Enquanto Junior Filippo ganha 

as ruas de Guará no abraço compar-
tilhando o que fez, e Argus Ranieri 
critica sem histórico de realizações, 
argumentam pelas esquinas e praças 
que o prefeito Marcus Soliva se 
mantém enclausurado e preocupado 
com os ‘presentes’ do Ministério 
Público que chegam em seu gabi-
nete diariamente. Numa campanha 
extremamente curta, parece que a 
prorrogação da pandemia seria a 
melhor ferramenta eleitoral para 
quem cumpre mandato. Perguntem 
ao vice que quebra acordos!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha - os vere-

adores de Cachoeira Nenê do São 
João e Max do Casemiro, principal-
mente se o assunto for a indicação 
do novo secretário de Educação e 
na churrasqueira estiver o candidato 
Torrada, temendo um racha em sua 
fragilizada base eleitoral...

Controvérsia
Pegando carona no Dia da Ár-

vore – 21 de setembro – pegou mal 
a um ‘determinado candidato’ a 
prefeito de Pinda postar nas redes 
sociais sua homenagem alusiva a 
data com a frase: “respeitar uma 
árvore é garantir a nossa própria 
existência”. Nada de mais se entre 
as várias ações que responde na 
Justiça, duas delas não estivessem 
ligadas a crimes ambientais, que, 
incrível que pareça, por corte indis-
criminado de árvores...

Desidratação
Comenta-se ironicamente pelos 

artesanatos, padarias e bares da 
principal via de acesso a Silveiras 
que os postulantes a vereador que 
se uniram à prefeiturável Renata 
Fonseca contra a reeleição do 
prefeito Guilherme Carvalho estão 
diminuindo a cada dia. Num olhar 
de quem conhece da política local, 
se para cada candidata mulher que 
eventualmente venha a desistir da 
eleição após a convenção pode tirar 
três homens da campanha, parece 
que daqui a pouco não vai sobrar 
candidatos e muito menos candi-
datas no palanque da oposição para 
contar a história.

O que muitos querem saber
Tem gente na Praça Conselhei-

ro questionando se as constantes 
viagens do vereador Fabrício da 
Aeronáutica (MDB) à Brasília – 
atrás de aumento salarial para o 
pessoal que tem as ‘fardas pendu-
radas’: Estão sendo patrocinadas 

pela Câmara de Guaratinguetá?

Proposta indecente
Se a disputa normal entre candi-

datos à Câmara já promove atritos, 
imaginem quando a proposta é con-
vencer os postulantes alheios a de-
si$tirem da corrida eleitoral? Agora 
pensem: como um dos coordena-
dores “do pagador de promessas”, 
versão Guará, ficou quando soube 
que rolou uma proposta em grana 
para alguém de seu grupo desistir 
do pleito para não atrapalhá-lo??? 

E por falar em Isael...
...o projeto Pinda de cara nova, 

pilotado pela dupla Isael e Ricardo 
Piorino está fazendo a oposição 
perder o sono. Sobrou a eles acusar 
a administração de fazer maquia-
gem em detrimento de melhorias 
na saúde e segurança. Mas omitem 
o fato de que os recursos utilizados 
na maioria dessas ações vêm da 
iniciativa privada, como o programa 
Cidade Florida, onde empresários 
adotaram diversas rotatórias dei-
xando o espaço muito mais acolhe-
dor e bem cuidado. Quem entra na 
cidade não tem como negar que hoje 
Pinda está muito mais bem cuidada 
e organizada.

Aquecimento
Em preparação à campanha 

que se aproxima, necessariamente 
o prefeito Isael Domingues será 
transformado numa grande vidraça, 
onde todos concorrentes devem 
mirar suas pedras. Fontes ligadas 
a coordenação de sua campanha à 
reeleição garantiram seu ânimo para 
enfrentar os opostos, e já tem na 
ponta da língua os projetos que pre-
tende apresentar à população, além 
de enfatizar os novos investimentos 
na saúde, segurança, tecnologia e 
mobilidade urbana como bandeiras 
da nova gestão. De acordo com 
Isael, a população sabe destinguir 
discursos meramente políticos de 
propostas. Prevê ainda que “quem 
ficar atirando pedras e tecendo crí-
ticas vai cair no descrédito”.

Bom de bol$o
Em período eleitoral, quando a 

Justiça abre a intimidade financeira 
dos postulantes – pelo menos o que 
é declarado – a especulação política 
aproveita para saber tudo sobre o 
candidato. Esta semana tinha espe-
culadores somando o acréscimo pa-
trimonial do ex-prefeito Vito Ardito 
(PP), aparentemente o mais rico 
desta temporada de caça aos votos, 
que em 2008 havia declarado patri-
mônio de R$ 8,7 milhões e passados 
12 anos, registrou para esta eleição 
perto de R$ 24 milhões. Segundo a 
patuleia, 173% de aumento. Ironi-
zaram: “será que ele tem cacife para 
bancar a campanha...”. Perguntem 
ao Norbertinho!!!

Perguntar não ofende
Qual será o motivo que abalou a 

relação do secretário de Cultura Zé 
Rogério com o ex-vereador Antônio 
Marciano? Cruzeiro praticamente 
parou nas redes sociais para assistir 
a troca de farpas entre o radialista 
Marciano e Zé Rogério como um 

grande espetáculo dirigido pelo 
dono da faculdade, que tirou o ‘ET’ 
da jogada antes mesmo dos primei-
ros atos das Eleições 2020.

Prazo de validade
Foi mais ou menos uma semana 

o tempo que durou a pré-candida-
tura da irmã do 'hômi' da funerária 
como pré-candidata à prefeita de 
Cruzeiro. Segundo o pessoal da 
crítica, o desânimo bateu quando 
novamente o dono da faculdade 
entrou na jogada e colocou o seu 
vice para escanteio. Agora Fátima 
Fonseca se contenta apenas com sua 
candidatura à vereadora.

As águas vão rolar...
Numa semana em que a especu-

lação política de Guará levanta altas 
críticas ao prefeito Marcus Soliva 
pela inauguração de uma caixa 
d’água ‘gigante’ no Santa Clara – 
sem uma gota do líquido precioso 
dentro – o Tribunal de Contas anun-
ciou em sua inspeção regional oito 
obras da administração paralisadas. 
Para piorar a situação, enquanto 
às viúvas cantam: “lata d’água na 
cabeça...” os cientistas do governo 
prometem regularidade no abaste-
cimento. Tomara que venha antes 
das eleições...

Alguém para ‘bater’
Trocando as posições, o ex-

-candidato a prefeito de Cruzeiro 
Fernando Moreira decidiu real-
mente incorporar como candidato 
a vice-prefeito de Juarez Juvêncio. 
O diferencial é que já deixou a po-
lítica do bem lá antes da quarentena 
e começou a direcionar ataques 
ao prefeito Thales Gabriel, como 
principal adversário do governo. 
Segundo o pessoal da esquina da 
Caravela, este é um dos efeitos da 
desistência do ex-prefeito Celso 
Lage de concorrer às eleições. 

Corram que a Polícia...
...vem aí – A operação policial 

desta semana em Cachoeira Paulista 
levantou a especulação política de 
toda cidade e motivou apostas sobre 
quem teria sido preso. Pelo menos 
cinco nomes bem conhecidos na 
região estiveram em alta na lista de 
palpites, inclusive aquele que ainda 
atua indiretamente na política de 
Lorena, fez esquema em Silveiras 
e transita nos corredores da 'Mo-
tolândia'.

Quem compara, aprova!!!
Entre as falácias dos oposicio-

nistas na Câmara de Lorena e a re-
alidade que a população tem visto, 
a administração Fábio Marcondes 
está chegando este ano perto de 
12 Km de novas redes de águas 
pluviais, solucionando problemas 
considerados crônicos por governos 
passados nos bairros Cidade Indus-
trial, Cecap, Vila Zélia, Olaria, Poço 
Fundo, Vila Hepacaré, Bairro da 
Cruz, Centro e Vila Nunes. Outros 
dois bairros, Vila Passos e Santa 
Edwiges também receberão novas 
redes de tubulações até o final da 
gestão totalizando mais de R$ 4,5 
milhões de investimentos nestas 
obras de infraestrutura.

Pesquisa adaptada
Parece que estelionatários eleitorais clonaram uma pesquisa de 

Cariacica – no Espírito Santo, para mascarar a realidade de Lorena, na 
tentativa de segurar a barra de um candidato da temporada em ‘queda 
livre’. Quem recebeu em whats 
app e teve a curiosidade de veri-
ficar até a página 32, pode avaliar 
a fraude explícita na análise da 
gestão municipal: onde se deveria 
ler Fabio Marcondes, lê-se Juninho 
Bagunça – prefeito pesquisado. Se 
de repente ‘alguém’ que pontuou 
em alta na famigerada pesquisa, 
for chamado pelas ruas de ‘fulano' 
Bagunça, não vai poder reclamar...

