
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SÁBADO, 17 DE OUTUBRO DE 2020 N.º 3.645R$ 1,50ANO 27

Pág.  3

Justiça barra Câmara
e suspende revogação 
da Zona Azul de Lorena

Após quase três meses de 
análise, o TJ-SP (Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo) suspendeu proviso-
riamente na última terça-fei-
ra (13) a decisão da Câmara 
de Lorena que barrou a 
implantação do sistema 
de Zona Azul. Alternativa 
para solucionar a falta de 
vagas de estacionamento 
na cidade, a implementação 
do serviço é discutida desde 
2017. Proferido pelo desem-
bargador do TJ-SP, Soares 
Levada, o despacho consi-
derou pertinentes as alega-
ções feitas pelo prefeito de 
Lorena, Fábio Marcondes 
(sem partido), na ação dire-
ta de inconstitucionalidade 
movida contra o Legislativo, 
que em 3 de setembro deste 
ano revogou a lei de criação 
da Zona Azul, que havia sido 
aprovada pela Casa no fim 
de abril de 2019.

Sistema de estacionamento rotativo estava impedido depois de votação 
em setembro; implantação do serviço é debatida há três anos na cidade

Vaga do estacionamento rotativo na rua Duque de Caxias, no Centro; Zona Azul é liberada pela Justiça

Foto: Rafaela Lourenço

Câmara garante mais trinta 
dias para Saeg abordar falhas 
no abastecimento de água

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou a prorrogação do 
tempo de resposta da Saeg 
(Companhia de Água, Esgoto 
e Resíduos) sobre um reque-
rimento para mais trinta dias. 
O prazo inicial era de 15 dias, 
mas a Companhia solicitou o 
adiamento para resposta e 
teve o pedido aprovado em 

plenário. O requerimento, do 
vereador Fabrício Dias (MDB) 
pede explicações sobre falhas 
no abastecimento de água 
registradas ao longo deste 
ano. Com o adiamento, a Saeg 
terá 45 dias para responder 
oficialmente os questiona-
mentos.
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Ônibus turísticos voltam a 
circular em Aparecida após
cinco meses de pandemia

A quinta-feira em Aparecida 
foi marcada pela liberação 
dos ônibus de turismo que 
voltaram a poder circular 
pela cidade, após sete meses. 
A Prefeitura publicou um novo 
decreto liberando a entrada 
de veículos que atendem ro-
meiros de todo país, além da 
ampliação da capacidade da 
rede hoteleira e das celebra-
ções do Santuário Nacional. 
Os veículos estavam impedidos 

de entrar na cidade desde o 
começo da pandemia do novo 
coronavírus, em março, como 
forma de evitar a proliferação 
da doença. De acordo com 
o novo documento, as em-
presas de transporte devem 
respeitar todos os protocolos 
da vigilância sanitária, como 
higienização dos assentos e 
disponibilizar álcool em gel.
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Região ultrapassa cinquenta 
mil casos de novo coronavírus

A Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte 
atingiu, nesta semana, a marca 
de cinquenta mil infecções cau-
sadas pelo novo coronavírus. 
Apesar do número elevado, as 
internações tiveram declínio na 
última terça-feira (14). A região 
entrou para a fase verde do 
Plano São Paulo, que permite a 
retomada gradual da economia. 
O avanço leva em consideração 
os leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e também 
o nível de contágio. Ainda que 
os dados de terça-feira tenham 
sido positivos com cerca de 
850 internações, o número 
voltou a ultrapassar a casa das 
mil hospitalizações, durante 
quarta e quinta-feira, gerando 
preocupação nas secretarias de 
Saúde da região.
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Atendimento em Caraguatatuba

Governo do Estado investe R$ 75 milhões
em internet móvel para alunos e professores

O Estado anunciou a distri-
buição de 750 mil chips com 
acesso à internet gratuita 
para estudantes e professores 
da rede estadual. A intenção é 
contribuir com objetivo de mi-
nimizar o abandono e evasão 
escolar. O governador João 
Doria (PSDB) afirmou que 
este é um passo para a busca 
da integração dos alunos e 
professores ao ensino digital 
durante a pandemia.

Padrasto que matou bebê 
em Pinda segue preso no 
Cadeião da JK em Taubaté

A morte de uma criança de 
apenas um ano e três meses 
gerou revolta e comoção em 
Pindamonhangaba. O caso 
passou por uma reviravolta 
na quarta-feira (14), quando 
o padrasto confessou ter ma-
tado a pequena Maria Clara. 
Na noite do mesmo dia, um 
grupo de moradores do bairro 
Araretama ateou fogo na casa 
da família, em protesto contra 
o crime. O assassino está preso. 
Após a confirmação da morte 
da criança, no final da tarde, 
a história contada na véspera 

pelo autor do crime começou a 
ruir. O padrasto havia relatado 
à Polícia que estava com a me-
nina, até então desaparecida, 
no Centro da cidade, na terça-
-feira (13), quando precisou ir 
ao banheiro e deixou a bebê 
com um desconhecido. Ainda 
segundo a versão do autor do 
crime, ao sair do banheiro, não 
encontrou a criança e o ho-
mem. O caso gerou comoção 
nas redes sociais e a família 
iniciou uma campanha para 
encontrar Maria Clara.
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Foto: Arquivo Pessoal

A pequena Maria Clara, morta pelo padrasto; crime chocou a região

Ubatuba retoma restrições 
turísticas na Ilha das Couves

Ubatuba confirmou que en-
trou em vigor no último dia (9) 
as normas de acesso turístico 
à Ilha das Couves. Adotadas 
pelo segundo ano consecutivo, 
as limitações de horários e 
números de visitantes durante 
a temporada turística buscam 
impedir que o local sofra danos 
ambientais. Historicamente 
apontado por ambientalistas 
como um dos um dos atrativos 
naturais mais preservados de 
Ubatuba, a Ilha das Couves 
começou a partir de 2017 a 
receber um alto fluxo turístico, 
após influenciadores digitais 
publicarem fotos do local nas 
redes sociais. Desde então, o 

ponto passou a registrar su-
perlotações, principalmente 
durante o Verão. Depois de 
denúncias sobre degradação 
ambiental na ilha, provocada 
principalmente pelo lixo dei-
xado pelos visitantes, o MPF 
(Ministério Público Federal) 
abriu uma investigação no fim 
do primeiro semestre de 2019. 
Na sequência, os técnicos do 
órgão constataram no local, 
além da falta de controle sobre 
o número de embarcações que 
transportavam turistas, danos 
provocados na vegetação e 
no equilíbrio do ecossistema 
marinho.
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Estado distribui 750 mil chips em projeto para alunos e professores

Pinda tem novo
processo para 
contratação
de estagiários

Pindamonhangaba iniciou o 
processo seletivo para contra-
tação de estagiários. As vagas 
são para cadastro reserva. 
As inscrições gratuitas e pro-
vas online serão recebidas 
somente pela internet pelo 
site ciee.org.br até a próxima 
segunda-feira (19), incluindo 
o fim de semana.
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Délcio Sato

Fábio Marcondes

Isael Domingues

Política a conta-gotas...
Loteria política

Comenta-se que a atenção do 
mercado político de Pinda não está 
mais voltada ao primeiro ou ao 
último colocado nas urnas de 15 de 
novembro, isso as prévias eleitorais 
já deixaram explícitas pelos núme-
ros. As apostas, agora pelas bancas 
do Mercadão e esquinas da cidade, 
seguem focando a disputa entre o 
‘velho e o novo’, pelo segundo e 
terceiro lugar.

Tira teima
A pesquisa da TV Record focan-

do Pindamonhangaba confirmou 
os rumores da periferia e jogou um 

balde de água 
fria em quem já 
se considerava 
a 'última Coca- 
Cola do deser-
to'. Pelos núme-
ros, a aprovação 
do governo Isael 
Domingues não 
apenas pontuou 

o índice de aprovação em 70%, 
como também dos 50% de eleitores 
que admitem votar nele para mais 
uma mandato.

Saída à francesa
Se valerem os números da pes-

quisa da TV Record para Pinda, 
disseram na pastelaria mais famosa 
do Mercadão que o melhor que 
o ex-prefeito tem a fazer é torcer 
para sua candidatura ser impugnada 
pela Justiça Eleitoral. Perguntem ao 
Norbertinho!!!

Virando o jogo
O prefeito Fabio Marcondes 

conseguiu, esta semana, reverter na 
Justiça a lei que anulava a criação do 
estacionamento rotativo em Lorena. 
O Tribunal de Justiça do Estado 
concedeu limi-
nar favorável a 
Marcondes para 
barrar a iniciati-
va da oposição 
na Câmara, que 
em represália 
ao desenvolvi-
mento e geração 
de empregos da 
cidade tentava barrar a vencedora da 
licitação de instalar o sistema conhe-
cido como Zona Azul. Para tristeza 
dos 'inhos', a vitória da Prefeitura 
foi comemorada pelos empresários, 
comerciários, população e principal-
mente aos que buscam um dos 100 
postos de empregos oferecidos pela 
empresa que vai operar o sistema.

Palmo a palmo
Pela ritmo dos candidatos à 

Prefeitura de Lorena, nenhum está 
confortável para exclamar o tal de 
'já ganhei', exceto alguns políticos 
ansiosos do palanque 'da terceira 
idade'. Entre as duas candidaturas 
mais comentadas da temporada, 
onde ambas fizeram pesquisas re-
centes, ninguém se atreveu a 'soltar 
rojões' em comemoração à uma su-
posta zona de conforto nas intenções 
de votos.

Tudo ou nada
Parece que os acompanhantes 

daquele candidato septuagenário, 
que disputa mais uma vez a Prefei-
tura de Lorena, correm o risco de 
continuar 'viúvos' na política local 
e sem empregos nos próximos qua-
tro anos, caso não consigam render 
o que prometeram nesta eleição. 
É voz corrente pelas esquinas da 
cidade que secretarias estratégicas 
na suposta futura administração e 
cargos no segundo e terceiro esca-
lões já estariam prometidos àquela 
meia dúzia de maus elementos que 
mancham a imagem do Legislativo. 
Perguntem ao propenso secretário 
de Esporte!!!

A LAVA JATO ACABOU!
A Lava Jato acabou, mas, a cor-

rupção não!
O Presidente informou a nação 

que a Lava Jato acabou porque em 
seu governo não tem mais corrupção.

Subentende-se que também não 
tem mais “rachadinha”, o uso de 
familiares, serviçais, no laranjal 
político?

O presidente continua no palan-
que, ofendendo a inteligência e a 
sensibilidade dos seus eleitores.

Senhor Presidente a corrupção é 
endêmica no país!

Do avô que suborna a enfermeira 
para colocar o seu neto próximo do 
vidro do berçário, ao informal que 
faz “gato” nos postes de eletricidade, 
na entrada da rede de água e agora 
na televisão a cabo.

