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Soliva rompe contrato em 
meio à crise da água e esgoto
Decreto municipal de extinção do acordo anula serviços da Guaratinguetá Saneamento

Estão extintos o contrato 
e a PPP (Parceria Público 
Privada) para o esgotamento 
sanitário de Guaratinguetá. 
A decisão foi decretada pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSC) 
após aval da Saeg (Com-

panhia de Águas, Esgoto e 
Resíduos), que alegou des-
cumprimento em uma das 
cláusulas contratuais para 
a extinção da parceria. A 
Iguá Saneamento era a atual 
responsável pelos serviços 

de esgotamento sanitário do 
município, em um contrato 
assinado em 2008, na época 
com a CAB (Companhia de 
Águas do Brasil). Em 2017, 
a CAB passou por uma re-
estruturação e mudança de 

controle, e nasceu a Iguá. 
No município, a PPP leva o 
nome de Guaratinguetá Sane-
amento. O contrato só pôde 
ser rompido, por parte da 
Prefeitura, após aprovação 
da extinção da parceria pelo 

Conselho de Administração 
da Saeg. Com rubrica do 
Conselho, o documento foi 
direcionado à Prefeitura e 
decretado por Soliva na noite 
da terça-feira (20).

HISTÓRIA 
ABERTA

A Prefeitura de Lorena 
deve ampliar o acervo cul-
tural após a aquisição de 
um novo prédio histórico. 
Com um investimento de 
R$ 1,6 milhão, o prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido) anunciou a compra o 
Solar Baptista D’Azevedo, 
o casarão da Dona Maria-
zinha Pinto Antunes, no 
Centro da cidade. O espaço 
deve ser utilizado como 
museu municipal.
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Câmara aprova lei que 
concede permissões 
para taxistas de Guará

A Câmara de Guaratingue-
tá aprovou um projeto de 
lei do Legislativo que muda 
algumas especificações so-
bre a concessão do serviço 
de táxi na cidade. As altera-
ções foram elaboradas pelos 
vereadores João Pita (PSC) 
e Marcelo Coutinho ‘Celão’ 
(PSD) e acabaram aprova-
das de forma unânime no 
plenário, em votação realiza 
na última terça-feira (20). 

Dentre as mudanças está 
a ampliação da vida útil de 
cada táxi. Antes, os taxistas 
podiam trabalhar com car-
ros com idade máxima de 
seis anos, com a aprovação, 
amplia-se para oito anos para 
cada veículo. Foi incluída a 
permissão para a cor azul 
para frota, que antes, tinha 
veículos nas cores branco 
ou prata.
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Conta de luz fica mais cara 
em 19 municípios da região

Para o descontentamento 
dos moradores de 19 mu-
nicípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), o pre-
ço da energia elétrica sofreu 
um aumento a partir desta 
sexta-feira (23). O reajuste 
atinge apenas as cidades da 
região atendidas pela conces-
sionária EDP. Reguladora do 

setor elétrico no País, a Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica) revelou em nota ofi-
cial que autorizou a alteração 
tarifária anual da EDP devido 
ao aumento dos gastos que 
empresa vem enfrentando 
para arcar com o serviço de 
geração e distribuição de 
energia elétrica.
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Pinda tenta 
anpliar acesso 
de alunos a 
aulas virtuais

Buscando garantir que 
mais de 14 mil alunos te-
nham condições de acompa-
nhar as aulas pela internet, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou na última 
semana a distribuição de 
chips de aparelho celular 
para o acesso gratuito à 
rede. A iniciativa foi viabili-
zada após um investimento 
municipal de pouco mais de 
R$ 719 mil. Pág.  3

Cruzeiro libera
feirantes
na pandemia

A Prefeitura de Cruzei-
ro anunciou na manhã da 
última quarta-feira (21) a 
liberação para o retorno da 
tradicional Feira de Horti-
frutigranjeiros, na região 
central, a partir do próximo 
domingo (25). Pág.  3