Lorena – A campanha oficial co-
meça nesta semana com a liberação do 
TSE, mas em Lorena, quem mantém 
uma perspectiva de ver uma campanha 
de qualidade recebeu uma mostra de 
que pode mais uma vez se frustrar. 
As participações dos prefeituráveis 
entrevistados pela Acial durante a 
semana acabaram manchadas por um 
vídeo que reuniu trechos de Marietta 
Bartelega, com edição, que tentavam 
mostrar a candidata da situação em 
maus lençois. Mas para o eleitor que 
busca planejamento, propostas e criati-
vidade, basta a cobrança sobre os cinco 
adversários, que têm o dever de pautar 
uma campanha com a responsabilidade 
de mostrar a Lorena pós pandemia.

Silveiras – “... E, quando todos pra-
guejavam contra o frio, eu fiz a cama 
na varanda...” Os versos de Raul Seixas 
não podem ser usados por qualquer um, 
na pandemia. Principalmente quando 
se trata de prefeitos de municípios 
pequenos, quase sempre esquecidos 
em meio à crise. Mas em Silveiras, 
Guilherme Carvalho parece provar que 
não precisa ser um maluco beleza para 
fazer o que os antecessores não fize-
ram, investir, planejar e entregar. Nesta 
semana, o anúncio de novo sistema de 
iluminação. Pode parecer pouco, mas 
para a pequena cidade é muito,  princi-
palmente na comparação com vizinho 
de Cachoeira, que não consegue sair do 
"dia em que a Terra parou"...
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MP segue investigando organização criminosa 
e desvio de recursos da saúde em Cachoeira
Deflagrada no início desta semana, operação “Santo Remédio” prende apontado como envolvido em 
esquema que lesou rede municipal; após empresas falsas, poder público entra na mira de apurações

Cinco pessoas são investi-
gadas e um homem teve pri-
são decretada após denúncia 
apurada pelo Ministério 
Público de São Paulo e pelo 
Gaeco (Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime 
Organizado). Os órgãos apu-
ram irregularidades e possí-
veis desvios de recursos na 
saúde em Cachoeira Paulis-
ta. O MP cita constituição de 
organização criminosa além 
de outros crimes.

As identidades dos investi-
gados e do envolvido detido 
na última terça-feira (22) 
não foram divulgadas pelo 
Ministério Público ou pelo 
Gaeco. Segundo nota, foi 
confirmado bloqueio de bens 
na ordem de R$ 982.201,27. 
“Os crimes imputados são de 
organização criminosa, pe-
culato, falsidade ideológica 
e fraude a licitação”.

Leandro Oliveira
Cachoeira Paulista

As irregularidades teriam 
sido cometidas na terceiri-
zação de serviços ligados 
à saúde no município. “A 
análise das provas obtidas 
durante as investigações 
revelou a existência de uma 
organização criminosa com-
posta pelos acusados com 
o propósito de desviar re-
cursos públicos de Cacho-
eira Paulista a partir da 
constituição fraudulenta de 
empresas”, informou o MP 
por nota.

Há ainda o apontamento 
de que as empresas “foram 
registradas em nome de 
laranjas”, o que poderia 
“viabilizar a obtenção de 
vantagens patrimoniais”. No 
documento publicado pelo 
Ministério Público, existem 
informações do Jurídico de 
que essas vantagens eram 
decorrentes de pagamentos 
feitos com dinheiro público 
pela organização social con-
tratada pelo poder público, 
mas o serviço não havia 

sido prestado, segundo o 
documento.

A Prefeitura foi procurada 
pela reportagem do Jornal 
Atos, mas não encaminhou 
resposta até o fechamento 
desta matéria. A investiga-
ção continua em curso e 
vai apurar a possível parti-
cipação de agentes públicos 
e políticos no esquema, 
assim como a possibilidade 
de lavagem de dinheiro e 
ocultação de bens, direitos 
e valores.

Em janeiro de 2019, o ex-
-secretário de Saúde de Ca-
choeira Paulista, Guilherme 
Marcondes, denunciou ao 
Jornal Atos um esquema de 
"fraude" no setor. À época, 
Marcondes citou a possível 
"quarteirização" de servi-
ços após a criação de duas 
empresas e a emissão de 
notas frias para serviços não 
executados. No ano passado 
o Gaeco tomou à frente do 
caso e deu prosseguimento 
às investigações. A Santa Casa de Cachoeira, cidade é foco de investigação do Ministério Público por desvios na Saúde

Foto: Arquivo Atos

TCE questiona obras atrasadas ou paradas pela região
Destaques do levantamento, Guará, Aparecida e Potim alegam demora em repasses prejudica cronogramas

O Tribunal de Contas listou 
uma série de obras paradas 
ou atrasadas em todo o es-
tado. Os apontamentos são 
feitos de forma periódica e 
acompanham as fiscalizações 
em cada obra nos municípios. 
Na região, há apontamentos 
em Aparecida, Potim e Guara-
tinguetá, onde as prefeituras 
justificaram os atrasos devido 
à falta de repasses.

Para o diretor técnico do TCE 
na região, Sidinei Sarmento, 
os atrasos são resultados da 
falta de planejamento. “Esses 
atrasos e paralisações de obras 
acontecem devido à falta de 
planejamento prévio para con-
tratação, falta de levantamento 
de requisitos iniciais, e provoca 
esse atraso ou paralisação”.

Em Aparecida são quatro 
apontamentos. A mais antiga 
é a cobertura da quadra e cons-
trução do vestiário da escola 
Marieta Braga, que está atra-

Leandro Oliveira
RMVale

sada há quatro anos e tinha 
previsão de entrega para 20 
de setembro de 2016. O valor 
previsto para investimento era 
de R$ 670 mil.

De acordo com o secretário 
de Obras de Aparecida, José 
Renato Ribeiro, a obra real-
mente permanece parada, 
mas já há um pedido para re-
tomada. “A gente já pediu para 
a empresa reiniciar a obra, o 
dinheiro está em caixa, só que 
se desgastou muito. Ela fazia 
uma etapa, esperava medição, 
não vinha. A empresa meio que 
desistiu. Por último a gente 
solicitou a penalização da em-
presa”, explicou o secretário, 
que revelou ainda que não há 
um prazo para conclusão.

Na vizinha Guaratinguetá, 
são oito apontamentos. O 
maior atraso é referente à 
construção de uma creche na 
Vila Brasil, prevista para ser 
entregue em oito de setembro 
de 2017.  "A (creche) André 
Freire já foi entregue há três  
meses. A Prefeitura está ava-
liando a reforma residencial 

no Santos Dumont e passará 
um cronograma logo mais. A 
obra do acesso ao Atacadão foi 
custeada em 80% pelo próprio 
Atacadão. Ainda não terminou 
porque depende da aprovação 
do Dnit/ANTT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes/ Agência Nacional 
de Transportes Terrestres) 
...”, destacou a Prefeitura por 
meio de nota, que seguiu. “... A 
creche do Parque do Sol está 
em fase final. Sobre o acesso 
à creche, ele tem que ser feito 
depois que terminar a obra da 
creche, já que transitam cami-
nhões com materiais durante 
a obra. As obras de contenção 
de enchentes, que são da lagoa 
do Vista Alegre, estão em etapa 
final. A creche que atende a 
região do Vila Brasil e Jardim 
Primavera também está em 
andamento”.

Em Potim, a obra mais antiga 
é a da escola Benedito Lúcio 
Thomaz, que tinha previsão 
de entrega para fevereiro de 
2016. “Essa obra paralisou 
em 2016 por irregularidades. 

Nós assumimos em 2017 e a 
gente vem junto ao Governo 
do Estado intercedendo para 
que essa obra seja retomada. 
Temos boas notícias. O gover-
no liberou esse ano para que a 

gente licite e termine a obra”, 
explicou a secretária de Ad-
ministração, Rafaela Pedroso.

Na região, o Tribunal apon-
tou duas obras paradas em 
Lorena, cinco atrasadas em 

Cruzeiro, duas atrasadas e 
uma parada em Ubatuba, três 
atrasadas e quatro paradas em 
São Sebastião e três atrasadas 
e duas paradas em Caragua-
tatuba.

A escola Marieta Braga, em Aparecida, que tem projeto de cobertura e vestiário parado; TCE aponta obras

Foto: Leandro Oliveira

Sem água em bairros, moradores pedem soluções à Saeg
Falha prejudica dia dia de famílias e vira questionamento na Câmara; autarquia nega problema generalizado no abastecimento

Bairros como Jardim Mode-
lo, Vila Santa Maria e Parque 
das Garças têm sofrido com 
falhas no abastecimento de 
água. Segundo relatos de 
moradores, o problema tem 
se repetido por vários dias 
e chega a ter duração de 24 
horas em alguns pontos da 
cidade, agravando as dificul-
dades enfrentadas em época 
de pandemia. O tema chegou à 
Câmara, que votou um reque-
rimento, questionando sobre 
um possível racionamento de 
água no município.