A Lava Jato no Rio de Janeiro 
foi travada por despacho de Gilmar 
Mendes contra os advogados da Fe-
deração do Comércio quando outras 
ações seriam deflagradas.

Na Itália, a operação mãos lim-
pas foi destruída pelos políticos 
influentes.

No Brasil quem extermina a Lava 
Jato é a Justiça!

Pode? Pode!
Na pandemia do “corona” o país 

gastou além da necessidade em 
alguns itens e faltou recursos em ou-
tros setores do socorro à pandemia. 

Houve corrupção na montagem 
dos hospitais de campanha, equipa-
mentos importados a custos exor-
bitantes e uma lei de leniência para 
justificar os desvios.

A população sofreu e esteve aten-
ta a estes detalhes.

A ajuda financeira dos 600 re-
ais abocanhados por funcionários 
públicos aposentados, militares, 
duplicidade de pagamento e fraudes 
na identificação.

Presidente, a corrupção no país 
está em todas classes sociais!

A atitude do presidente demons-
tra a sua interferência no Ministério 
Público e na Polícia Federal, pois a 
Lava Jato é de competência da Jus-
tiça e não do Poder Executivo.

Parece comprovada a interfe-
rência do presidente nos órgãos de 
apoio a justiça, órgãos de Estado e 
não de governo, motivo pelo qual 
o ministro Moro, guardião da Lava 
Jato, solicitou a sua demissão do 
ministério da Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, nos 
próximos dias, ouvirá o presidente 
sobre estes fatos.

No Supremo Tribunal Federal 
o próximo ministro decano libera 
perigoso bandido.

Do alto da sua arrogância, carac-
terística marcante da sua personali-
dade, para demonstrar a sua impar-
cialidade no julgamento e seguindo 
o rigor da lei, afirmou que não “vê 
capa de processo”.

Uma das falhas da personalidade 
do arrogante é que despreza a inte-
ligência do seu semelhante, pois se 
tivesse lido o processo até a página 
dez, perceberia que o réu era chefe de 
gangue internacional do narcotráfico.

Decisão idêntica negada por seu 
colega.

 Portanto, havia precedente e se a 
lei não era clara, o fato era do conhe-
cimento do tribunal maior.

Estima-se que perto de oitenta in-
divíduos, de relativa periculosidade, 
foram soltos.

Nesta semana o decano Celso 
de Melo, depois de 31 anos de corte 
suprema e 224 mil decisões, ou seja, 
quase vinte por dia, aposentou.

O terceiro ministro nomeado pós 
Constituição de 88.

Os dois que o antecederam:  mi-
nistro Paulo Brossard e Sepúlveda 
Pertence. Em seu lugar assume o 
ministro Marco Aurélio, por um ano, 
e depois assume Gilmar Mendes.

Nenhum dos dois goza da unani-
midade entre os seus pares, nem do 
mesmo espírito superior na maneira 
de ver o mundo e respeitar as opini-
ões contrárias.

A saída do ministro Marco Auré-
lio deixa um vazio na Corte Suprema 
onde os ministros se emocionaram 
em sua despedida.

O próximo decano, Gilmar Men-
des, foi o mais emocionado.

Talvez gostaria de ser Celso de 
Melo!

O indicado pelo presidente, o mi-
nistro do Tribunal de Justiça, Kassio 
Marques Nunes, explicou as falhas 
do seu curriculum vitae.

O Brasil como informa um jor-
nalista humorista, é o país da piada 
pronta!

O fato de apresentar diplomas de 
cursos não realizados e não ter o seu 
curriculum Lattes atualizado não é 
uma falta grave que comprova que 
a sua conduta não é ilibada?

Falsidade ideológica!
Caberia ao Congresso Nacional 

em sua sabatina simplesmente não o 
receber e rejeitá-lo pela sua conduta 
a sua conduta não ilibada?

País da piada pronta!

“Presidente, a corrupção 
no país está em todas 

classes sociais! ”

”Eu não verifico 
capa de processo”

Ministro Marco Aurélio, STF

Zum zum da Praça
Comenta-se que nas propagan-

das eleitorais de Argus Ranieri 
(MDB) com os vereadores de sua 
base, o nome do vice, Dr. Marcelo 
Meirelles (PSDB), é tão imperceptí-
vel, ao ponto de precisarem de lupa 
para ser lido. Já nas publicidades 
de Marcus Soliva (PSC), a imagem 
de seu companheiro de chapa, Re-
gis Yasumura (PL), por pouco não 
ocupa o espaço todo.

Viúva & viúvas
Frequentadores do Ponto Chique 

– o café mais politizado de Guará, 
já sacaram que pelo desenrolar das 
campanhas, as viúvas – lideranças 
que pertenceram a ex-prefeitos –
vão continuar na viuvez, exceto se 
mudar a tendência eleitoral demons-
trada nas pesquisas. A mudança que 
pode acontecer, segundo os experts 
do pedaço, é uma 'mudança de pai-
xão', ou seja, viúva de um determi-
nado ex-prefeito de agora, com um 
outro de um passado mais distante.

Resposta imediata
Bastou a oposição trazer para o 

assunto segurança municipal como 
ponto divergente nas rodas políti-
cas, para o prefeito Thales Gabriel 
(PSD) anunciar para o final deste 
mês a inauguração do Centro de 
Operações In-
tegradas – COI, 
com 72 câme-
ras de monito-
ramento, como 
so lução  pa ra 
conter a índice 
de violência em 
Cruzeiro. Impor-
tante, antes que 
os escarnecedores transformassem 
o benefício em críticas, Gabriel es-
clareceu que o big bother não será 
utilizando para multar no trânsito, 
mas para facilitar a atuação da Po-
lícia e trazer sensação de segurança 
à população.

Desvio de atenção
Os pedidos de impugnações na 

Justiça para candidatura de Vito 
Ardito à Prefeitura de Pinda po-
dem até não prosperar, mas se a 
finalidade dos opostos era forçar o 
candidato mudar o foco da conversa 
na camapanha, a medida deu certo. 
Conta-se entre os cientistas da Praça 
que o ex-prefeito passa mais tempo 
nas reuniões e no corpo a corpo 
justificando sua elegibilidade que 
propriamente pedindo votos.

Não convidem para...
..a mesma picanha – O prefei-

to Marcus Soliva e o concorrente 
Argus Ranieri, principalmente se o 
assunto for a gestão de Miguel Sam-
paio no Saeg de Guará e o churras-
queiro for do grupo do ex-prefeito 
Francisco Carlos. E o Coronelzinho 
exclama: “que gostoooooosooo!!!”

Combustível eleitoral
Esta semana o candidato a pre-

feito Argus Ranieri (MDB) pegou 
pesado em uma das emissoras da 
cidade, ao tentar desqualificar o 
atual presidente do Serviço de Água 
e Esgoto de Guaratinguetá – Saeg. 
Em seus argumentos, além de criar 
um constrangimento ao ex-supe-
rintendente da Caixa Econômica 
Federal – aposentado com louvor 
na função – Miguel Sampaio, com-
prou uma briga desnecessária com 
os bancários da cidade ao indagar: 
“como um bancário pode dirigir 
uma autarquia como o Saeg?”. 
Tem gente apostando alto na Praça 
Conselheiro que o emedebista mais 
perdeu do que ganhou em mais esta 
falha de posicionamento...

O que todos querem saber
Pelo que muitos entenderam em 

Cachoeira Paulista, entre os ´leros 
e falácias’ dos vereadores na sessão 
desta semana foi aprovado o repasse 
da ‘dinheirama’ toda que o Governo 
Federal destinou à cidade, para o 
combate à pandemia do coronavírus, 
apenas para o pagamento dos agen-
tes que trabalharam no combate da 
doença? Se a maioria entendeu bem, 
cerca de R$ 10 milhões para pagar o 
serviço da moçada que marca ponto 
na Santa Casa e da meia dúzia que 
fez revezamento nas duas ou três 
barreiras sanitárias na entrada da 
cidade? Suspeito, muito suspeito!!!

E por falar Cachoeira...
...lembra-se Silveiras, onde as 

contas de Edson Mota, rejeitadas 
pelo Tribunal, devem ser colocadas 
em votação. Sob a batuta da pre-
sidente Neusa Menegon, a saúde 
eleitoral do ex-prefeito novamente 
passará pelo crivo dos vereadores. 
Tem gente apostando alto no largo 
da Igreja que Mota não tem mais a 
hegemonia de cinco votos de cabres-
to. Façam suas apostas...

Urbano & rural
A campanha de Gustavo Lucena 

à Prefeitura de Canas está sendo a 
única considerada bilíngue – quando 
se fala ou ensina em duas línguas 

– por traduzir a 
linguagem, ou 
seja, as neces-
sidades dos mo-
radores da área 
urbana do mu-
nicípio, como 
também da zona 
rural através de 
seu vice, Ade-

mar Ligabo, o Banana. Comenta-se 
que Silvana Zanin busca votos na 
periferia, mas representa os bacanas 
da cidade; já o Ricelly tenta a sorte 
eleitoral focado nas articulações 
entre os políticos – de sempre...

Sonho de consumo...
...de muitos lorenenses: ser 

contratado em um dos cargos de 
confiança de R$ 7 mil da Câmara 
Municipal de Lorena, sem ter que 
devolver R$ 4 mil pra ninguém na 
famosa rachadinha...

Tiro no pé
Se a ideia da dupla de candidatos 

à Câmara de Pinda, José Carlos – o 
Cao e Éverton Chinaqui em lançar 
o folclórico Gari Abençoado a vere-
ador, apenas para somar o quociente 
eleitoral dos Republicanos, o tiro 
poderá sair pela culatra. De acordo 
com os pensadores da cidade, se o 
partido conseguir apenas uma vaga 
no futuro Legislativo, o Abençoado 
está propenso em ser o mais mais 
votado do grupo. Muitos já viram 
este filme no passado...

Temperatura máxima
Após 'surfar em boas ondas' 

neste início de campanha entre mais 
de dez concorrentes, o prefeito de 
Ubatuba, Delcio Sato (PSD), en-
frenta mares revoltos em sua busca 

pela reeleição. 
Os concorrentes 
Flavia Pascoal 
(PL) e Alex da 
Saúde (PSL), 
c o n s e g u i r a m 
convencer o Mi-
nistério Públi-
co Eleitoral da 
cidade expedir 

parecer pela impugnação de sua 
candidatura, por descumprimento 
de uma determinação judicial à 
Prefeitura – na gestão passada de 
2013 – que se tornou improbidade. 
Engolindo o 'golpe a seco', porém, 
sem perder a pose, Sato prosse-
gue com sua campanha enquanto 
aguarda a batalha entre advogados, 
opositores e Justiça Eleitoral.