Operação da 
Seccold contra 
estelionato em
site de venda

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá, através do Seccold 
(Setor Especializado de Com-
bate aos Crimes de Corrup-
ção, Crime Organizado e 
Lavagem de Dinheiro) defla-
grou a operação “Camelão", 
que investiga estelionato. 
A investigação contou com 
buscas e apreensões em 
Cuiabá-MT.
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CONTRA MALHADORES
Com a volta gradual dos romeiros na cidade de Aparecida, os 

malhadores de fitinhas retornam a praticar golpes na entrada 
e região central do município, extorquindo dinheiro das pesso-
as. Na tentativa de conter a ação dos criminosos, o Município 
intensificou a fiscalização.
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Região se despede de 
Nenê e Paride Zanini

A quarta-feira (21) foi de des-
pedidas na região. O jornalista 
policial Paride Zanini, 72 anos, 
e o ex-jogador de futebol e em-
presário Carlos Gilberto Fanti-
ni, o Nenê, 45 anos, morreram 
em curto intervalo de tempo. O 
esporte regional ficou em luto, 
com a morte de Nenê, um dos 
principais nomes da história 
do Guaratinguetá Futebol Ltda. 
O ex-jogador foi destaque nas 
melhores campanhas do clube 
entre 2006 e 2009 e com uma 

segunda passagem em 2012. 
Neste período, o time chegou 
a semifinal do Campeonato 
Paulista e conquistou o título 
do Interior, com gol decisi-
vo do craque. Também na 
quarta-feira (21), faleceu no 
início da noite o jornalista 
e radialista Paride Zanini. 
Nome tradicional do rádio 
regional, Paride marcou his-
tória em microfones de várias 
emissoras.
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Fitinhas à venda próximas à Basílica Velha de Aparecida; cidade intensifica fiscalização contra malhadores após retomada de atividades

Foto: Marcelo A. dos Santos

Foto: Divulgação
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Luiz Rosas e João Ribeiro

Argus Raieri

Fabio Marcondes

Isael Domingues

Política a conta-gotas...
Perguntas que continuam...

...sem respostas em Lorena: 
Quem votou no lugar do vereador 

Careca da Locadora na 
PPP do Lixo, enquanto 
ele já tinha se mandado da 
Câmara? Quem o Elcinho 
pensa que ainda engana 
ou convence com seu 
discurso furado 
contra o desen-

volvimento da cidade 
– como Revitalização 
da Peixoto de Castro e 
o Centro de Eventos? 
Como o Maurinho vai 
explicar a 'dinheirama' 

que está rolando em sua 
candidatura – se falar 
que é do fundo partidá-
rio, alguém do grupo vai 
reclamar sua parte; se 
disser que foi o 'Tio Fu-
jão' que liberou, a cidade 
toda vai quer saber onde 

ele está... Ah! E qual vereador que 
teria forjado seu divór-
cio – apesar de continuar 
casado – para preservar 
seus bens de bloqueio da 
Justiça? Onde o Samuca 
vai arrumar emprego após 
possível e quase certa 
derrota nas urnas de 15 
de novembro? Importante, quem 
vai dividir a pena indenizatória 

com o Tanga Frouxa, 
numa eventual condena-
ção na Justiça, por obra 
e graça de suas contra-
tações, obras e licitações 
com interesses comparti-
lhados? E por falar em 
contratações, como fica 

– ou ficou – a história, ou 
melhor as rachadinhas no 
gabinete do ‘pé na cova’? 
Será que a demora nas 
investigações vai até que 
o homem compre outro 
mandato? Por que será 
que para alguns, a Justiça 
parece tão demorada em detrimen-
tos de outras que??? Enquanto isso, 
os personas estão aí ‘gastando os 
tufos’ para continuar às dispensas 
dos cofres públicos...

Aviso aos navegantes
Ao som dos comícios e da guerra 

entre as torcidas organizadas deste 
período de campanhas em Lorena, 
há o prenúncio de uma reviravolta 
nos números eleitorais como novi-
dade no mercado político para a pró-
xima semana. Quem viver verá!!!

Controvérsias eleitorais
Com mais de 120 candidatos a 

vereador e um monte cabos elei-
torais para ‘conversar’ no pós elei-
ção, o prefeiturável Argus Ranieri 
(MDB) discursa sobre a intenção 
de reduzir o número de cargos 
comissionados na futura Prefeitura 
de Guaratinguetá, lembrando que 
Junior Filippo (PSD) alerta “que 
em política não existe cafezinho de 
graça”, ou seja: ‘aliados de hoje, 
contratados de amanhã’. Enquanto 
isso, Marcus Soliva (PSC) faz ‘cara 
de paisagem’ com seu contingente 
na folha de pagamento, incluindo 
dois radialistas bem remunerados 
pelos serviços que prestam...