O aposentado anônimo, 
Cláudio Siqueira mora no 
Jardim Modelo e contou ser 
difícil a rotina na região com 
os sequentes problemas com a 
água. “O problema aqui é sério. 
Quem tem caixa d’água se vira 
como pode, mas dependendo 
do caso, chega a acabar a água 
da caixa. A gente precisa de 
uma solução, ainda mais em 
época de calor”.

Distante do Jardim Modelo, 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

o Parque das Garças também 
tem sofrido com as falhas no 
abastecimento. A Vila Santa 
Maria também ficou desabas-
tecida recentemente. “A falta 
de água é constante, princi-
palmente no fim de semana, 
que chega a faltar água na 
sexta-feira, sábado e domingo. 
Quando volta na segunda, é a 
noite”, revelou o técnico em 
mecatrônica, Rafael Lucas, mo-
rador do Parque das Garças.

A Saeg (Companhia de Água, 
Esgoto e Resíduos de Guara-
tinguetá) negou que seja um 
problema generalizado. Em 
resposta à redação do Jornal 
Atos, a assessoria da autar-
quia destacou que “... é um 
problema pontual. Demos um 
suporte necessário no Jardim 
Modelo no último final de 
semana, enviamos caminhões 
pipas. Jardim Modelo e Santa 
Bárbara, criamos um conjunto 
de reservatório de 40 mil litros 
que vão (sic) atender as ruas 
mais altas daquela localidade”.

Na Vila Santa Maria, teve iní-
cio na última segunda-feira a 
instalação de um reservatório 
e conjunto de bombeamento 

que vai sanar o problema. 
Sobre o Parque das Garças, a 
assessoria informou: “Tivemos 
um problema com bombea-
mento do poço que atende 
o reservatório dos Montes 
Verdes, mas isso já foi sanado. 
É uma região que consome 
muita água, pois tem muitas 
chácaras, piscinas e aos fins de 
semana, às vezes para fazer a 
limpeza de piscina, o pessoal 
tem que fazer a troca da água. 
Com o calor e vários fatores 
isso pode gerar qualquer tipo 
de problema, mas o bombea-
mento foi restabelecido”.

Fiscalização – Os problemas 
no abastecimento de água 
viraram requerimento nesta 
semana na Câmara, apresen-
tado pelos vereadores Fabrício 
Dias (MDB) e Marcelo da Santa 
Casa (PSD). Eles questionam 
se há possibilidade ou se está 
em andamento algum tipo 
de racionamento de água. O 
documento faz outras seis 
perguntas à Companhia.

A Saeg informou que des-
conhece que haja um rodízio 
ou racionamento de água no 
município.Falta de água recorrente é registrada por moradores que questionam o abastecimento da Saeg em Guará

Foto: Colaboração
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Falhas em edital adiam implantação 
de nova tarifa ambiental em Ubatuba

Métodos de segurança e organização pautam encontro que 
iniciou debates para data com foco na recuperação do comércio

Representantes da Acip 
(Associação Comercial e 
Industrial de Pindamo-
nhangaba) se reuniram 
com o prefeito Isael Do-
mingues (PL) e membros 
da secretaria da Cultura, 
para discutirem medidas 
seguras para a promoção 
do Natal 2020. O encon-
tro da última segunda-fei-
ra (21) foca nos cuidados 
para inibir os riscos de 
novos contágios da Co-
vid-19.

Para o responsável pela 
pasta de Cultura e Tu-
rismo, Alcemir Palma, 
o planejamento para as 
festividades natalinas já 
se iniciou, mas serão dife-
rentes devido às medidas 
de prevenção ao novo 
coronavírus. Embora haja 
os enfeites típicos da 
época, a intenção é evitar 
aglomeração de pessoas. 

Assim como em outras 
cidades, em Pindamo-
nhangaba as lojas, cos-
tumeiramente, ficariam 
abertas também no pe-
ríodo noturno nos dias 
que antecedem o Natal. A 
presidente da Acip, Ana 
Cristina Pucci de Souza, 
enfatizou que é importan-
te ter o centro iluminado 
para a data. “Respeitando 
os protocolos de distancia-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

mento e sem criar aglomera-
ção, precisamos levar nosso 
consumidor para aquecer as 
vendas no comércio local 
nessa retomada da econo-
mia”.

Uma nova reunião com 
representantes da Prefei-
tura e também da entidade 
deve acontecer em breve 

para determinar diretrizes 
seguras para as festividades 
natalinas de 2020.

Coronavírus – Pindamo-
nhangaba chegou, nesta 
quinta-feira (24), ao total 
de 2.195 casos de covid-19. 
Ao menos sete pacientes 
continuam internados para 
o tratamento da doença, 

Prefeitura de Pinda debate 
medidas Natal com Acip

Reunião entre Prefeitura de Pinda e Acip, que debateu preparativos para época natalina da cidade

sendo quatro deles na UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva). 

Cerca de 830 moradores 
aguardam ainda os resulta-
dos dos exames. Conforme 
a Vigilância Epidemiológica 
do município, 42 pessoas 
não resistiram às compli-
cações do vírus.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cobra alterações técnicas
na elaboração da licitação; cobrança era prevista para início de 2020

O TCE (Tribunal de Con-
tas do Estado de São Pau-
lo) determinou na última 
segunda-feira (21) que a 
Prefeitura de Ubatuba pro-
mova mudanças técnicas no 
processo licitatório para a 
contratação da empresa que 
será responsável pela ges-
tão do serviço de cobrança 
da TPA (Taxa de Preserva-
ção Ambiental). Aprovada 
pela Câmara há quase dois 
anos, a instituição da tarifa 
segue sem previsão para 
entrar em vigor. 

Proposta em 2018 pelo 
prefeito Délcio Sato (PSD), 
a criação da TPA tem a jus-
tificativa de captar recursos 
para arcar com o aumento 
de gastos municipais com 
serviços básicos como aten-

Lucas Barbosa
Ubatuba

dimento médico e limpeza 
urbana, durante a temporada 
turística de Verão. Segundo 
o Executivo, neste período a 
cidade litorânea recebe cerca 
de oitocentos mil visitantes, 
o que corresponde a cerca 
de sete vezes sua população 
fixa, que é de pouco mais de 
noventa mil habitantes.

Polêmica, a tarifa variará 
de valor de acordo com a 
capacidade de ocupantes dos 
veículos dos turistas. Enquanto 
os motociclistas pagarão R$ 3 
para terem acesso ao municí-
pio, os donos de carros terão 
que desembolsar R$ 10 e os de 
vans R$ 30. Os proprietários 
de micro-ônibus arcarão com 
R$ 45 e os de ônibus R$ 70.

Segundo o projeto do Exe-
cutivo, 70% dos recursos ar-
recadados serão destinados 
às áreas da saúde, segurança 
pública e de serviços munici-
pais. Os 30% restantes, além do 

custeio do sistema de cobrança, 
serão aplicados em ações de 
preservação ambiental, reforço 
na coleta seletiva e melhorias 
no sistema de saneamento bá-
sico de comunidades afastadas.

Aberta no início deste ano, 
a licitação que definiria a ter-
ceirizada que seria contratada 
para implantar e gerir o serviço 
da TPA foi suspensa no fim 
de julho após recomendação 
do TCE, que verificou falhas 
técnicas no certame. Parte dos 
erros foi apontada por uma das 
concorrentes do processo lici-
tatório, a Telmesh Tecnologia 
e Sistemas Ltda.

Já na última segunda-feira 
(22), o órgão fiscalizador co-
municou à Prefeitura sobre 
as mudanças que ela terá que 
realizar no edital de concorrên-
cia pública para que ele seja 
válido. Entre as seis exigências 
técnicas se destacam os itens 
que cobram a obrigatoriedade 

que a contratada apresente 
o orçamento detalhado em 
planilhas de quantitativos e 
custos unitários do serviço, 
e o que admite a apresenta-
ção de balanço patrimonial 
e demonstrações contábeis 
assinados por contabilista ou 
técnico legalmente habilitado.

A licitação, no modelo de 
concessão comum, projeta um 
faturamento bruto de R$280 
milhões em vinte anos de 
vigência do serviço.

Em nota oficial à imprensa 
regional, a Prefeitura de Uba-
tuba informou que atenderá 
as adequações recomendadas 
pelo TCE. O Executivo ressaltou 
ainda que “vê com naturalida-
de” os apontamentos feitos 
pelo órgão diante a comple-
xidade da medida inovadora 
que é o TPA, tarifa que até o 
momento foi instituída em 
apenas em seis municípios 
brasileiros.