Thales Gabriel
Gustavo Lucena

Atenção leitor e amigo do Jornal Atos. A redação 
vem até você, alertá-lo que uma imagem que circula 
nas redes sociais sobre uma suposta conversa rela-
tando arranjo de uma pesquisa eleitoral, envolvendo 
este Atos, se trata de uma fake news. Além da imagem 
ter sido mal feita, ou seja, com detalhes visuais que 
o próprio WhatsApp não utiliza, a conversa nunca 
existiu. Ressaltamos que não há nenhuma publicação 
de pesquisa vinculada ao Jornal Atos. Mais uma vez 
lamentamos práticas como essa, que só tendem a 
prejudicar o processo eleitoral, em virtude da politi-
cagem destruidora. Mas a você, amigo leitor, muito 
obrigado pela sua companhia, que há mais de 26 anos 
nos ajuda a levar a informação regional.

Carta ao leitor
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Justiça anula decisão da Câmara e suspende 
revogação da lei para a Zona Azul de Lorena
Estacionamento rotativo estava impedido após votação em setembro; implantação debatida há três anos

Após quase três meses de 
análise, o TJ-SP (Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo) suspendeu proviso-
riamente, na última terça-
-feira (13), a decisão da Câ-
mara de Lorena que barrou 
a implantação do sistema de 

Lucas Barbosa
Lorena

Zona Azul. Alternativa para 
solucionar a falta de vagas de 
estacionamento na cidade, a 
implementação do serviço é 
discutida desde 2017.

Proferido pelo desem-
bargador do TJ-SP, Soares 
Levada, o despacho consi-
derou pertinentes as alega-
ções feitas pelo prefeito de 
Lorena, Fábio Marcondes 
(sem partido), na ação direta 

de inconstitucionalidade 
movida contra o Legislativo, 
que em 3 de setembro deste 
ano revogou a lei de criação 
da Zona Azul, que havia sido 
aprovada pela Casa no fim de 
abril de 2019.

A anulação da lei foi soli-
citada pelo vereador, Fábio 
Longuinho (PSD), que na 
época questionou detalhes 
do processo de implan-

tação do serviço como a 
falta de audiência pública 
e de estudos de impacto 
ambiental. Na ocasião, o 
parlamentar alegou que a 
rescisão do contrato firma-
do entre a Prefeitura e a 
terceirizada Serbet (Sistema 
de Estacionamento Veicular 
do Brasil Ltda) não traria 
complicações jurídicas ao 
Município, já que o ato es-
taria amparado por uma lei 
baixada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), em 
caráter excepcional devido 
à pandemia do novo coro-
navírus, que possibilitava a 
suspensão ou cancelamento 
de contratos públicos. 

Em seu despacho, o de-
sembargador frisa que a re-
vogação legislativa da lei da 
Zona Azul acabou “afetando 
e sustando, na prática, con-
trato administrativo regular 
em curso, causando inse-
gurança jurídica e lesão à 
economia pública, ferindo os 
princípios da razoabilidade 
e da legalidade, com afronta 
a Constituição Estadual (tre-
cho da decisão)”. 

Na liminar, Soares Levada 
determina ainda a suspensão 
imediata da lei complemen-
tar da Câmara já que foi 
“... caracterizada em tese a 
interferência indevida em 
contrato administrativo 
regularmente firmado pelo 
Executivo após procedi-
mento licitatório lícito e a 
possibilidade concreta de 
danos imediatos ao erário 
municipal...”. 

Em nota oficial, o presi-
dente da Câmara de Lorena, 
Maurinho Fradique (MDB), 
confirmou que foi infor-

mado pelo TJ-SP, na última 
quarta-feira (14), sobre a 
suspensão, provisória, da 
revogação da lei. O chefe 
do Legislativo afirmou que 
encaminhou o despacho à 
Procuradoria Jurídica da 
Casa, que prestará todas as 
informações solicitadas pela 
decisão judicial.

Fradique ressaltou que irá 
“aguardar os trâmites legais 
com a consequente decisão 
final do Tribunal de Justiça, 
a qual será cumprida em 
sua integralidade por esta 
Edilidade (trecho da nota)”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Prefeitura de 
Lorena sobre o caso, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.  

Histórico – A criação do 
estacionamento rotativo é 
discutida na cidade desde 
abril de 2017, quando o 
prefeito Fábio Marcondes 
enviou um projeto à Câma-
ra solicitando seu aval. Na 
época, o Executivo revelou 
que um estudo apontou 
que a Zona Azul é a melhor 
alternativa para evitar que 
os motoristas continuem 
enfrentando dificuldades 
para estacionarem na região 
central do município. Além 
da falta de vagas, a análise 
apontou que outro fator que 
torna ainda mais difícil a 
missão é o fato de não haver 
um limite de tempo para 
suas ocupações, prejudican-
do a rotatividade. 

Mas a aprovação legisla-
tiva da proposta ocorreu 
apenas em abril de 2019. Na 
sequência, o Executivo abriu 

um processo licitatório para 
a contratação da empresa 
que seria responsável pela 
implementação e operação 
do sistema. Vencedora do 
certame, a Serbet firmou o 
contrato de concessão do 
serviço no início de abril de 
2020. 

À época, Marcondes reve-
lou que o contrato, válido 
por cinco anos, estabelecia 
que  a terceirizada, sediada 
em Joinville-SC, gerenciaria 
até 1,2 mil vagas rotativas, 
distribuídas nos entornos 
das praças Conde de Moreira 
Lima, Rosendo Pereira Leite, 
e nas principais ruas do 
Centro como Barão de Castro 
Lima, Comendador Custódio 
Vieira, Dom Bosco, Doutor 
Rodrigues de Azevedo e 
Duque de Caxias.

Além de disponibilizar 
agentes de fiscalização para 
o atendimento de motoristas 
e vendas dos tíquetes, a Ser-
bet manteria um aplicativo 
para facilitar o pagamento 
das tarifas, que variariam de 
R$ 1 por meia hora, R$ 1,50 
por uma hora e R$ 2,50 por 
duas horas. Após este perí-
odo máximo, os condutores 
seriam obrigados a deixarem 
as vagas.

O acordo definiu ainda que 
além de não precisar investir 
na manutenção do serviço, 
o Município receberia da 
concessionária uma parce-
la de R$ 445 mil e ainda 
teria direito a um repasse 
mensal de 10% do valor do 
faturamento bruto da Zona 
Azul. A terceirizada deveria 
implantar o sistema em até 
noventa dias após o término 
da pandemia.Vaga do estacionamento rotativo na rua Major Oliveira Borges, no Centro; Zona Azul é liberada pela Justiça

Foto: Rafaela Lourenço

Câmara de Guará garante mais trinta dias para 
resposta da Saeg sobre falhas no abastecimento
Requerimento cobra explicações sobre problemas na água; prorrogação para 45 dias atende pedido da companhia

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou a prorrogação do 
tempo de resposta da Saeg 
(Companhia de Água, Esgoto 
e Resíduos) sobre um requeri-
mento para mais trinta dias. 
O prazo inicial era de 15 dias, 
mas a Companhia solicitou 
o adiamento para resposta e 
teve o pedido aprovado em 
plenário.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O requerimento do vere-
ador Fabrício Dias (MDB) 
pede explicações sobre falhas 
no abastecimento de água 
registradas ao longo deste 
ano. Com o adiamento, a Saeg 
terá 45 dias para responder 
oficialmente os questiona-
mentos.

No requerimento, Dias 
questiona sobre a capacida-
de do tratamento da água 
no município e pergunta se 
Guaratinguetá corre riscos re-
alizar ou se já está realizando 

o racionamento de água em 
alguns bairros. O documento 
foi apresentado em plenário 
no fim de setembro.

O pedido da Saeg gerou di-
vergências entre os parlamen-
tares, mas acabou aprovado 
por maioria de votos. Contra 
o adiamento votaram todos os 
vereadores do MDB (Fabrício 
Dias, Nei Carteiro, Tia Cleusa 
e Décio Pereira. Marcelo da 
Santa Casa (PSD) também 
foi contra.

A favor votaram os verea-

dores Pedro Sannini, Márcio 
Almeida, Luizão e João Pita 
(PSC), Marcos Evangelista 
(PL) e o presidente da Câma-
ra, Marcelo Coutinho ‘Celão’ 
(PSD). Com a aprovação, a res-
posta que chegaria à Câmara 
no início de outubro, chegará 
à Casa uma semana antes das 
eleições municipais.

Falhas – Têm sido regis-
trados problemas que inter-
ferem no abastecimento de 
água em alguns bairros de 
Guaratinguetá. O Jornal Atos 

citou problemas que gera-
ram falta de água no Jardim 
Modelo, na Vila Santa Maria 
e no Parque das Garças, no 
fim de setembro. Desde então, 
outros eventos ocorreram 
e também acarretaram em 
falhas.

No último domingo (11) 
a Saeg realizou uma ação 
emergencial na ETA (Esta-
ção de Tratamento de Água) 
para trocar uma tubulação. 
A Companhia avisou com 
antecedência que a execução 

do reparo poderia gerar falta 
de água em mais de vinte 
bairros, mas que o abasteci-
mento seria normalizado até 
o fim da noite.

Na terça-feira (13) um vaza-
mento de grandes proporções 
deixou ao menos seis bairros 
sem o abastecimento de água 
durante a tarde e começo da 
noite. Segundo a Companhia, 
uma tubulação de ferro de 
oito polegadas na avenida 
Rui Barbosa sofreu danos e 
provocou o vazamento.

Ministério Público de Ubatuba pede 
impugnação da candidatura de Sato
Parecer foca em acusação de improbidade; defesa do prefeito apresenta recurso

O Ministério Público Elei-
toral de Ubatuba solicitou 
na última quinta-feira (15) a 
impugnação do registro de 
candidatura à reeleição do 
prefeito Délcio Sato (PSD). 
O pedido de impedimento 
foi motivado pela análise do 
TCU (Tribunal de Contas da 
União), que apontou que o 
chefe do Executivo cometeu 
um ato de improbidade admi-
nistrativa durante o mandato.

Em seu parecer, a promo-
tora de Justiça Eleitoral de 
Ubatuba, Heloíse Maia da 
Costa, cobra a impugnação 
da candidatura de Sato, pois 
sua gestão teve as contas 
rejeitadas pelo TCU em 2018 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

por não respeitar um Termo 
de Compromisso firmado en-
tre o Município e o Governo 
Federal em 2013. O acordo 
determinava que a Prefeitura 
promovesse a pavimentação 
da rua Jocelino Monteiro, no 
bairro Barra Seca.

Segundo a análise do TCU, 
o atual prefeito cometeu um 
ato de improbidade adminis-
trativa, já que não deu prosse-
guimento à execução da obra, 
embora dispusesse de tempo 
e recursos suficientes.