A nível de seleção
Falam o que querem sobre Argus 

Ranieri neste período eleitoral, mas 
que ele montou o grupo mais coeso 
e numeroso de 
pré-candidatos 
a vereador e ca-
bos eleitorais, 
isso é fato. Não 
significa que vá 
ganhar a elei-
ção, mas... Pelo 
menos esta é a 
impressão que 
chega aos eleitores e cientistas polí-

Cachoeira Paulista - A redação 
do Jornal Atos foi surpreendida na 
última quarta-feira ao receber a infor-
mação de que o candidato do prefeito 
Edson Mota, o conhecido João Bosco 
Torrada, se recusaria a participar da 
série de entrevistas que o Atos no Rá-
dio tem realizado na região. Na praça 
Prado Filho há quem veja a situação 
de que Torrada perdeu uma chande 
de mostrar à população que pode ser 
diferente (será?) de seu mentor, que 
passou os últimos anos rejeitando a 
imprensa regional e o morador, àvido 
por respostas na cidade. 

Lorena - A Prefeitura, que anun-
ciou o investimento de R$ 1,6 milhão 
para adquirir, recuperar e utilizar 
um dos principais prédios históricos 
da cidade. Com a compra do Solar 
Baptista D’Azevedo, o "Solar dos 
Antunes", a administração mos-
tra que é possível organizar com 
recursos próprios o planejamento 
para a cultura e turismo, além de 
atender a juventude com um espaço 
de quase trezentos anos e que deve 
elevar o nome da cidade na esfera 
arquitetônica e cultural. Nas redes, 
a juventude aplaude...

TEM BOI NA LINHA!
A expressão tem boi na linha 

é antiga.
É do tempo do telefone com fio.
Queria dizer que quando a co-

municação não estava clara, ruído 
como um boi mugindo, impedindo 
a informação a ser passada.

Algo de estranho nos fatos!
Como não existe mais telefone 

com fio, a expressão retorna nos 
tempos modernos para classificar 
a interferência dos hackers, os es-
piões cibernéticos, para interferir 
na comunicação e transmissão de 
dados.

Prefiro a expressão antiga para 
explicar a história do boi bombeiro, 
o boi do Pantanal.

Tem boi na linha na questão do 
boi bombeiro.

A afirmação da ministra tem 
fundamento e conhecimento do 
originário da região.

Para a imprensa, com o objetivo 
de atingir a política ambiental do 
ministro e a incapacidade de con-
trole dos incêndios florestais pelo 
governo, transformou a figura do 

boi do Pantanal em chacota.
 Uma piada de mau gosto.
Uma demonstração clara da 

falta de conhecimento do assunto.
O pantanal é uma planície com 

altitude média de 80 a 150 metros 
acima do nível do mar, onde tran-
sita um rebanho bovino de cerca de 
4 milhões de cabeças.

O ciclo de chuva e seca é uma 
característica da região.

Neste ano, como há sessenta 
anos, um descompasso neste equi-
líbrio de chuva e seca.

O período de seca foi maior que 
o de chuva.

Com o reduzido estoque de 
água no solo, a vegetação panta-
neira disponibilizou uma maior 
quantidade de material orgânico, 
de alto teor inflamável que o boi 
não conseguiu diminuir diante da 
quantidade.

Esta é a função do boi bombeiro 
reduzir o material orgânico facil-
mente incendiário.

Portanto, faltou um manejo 
adequado do gado e onde os focos 
de incêndios mais intensos não 
existia boi para eliminar a palha 
seca, capim do pantanal.

A dificuldade de um manejo 
adequado, barreira dos focos de 
incêndios, é consequência de um 
fato que vêm ocorrendo na região 
com o abandono da atividade em 
função de fazendas sem ativida-
de, por questões de partilhas mal 

resolvidas.
Por outro lado, por se tratar de 

uma atividade lucrativa, os produ-
tores estão buscando áreas mais 
altas onde o custo de manutenção 
do rebanho, a logística de trans-
porte e manejo é mais interessante. 
Imagine proceder a vacinação do 
gado contra a febre aftosa no meio 
da água!