A Ilha das Couves, um dos maiores atrativos de Ubatuba; taxa ambiental para preservação é adiada na cidade por falhas no edital

Foto: Divulgação PMU
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ESTÁTUA É EXEMPLO – 
Rotatória do Mazaropi, mantida 
pela Unimed, em Pinda, presta 
exemplo importante. Estátua 
do Jéca Sertanejo está de 
máscara... 
PIADA QUE OUVI – Cariocas 
que levam tudo na galhofa, 
dizem que governadores no 
Rio não passam faixa. Passam 
tornozeleira...O Rio não é para 
amadores...
PERPLEXIDADE – Estive no 
Rio de Janeiro. Observei o 
crescimento da Rede ‘Aluga-se’. 
Ao longo da Avenida Rio Branco 
várias lojas estão fechadas. 
Desertificação do Centro da 
Cidade por força da pandemia 
preocupa, pelo aumento da 
insegurança...
FENÔMENO NO INTERIOR 
–  Em vár ias  c idades da 
interlândia brasileira se registra 
a mesma situação. Em Pinda, a 
Churrascaria Gramado anunciou 
o fim de suas atividades após 
20 anos de existência, com 
agradecimento pela confiança 
e preferência durante todo esse 
tempo... 
BOLSONARO TINHA RAZÃO 
– Presidente da República 
anunciou, tempos atrás, que o 
‘Fique em casa’ só podia resultar 
nesse baque na economia. 
Popularidade de Bolsonaro 
e do governo, medida pela 
pesquisa encomendada pela 
Confederação Nacional da 
Indústria, subiu a 40%. A Globo 
não teve como esconder...  
CORONAVÍRUS – João Doria 
está confiante na eficácia da 
CoronaVac, a vacina chinesa. 
Estudo realizado no Butantã 
atesta que o imunizante chinês 
teve efeito colateral leve em 
apenas 5,3%, entre os 50 mil 
voluntários... União vai enviar 
R$ 80 milhões para ampliar 

capacidade de produção no 
Brasil... Provável que a ANVISA 
aprove a vacina chinesa ainda 
em outubro... 
QUEDA DO POLTRÃO - 
Assembleia Legislativa do Rio 
aprovou prosseguimento do 
impeachment do governador 
afastado. Wilson Witzel agora se 
articula para escapar da cadeia 
por desvio de recursos da saúde. 
Será criada comissão mista 
formada por desembargadores e 
parlamentares para o julgamento 
final do impedimento dele...
BOM SENSO – Pinda e Taubaté 
só vão retomar aulas presenciais 
em 2021. Decisão foi tomada 
considerando as incertezas 
a respeito da segurança dos 
alunos e professores. 
BELA INICIATIVA – Se aprovado 
o projeto do vereador Roderley 
Miotto, novos loteamentos em 
Pinda terão de ser dotados 
de iluminação pública com 
lâmpadas LED. Melhor se 
fosse imposto que o sistema de 
iluminação dispensasse postes. 
A fiação poderia ser subterrânea, 
melhorando a paisagem. Não 
teríamos penduricalhos de tênis, 
pneus de bicicleta e restolhos 
de pipas...
I P VA  PA R C E L A D O  – 
Proprietários de veículos que 
estão em atraso com o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores poderão parcelar 
a dívida. Mesmo quem já 
negociou o parcelamento e ficou 
inadimplente, o acordo poderá 
ser refeito...
ORA VIVAS – Visitar Lorena é 
sempre boa pedida. Inda mais 
agora que a Prefeitura libera 
o uso da Feira de Artesanato 
da Praça Arnolfo Azevedo, da 
Feira da Braganha e do Centro 
Esportivo e de Lazer da Vila 
Cristina... 
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Moradores cobram fim de esgoto a céu 
aberto na Vila Canevari, em Cruzeiro
Bairro enfrenta descarte inadequado de lixo, ratos e enchentes; cidade soma 3.185 casos de dengue

Moradores da Vila Canevari, 
em Cruzeiro, voltaram a ques-
tionar os cuidados do Saae 
(serviço Autônomo de Água e 
Esgoto) com casos flagrantes de 
esgoto a céu aberto na avenida 
Duque de Caxias, próximo à 
sede do Ministério do Trabalho. 
Segundo relatos, o problema 
não vem recebendo atenção 
devida há mais de vinte anos.

De acordo com uma mo-
radora do bairro, que pediu 
para não ser identificada, 
além do fedor, o local apre-
senta descarte irregular de 
materiais, o que facilita as 
enchentes e criadouros do 
mosquito da dengue. “...na 

Wanessa Telles
Cruzeiro

lateral desse esgoto, na parte 
interna do bosque, existe uma 
quantidade enorme de lixo, 
sacolas plásticas com água, 
colchões, entre outros lixos 
na redondeza. Todo ano por 
conta disso no calor temos 
casos absurdos de dengue. 
Esse esgoto na temporada 
de chuva invade as ruas...”, 
contou a moradora.

Nas redes sociais, morado-
res indignados denunciaram 
a presença de animais pe-
çonhentos e ratazanas que, 
durante épocas chuvosas, 
invadem as casas. “...além do 
cheiro, tem as enormes rata-
zanas. Quando chove muito, 
sobe o nível (da água) e vem 
para as casas da vizinhança, 
um nojo só (sic)”, comentou 
outra moradora do bairro.

Em nota, o Saae de Cruzeiro 
mencionou o projeto em pro-
cesso licitatório para constru-
ção da Estação de Tratamento 
de Esgoto Central que prevê 
tratamento de 45% do esgoto 
na cidade, além da construção 
da ETE Mata Atlântica, que 
promete tratar mais 5% da 
rede. A companhia pediu a 
compreensão da população e 
salientou que em breve serão 
iniciadas as melhorias.

Dengue – A cidade, que con-
tabiliza 3.185 casos de dengue, 
orienta a população por meio 
das redes sociais sobre os cui-
dados contra a proliferação do 
mosquito transmissor, como 
evitar aglomeração de lixos, 
verificar objetos que possam 
acumular água e higienização 
de ralos e calhas.

Flagrantes de moradores em esgoto a céu em Cruzeiro; Saae promete ação para atender cobranças

Foto: Reprodução Facebook

Melhoria na iluminação pública 
beneficia famílias de Silveiras
Prefeitura implanta lâmpadas de LED em dois bairros; chefe do Executivo, 
Guilherme Carvalho, estuda estender ação para outros pontos da cidade

Atendendo uma antiga rei-
vindicação de cerca de cem fa-
mílias de Silveiras, a Prefeitura 
concluiu na última quarta-fei-
ra (23) a modernização do 
sistema de iluminação pública 
de dois bairros. Além de uma 
maior sensação de segurança 
à população, a iniciativa busca 
reduzir os gastos municipais 
com energia elétrica.  

Iniciado no último dia 9, o 
serviço de melhorias consistiu 

Lucas Barbosa
Silveiras

na substituição de lâmpadas 
de mercúrio para as do mode-
lo LED em quarenta pontos de 
iluminação distribuídos pelos 
bairros Mário Covas e Vila 
Esperança. 

De acordo com o Executi-
vo, apesar de garantir mais 
durabilidade e luminosidade 
do que a do tipo anterior, a 
lâmpada LED consome, consi-
deravelmente, menos energia 
elétrica. 

Segundo um estudo da Ane-
el (Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica) as lâmpadas de 
LED são 80% mais econômicas 

do que as incandescentes e 
30% do que as fluorescentes.

De acordo com o prefeito de 
Silveiras, Guilherme Carvalho 
(PSDB), a modernização do 
sistema de iluminação pública 
contou com um investimento 
municipal de aproximadamen-
te R$ 23 mil. “Além de inibir 
a ação de criminosos, as ruas 
mais iluminadas auxiliarão 
para a redução do risco de 
acidentes de trânsito no Mário 
Covas e Vila Esperança. Esta 
ação era um antigo pedido po-
pular e certamente contribuirá 
para uma melhor qualidade de 

Foto: Divulgação PMS

vida das famílias desta região 
tão importante da cidade”. 

O chefe do Executivo reve-
lou ainda que pretende esten-
der a melhoria para diversos 
outros pontos do município. 
“Já iniciamos um estudo de 
viabilidade financeira para 
promovermos a substituição 
das lâmpadas de mercúrio 
pelas de LED em praticamente 
toda a cidade. Esta medida 
geraria uma grande economia 
de energia, possibilitando que 
estes recursos fossem aplica-
dos em outros benefícios à 
população”.

Serviços na iluminação pública; Silveiras investe em lâmpadas de LED

Ubatuba prevê trezentos testes rápidos gratuitos contra 
o novo coronavírus entre transporte público e servidores
Cidade litorânea chega a 1.326 casos com 32 óbitos; setores de atendimento têm preferência nesta fase de testes

A secretaria de Saúde reto-
ma as testagens denominadas 
“Inquérito Sorológico” contra 
a Covid-19 no próximo sába-
do (26). O atendimento será 
feito por ordem de chegada, 
sem necessidade de agenda-
mento.