Além de afirmar que Sato 
não demonstrou boa-fé, já 
que sequer apresentou ao 
TCU os motivos que o leva-
ram a paralisar o serviço 
de melhoria, a promotora 
ressaltou que “... o abandono 
das obras de pavimentação 
caracterizou expresso des-

cumprimento do princípio 
da continuidade administra-
tiva, o qual obriga o gestor 
sucessor a dar seguimento 
a atividades iniciadas no 
decorrer de gestões prévias 
(trecho do documento)”.

Em seu parecer, Heloíse 
Maia enfatiza que o impug-
nado, “na qualidade de ges-
tor, cometeu faltas graves 
e que, em tese, configuram 
ato doloso de improbidade 
administrativa que causaram 
prejuízo ao erário”. 

A promotora destaca ainda 
que devido a rejeição das 
contas de Sato em 2018, ele 
deveria tornar-se inelegível 
por um prazo de até oito 
anos.

Segundo o Ministério Pú-
blico Eleitoral, as coligações 
“Ubatuba Pede Socorro”, que 

tem como prefeiturável Alex 
Waltersdor (PSL), e “A Mudan-
ça Tem Nome”, da candidata 
Flávia Pascoal (PL), já haviam 
protocolado recentemente 
pedidos de impugnação à can-
didatura de Sato pelo ato de 
improbidade administrativa 
apontado pelo TCU.  

Outro lado – Em nota ofi-
cial, a coligação “Ubatuba 
Seguindo Em Frente” ressalta 
que a candidatura de Sato 
não está impugnada, pois até 
o momento existe apenas um 
parecer do Ministério Público 
Eleitoral e não uma decisão 
judicial. 

O documento revela que 
a coligação aguarda o jul-
gamento final dos recursos 
de defesa impetrados por 
ela junto ao TCU e à Justiça 
Eleitoral. 

Foto: Reprodução

Sato, que enfrenta pedido do MP

A nota destaca ainda que 
além de Délcio Sato, outros 
dez concorrentes ao pleito 
na cidade litorânea estão 
também aguardando jul-
gamento do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) sobre 
seus pedidos de registro de 
candidatura. 

Ao consultar o site do TCE, 
que não revela os motivos 
das análises, a reportagem 
do Jornal Atos constatou que 
os prefeituráveis que ainda 
aguardam liberação do órgão 
são Anderson Rodrigues, 
o Tato do Mercado (PTB), 
Claudinei Salgado (PSC), Ed-
nelson Prado (REDE), Flavia 
Pascoal (PL), Gady Gonzalez 
(PATRIOTA), Gilson Rocha 
(SOLIDARIEDADE), Marcelo 
Mungioli (PSOL), Maurício 
Moromizato (PT), Ronaldo 
Nuno (PROS), Pedro Guivale 
(PMN). 

Em contrapartida, estão 
com suas candidaturas au-
torizadas Alex Waltersdor 
(PSL), Leonardo Cipolli 
(PRTB) e Arnaldo da Silva 
(AVANTE).
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Ônibus turísticos voltam a 
circular em Aparecida após
cinco meses de pandemia
Veículos estavam impedidos de entrar no município há sete 
meses; Santuário também tem capacidade aumentada para 50%

A quinta-feira em Apa-
recida foi marcada pela 
liberação dos ônibus de 
turismo, que voltaram 
a poder circular pela ci-
dade, após sete meses. A 
Prefeitura publicou um 
novo decreto liberando a 
entrada de veículos que 
atendem romeiros de todo 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

país, além da ampliação da 
capacidade da rede hoteleira 
e das celebrações do Santuá-
rio Nacional.

Os veículos estavam impe-
didos de entrar no município 
desde o começo da pandemia 
do novo coronavírus, em 
março, como forma de evitar 
a proliferação da doença na 
cidade.

De acordo com o novo 
documento, as empresas de 
transporte devem respei-

tar todos os protocolos da 
vigilância sanitária como 
higienização dos assentos e 
disponibilizar álcool em gel.

Em 2019, mais 14 mil 
grupos realizaram sua pe-
regrinação até o Santuário 
Nacional por esse meio de 
transporte.

Outra medida anunciada 
é a ampliação da capacida-
de de números de fiéis que 
podem acompanhar as cele-
brações religiosas. Segundo 

Com aval de João Doria, região 
amplia funcionamento do comércio

Após o Estado anunciar, 
no último final de sema-
na, o avanço da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) à quarta fase (Ver-
de) do ‘Plano São Paulo’, 
diversas cidades publica-
ram novos decretos de fle-
xibilização das atividades 
econômicas. As principais 
mudanças promovidas 
pelos municípios foram 
as ampliações do horário 
de funcionamento do co-
mércio e da capacidade 
de ocupação dos estabe-
lecimentos. 

Acompanhado do se-
cretário estadual de Saú-
de, Jean Gorinchteyn, o 
governador Joao Doria 
(PSDB) comunicou a re-
classificação da RMVale 
e de outras cinco regiões 
durante entrevista cole-
tiva na tarde da última 
sexta-feira (9), no Palácio 
dos Bandeirantes, em São 
Paulo. 

Com o avanço de fase, 
as prefeituras estão auto-
rizadas a flexibilizarem as 
atividades econômicas em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), 
como a ampliação do ho-
rário de funcionamento 
do comércio e permissão 
de eventos com o público 
em pé. 

Na RMVale, que estava 
desde 8 de agosto na ter-
ceira fase (Amarela) do 
‘Plano SP’, entre o último 
sábado (10) e terça-feira 
(13), Cruzeiro, Guaratin-
guetá, Lorena, Pindamo-
nhangaba, Piquete e Uba-
tuba foram algumas das 
cidades a anunciar novas 
liberações.

Lucas Barbosa
RMVale

Diversas cidades autorizam estabelecimentos a operarem por 12 horas

Exceto Guaratinguetá e 
Piquete, as demais prefei-
turas autorizaram os esta-
belecimentos comerciais, 
como academias, bares e 
lojas, a operarem por 12 
horas diárias e com uma 
taxa de ocupação de 60% da 
capacidade. Até então, nestas 
cidades os empreendimentos 
funcionavam por até oito 
horas diárias e com uma 
ocupação de até 40%.

Baixado no último dia 9 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSC), o documento de Gua-
ratinguetá possibilita que os 
estabelecimentos de comércio 
e de serviços em geral operem 
por apenas dez horas diárias 
entre segunda e sexta-feira 
(8h às 18h) e por cinco horas 
aos sábados (8h às 13h). Em 
contrapartida, a taxa de ocupa-
ção permitida é a mesma das 
cidades vizinhas, que é de 60%. 

Movimentação de veículos de turismo, que foi liberada a partir desta quinta-feira, em Aparecida
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a Prefeitura, o maior templo 
católico do país pode receber 
agora 50% da capacidade, 
antes limitada em 30%. “... 
celebrações, por ora, não ha-
verá alteração, sendo sempre 
reavaliada a necessidade de 
ampliação, conforme o fluxo 
de visitantes”.

A administração da Basílica 
definiu o uso do Centro de 
Eventos Padre Vítor Coelho 
de Almeida, dentro de seu 
complexo, para acolher tam-
bém devotos em celebrações 
simultâneos aos da Basílica. 
Até o fim de setembro, as 
celebrações eram realizadas 
na Tribuna Papa Bento 16, 
na Esplanada Papa João 
Paulo 2º.

Os hotéis, pousadas e simi-
lares também foram benefi-
ciados e agora passam ope-
rar com 60% da capacidade, 
que antes estava em 50%. As 
áreas de lazer como piscinas 
também foram liberadas, 
mas sem uso de vestiários 
coletivos ou saunas.

Bares, restaurantes e si-
milares podem funcionar 
12 horas por dia até as 23h 
de segunda-feira a domingo 
com uma ocupação máxi-
ma de 60%. O consumo de 
bebidas e alimentos em pé, 
nas calçadas e vias públicas 
seguem proibidas.

A rua Major Oliveira Borges, no Centro de Lorena; cidade também amplia flexibilização no comércio da cidade
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A prefeita de Piquete, Teca 
Gouvêa (PSB), foi ainda mais 
cautelosa, autorizando que 
os empreendimentos abram 
suas portas por somente oito 
horas diárias (10h às 18h) e 
com uma ocupação máxima 
de 40% do público.

Anunciado na última ter-
ça-feira pelo prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), 
o decreto de Lorena tem 
como principal novidade, 
além da ampliação do ho-
rário de funcionamento do 
comércio, a liberação do 
uso público do Cemitério 
Municipal, permitindo que 
os moradores visitem os 
túmulos das 7h às 17h du-
rante toda a semana. 

Pindamonhangaba, teve 
como alteração mais con-
siderável a permissão do 
prefeito, Isael Domingues 
(PL), para que eventos cul-

turais, sociais, esportivos 
e de negócios contem com 
público em pé. Entretanto, 
a novidade só poderá entrar 
em vigor após o prazo de 28 
dias de permanência da cida-
de nesta nova fase do Plano 
São Paulo. Caso ocorra a 
manutenção neste estágio, 
os responsáveis pelos en-
contros deverão garantir 
que a plateia permaneça 
de máscara mantendo uma 
distância segura.

Em Ubatuba, o decreto do 
prefeito Délcio Sato (PSD) 
tem como principal novi-
dade a liberação para que 
hotéis e pousadas voltem a 
operar com sua capacidade 
total, mas os meios de hos-
pedagem deverão restringir 
o acesso dos clientes aos 
espaços de áreas comuns, 
como refeitórios e piscinas, 
a 60% da capacidade.

José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro 
seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Con-
selheiro Federal e Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da 
OAB, Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi fundador da CBN e consultor 
jurídico da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É detentor da Ordem 
do Mérito Judiciário – grau de comendador; Atuou nas Empresas Globo, Ra-
diobrás (Presidência da República); TV Rio/Record; Redes Manchete e Brasil 
de Televisão; na Difusora de Pinda e de Petropolis, na FM Independente de 
Aquidauana, MS; e Transamérica de Lorena, SP. Atuou nos jornais: São José 
dos Campos Diário, ‘O Regional’, ‘Fala Pindaa’, ‘Jornal Capital do Pantanal’. 
É Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, Cidadão honorário dos 
municípios do Rio, Niterói, Japeri, Paracambi e Taubaté. Detentor das Meda-
lhas Pedro Ernesto, Marechal Zenóbio da Costa e Tiradentes.