Onde tem boi, tem o “bombei-
ro” reduzindo o material orgânico 
e inflamável.

O boi faz parte do bioma e do 
ciclo hidrológico da região.

Em resumo, o pantanal não vive 
sem o boi. 

O boi é parte integrante parte do 
bioma do Pantanal.

A pecuária tem condições de ex-
pansão no país, para outras regiões, 
mas o pantanal precisa da pecuária.

Outra prática, tradicional do 
pantanal: o fogo frio.

Em determinadas épocas o gado 
não consegue eliminar o material 
orgânico, e pela umidade do solo 
o fogo, não intenso, é instrumento 
de aceleração da pastagem onde o 

capim verde aflora com rapidez.
Pela diminuição do gado na 

região e um período hidrológico 
atípico, período de seca maior que 
o da chuva, favoreceu o incêndio 
com mais intensidade.

O governo deveria se preocupar 
com a proteção do rico bioma do 
Pantanal com incentivo para este 
tipo de pecuária.

Entidades representativas da 
região mato-grossense enviaram ao 
ministro do Meio Ambiente a “Carta 
do Pantanal-Mato-Grossense”, pro-
pondo políticas públicas para o bio-
ma em três níveis: desenvolvimento, 
combate ao fogo e sustentabilidade 
e uma especial atenção de um pro-
grama de manejo de fogo, a extinção 
de processos de implantação de uni-
dades de conservação e a criação de 
um centro de recebimento e triagem 
de animais silvestres.

Outro aspecto a considerar é 
o desmatamento de milhares de 
hectares de mata as margens do Rio 
Taquari pelos novos fazendeiros, 
expulsando o boi pantaneiro pelo 
assoreamento das margens do rio 
- há trinta anos que este fato vem 
ocorrendo – onde as águas passa-
ram a inundar permanentemente 
os pastos nativos das fazendas, 
alterando o ciclo das cheias e secas.

Aos ambientalistas e ao gover-
no, o pantanal não vive sem o boi. 

Está na hora: “Agora, e não 
depois dar o nome aos bois”

“Agora, e não depois dar o 
nome aos bois”

“O boi é o bombeiro 
do Pantanal”

Tereza Cristina, ministra da Agricultura

ticos de Guará. Perguntem ao Major 
Gusmão!!!

Comendo pelas beiradas
Poucos souberam da realidade 

dos números eleitorais dos últimos 
dias na Terra de Frei Galvão, mas 
pelo desespero de alguns palacianos 
em tentar afirmar para Argus Ranieri 
o que nas prévias, refletem Junior 
Filippo, é sinal que o Soliva não é 
exclusividade nas pesquisas.

Mensagem cifrada...
...às sombras das Palmeiras 

Imperiais “ou o fundo partidário 
veio triplicado ou o ‘sobrinho gas-
tão’ neste período eleitoral achou 
a mala de dinheiro escondida do 
tio fujão”. Para quem entende, um 
pingo é letra...

Mercado de apostas
Com a previsão de 80% de reno-

vação no quadro de 11 vereadores da 
futura Câmara de Pinda, quem dos 
atuais parlamentares deve sobrevi-
ver às urnas de 15 de novembro? 
Numa conta simples, três dos atuais 
não estarão concorrendo: Felipe Cé-
sar, Rodeley Miotto e Rafael Goffi. 
Entre os oito que disputarão – Ma-
grão, Professor Osvaldo, Toninho da 
Farmácia, Jorge da Farmácia, Jânio 
Lerário, Gislene Cardoso, Renato 
Cebola e Ronaldo Pipas, quais de-
vem sobrar para ‘contar história’ aos 
novos? Façam suas apostas...