Da redação
Ubatuba

Nesta etapa, a prefeitura 
prevê trezentas testagens en-
tre funcionários do transporte 
público (empresas de ônibus, 
Uber, 99, táxi, motoboys e mo-
toristas de van), servidores do 
Conselho Tutelar e secretarias 
de Assistência Social, Fazenda 
e Planejamento.

Os testes serão realizados 
das 8h às 16h na Unidade 
de Apoio ao Diagnóstico das 

Síndromes Gripais, localizada 
à rua Dona Maria Alves, nº 
1.196, no Centro. O servidor 
deve apresentar documen-
to com foto (RG ou CNH) 
e comprovante de vínculo 
funcional (crachá, holerite ou 
credencial).

A administração salientou 
que os testes não incluem os 
familiares dos profissionais. 
Não será autorizado a testa-

gem aos que apresentarem 
síndromes gripais e, em caso 
de ausência na data mencio-
nada, não poderão realizar o 

teste em um outro dia.
Até esta sexta-feira, a cidade 

registrou 1.326 contamina-
ções da doença, com 1.193 

pacientes recuperados e 32 
óbitos. Outros 113 casos se-
guem sob suspeita, com dez 
internados. 

Testes para o novo coronavírus ampliados a funcionários públicos; Ubatuba tem nova etapa do serviço

Foto: Reprodução EBC
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Tampinha Legal ultrapassa 
254 milhões unidades coletadas
Tampinhas arrecadadas rendem R$ 855 mil à endidates assistenciais

Da Redação
Lorena

O Tampinha Legal ul-
trapassou as 254 milhões 
de tampinhas plásticas 
coletadas desde o início 
do programa, em 2016. 
O material foi arrecadado 
em quase 3 mil pontos de 
coletas distribuídos pelo 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo, Ala-

goas, Pernambuco, Brasília 
e Goiás.

A reciclagem das tam-
pinhas plásticas gerou 
um valor de R$ 855 mil 
destinados integralmente 
para as 263 entidades 
assistenciais participantes 
do programa que fizeram a 
entrega do material coleta-
do. Até agora, mais de 458 
toneladas de tampinhas 
plásticas retornaram para 

a indústria. O Tampinha 
Legal proporciona sus-
tentabilidade econômica, 
social e ambiental através 
da atitude de coletar tam-
pinhas plásticas e desti-
ná-las novamente para a 
indústria, caracterizando 
a economia circular.

A coordenadora do Ins-
tituto SustenPlást, Simara 
Souza, acredita que a socie-
dade brasileira compreen-
de a importância de dar o 
destino adequado aos re-
síduos sólidos e precisa de 
iniciativas que estimulem 
nas coletas, assim como 
ocorre no Tampinha Legal. 
"É gratificante contribuir 
para a sustentabilidade 
econômica do terceiro 
setor, ao mesmo tempo 
que elevamos os níveis 

de esclarecimento quanto 
ao destino adequado dos 
resíduos plásticos e de 
qualidade de vida de todos 
os envolvidos. Sabemos 
que 100% dos plásticos 
são recicláveis, portanto, 
são matéria-prima nobre 
que deve retornar para a 
indústria, caracterizando 
o processo de Economia 
Circular", afirma.

Simara explica que o pro-
grama também tem caráter 
educativo. "Cada um de nós 
precisa exercer sua cidada-
nia com responsabilidade. 
Destinar adequadamente o 
material plástico proporcio-
na que novos artefatos sejam 
produzidos (como baldes, 
prendedores de roupas, pás 
de limpeza, etc.) e todos ga-
nhamos com isso", explica.

Descarte de lixo na rede 
prejudica sistema de esgoto 

Da Redação
Guaratinguetá

Para que o sistema de es-
gotamento sanitário funcio-
ne de forma eficaz, além da 
infraestrutura adequada é 
imprescindível o uso correto 
do sistema. Nem todos os 
cidadãos compreendem que 
um vazamento de esgoto, rom-
pimento de tubulação ou até 
seu retorno nas residências 
podem ter origem no mau 
uso da rede. 

De acordo com dados do 
Instituto Trata Brasil, mais 

de 3 milhões de pessoas pos-
suem a prática de descarte 
irregular de lixo na rede de 
esgoto. Fraldas descartáveis, 
absorventes, papel higiênico, 
embalagens plásticas entre 
outros resíduos sólidos são 
encontrados nas redes cole-
toras dificultando o processo 
de tratamento dos efluentes. O 
óleo de cozinha é outro item 
vilão dessa lista. Além dos 
problemas ambientais, todo 
o material excluso de forma 
irregular prejudica não ape-
nas o escoamento do esgoto, 
como também pode provocar 
extravasamentos dentro das 

próprias residências.
A empresa Guaratinguetá 

Saneamento registra uma 
média mensal 250 desentupi-
mentos nas redes e ligações, 
além de 60 ordens de serviço 
de afundamento de solo e 
reparos/mês nas redes e liga-
ções de esgoto do município.

“Uma maneira fácil de evitar 
problemas com obstruções na 
rede coletora de esgoto é não 
jogar resíduos sólidos em pias 
de cozinha, vasos sanitários ou 
tanques de lavagem de roupas, 
além disso, usar ralo nas saídas 
de água da casa também ajuda 
a evitar problemas nas redes 

e ramais de esgoto”, explica 
Indiara Jogas, gerente da 
Guaratinguetá Saneamento.

Além dos riscos de rompi-
mento da tubulação interna 
de esgoto pelo entupimento 
na própria residência ou outro 
tipo de estabelecimento, ainda 
há problemas de danificação 
da estrutura da residência 
como rachaduras nas paredes, 
muros e afundamento do solo. 
Nos casos mais extremos, 
quando a situação não é re-
solvida a tempo, podem ocor-
rer inclusive desabamentos. 
“Toda essa situação pode ser 
evitada com o apoio da popu-
lação. O descarte irregular de 
um simples papel higiênico ou 
sacola plástica pode compro-
meter todo o sistema”, conclui 
a gerente. 

Colaboração da população é imprescindível 
para evitar os entupimentos nas redes e ramais 

 
 

EDITAL CONVOCAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA  
CONSELHO DELIBERATIVO 

 
 Pelo presente, em atendimento ao Estatuto, e em cumprimento aos artigos abaixo especificados, 
ficam Convocadas as Sras. / Srs. Conselheiros, Diretores, Membros das Comissões e Convidados os 
Associados para a Reunião Ordinária, que será realizada no Ginásio de Esportes do clube, à Praça 13 de 
Maio, 90, nesta cidade, no próximo dia 05 de outubro de 2020, 2ª feira, às 18:30h, em 1ª convocação 
e às 19:00h em 2ª convocação. 

 
I - EXPEDIENTE 
 

   I.I     -    Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões anteriores. 
   I.II    -    Abertura de Inscrição Debate / Tribuna livre.  
   I.III   -    Leitura de correspondência Recebida e Expedida. 
   I.IV   -    Apreciação e aprovação de novos Associados / Acordos / Cancelamentos. 
   I.V    -    Encerramento de inscrições: Debate / Tribuna livre. 

 
II - ORDEM DO DIA 

  II.I  - Posse dos Novos Conselheiros – Gestão 2018 / 2022. ( Art. 63, § 1º ). 
     II.II - Balanço, Demonstração Receita e Despesa, Relatório do Conselho Administração. 

  Parecer Conselho Fiscal. (Art. 68, letra a, alínea 1). 
             Apresentação pelo Presidente do Conselho Administração, Debate e Votação. 

     II.III - Prestação de Contas Obra Bocha e Vestiário Piscina Semiolímpica 
        Apresentação.                                    
     II.IV - Aprovação de novas obras Casa Rosa e Parquinho. 
                  Apresentação, Debate e Votação. 
     II.V - Eliminação de Títulos. 
                  Apresentação, Debate e Votação. 
 

III - COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 
 
     IV - TRIBUNA LIVRE                     

                                          
                                                                                                                              Guaratinguetá, 25 de setembro de 2020. 