CADÊ OS VOTOS? – Por mais que 
circule pela cidade, praticamente só 
vejo carros adesivados com a foto 
do candidato 22, Isael Domingues. 
Do Vitão, infinitamente menos. A 
explicação para o caso vem da 
pesquisa ‘Real Time Big Data’, 
encomendada pela Rede Record: 
Isael, 50%; Vito, 13, Goffi, 7; Deltonio, 
2; Gabriel Cruz e Luiz Rosas, 1%. 
Gustavo Tótaro não pontuou...
AVALIAÇÃO POLÍTICA – Éder Bilota, 
Titular do Jornal Atos, faz agora, em 
vídeo, magnífica análise política sobre 
o comportamento do eleitor na região. 
‘Política a Conta Gotas’ pela TVAtos... 
https://www.youtube.com/embed  
MAIORIA MENOR – Estou perplexo 
que, numa comunidade de 520 
famílias detentoras de direitos, um 
grupelho de 115 participantes se 
intitule ‘maioria’. Aparelhado para 
forçar determinada candidatura. A 
gente quer ajudar, denunciando que na 
alegada doação de próprio municipal 
sob condição de reforma, haja risco 
de improbidade administrativa, como 
fizemos em relação ao fechamento do 
bairro, derrubado por 26 votos a zero 
no TJ. A resposta do grupelho, ingrata, 
vem com tentativa de desmoralização, 
impropérios e exclusão de morador 
proprietário do grupo, sob alegação 
de não morar na comunidade quando, 
em verdade, o vice presidente da 
Associação foi em casa do excluído, 
na Rua Myriam Alckmin, pedir 
documentos sobre a desapropriação 
do buffet desapropriado. Quanto 
aos impropérios, deposito no vazo, 
equiparado a boca de quem vomitou... 
Não conseguem manter o diálogo 
democrático. Tudo na base da 
violência. Uma mentira atrás da 
outra. Cuidado nas mãos de quem 
pretendem entregar seu futuro...
FALSEANDO A VERDADE - 
Candidato a Vereador prometendo 
que vai mudar Pinda... Para onde, 
Ubatuba? Fica a dica: não prometa o 
que não pode cumprir...
DEU NO G1 – ‘Pinda tem eleição 
mais concorrida a vereador na Região 
com 33 candidatos por vaga. São 363 
participantes do pleito. Há quem diga 
que, em verdade, mesmo fugindo 
à matemática, que são 272. A boca 
deve ser mesmo muito boa...
NA RETA FINAL – Vereador Felipe 

César, presidente da Câmara de 
Pinda, força soluções na despedida 
do mandato, já que não concorre 
à reeleição em favor do filho, 
Chicão. Quer deixar o legislativo 
com o início da conclusão da rede 
de água e esgoto até a Colméia 
e a pavimentação da chamada 
‘Estrada da Buraqueira’ que vai 
da Cruz Pequena até a estrada 
Wilson Monteiro. Cobra, também 
que a água da SABESP chegue 
até o Mangueirão do Zé Bé. Dá-lhe 
Felipão...
FESTA DIFERENTE – Aparecida 
cuja vida religiosa e econômica gira 
em torno da Basílica da Padroeira do 
Brasil, recebeu de modo diferente a 
romeiros e turistas no feriadão de 
12 de outubro. Não foi permitida 
a presença física em missas. Não 
funcionou o comércio interno. Mas, 
foi permitida a visitação à imagem. 
Hotéis e pousadas estiveram 
lotados com o número de hóspedes 
permitidos...
FINAL DO VÔLEI – O vôlei de 
Taubaté/Funvic precisa vencer o 
jogo de volta do Vôlei Renata, nesta 
sexta-feira, às 21 e 30. Na primeira 
partida, em Campinas, perdeu 
por 3 sets a 2. No jogo decisivo, 
a ser disputado no Abaeté, ainda 
terá chance de reverter o mau 
resultado...  
TRÁFICO NO FERIADÃO 1 – 
Polícia Militar, em patrulhamento na 
Vila Socó, em Guará, abordou um 
homem que portava um saco com 
um tijolo de maconha e 118 pedras 
de crack...
TRÁFICO NO FERIADÃO 2 – Em 
Lorena, outra equipe da PM em 
ronda pelo bairro Cidade Industrial 
pegou homem com a boca na botija. 
Com a aproximação dos policiais, 
fugiu de bicicleta, atirando sacola 
com drogas no telhado de uma casa, 
certo que, na intenção de voltar...
MUAMBAS AO ALTO – Agentes 
penitenciários da PEMANO, em 
Tremembé, impediram o arremesso 
de drogas e muambas por sobre o 
muro, de 188 itens como celulares, 
armas e carregadores, além de 8 
quilos de entorpecentes. Eram dois 
marginais que fugiram, abandonando 
o material que foi apreendido e 
encaminhado à delegacia local...

Região ultrapassa cinquenta 
mil casos de novo coronavírus

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) atingiu, nesta 
semana, a marca de cinquenta 
mil infecções causadas pelo 
novo coronavírus. Apesar do 
número elevado, as interna-
ções tiveram declínio na última 
terça-feira (14).

A região entrou para a fase 
verde do Plano São Paulo, que 
permite a retomada gradual da 
economia. O avanço leva em 
consideração os leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
e também o nível de contágio. 
Ainda que os dados de terça-
-feira tenham sido positivos 
com cerca de 850 internações, 
o número voltou a ultrapassar 
a casa das mil hospitalizações, 
durante quarta e quinta-feira, 
gerando preocupação nas 
secretarias de Saúde da região.

Pindamonhangaba chegou 
a marca de 2.596 casos de 

Bruna Silva
RMVale

Covid-19, nesta sexta-feira 
(16). Ao menos nove pacientes 
seguem internados para cuida-
dos médicos, três deles estão 
na UTI. Outros 150 moradores 
estão em isolamento domiciliar 
para evitar a disseminação 
do vírus; mais de mil pessoas 
aguardam ainda os resultados 
dos exames.

Guaratinguetá tem 2.038 
confirmações, com 590 pes-
soas em isolamento em casa 
e três sob cuidados intensivos 
no hospital. No município, 52 
pessoas morreram ao não re-
sistir à gravidade da doença. A 
secretaria de Saúde contabiliza 
que há 186 casos suspeitos.

Aparecida divulgou o bole-
tim epidemiológico, com 427 
casos confirmados, 15 óbitos 
e 368 recuperados. 

A Prefeitura de Lorena não 
havia postado os números 
atualizados até o fechamento 
desta edição. Na quinta-feira 
(15), a cidade divulgou um bo-
letim com 1.295 contaminados 
e 36 mortos.

Apesar da marca, internações pela 
Covid-19 caem nas cidades da RMVale
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Foto: Arquivo Atos

Estado distribui 750 mil chips de celular em projeto para facilitar acesso à internet para alunos e professores

Governo do Estado investe R$ 75 milhões
em internet móvel para alunos e professores
Chips para dispositivos são entregues para que comunidade escolar tenha acesso aos aplicativos

O Governo do Estado 
anunciou, nesta semana, 
a distribuição de 750 mil 
chips com acesso à internet 
gratuita para estudantes e 
professores da rede estadual 
de ensino. A intenção é que 
os materiais contribuam 
com o processo de busca 
ativa e tem o objetivo de 
minimizar o abandono e 
evasão escolar.

O governador João Doria 
(PSDB) afirmou que este é 
um passo para a busca da 
integração dos alunos e 
professores ao ensino digital 
durante a pandemia. Confor-
me programação estadual, 
serão 250 mil unidades 
mensais destinadas para 
professores e servidores, 
com cinco gigas de internet, 
além de acesso a ligações e 

Bruna Silva
RMVale

mensagens SMS. Os outros 
quinhentos mil chips men-
sais para os alunos terão três 
gigas de internet e devem ser 
destinados aos estudantes 
em situação de vulnerabili-
dade social. A ação tem orça-
mento de R$ 75 milhões para 
investimento em 12 meses.

A previsão é que a distri-
buição seja realizada em 
dois meses, entre novembro 
e dezembro. Para receber é 
necessário que a família es-
teja cadastrada no CadÚnico 
em situação de pobreza ou 
de extrema pobreza. Os alu-
nos que receberão os chips 
deverão estar matriculados 
no oitavo ou nono ano do 
ensino fundamental, assim 
como em todas as séries do 
ensino médio.

O secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares, 
frisou que a medida auxilia 
na expansão da informação 
e ensino para o próximo ano. 

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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“Os chips possibilitarão o 
acesso aos demais aplica-
tivos e sistemas que não 
utilizam dados patrocinados 

pelo Centro de Mídias, além 
de ligações e mensagens de 
SMS para professores. Será 
uma importante ferramenta 

para buscarmos os estudan-
tes que estão fora da escola, 
neste ano tão atípico da 
Covid-19”.

Acusado de estuprar enteada de 11 anos é capturado em Caraguá
Criminoso era procurado desde o último dia 6; vítima relata que abuso ocorreu na casa da família, no bairro Tabatinga

Pinda abre 
processo 
seletivo para 
estagiários

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba iniciou o 
processo seletivo para 
contratação de estagiários. 
As vagas são para cadastro 
reserva.

As inscrições gratuitas 
e provas online serão re-
cebidas somente pela in-
ternet pelo site ciee.org.
br até a próxima segun-
da-feira (19), incluindo o 
fim de semana. Entre as 
vagas disponíveis para 
o ensino superior estão 
jornalismo, administração 
de empresas, biologia, en-
genharia civil, fisioterapia 
e informática. Para o ensi-
no técnico há vagas para 
administração, farmácia, 
informática, segurança do 
trabalho, serviços jurídicos 
e veterinária, além do en-
sino médio.

Os estudantes receberão 
uma bolsa auxílio mensal 
no valor de R$ 493,61 
para superior; R$ 439,26 
para técnico e médio, além 
do auxílio transporte. A 
jornada é de quatro horas 
diárias. A previsão é de 
que a publicação da lista 
de classificação provisó-
ria, gabarito definitivo e 
respostas aos recursos 
sejam disponibilizados no 
dia 12 de novembro, e a 
publicação da lista com a 
classificação final em 20 
de novembro.

Da Redação
Pindamonhangaba

Vagas são para 
diferentes áreas 
em nível médio, 
técnico e superior

Foto: Reprodução

Reforma embargada no Clube dos 500 em Guaratinguetá; polêmica envolve projeto de Oscar Niemeyer

Reforma desautorizada de prédio 
projetado por Niemeyer causa 
protestos e é barrada em Guará
Prefeitura embarga obra e denuncia ao Condephaat as alterações feitas no local

Após gerar reclamações nas 
redes sociais, a obra de refor-
ma no Graal Club dos 500 foi 
embargada pela Prefeitura. O 
espaço carrega a assinatura 
do célebre arquiteto Oscar 
Niemeyer, mas é alvo tam-
bém de reclamações por sua 
estrutura.

Ainda na última semana, um 
perfil no Instagram dedicado 
aos trabalhos de Niemeyer 
denunciou que a obra de 
reforma descaracterizava o 
local desenhado pelo artista. 
“O Graal Clube dos 500 realiza 
uma obra que descaracteriza 
ainda mais o bem, fechando 
novo módulo da estrutura 
para ampliar uma loja de 
conveniência, alteração que 
a arquitetura original abar-
caria sem problemas, caso um 
projeto minimamente sensível 
fosse elaborado e aprovado, 

Bruna Silva
Guaratinguetá

como manda a lei”, enfatizou.
Segundo a publicação, 

desde o início deste ano o 
Auto Posto Clube dos 500, 
projetado em 1953 por Nie-
meyer, está protegido pelo 
Condephaat (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico), órgão estadual 
de defesa do patrimônio 
histórico e artístico.