Quebrando os paradigmas 
Parece que a crendice de que o 

ex-prefeito João Ribeiro era o patro-
no dos servidores públicos de Pinda, 
num passado não muito distante, 
caiu por terra com o efeito Isael 
Domingues, que investiu pesado no 
funcionalismo. Fazendo as contas: 
superestimou o 
valor da hora 
extra trabalha-
da e melhorou 
a qualidade da 
cesta básica; 
adicionou pa-
g a m e n t o  d e 
insalubridade 
para o pessoal 
da limpeza dos banheiros públicos 
e pagamento de periculosidade a 
quem de direito; licença prêmio, fal-
ta abonada e compensação de horas; 
criou um departamento exclusivo de 
assistência ao servidor, estabeleceu 
holerite provisório – permitindo aos 
funcionários pedir esclarecimentos 
ou correção – antes de receber seu 
salário. Adiantamento do 13° salário 
e recesso no ‘final de ano’ entre o 
Natal e Ano Novo. O prefeito disse 
que lamenta não ter dado tempo de 
elaborar o tão sonhado Plano de 
Carreira, mas apostando em outro 
mandato, disse que fará o melhor 
possível.

Ou vai ou racha!!!
Apesar de todas dificuldades que 

vem encontrando no passo a passo 
da campanha eleitoral, a candidatura 
a prefeito de Luis Rosas (PTB) está 

seguindo mesmo com o vice João 
Ribeiro impugnado. A dupla conti-
nua  tentando os votos acreditando 
que revertem a sentença no TRE.   

Passivo e ativo
Será que alguém explicou ao 

ex-inspetor da PRF João Bosco 
(PSB) – o popular Torrada, que ao 
aliar-se com Edson Mota herdou 
de imediato sua rejeição por ‘N’s’ 
problemas na Justiça e Tribunal de 

Contas do Estado como ‘passivo’? 
E no ativo, ou seja, na transferência 
de votos e popularidade, vai ter que 
andar muito para reverter quem vo-
tou nele e se arrependeu, para não 
ter de ‘pedir música no Fantástico’...

E por falar em Tribunal
...Contas do Estado – o órgão 

apontou nas contas de 2018 da Pre-
feitura de Cachoeira que os credores 
indicados nas notas de empenho não 
coincidem com os constantes nos 
comprovantes de pagamentos. Ou 
seja, empresas que estão vendendo 
para administração de Edson Mota 
e não são as mesmas que vêm rece-
bendo. Tirem as conclusões... 

Herança Amaral
Corre entre os bem informados 

de Canas que as intimações do Mi-
nistério Público chamando funcio-
nários da Prefeitura para depor no 
inquérito que investiga ‘falhas’ no 
concurso público está dando dores 
de barriga em muita gente. Disseram 
que até no prefeito deu desando. 
Imosec nele...

Efeito eleitoral
O projeto de Marcus Soliva da 

venda de 243 lotes de propriedade 
do município no Santa Luzia, que 
tramita na Câmara em regime de 
urgência, levantou questionamento 
na política de Guará. Após o decre-
to que extinguiu o contrato com a 
empresa de saneamento às vésperas 
da eleição, a oposição suspeita que a 
venda dos imóveis para fins de em-
preendimento habitacionais tenha 
motivação eleitoreira. Perguntem 
ao Ney Carteira, do MDB!!!

R$ 2,9 milhões, com...
...recursos próprios A Prefeitura 

de Lorena deu mais um motivo para 
os ‘inhos da oposição’ odiarem ain-
da mais o prefeito. Esta semana, a 
administração concretizou a compra 
de mais um prédio histórico da ci-
dade: o Casarão dos Antunes, pela 
cifra de R$ 1,6 
milhão, prove-
nientes de re-
cursos do pró-
prio município. 
Com isto, Fá-
bio Marcon-
des entra para 
história como 
o prefeito que 
mais investiu no incremento cultu-
ral na cidade, porque há menos de 
seis meses ele já havia adquirido o 
também prédio histórico da Casa da 
Cultura pelo valor de R$ 1,3 milhão. 
Juntos, os empreendimentos somam 
R$ 2,9 milhões. Importante, Mar-
condes pretende iniciar o processo 
de tombamento da residência da 
saudosa Mariazinha Pinto Antunes, 
para que seja transformada em  mu-
seu municipal.

Na falta de tu, vai tu mesmo
Tem eleitores de Lorena preocu-

pados com as opções para renovação 
da futura Câmara. Por temor à ree-
leição dos 'famosos' vereadores, é 
possível que aumente o índice votos 
em branco.

Super cotada
Mesmo com dificuldades de visi-

bilidade no palanque eleitoral de seu 
grupo, a candidata a vereadora Valé-

ria Fortes (PSD) 
está amparada 
no incentivo dos 
apoiadores e na 
identificação de 
muitos eleitores 
para ser a mais 
votada do parti-
do e poder levar 
a verdadeira voz 

feminina no Legislativo de Lorena. 
Se é para mudar, Valéria marca 
presença!!!