 

 
                                                                  ____________________________ 

Luís Fernando Freitas Areco 
Presidente do Conselho Deliberativo 
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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:
ALEXANDRE COSTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Inconfidentes-MG, no dia 26 de
dezembro de 1978, residente e domiciliado na Avenida Sabia 495, Condomínio Colonial
Village, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO ROBERTO DA SILVA e CLEIDE
TROYSE DA COSTA SILVA.
MICHELE DO NASCIMENTO BRIGAGÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
empresária, estado civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em Jacareí-SP, no dia
11 de julho de 1989, residente e domiciliada na Avenida Sabia 495, Condomínio Colonial
Village, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS BRIGAGÃO e CRISTINA DE
CASSIA NASCIMENTO. 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 setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL LEÔNIDAS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy
autônomo, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de junho de 1991, residente e domiciliado Avenida Professor Manoel
César Ribeiro, nº 1920, Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS ALBERTO
DO NASCIMENTO e ELZA MARGARIDA CASSIANO DO NASCIMENTO.
LÍVIA MARQUES ABILIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de junho
de 2001, residente e domiciliada Avenida Professor Manoel César Ribeiro, nº 1920,
Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filha de LEANDRO DINIZ ABILIO e EVELYN
DOS SANTOS MARQUES. 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 setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINICIUS DE CASTRO CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão policial
militar, estado civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP,
no dia 28 de março de 1978, residente e domiciliado Rua Professor Lauro Silva nº 75,
Andrade, em Pindamonhangaba SP, filho de DOMINGOS FRANCISCO CARNEIRO
e MARIA AUXILIADORA DE CASTRO CARNEIRO.
GISÉLE DE PAULA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de
enfermagem, estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-
SP, no dia 24 de junho de 1982, residente e domiciliada Rua Professor Lauro Silva nº
75, Andrade, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIS GONZAGA RODRIGUES e
MARIA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES. 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 setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL GUEDES SOUSA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão
administrador de empresas, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em
Taubaté-SP, no dia 06 de agosto de 1985, residente e domiciliado Rua Dona Francisca
Bicudo de Mello nº 524, aptº. 21, Chácara da Galega, em Pindamonhangaba SP, filho
de JOSÉ SOUSA MAGALHÃES e LUIZA GUEDES.
MARIA CLAUDIA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente social,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de abril de 1986, residente e domiciliada Rua Dona Francisca Bicudo de Mello nº
524, aptº. 21, Chácara da Galega, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ GONZAGA
DE SOUZA e SELMA LUCIA DOS SANTOS 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, 21 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUILHERME DOS SANTOS MARIANO, de nacionalidade brasileira, profissão
coordenador de logística, estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de março de 1983, residente e domiciliado Rua Vito
Abatepaulo nº 51, aptº. 33, bloco A, Jardim Imperial, em Pindamonhangaba SP, filho
de NELSON DE JESUS MARIANO e MARIA HELENA DOS SANTOS MARIANO.
LIETE ALINE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado civil
solteira, de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de
dezembro de 1983, residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Ignacio Marcondes
Romeiro nº 674, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filha de LEANDRO RODRIGUES
DA SILVA e EZETTI APARECIDA MACHADO DA SILVA. 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, 22 de setembro de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO BARBOSA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista,
estado civil divorciado, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 04 de janeiro de 1981, residente e domiciliado Rua Abelardo Pinto Piolin nº 51, Bela
Vista, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ FABIO PEREIRA e SELMA CORREIA
BARBOSA PEREIRA.
LEILA MARTINS SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil divorciada, de 39 anos de idade, nascida em Cruzeiro-SP, no dia 08 de novembro
de 1980, residente e domiciliada Rua Abelardo Pinto Piolin nº 51, Bela Vista, em
Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO LUIZ SIQUEIRA e ONDINA MARTINS
DA SILVA. 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, 22 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALBERTO SANT'ANNA DO PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de produção, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de março de 1995, residente e domiciliado Rua
Diogenes de Azevedo Costa, nº 340, CDHU, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho
de NIVALDO FORTUNATO DO PRADO e SILVIA HELENA SANT'ANNA DO PRADO.
CAMILA LUCAS DOS SANTOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão
manicure, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 03 de janeiro de 1999, residente e domiciliada Rua Diogenes de Azevedo
Costa, nº 340, CDHU, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ATEVALDO BATISTA
BARBOSA e CICERA MARIA LUCAS DOS SANTOS. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
CLÉBER JOSÉ DE PAULA, nacionalidade brasileira, solteiro, com 26 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba SP, em 31.12.1993, residente na Rua Padre Estevão
Maria 220, Santana, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ALIMATÉIA DE PAULA e
ABIGAIL DE LOURDES PAIVA DE PAULA.
MARIANA CRISTIANE DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, com 21 anos de
idade, natural de Campos do Jordão SP, nascida em 30.11.1998, residente na Rua
Campos Grande 275, Nova Capivari, Campos do Jordão SP, filha de LUIS CARLOS
DE SOUZA e de ALESSANDRA CRISTIANE PINTO DA SILVA.  Apresentaram os
documentos I, II e IV do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IVO MIGUEL HODZIESZ PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de novembro de 1992, residente e domiciliado Rua José Benedito Salgado nº 142,
aptº. 31, Alto do Tabaú, em Pindamonhangaba SP, filho de CLAUDEMIR SANTOS
PINTO e SHEILA DE CÁSSIA HODZIESZ PINTO.
FERNANDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Itápolis-SP, no dia 07 de julho de 1987,
residente e domiciliada Rua José Benedito Salgado nº 142, aptº. 31, Alto do Tabaú, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS e SUELÍ APARECIDA
POLOTTO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOAQUIM EMIDIO DE ASSIS FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
27 de dezembro de 1994, residente e domiciliado Estrada Municipal do Kanegae, nº
515, Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filho de JOAQUIM EMIDIO DE ASSIS e
APARECIDA EGIDIO DE ASSIS.
THAINÁ FRANCINE RICARDO DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de junho de 1998, residente e domiciliada Estrada Municipal do Kanegae, nº 515,
Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filha de VANDERLEI ROBERTO DIAS e
ROSILENE APARECIDA RICARDO DIAS. 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, 23 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS MARINHO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão promotor de
vendas, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 20
de dezembro de 1996, residente e domiciliado Avenida José Maria Guimarães Alves,
nº 150, Bloco 8, apto 405, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de LEANDRO
RODRIGUES DE ALMEIDA e ANGÉLICA CRISTINA MARINHO DE ALMEIDA.
WANESSA DINIZ DE TOLEDO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em São José dos Campos-SP, no
dia 12 de abril de 1999, residente e domiciliada Avenida José Maria Guimarães Alves,
nº 150, Bloco 8, apto 405, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de ALONSO
GONÇALVES DE TOLEDO e SOLANGE APARECIDA DINIZ GONÇALVES DE
TOLEDO. 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, 23 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL FELIPE DOS SANTOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante geral, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 08 de dezembro de 1998, residente e domiciliado Avenida Kassatu Maru,
nº 80, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ NELSON BARBOSA e
MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS BARBOSA.
MARIA CLARA DE CASTRO CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de outubro de 2000, residente e domiciliada Avenida Kassatu Maru, nº 80, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de VANDO SANTANA CORRÊA e LUCIMARA
DE CASTRO. 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, 23 de setembro de 2020.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO HENRIQUE MENDES BRITO, de nacionalidade brasileira, profissão artesão,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 03 de janeiro
de 1991, residente e domiciliado Rua Fernando Rodrigues Garcia, nº 104, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO HENRIQUE DE MOURA BRITO e
ANA INÊS MENDES BRITO.
TALITA MARA NOGUEIRA PAULINO, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 24
de setembro de 1986, residente e domiciliada Rua Fernando Rodrigues Garcia, nº 104,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ANTONIO PAULINO e TANIA
MARA NOGUEIRA PAULINO. 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, 24 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MELCK CURSINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 22 de novembro de 1991, residente e domiciliado Rua José Correa da Silva nº
52, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ AURELIO DOS SANTOS e
PATRICIA APARECIDA CURSINO DOS SANTOS.
JÚLIA SANTOS VALERIANO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
maio de 1997, residente e domiciliada Rua José Correa da Silva nº 52, Castolira, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CARLOS VALERIANO e TEREZINHA NOEMIA
DOS SANTOS VALERIANO. 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, 24 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXANDRO COSTA AMARAL, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Santa Helena-MA, no dia 01 de abril de
1986, residente e domiciliado Rua Monte Castelo nº 137, bairro das Campinas, em
Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO DA CRUZ GUEDES AMARAL e MARILENE DE
LOURDES COSTA AMARAL.
FABIA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de
34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de janeiro de 1986,
residente e domiciliada Rua Monte Castelo nº 137, bairro das Campinas, em
Pindamonhangaba SP, filha de ALTAIR VIANA PEREIRA e ARACI PAES DA MOTTA.
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, 25 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBENS FERREIRA TANA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
10 de novembro de 1993, residente e domiciliado Rua das Palmeiras, nº 302, Vila São
Benedito, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de RUBENS FERREIRA TANA
e SELMA REGINA JACINTHO DA SILVA TANA.
MIKAELE DOS SANTOS DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de julho
de 1999, residente e domiciliada Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo, nº 12200,
Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filha de EDGAR FERREIRA DIAS e ROSA
HELENA DOS SANTOS DIAS. 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, 25 de setembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBSON MENDES ANTUNES, de nacionalidade brasileira, profissão gerente, estado
civil divorciado, de 40 anos de idade, nascido em Atibaia-SP, no dia 10 de junho de
1980, residente e domiciliado Rua Benedicto de Almeida, nº 255, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de VALDIR ANTUNES e EDNA MENDES ANTUNES.
JOSIANE APARECIDA CÉZAR, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil divorciada, de 42 anos de idade, nascida em Lagoinha-SP, no dia
16 de outubro de 1977, residente e domiciliada Rua Benedicto de Almeida, nº 255,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO LUIZ CÉZAR e MARIA APARECIDA
ROSÁRIO CÉZAR. 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, 25 de setembro de 2020.
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Decisão do Tribunal Superior do Trabalho por fim da paralisação nacional ainda não obteve adesão 
de toda a categoria; serviço ficou parado por 35 dias e reajuste salarial foi aprovado em 2,6%

A decisão da Fentect (Federa-
ção Nacional dos Trabalhado-
res em Empresas de Correios 
e Telégrafos e Similares) de 
anunciar o fim da greve na 
última terça-feira (22) levou 
funcionários a retomar o aten-
dimento pelo país, mas na RM-
Vale (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte) 
a situação ainda é de impasse. o 
sindicato da categoria destacou 
que os trabalhadores seguem 
em estado de greve e uma nova 
paralisação pode acontecer a 
qualquer momento na região.