A Prefeitura de Guaratin-
guetá afirmou que a obra foi 
embargada, além de denun-
ciar a ação ao Condephaat. 
A secretaria de Obras e 
Planejamento enfatizou 
que “assim que voltarem ao 
serviço presencial vão fazer 
uma diligência até o local 
para fazer uma autuação e 
os procedimentos”.

A reportagem do Jornal 
Atos buscou contato com a 
administração responsável 
pelo Graal Clube dos 500, 
mas não obteve retorno até 
o fechamento desta matéria.

Foto: Arquivo Atos

Prefeitura, que abriu concurso

A Polícia Militar de Cara-
guatatuba capturou na última 
terça-feira (13) um homem de 
59 anos acusado de estuprar 
a enteada de apenas 11 anos. 
Inconformada com o abuso 

Da Redação
Caraguatatuba

sofrido, a criança tentou tirar 
a própria vida no último dia 
6, mas foi contida pela mãe.

De acordo com a PM, desde o 
último fim de semana equipes 
patrulhavam a região norte da 
cidade litorânea na tentativa de 
localizar o morador do bairro 
Tabatinga, considerado fora-
gido da Justiça pelo crime de 

estupro de vulnerável (vítima 
menor de 14 anos ou porta-
dora de deficiência mental). 
Durante uma das buscas, os 
policiais se depararam na 
última terça-feira com o acu-
sado em um ponto de ônibus 
na rodovia Doutor Manoel 
Hyppolito Rego, a SP-55, no 
trecho do bairro Massaguaçu. 

Na sequência, os PM's conse-
guiram surpreender o homem, 
que não ofereceu resistência 
à prisão. 

Após prestar depoimento na 
Delegacia de Caraguatatuba, 
o foragido foi encaminhado 
ao CDP (Centro de Detenção 
Provisória) do município.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o homem é acu-
sado de violentar a   filha da 
sua companheira, com quem 

é casado há sete anos. O crime 
teria acontecido no último dia 
6 na casa em que a família 
mora, no bairro Tabatinga. No 
imóvel moram também dois 
filhos do casal, de 3 e 6 anos. 

Em depoimento, a mãe das 
crianças revelou que desco-
briu o crime após desconfiar 
do comportamento da filha, 
que demonstrava nervosismo 
e tristeza. A situação ficou 
ainda mais delicada quando 

a menina se trancou no ba-
nheiro e afirmou que cortaria 
os pulsos.

Desesperada, a mãe conse-
guiu desencorajar a garotar 
a cometer o ato. Questionada, 
a filha revelou que foi violen-
tada pelo padrasto poucas 
horas antes.

A vítima e a mãe foram 
à Delegacia de Defesa da 
Mulher, onde denunciaram 
o abuso.
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Guaratinguetá Saneamento 
oferece palestra online sobre 
prevenção ao Câncer de Mama 
Cuidados com a 
sáude e prevenção 
contribuem para a
cura de 99% dos 
contaminados

Da Redação
Guaratinguetá

Esse ano, por conta da 
pandemia de Covid 19, mui-
tos hábitos e rotinas foram 
modificados, entre eles, as 
idas aos consultórios mé-
dicos. O medo de contrair 
o novo coronavirus e o 
isolamento social manteve 
as pessoas em casa. 

Nesse mês é comemora-
do o Outubro Rosa, uma 
campanha anual realizada 
mundialmente com a inten-
ção de alertar a sociedade 
sobre o diagnóstico precoce 
do câncer de mama. A Fun-
dação do Câncer identificou 
que houve uma redução de 
84% nas mamografias feitas 
pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde) durante a pande-
mia, em comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior.  O exame, junto 
ao autoexame e a conscien-
tização da população, é a 
melhor forma de prevenir 
e diagnosticar o câncer de 
mama. 

Como forma de preven-
ção, a Guaratinguetá Sane-
amento reuniu os colabora-
dores para participarem de 
uma palestra online sobre o 
tema. A palestrante e gine-
cologista/obstetra, Danysa 

do Nascimento, ressaltou a 
importância do autoexame 
na identificação precoce da 
doença.

“Gosto muito em minhas 
palestras de reforçar a im-
portância do autoexame, 
da mamografia e da ultras-
sonografia. As mulheres 
devem se tocar e reconhe-
cer seu corpo. O câncer de 
mama tem cura e o apoio da 
família durante o tratamen-
to faz toda a diferença na 
recuperação da paciente”, 
explicou a médica. 

Durante a palestra virtual, 
os colaboradores puderam 
interagir com a palestran-
te por meio de perguntas 
no chat. Para o diretor da 
Guaratinguetá Saneamento, 

Mateus Banaco, é sempre 
importante criar eventos 
como este para prevenir 
riscos e doenças.

“O nosso colaborador tem 
um dia a dia corrido e de-
dicado a levar mais saúde 
a população por meio de 
serviços que promovem 
o saneamento básico. Por 
isso a empresa investe em 
eventos que orientem a im-
portância do autocuidado 
com a saúde, contribuindo 
para a qualidade de vida”, 
disse Banaco.

De acordo com o Inca (Ins-
tituto Nacional do Câncer), 
estima-se que cerca de 66 
mil mulheres serão atingi-
das pelo câncer de mama 
no Brasil, apenas neste ano. 

Segundo a Dra. Danysa, en-
tre as medidas preventivas 
que contribuem no combate 
ao câncer de mama estão a 
adoção de uma alimenta-
ção saudável, a prática de 
atividades físicas regula-
res, além de evitar bebidas 
alcoólicas e manter o peso 
adequado. 

Sintomas - Os principais 
sinais e sintomas suspeitos 
de câncer de mama são 
nódulo (caroço) fixo, geral-
mente indolor; mudança 
na posição ou formato do 
mamilo; vermelhidão, retra-
ção ou aparência de casca 
de laranja na pele do seio; 
saída espontânea de líquido 
pelo mamilo e caroços no 
pescoço ou axilas. 

Colaboradores da Guaratinguetá participam de palestra online sobre câncer de mama

PREFEITURA DE LORENA
Alteração de data: Pregão Presencial Nº 71/2020 PROC. Nº 491/2020.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, cujo 
objeto é o registro de preços para a aquisição de materiais de limpeza das piscinas do 
Complexo Aquático do Centro Social Urbano - CSU. A nova data da sessão será dia 
05 de Novembro de 2020 ás 9h30min, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação/Reabertura: 

Tomada de Preços Nº 18/2020 PROC. Nº 344/2020
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado e a Reabertura do processo 
licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia elétrica especializada 
na execução de serviços de revitalização e melhorias com eficientização energética no 
sistema de iluminação pública, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra. A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 03 de Novembro de 2020, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.
Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 06/2020 PROC. Nº 380/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contrataçao de empresa especializada para execução de serviços de drenagem 
de águas pluviais para os bairros Vila Passos e Santa Edwiges (bacia do córrego Mandi), 
com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
VALOR : R$ 1.628.172,90 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, cento e setenta e 
dois reais e noventa centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/10/2020

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 28/2020 PROC. Nº 460/2020

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 28/2020, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 
pavimentação asfáltica com guias e sarjetas para a Rua Pastor José Martins de Freitas e 
Rua Moacir S. da Silva – Olaria; Rua Olavo Bilac – Vila Zélia e Rua Décio Dangelo – Olaria, 
Lorena/SP. Comunicamos que a sessão pública agendada para o dia 16 de outubro de 
2020 às 09h30min teve o seguinte resultado:
J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ, HABILITADA com a Proposta no valor de 
R$ 300.056,56
LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA, HABILITADA com a Proposta no valor de R$ 
309.145,78
TITÂNIO SOLUÇÕES LTDA – EPP, HABILITADA com a Proposta no valor de R$ 318.353,28
A empresa TITÂNIO SOLUÇÕES LTDA – EPP exerceu o direito de preferência ME/EPP 
e cobriu a oferta da empresa J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ, com o lance 
de R$ 300.000,00.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 490/2020-SUP; 6677/2020-
GPRO, com fundamento no art. 24°, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na contratação de empresa especializada em realização de exames não disponíveis 
no laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNOSTICO ANDRADE LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.185.057/0001-51

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 493/2020-SUP; 6732/2020-GPRO, com 
fundamento no art. 24°, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de serviços de scanner e plotagens diversas para atender as necessidades da Secretaria 
de Obras e Planejamento Urbano.
CONTRATADA: SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA
CNPJ Nº: 05.032.402/0001-91

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 495/2020-SUP; 6778/2020-GPRO, com 
fundamento no art. 24°, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada em realização de exames não disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNOSTICO ANDRADE LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.185.057/0001-51

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 038/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrica, 
pintura, hidráulica e ferramentas de uso pessoal, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE 
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS 
ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e, ainda, 
conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE: 29/10/2020, às 09:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, após 
recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL 
na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal 
no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, menu 
Licitações.
Silveiras, 16 de outubro de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