Valéria Fortes
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Com aval da Saeg, Soliva rompe contrato da 
água e esgoto a 72 dias do fim do governo
Decreto de extinção do acordo publicado nesta semana anula serviços da Guaratinguetá Saneamento

Estão extintos o contrato 
e a PPP (Parceria Público 
Privada) para o esgotamento 
sanitário de Guaratinguetá. 
A decisão foi decretada pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSC) 
após aval da Saeg (Com-
panhia de Águas, Esgoto e 
Resíduos), que alegou des-
cumprimento em uma das 
cláusulas contratuais para 
a extinção da parceria.

A Iguá Saneamento era 
a atual responsável pelos 
serviços de esgotamento sa-
nitário do município, em um 
contrato assinado em 2008, 
na época com a CAB (Compa-
nhia de Águas do Brasil). Em 
2017, a CAB passou por uma 
reestruturação e mudança 
de controle, e nasceu a Iguá. 
No município, a PPP leva 
o nome de Guaratinguetá 
Saneamento.

O contrato só pôde ser 
rompido, por parte da Pre-
feitura, após aprovação da 
extinção da parceria pelo 
Conselho de Administração 
da Saeg. Com rubrica do 
Conselho, o documento foi 
direcionado à Prefeitura e 
decretado por Soliva na noi-
te da última terça-feira (20).

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

“A conclusão é de que 
não houve essa consulta e 
anuência. Por isso, segue-se 
o contrato na cláusula 10.5, 
onde a Saeg pode romper o 
contrato, extinguir o contra-
to, pelo descumprimento da 
cláusula 10.4, em que fala 
que a Guaratinguetá Sanea-
mento não poderia ter passa-
do o controle acionário sem 
a anuência prévia da Saeg. 
Decidido pela Comissão, 
decretamos a caducidade do 
contrato. A partir de agora 
o contrato está extinto”, 
afirmou Soliva.

Os serviços de esgotamen-
to sanitário serão repassa-
dos para a Saeg, que terá 
trinta dias para assumir as 
responsabilidades. Nesse 
período, a Guaratinguetá 
Saneamento, segundo Soliva, 
continua à frente dos traba-
lhos. Além do esgotamento, 
a Saeg é responsável pela 
manutenção, tratamento e 
abastecimento de água e 
pela coleta de resíduos.

Apenas 29% do esgoto de 
Guaratinguetá é tratado. No 
contrato entre Saeg, Pre-
feitura e CAB, assinado em 
2008, o município deveria 
ter 100% de tratamento do 
esgoto até o fim deste ano.  
“Até 2020, vamos chegar à 
meta de 100%”, afirmou o 

ex-presidente da CAB, Yves 
Besse, à “Gazeta Mercantil”, 
em junho de 2008.

O rompimento contratual 
acontece em um momento 
crucial para o saneamento 
básico. A Saeg é alvo de 
questionamentos na Câmara, 
após falhas registradas no 
abastecimento de água ao 
longo deste ano. A Arsaeg 
(Agência Reguladora de Gua-
ratinguetá) será extinta após 
aprovação dos vereadores 
no ano passado. A Prefeitura 
analisa neste momento as 
propostas de agências que 
participaram da licitação 
para contratação de uma 
nova reguladora. O certame 
foi fechado nesta semana, 
mas o anúncio da vencedora 
ainda não ocorreu.

A Guaratinguetá Saneamento informa que recebeu com surpresa o Decreto nº 9.066 de 20 de outubro de 
2020, o qual declara extinta, por caducidade, a Parceria Público Privada de prestação de serviços de esgoto, 
e solicitou à Saeg o acesso completo ao processo administrativo que deu origem ao decreto municipal.

A empresa esclarece que durante e sempre procurou junto à Prefeitura, Saeg e Ministério Público a cons-
trução de uma solução para a prestação do serviço no município. Além disso, reafirma seu compromisso com 
a população, e continuará mantendo a prestação do serviço com a qualidade que é marca da companhia. 