O retorno veio após deter-
minação do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) para a 
finalização da greve nacional 

Bruna Silva
RMVale

que durou 35 dias. Os funcio-
nários estavam paralisados 
desde 17 de agosto. O tribunal 
aprovou reajuste salarial de 
2,6%, com metade dos dias de 
greve descontados do salário 
dos empregados e a outra 
metade compensada.

De acordo com um funcio-
nário dos Correios, o estado de 
greve foi aprovado na região, 
sendo assim a empresa fica de 
sobreaviso. Apesar da medida, 
eles não esperam que uma 
nova paralisação seja feita tão 
cedo, a menos que haja um 
“ataque mais feroz do que já 
houve”, em relação aos direitos 
trabalhistas.

A decisão do Tribunal desa-
gradou os trabalhadores, que 
destacaram que os direitos 
conquistados ao longo dos 
anos, do ponto de vista econô-

mico, foram perdidos.
A classe aguarda ainda a 

entrada de recursos para deci-
são, e frisou que se for preciso 
“subir para o Supremo Tribunal 
Federal, vai subir”.

Na região, a unidade de 
Pindamonhangaba foi uma 
das que obteve maior adesão 
à greve, de acordo com o sin-
dicato. Há cerca de um mês, o 
CDD (Centro de Distribuição) 
estava operando com 30% da 
capacidade, após 18 funcio-
nários terem testado positivo 
para a Covid-19.

Com o término da greve e 
adesão à determinação do TST, 
outra pauta entra em debate 
após o sindicato lançar comu-
nicado divulgando uma nova 
mobilização dos funcionários 
direcionada a impedir a priva-
tização dos Correios.

Estado entrega escrituras de imóveis para 275 famílias

Depois de mais de duas 
décadas de espera, 275 famí-
lias de Canas receberam do 
Governo do Estado, na última 
terça-feira (22), os títulos de 
propriedade de suas casas nos 
loteamentos São João e Santa 
Terezinha. Além da valorização 
imobiliária, a regularização 
documental garante uma 
série de outros benefícios aos 
proprietários.

Contando com a presença 
do secretário estadual de 
Habitação, Flávio Amary, a 
cerimônia de entrega das es-
crituras foi realizada de forma 
simbólica devido à pandemia 
de Covid-19. Na ocasião, o 
responsável pela pasta entre-
gou apenas os títulos a um 
morador de cada loteamento. 
Os demais documentos foram 
entregues por funcionários da 
Prefeitura de Canas, equipados 

Lucas Barbosa
Canas

Ação atende moradores do São João e Santa Terezinha, em Canas; mais 146 proprietários aguardam o documento

com luvas e máscaras de prote-
ção diretamente nas casas dos 
beneficiados.

De acordo com Amary, além 

das famílias contempladas 
nesta última terça-feira, outras 
146 tiveram também seus imó-
veis regularizados pelo progra-

Agência dos Correios de Pindamonhangaba; trabalhadores da RMVale seguem em estado de greve

Foto: Bruna Silva

ma estadual “Cidade Legal”. A 
expectativa é que este segundo 
grupo receba os títulos de 
propriedade até o fim deste 

ano. “Um município de pouco 
mais de cinco mil habitantes 
e o Estado fazendo ações para 
540 famílias, atingindo cerca 
de duas mil pessoas, ou seja, 
mais de 40% da população foi 
beneficiada pelo Cidade Legal”, 
destacou o secretário estadual 
de Habitação. 

Amary explicou ainda que o 
programa apoiou tecnicamen-
te o cumprimento de todo o 
processo burocrático exigido 
pelo Cartório de Imóveis para 
emissão dos títulos de pro-
priedade.

Iniciado em 2017, o traba-
lho dos técnicos da secretaria 
estadual de Habitação consis-
tiu em diversas ações como le-
vantamentos topográficos das 
áreas, análise e diagnóstico de 
cada caso, elaboração de rela-
tórios, plano de regularização, 
projeto urbanístico, estudo 
ambiental e solicitação de 
documentos aos moradores.

Desde 2017, o Jornal Atos 
acompanha as reivindicações 

das famílias do loteamento 
Santa Terezinha sobre as 
dificuldades que enfrentam 
devido à falta das escrituras. 
Em matérias publicadas entre 
2017 e 2019, os moradores 
relataram que além da des-
valorização dos imóveis e o 
impedimento da efetivação 
do processo de herança (trans-
missão de bens em caso de 
morte), a falta da documen-
tação adequada inviabilizava 
que eles conseguissem alugar 
ou vender suas propriedades.

O problema os aflige desde 
o início da formação do Santa 
Terezinha, que surgiu em 
1994 após o proprietário da 
área promover seu loteamen-
to. Na sequência, os terrenos 
foram comercializados através 
de contratos simples de com-
pra e venda, com a expectativa 
de que na sequência a Prefei-
tura efetuasse o processo de 
regularização e emissão das 
escrituras das moradias, o que 
não ocorreu.

Mesmo com determinação, funcionários dos 
Correios da região entram em estado de greve

Foto: Arquivo Atos

Uma das vias do loteamento Santa Terezinha, que após vinte anos teve a liberação das escrituras

Pinda ganha unidade do Centro de Referência e Apoio a Vítima 

Após a assinatura de um 
convênio com a secretaria 
de Justiça do Estado de 
São Paulo, recentemente, 
Pindamonhangaba receberá 
uma unidade do Cravi (Cen-
tro de Referência e Apoio 
à Vítima). O espaço terá 
como objetivo ser um local 
de referência em ações de 
políticas públicas que visem 
superar ciclos de violência, 
além de cidadania e acesso 
aos direitos de vítimas de 
crimes violentos.

O Cravi tem como função 
possibilitar atendimento 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após convênio com o Estado, espaço prestará atendimento às vítimas e familiares que sofreram crimes violentos

público e sem custos às ví-
timas de crimes violentos e 
também aos seus familiares. 
A equipe interdisciplinar será 
especializada em receber, 
triar e encaminhar os usuá-
rios para a rede ou serviços 
pertinentes às demandas. A 
intenção é de que seja um 
espaço sigiloso e que pro-
mova a acolhida para ouvir e 
cuidar, além de apoiar o indi-
víduo exposto ao sofrimento 
causado por um episódio de 
violência. O programa visa o 
acesso facilitado às informa-
ções, assim como orientação 
jurídica e serviços públicos.

A medida contou com 
apoio do Ministério Público 
da cidade deverá ser implan-

tada em breve. A previsão é 
de que a o Município parti-
cipe disponibilizando a es-
trutura para atendimentos 
e também a equipe técnica. 
O MP será responsável pela 
coordenação. 

A secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda, 
afirmou que essa ação é 
uma importante conquista 
que dará suporte a toda 
rede atenção de Pindamo-
nhangaba.

A expectativa é que o 
Cravi entre em funciona-
mento no próximo ano. O 
Município aguarda ainda 
a liberação do Tribunal de 
Justiça para o uso do antigo 
fórum.Uma das unidades do Cravi inaugurada no estado; Pindamonhangaba é a primeira contemplada da região

Foto: Reprodução

Uma discussão polêmica 
sobre subsídios nos altos car-
gos do poder público voltou à 
tona na Câmara de Cunha na 
última segunda-feira (21). Um 
projeto que pediu a redução 
em 50% nos rendimentos 
dos vereadores, do prefeito, 

Leandro Oliveira
Cunha

vice-prefeito e de secretários 
municipais encontrou uma 
barreira em outras propostas 
que impediram a votação dos 
subsídios no Legislativo e 
assegurou a manutenção dos 
ganhos no Executivo.