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:
CRISTOVÃO DOS PASSOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de produção, estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 05 de julho de 1981, residente e domiciliado Rua José Correa da Silva, nº
32, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DOS PASSOS FERREIRA e
SEBASTIANA ANTONIO GOMES FERREIRA.
MARIA JUCÉLIA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Belo Jardim-PE, no dia 23 de
abril de 1983, residente e domiciliada Rua José Correa da Silva, nº 32, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filha de CÍCERO SEBASTIÃO DE LIMA e QUITÉRIA
GERALDINA DE LIMA. 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, 15 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLEBER TERUHIKO FUNO, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP,
no dia 15 de novembro de 1982, residente e domiciliado Avenida Vereador Alfredo
Molinari nº 485, Andrade, em Pindamonhangaba SP, filho de TADASHI FUNO e
YOSHIE FUNO.
FABÍOLA SHIMIZU, de nacionalidade brasileira, profissão tosadora, estado civil
solteira, de 38 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 25 de julho de 1982,
residente e domiciliada Avenida Vereador Alfredo Molinari nº 485, Andrade, em
Pindamonhangaba SP, filha de OMAR SHIMIZU e ANTONIA GORETI DE FARIA.
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, 15 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS BARCELLI COSTA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão bancário,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de janeiro de 1997, residente e domiciliado Rua Francisco Glicerio nº 552, Boa
Vista, em Pindamonhangaba SP, filho de ANDRE LUIS DA SILVA SOUZA e FLAVIA
ALVES DA COSTA.
CAROLAINE AMANDA GOULART DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de caixa, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de julho de 1998, residente e domiciliada Avenida
Prefeito Nicanor Ramos Nogueira nº 1732, Araretama, em Pindamonhangaba SP,
filha de MANOEL CORDEIRO DA SILVA e PATRICIA RENATA GOULART. 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, 15 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
produção, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de outubro de 1991, residente e domiciliado Rua Diogenes Azevedo
Costa, nº 162, Arco-Íris, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS
DOS SANTOS e MARLENE ROSA DOS SANTOS E SANTOS.
ALINE DOS SANTOS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
26 de setembro de 1992, residente e domiciliada Rua Capitão Vitório Basso, nº 589,
Parque São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de DINARTE DE ALMEIDA e
JOANA 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, 15 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JUAN CARLOS VARELLA GAMA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
laboratório, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de maio de 1993, residente e domiciliado Rua Padre Antonio Dalla Via
nº 188, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS GAMA e RITA DE
CASSIA LOPES VARELLA GAMA.
PRISCILA ARAUJO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de TI,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de março de 1992, residente e domiciliada Rua José Tineo Viva nº 58, Vila Verde,
em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ SOARES DA SILVA e GORETE ARAUJO
DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO DA SILVA COUTO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 18 de janeiro
de 1990, residente e domiciliado Rua Soldado Roberto Marcondes, nº 44, Jardim
Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO CÉSAR DO COUTO e CLÁUDIA
CORRÊA SILVA DO COUTO.
PATRICIA STÉFANY ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado
civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
agosto de 1987, residente e domiciliada Rua São Bento do Sapucai, nº 110, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ERNESTO ALVES e MARIA HELENA
DO NASCIMENTO ALVES. 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, 16 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão açougueiro,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de novembro de 1992, residente e domiciliado Rua Fernando Agostinho Ramos
Mello, nº 11, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BENEDITO DOS
SANTOS e SILVIA VAZ VIEIRA.
ANA GABRIELA PIRES MACIEL, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Cruzeiro-SP, no dia 29 de agosto de
1997, residente e domiciliada Rua Fernando Agostinho Ramos Mello, nº 11, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de ANDERSON MACIEL e MARIA ELIANA DA
CONCEIÇÃO PIRES. 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, 16 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO HENRIQUE MARCONDES, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de processos, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de março de 1988, residente e domiciliado Rua César de César, nº 47,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ HENRIQUE MARCONDES e MARIA
RITA MARCONDES.
GISLENE RIBEIRO REIS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
março de 1992, residente e domiciliada Rua Augustin San Martin, nº 65, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filha de EDSON FRANÇA REIS e SILVANA RODRIGUES
RIBEIRO REIS. 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, 16 de outubro de 2020.



17 DE OUTUBRO DE 2020 7

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba decretou, na última 
quinta-feira (15), luto oficial de 
três dias em decorrência do as-
sassinato da bebê de um ano e 
três meses, Maria Clara. Apesar 

Da Redação
Pindamonhangaba

do padrasto ter confessado o 
crime, a Policia Civil segue com 
as investigações e não descar-
tou nenhuma possibilidade.

O prefeito, Isael Domingues 
(PL), afirmou que este foi um 
crime estarrecedor que provo-
cou a comoção da população. 
“Sempre é necessário fortalecer 
a proteção integral e efetiva à 

criança e ao adolescente. Por 
isso, decretamos o luto unindo 
nossos corações à dor de todos 
os familiares e amigos da Maria 
Clara”.

Suspensas – As doações 
que estavam acontecendo 
em diversos pontos da cidade 
foram suspensas até que haja 
posicionamento do Conselho 

Tutelas. De acordo com relato 
de um familiar, a mãe e as 
crianças seguem sob cuida-
dos do órgão de proteção aos 
menores. As arrecadações 
começaram ainda na noite em 
que a casa foi incendiada. A in-
tenção é de recuperar roupas, 
sapatos, brinquedos e também 
alimentos.

Padrasto que assassinou bebê em Pinda 
segue preso no Cadeião da JK, em Taubaté

A morte de uma criança de 
apenas um ano e três meses 
gerou revolta e comoção em 
Pindamonhangaba. O caso 
passou por uma reviravolta 
na quarta-feira (14), quando 
o padrasto confessou ter ma-
tado a pequena Maria Clara. 
Na noite do mesmo dia, um 
grupo de moradores do bair-
ro Araretama ateou fogo na 
casa da família, em protesto 
contra o crime. O assassino 
está preso.

Após a confirmação da 
morte da criança, no final da 
tarde, a história contada na 
véspera pelo autor do crime 
começou a ruir. O padrasto 
havia relatado à Polícia que 
estava com a menina, até 
então desaparecida, no Cen-
tro da cidade, na terça-feira 
(13), quando precisou ir ao 
banheiro e deixou a bebê 
com um desconhecido. Ainda 
segundo a versão do autor do 
crime, ao sair do banheiro, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Assassinato da pequena Maria Clara causa revolta no Araretama e moradores incendeiam casa da família
não encontrou a criança e o 
homem.

O caso gerou comoção 
nas redes sociais e a família 
iniciou uma campanha para 
encontrar Maria Clara.

Mas as investigações so-
bre o caso levaram a outro 
caminho, que confrontaram 
a versão dada à Polícia. O 
crime passou a ser desven-
dado quando câmeras do 
COI (Centro de Operações 
Integradas) e também da em-
presa de ônibus desmentiram 
a versão. Uma testemunha 
teria visto o padrasto junto 
à criança de bicicleta em 
direção à Taubaté.

Em novo depoimento, o 
padrasto confessou o crime e 
o cadáver da pequena Maria 
Clara foi encontrado decapi-
tado (a cabeça estava ao lado 
do corpo) na Estrada Velha 
que liga Pindamonhangaba à 
Taubaté (SP-62) e foi levado 
para o Instituto Médico Legal 
de Taubaté.

Com as primeiras notícias 
sobre a morte da criança, 
um grupo de moradores do 

Araretama se revoltou e foi 
até a casa da família, onde, 
além da mãe e do autor do 
crime, moravam outras três 
crianças, de acordo com 
vizinhos. Os manifestantes 
jogaram líquidos inflamáveis 
e atearam foco no imóvel.

De acordo com informações 
de pessoas que acompanha-
ram a ocorrência, diversos 
moradores queriam linchar 
a mãe da criança que estava 
desaparecida desde a manhã 
da última terça-feira. O Corpo 
de Bombeiros atendeu a ocor-
rência junto à Polícia Militar, 
por volta das 18h. Ninguém 
ficou ferido. De acordo com 
relatos de moradores, a mãe 
da bebê teria sido levada pelo 
Conselho Tutelar.

O assassino de Maria Clara 
foi levado à Delegacia de Pin-
damonhangaba e transferido 
para o centro de triagem 
conhecido como “Cadeião da 
JK”, anexo ao 1º DP de Tauba-
té. A investigação segue. O 
pai biológico, a mãe, vizinhos 
e amigos da família serão 
ouvidos pela Polícia Civil.

Foto: Bruna Silva

Casa da família da bebê, que ficou destruída após manifestação de moradores do Araretama, em Pinda

Prefeitura de Pinda decreta três dias 
de luto por morte de bebê de um ano

Foto: Reprodução

A pequena Maria Clara, morta pelo padrasto; crime chocou a região

Vendo casa no Jar-
dim Esperança ou tro-
co por imóvel menor,  
preferencialmente 
lote. Telefone: 98808-
2677 - Guará
Vende-se terreno 
no engenheiro nei-
va, medindo 10x50 
n o  v a l o r  d e  R $ 
150.000,00. Contato 
3132-8151 ou 99709-
0300 Guará
Vendo casa no par-
que das garças. Lote 
de 500m², com 2 
quartos suite, sala, 
cozinha, garagem, 
varanda. ótimo Local.  
Valor 158.000.00. Te-
lefone: 97403-5292 
ou 99614-2077 - 
Guará
Vende-se cháca-
ra no Bom Jardim, 
com 2 mil metros, 
planos,  no valor de 
175.000.00. Telefone: 
3132-8151 - Guará
Vendo apartamento 
de 2 quartos, no co-
elho neto, com gara-
gem coberta. Apenas 
191.000.00 Telefone: 
99133-5898 - Guará
Vende-se 2 alqueires 
na serra do Gomeral, 
local lindo, com ria-
cos, cachoeiras. R$ 
270.000,00. Telefone: 
99614-2077 - Guará
Vendo casa no Jar-
dim do Vale II, nova, 
2 quatos, sala, cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem, 5x25. 
210.000,00. Aceito 
financiamento. Te-
lefone: 3132-8151 
- Guará
Vendo chácara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos 
fundos, piscinas na-
turais. Local lindo, 
telefone: 99614-2077 
- Guará
Vendo casa no São 

Corte de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Faço consertos de fo-
gão, limpeza, desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Luiz 
Henrique. Telefone: 
99754-0928
Vendo ou troco imó-
vel no beira rio 1, com 
sobrado, no térreo 
sala, cozinha, banhei-
ro, dispensa e gara-
gem, 1 andar com 
uma suíte grande, 
2 quartos grandes, 
banheiro, area de luz 
e no 2 andar, terraço, 
e uma edícula com 1 
quarto, sala, cozinha 
banheiro e quintal. 
Telefone: 99676-2284
Procuro empregada 
doméstica, de 35 a 55 
anos, de segunda a 
sexta, das 8horas as 

17horas, sabado das 
8horas as 12horas. 
Salário R$: 1.163,55 
+ carteira assinada. 
Contato: 98232-1250
MadeKon móveis, 
tem vaga para auxi-
liar administrativo e 
montador de móveis. 
COntato 99139-4910
Consertos de free-
zer, geladeira, má-
quina de lavar. Acei-
tamos cartão. Tele-
fone: 98124-7638 ou 
99720-8989
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Eletricista residen-
cial, predial, indus-
trial, orçamento sem 
compromisso. Carlos, 
Telefone: 99166-9786
Arquiteta Joyce - pro-
jetos arquitetônicos, 
interiores, desdobra-

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 

99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefo-
ne: 98280-0011
Carreto Murilo, a 
partir de 50.00. Ca-
minhão 3/4. Traba-
lho qualquer dia. 
Telefone: 12 3126-
4265 ou 98243 -
2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão 
e fornos. Faço lim-
peza de fornos e 
desentupimentos de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz.
Colocamos forro 
pvc ou madeira e 
por ta sanfonada. 
Falar com Natal, no 
telefone: 98836 -