O primeiro PL foi apresen-
tado (em forma de reque-
rimento) pelos vereadores 
Rodrigo do Nascimento (PL), 

Ilson Ledoíno (PP) e Whendel 
Monteiro (PSD), em março, 
mas acabou barrado. Com base 
na Lei Orgânica do Município, 
o mesmo projeto voltou à Casa 
neste semestre, para duas 
votações. A primeira, sobre os 
salários dos parlamentares 
(atualmente em R$ 4,5 mil), 
que foi adiada para a próxima 
sessão, no dia 5; depois, da 

apresentação de outro projeto, 
do vereador Paulo Andrade 
(PSDB), que tenta manter os 
valores. As duas solicitações 
devem estar juntas na próxima 
ordem do dia.

A outra proposta, que focava 
nos ganhos de prefeito, vice e 
secretários acabou barrada, em 
mais uma ação de Andrade. A 
Câmara aprovou por sete votos 

um PL do tucano, que mantém 
os valores no Executivo e im-
pede a redução pela metade. 
“Coloquei esse projeto, que 
não foi colocado em pauta, 
mas outro, do vereador Paulo 
Andrade, prevaleceu, para 
manter os salários como estão 
hoje. Já o meu foi reprovado”, 
destacou Rodrigo Nascimento.

Cunha, que conta com 11 

vereadores, mantém os sa-
lários do prefeito em R$ 17 
mil, vice-prefeito em R$ 9 mil 
e secretários em R$ 7 mil. Se 
a redução dos vereadores for 
aprovada, os valores passam 
a valer para o mandato 2021-
2024. “O que queríamos é 
reduzir o salário em 50%, 
principalmente agora, com os 
impactos da pandemia. Do pre-
feito, que está em praticamente 
R$ 17 mil, acho que está muito 
acima da realidade do nosso 
município. Infelizmente, não 
conseguimos levar para frente 
nossa proposta”, lamentou 
Nascimento.

Câmara de Cunha impede redução em 50% do salário do prefeito 
e discute reajuste de vereadores para o próximo mandato
Projeto surpresa consegue inibir corte de ganhos entre poderes municipais; autor de pedido lamenta
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Construção de sede para Feira do Artesanato 
na orla de Ubatuba gera polêmica ambiental

Descontentes com a for-
ma e local escolhidos pela 
Prefeitura de Ubatuba para 
a construção da Feira do 
Artesanato no Centro, um 
grupo de moradores proto-
colou uma representação 
no MP (Ministério Público) 
cobrando a paralisação 
da obra. Além de tampar 
parcialmente a vista do 
mar da praia de Iperoig, os 
manifestantes afirmam que 
a edificação desrespeita a 
legislação socioambiental.

Parte do projeto de reur-
banização da tradicional 
avenida Iperoig, apresen-
tado em 2017pelo prefeito 
Délcio Sato (PSD), a constru-
ção da Feira do Artesanato 
foi iniciada em junho de 
2020, na Praça de Eventos 
do Centro. Desde então, um 
movimento popular intitula-
do “A Orla é Nossa” demons-
tra preocupação diante da 
edificação da estrutura de 
alvenaria, que terá uma 
cobertura de dez metros 
de altura e abrigará cerca 
de 120 comerciantes que 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Manifestantes criticam escolha de avenida no Iperoig e cobram mais transparência sobre a obra

anteriormente vendiam seus 
produtos em tendas num 
trecho da Praça de Eventos, 
conhecido popularmente 
como “Feirinha Hippie”.

De acordo com uma das 
líderes do grupo, a geógrafa 

Telma Homem de Mello, 
além da escolha do local e o 
modo como o Executivo vem 
conduzindo a obra, a falta 
de comunicação e transpa-
rência na apresentação do 
projeto e documentos tem 

Estrutura do novo espaço para exposição e comércio de artesanato em Ubatuba; obra é tema de protesto 

Foto: Reprodução PMU

gerado questionamentos 
quanto a sua legalidade. “A 
Prefeitura chegou a apresen-
tar um vídeo, com animação 
em 3D, sobre o projeto de 
reurbanização da orla. Po-
rém, o que está sendo execu-

tado é totalmente diferente 
daquele apresentado. Em 
nenhum momento nos foi 
mostrada a documentação 
e licenças obrigatórias e 
nem sequer houve audiência 
pública, o que, por si só, já 
vem a ser motivo suficiente 
para o questionamento da 
legitimidade das obras”.

Contando com 281 as-
sinaturas, o movimento 
recentemente protocolou 
uma representação coletiva 
no MP questionando a desti-
nação do uso e ocupação do 
espaço público, a metodolo-
gia utilizada na edificação e 
sua legalidade.

No último dia 17, o grupo 
realizou uma manifestação 
em frente à obra, exibindo 
cartazes com dizeres como 
“A praça é do povo”, “Aqui 
Não” e “Vista Livre”.

Segundo Telma, o servi-
ço desrespeita também a 
legislação socioambiental, 
já que a área deveria ser 
destinada ao uso comum da 
população para atividades 
comunitárias de interesse 
público como eventos, lazer, 
esporte, contemplação da 
natureza e outras atividades 
de convívio social. Além 

disso, a geógrafa contesta o 
fato de que, de acordo com 
a Prefeitura, a obra será 
custeada através de recursos 
do Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias) e pelos per-
missionários da Feira do 
Artesanato. “Tal acordo é 
uma aberração onde cria-se 
um vínculo de uso e direito 
para alguns comerciantes 
sobre espaços legitimamen-
te pertencentes a todos os 
moradores. Nenhum setor 
da sociedade ou cidadão 
tem direito de posse ou uso 
individual sobre qualquer 
área pública. Ressalto que 
não somos contrários aos 
comerciantes, mas não con-
cordamos com o local que 
a Prefeitura disponibilizou 
a eles”.

Além de um posiciona-
mento diante às críticas 
feitas pelo “A Orla é Nossa”, 
a reportagem do Jornal Atos 
solicitou à Prefeitura de 
Ubatuba informações sobre 
o investimento e o prazo de 
conclusão da construção da 
Feira do Artesanato, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Ubatuba tem nova entrega de cestas do Alimento Solidário

Com apoio do programa 
estadual Alimento Solidá-
rio, Ubatuba recebe mais 
uma remessa da cesta de 

Da Redação
Ubatuba

alimentos destinadas às 
famílias de 14 bairros. A 
entrega ocorreu na quinta 
e sexta-feira, das 9h às 14h.

Nesta fase foram atendi-
dos os moradores dos bair-
ros Bela Vista, Cachoeira 
dos Macacos, Colônia de 

Férias, Figueira, Horto, Ipi-
ranguinha, Jardim Carolina, 
Jardim Samambaia, Mara-
funda, Mato Dentro, Monte 
Valério, Morro das Moças, 
Parque dos Ministérios e 
Vale do Sol.

Os locais escolhidos para 

a entrega foram as escolas 
municipais Joaquim Luís 
Barbosa, Maestro Pedro 
Alves de Souza, Irmã Sofia 
Rodrigues de Lima, Prefeito 
Silvino Teixeira Leite e Ma-
dre Maria da Glória.

Na escola Mário Covas, a 

distribuição será realizada 
hoje (26). No ato da retirada 
dos alimentos o beneficiário 
deve apresentar o docu-
mento de identidade, Nis 
(Número de Identificação 
Social) e assinar o recebi-
mento da cesta.

É obrigatório o uso de 
máscara de proteção no lo-
cal e distanciamento de, no 
mínimo, um metro e meio na 
fila. A lista de beneficiários 
pode ser encontrada no 
site da Prefeitura, ubatuba.
sp.gov.br.

O bosque municipal Rogé-
rio Mariano, em Cruzeiro, 
será reaberto ao público a 
partir da próxima segunda-
-feira (28) de forma gradual. 
As visitas ao local serão 
restritas a pessoas do grupo 
de risco e deverá seguir pro-
tocolos contra transmissão 

Da Redação
Cruzeiro

do novo coronavírus.
De acordo com a secreta-

ria de Saúde, a recomenda-
ção é de que a população do 
quadro de risco não volte a 
frequentar espaços públi-
cos por enquanto. Estará 
proibido o uso do parque 
infantil, equipamentos de 
ginástica e bebedouros. Os 
visitantes devem levar gar-
rafas de água individuais. 
A utilização do Centro de 

Educação Ambiental permi-
te a quantidade máxima de 
quatro visitantes e apenas 
um funcionário no espaço. 

Serão permitidas práticas 
de atividades físicas como 
caminhada, trilha e corrida 
respeitando o distanciamen-
to de pelo menos 1,5 metro 
uns dos outros. O horário de 
funcionamento do bosque 
segue de segunda à sexta-
-feira, das 7h às 17h.

Estrutura do Bosque Municipal, que será reaberto a partir da próxima segunda-feira; retomada gradual

Foto: Reprodução PMC

Bosque Municipal prepara retomada 
gradual nesta segunda em Cruzeiro

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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