Pinda – vendo Ci-
troen C4 Katch ano 
2010 GLX 1.6 Flex 
– preto. Tr. F: 99618-
6281
Pinda – vendo Bros 
150 KJ ano 2007 – 
49.000 km – somente 
venda. Tr.F: 97401-
6109
Pinda – vendo Agile 
1.4 – Flex – abaixo 
tabela – único dono. 
Doc. Ok. Tr.F: 99110-
4055
Pinda – vendo Celta 
Spirit/LT ano 2012 - 
1.0 8v – Flex – 5pts 
– prata. Tr.F: 98899-
7391
Pinda – vendo moto 
CG 125 Fan ano 2004 
ESD – doc.atrasado. 
Tr.F: 99700-1131
Pinda – vendo Ran-
ger XLT 4.0 4x4 CD 
ano 99 – vermelha. 
Tr. F: 99604-3001
Pinda – vendo Pálio 
Attractive 1.0 Flex 8v 
– 5pts – prata – IPVA 
pago. Tr.F: 99118-
1475
Pinda – vendo Astra 
Sedan ano 2003 - 2.0 
CD Express GLS 8v 
– 4pts – prata. Tr. F: 
99155-2536
Pinda – vendo Uno 
Vivage College 1.0 
ano 2012 – Flex – cin-
za. Tr.F: 99110-4055
Pinda – vendo Honda 
CG 150 Tiitan ano 
2004 – vermelha –
doc. Ok. Tr.F: 98166-
9546
Pinda – vendo Fiesta 
ano 2011 1.0 – prata 
– 4pts. Não aceito 
troca. Tr.F: 99652-
8744
Pinda – vendo ou 
troco HB20 ano 2014 
– 1.6 completo. Tr.F: 
3436-6012/99145-

5110
Pinda – vendo Golf 
ano 95 1.8 – 4pts – 
preto – doc.ok. Tr.F: 
99203-1097
Pinda – vendo Corsa 
Classic VHC 1.0 ano 
2009 – flex, 4pts, pra-
ta. Tr.F: 98139-8574
Pinda – vendo CB 
500 F – branca. Acei-
to carro. Tr.F: 99112-
0077
Pinda – vendo Voya-
ge 1.6 ano 99  - G 
–vermelho. Aceito 
moto. Tr.F: 99112-
8651
Pinda – vendo Es-
cort L ano 92 1.6 – 
G – vermelho. Tr.F: 
99107-5860
Pinda – vendo Ford 
Ka ano 2005 1.0 
prata doc.ok. Tr.F: 
99640-7279
Pinda – vendo Che-
vete L ano 92 1.6 azul 
– A –Tr.F: 99163-
6739
Pinda – vendo Spa-
cfox 1.6 Trend flex 
8v – 5pts – prata – c/
divida para transferir. 
Tr.F: 99233-1722
Pinda – vendo Fiesta 
1.0 ano 2004 – Ze-
tec Rocan – prata, 
alguns reparos para 
fazer. Tr.F: 99619-
0825
Taubaté – vendo CB 
300 ano 2012 – so-
mente venda. Tr. F: 
99107-4950
Taubaté – vendo 
Honda Civic comple-
to 1.8 – ano 2005 – 
manual, doc.ok – pra-
ta. Tr.F: 97410-6722
Taubaté – vendo 
Prisma Sedan Maxx/
LT 1.4 8v amo 2009. 
Aceito troca p/moto 
ate R$ 5.000,00. Tr.F: 
99205-4978

Manoel, reformada 
e quitada, com pisci-
na. Valor de ocasião. 
R$ 115mil. Telefone: 
3013-6471 ou 98811-
1252 - Guará
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinhaem tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 
86 98180-3171 - Gua-
rá
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefone: 
996142077 ou 98106-
6670
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600 - Guará
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas elé-
tricas. Telefone: 11 
94028-6977 - Guará

OPORTUNIDADE: 
VENDE-SE 2 terre-
nos de 500m² cada 

mento lotes; bombei-
ros. 98147-0468
Procuro  se rv i ço , 
limpeza de jardim. 
99675-8493
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 
Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes-
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diaris-
ta. Profissionais com 
experiências e aptas 
a realizarfaxinas em 

(10m de frente e 
50m de fundo), um 
ao lado do outro 
com área total de 
1000m². Vendo cada 
um por R$55.000,00 
o u  o s  d o i s  p o r 
R$110.000,00. Rua 
22 lotes 7 e 8, Shan-
gri-lá, Pindamonhan-
gaba. Contato: (12) 
98156-1142
Pinda – vendo lote 
Cezar Park . Aceito 
carro. Tr.F: 99167-
6476
Taubaté – vendo ter-
reno 6x25 – Santa 
Cruz. Tr.F: 99713-
7021
Pinda – vendo terreno 
c/380m2 no Manti-
queira. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo terreno 
6x25 – doc.ok. prox. a 
Rodoviária. Tr.direto 
com proprietário F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
15x25 – Bosque dos 
Eucaliptos/V.S.Be-
nedito. Doc.ok. F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
c/500m2, escritura e 
registro – Shangrila. 
Tr.F: 99202-5851
Pinda – vendo terreno 
Araretama – ½ lote. 
Tr.F: 99784-4852
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Ubatuba retoma restrições 
turísticas na Ilha das Couves

A Prefeitura de Ubatuba 
confirmou que entrou em 
vigor no último dia (9) as 
normas de acesso turístico 
à Ilha das Couves. Adotadas 
pelo segundo ano consecutivo, 
as limitações de horários e 
números de visitantes durante 
a temporada turística buscam 
impedir que o local sofra da-
nos ambientais.

Historicamente apontado 
por ambientalistas como um 
dos um dos atrativos naturais 
mais preservados de Ubatuba, 
a Ilha das Couves começou 
a partir de 2017 a receber 

Lucas Barbosa
Ubatuba

um alto fluxo turístico após 
influenciadores digitais publi-
carem fotos do local nas redes 
sociais. Desde então, o ponto 
passou a registrar superlota-
ções, principalmente durante 
o Verão. 

Depois de denúncias sobre 
degradação ambiental na ilha, 
provocada principalmente pelo 
lixo deixado pelos visitantes, o 
MPF (Ministério Público Fede-
ral) abriu uma investigação no 
fim do primeiro semestre de 
2019. Na sequência, os técni-
cos do órgão constataram no 
local, além da falta de controle 
sobre o número de embar-
cações que transportavam 
turistas, danos provocados na 
vegetação e no equilíbrio do 

Ação tenta evitar superlotações e problemas ambientais em 
área de preservação; regras são válidas até o fim de março

ecossistema marinho. 
Buscando reverter o cenário, 

o MPF cobrou que o Governo 
do Estado adotasse medidas 
de restrições ao atrativo natu-
ral. Através da Fundação para 
a Conservação e Produção 
Florestal, o Estado determinou 
no fim de dezembro do ano 
passado que a Prefeitura de 
Ubatuba alterasse as normas 
de acesso ao ponto turístico.  

Executivo e famílias da co-
munidade caiçara Picinguaba, 
que fica próxima à Ilha das 
Couves, definiram uma série 
de regras de visitação ao pon-
to. Colocadas em prática pela 
primeira vez entre 4 de janeiro 
e 31 de março de 2020, as 
normas entraram novamente 

Ilha das Couves volta a ter medidas para impedir degradação e lotação

Foto: Divulgação PMU

Com apoio de torcedores para pagar elenco, 
Yoka busca classificação na Liga Paulista
Time de Guará caminha para próxima fase com doações após queda de arrecadação durante pandemia

em vigor na última sexta-feira 
(9) e seguem até 31 de março 
de 2021.

Com a medida, a visitação 
na ilha passou a ser limitada a 
177 pessoas por vez, em faixas 
de horário (das 8h às 12h, das 
12h às 15h, e das 15h às 18h), 
um total de 531 visitantes por 
dia. Cada grupo de turistas 
poderá permanecer apenas 
três horas no local.

O transporte dos visitantes, 
das 8h às 12h, é permitido 
apenas por barqueiros da 
comunidade da Picinguaba. 
No período das 12h às 15h, 
o serviço poderá também ser 
realizado por escunas de em-
presas turísticas dos bairros 
do Centro e Itaguá.

Das 15h às 18h também 
estão autorizadas as atuações 
dos barqueiros das comuni-
dades do Almada, Estaleiro e 
Ubatumirim.

Segundo a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Délcio Sato (PSD), 
agentes da Prefeitura e da 

Fundação para a Conservação 
e Produção Florestal, fiscaliza-
rão, regularmente, o cumpri-
mento das exigências. Em caso 
de infrações, os barqueiros 
e empresas turísticas serão 
multados, correndo risco de 
perderem suas licenças de 
trabalho.

O Yoka Guaratinguetá 
está perto de se classificar 
para a segunda fase da Liga 
Paulista de Futsal, o princi-
pal torneio da modalidade 
no estado. Na primeira fase, 
o time de Guaratinguetá 
enfrenta Taubaté, Mogi e 
Brutus de Limeira, e venceu 
duas das três primeiras 
partidas. O sucesso desse 
ano, segundo a diretoria 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

da equipe, é o planejamento 
feito antes da pandemia e a 
ajuda do torcedor durante o 
período pandêmico.

Na Liga, o Yoka venceu 
Mogi fora de casa e Brutus 
de Limeira, em Guaratingue-
tá. A equipe perdeu para o 
rival local Taubaté, fora, e 
jogou novamente em casa, 
pelo returno, contra Mogi 
na última sexta-feira (16) 
(partida não encerrada até 
o fechamento desta edição).

O elenco deste ano mescla 
a juventude de atletas re-

cém-chegados a equipe aos 
experientes jogadores que 
voltaram ao clube, como 
Tuiú e Denilton.

O diretor do Yoka, Edu So-
ares, afirmou que após duas 
temporadas sem atingir os 
objetivos traçados em 2018 
e 2019, a equipe voltou, 
em 2020, a competir por 
classificação. “Conseguimos 
montar um time bom neste 
ano. A gente vem de 2018 e 
2019 com equipes modes-
tas, tivemos que segurar 
com mãos de ferro, para 

acertar algumas arestas. 
Neste ano montamos uma 
equipe mais forte”, deta-
lhou.

Segundo Soares, a pan-
demia cortou boa parte 
do orçamento da equipe. 
“Nosso patrocinador master 
cortou de maio até agosto, e 
agora em setembro voltou 
a pagar 40% do valor. Todo 
dinheiro que está entrando 
nós estamos repassando 
para os jogadores. Alguns 
jogadores recebem alguma 
porcentagem desse dinhei-

ro e todos aceitaram um 
valor menor”.

Para vencer os obstáculos 
extra-quadra foi preciso contar 
com o apoio dos torcedores. 
Mesmo sem a presença do 
público nos jogos, o Yoka lan-
çou uma ação solidária para 
venda de tíquetes e sorteio de 
brindes. O valor arrecadado 
auxilia financeiramente parte 
do elenco. “O que tem segura-
do mais uma vez é a torcida, 
através da ação solidária. A 
gente faz a ação desde março 
com sorteio de alguns brindes. 
Vendemos seiscentos números 
e a torcida, nesse mês, por 
exemplo, de setembro, foi 
100% da venda”, destacou.

O Yoka lidera o grupo A da 
Liga Paulista até o momento, 
com seis pontos conquistados 
e duas vitórias. Taubaté e Bru-
tos tem quatro pontos e Mogi 
um ponto conquistado.