A cidade de Guaratinguetá foi pioneira em admitir a importância do saneamento para a população e assinou 
a primeira PPP de esgoto do país. Confiante na continuidade desse pensamento, a Guaratinguetá Saneamen-
to acredita no respeito ao contrato firmado e tomará as medidas cabíveis para a manutenção do mesmo.

NOTA À IMPRENSA

Marcus Soliva, que extinguiu contrato com a Guaratinguetá Saneamento; crise da água segue sob dúvidas

Foto: Arquivo Atos

Sabesp investe R$ 43 milhões para 
conter vazamentos no Litoral Norte
Medida da estatal tenta reduzir desperdício de água em três munícipios 
da região depois de novo sistema detectar ligações clandestinas na rede

Contando com um investi-
mento de R$ 43 milhões, a 
Sabesp (Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de 
São Paulo) lançou na última 
segunda-feira (19) um pacote 
de obras que busca reduzir o 
desperdício de água no Lito-
ral Norte. Previsto para ser 
concluído até o fim de 2022, 
o serviço contemplará três 
das quatro cidades praianas. 

De acordo com a gerência 
da concessionária, a princi-
pal melhoria consistirá na 
modernização do sistema 
operacional de abastecimento 
de água que identificará, atra-
vés de um novo mecanismo 
eletrônico, com mais rapidez, 
vazamentos e ligações irregu-
lares na rede. O pacote prevê 
também as substituições de 
hidrômetros, tubulações e 
ramais domiciliares em 43 
bairros, distribuídos por Ca-
raguatatuba, São Sebastião e 
Ubatuba.

Segundo a Sabesp, devido 
à complexidade do serviço, 
a empresa necessitará de 
um reforço de operários em 
sua equipe, sendo prevista 
a contratação de 155 traba-
lhadores.  

O pontapé inicial do pacote 
de obras foi dado na tarde 
última segunda-feira em São 
Sebastião, e contemplará 28,1 
quilômetros de tubulações do 
sistema de abastecimento de 
água dos bairros Guaecá, En-
seada, Canto do Mar, Jaraguá, 
Praia das Cigarras, Figueira, 
São Francisco, Olaria, Arras-
tão, Reserva du Moulin, Pontal 
da Cruz, Centro, Varadouro, 
Praia Deserta, Porto Grande, 
Vila Amélia e Topolândia. 
“Com esses investimentos 
para a redução de perdas, 
que consequentemente geram 
maior sustentabilidade, a Sa-
besp cumpre sua missão de 
prestar serviços na melhoria 

Da Redação
RMVale

da qualidade de vida e pre-
servação do meio ambiente. 
Esse é o nosso compromisso 
com a população do Litoral 
Norte", ressaltou o superin-
tendente da companhia, Rui 
César Bueno.

Prevista para ser inicia-
da até o fim deste ano, a 
modernização de 9,2 quilô-
metros da rede de Ubatuba 
beneficiará os bairros Barra 
Seca, Itaguá, Parque dos 
Ministérios, Taquaral, Usina 
Velha, Morro da Pedreira, 
Barra, Perequê-Açu, Iperoig, 

Ponta Grossa, Tenório, Praia 
Grande, Toninhas, Ponta das 
Toninhas, Enseada, Santa 
Rita, Perequê-Mirim, Saco 
da Ribeira, Praia da Ribeira, 
Praia da Sununga, Lázaro e 
Domingas Dias.

Programado também para 
começar até o fim de dezem-
bro, o serviço em Caraguata-
tuba será realizado em 28,1 
quilômetros de tubulações, 
distribuídos pelos bairros 
Benfica, Guaxinduba, Pal-
meiras Norte e Porto Novo, 
beneficiando as comunidades 

do Perequê Mirim, Travessão, 
Jardim Miramar, Jardim dos 
Sindicatos, Barranco Alto, Jar-
dim das Flecheiras, Morro do 
Algodão, Ilha Morena, Colônia 
de Férias João Cleofás, Balne-
ário Recanto do Sol, Balneário 
Mar Azul, Balneário Golfinho, 
Jardim das Palmeiras, Vila 
Saveiros, Pontal Santamarina, 
Jardim Britânia, Gaivotas, 
Poiares, Aruan, Tinga, Jardim 
Jaqueira, Caputera, Estrela, 
Centro, Sumaré, Camaroeiro, 
Cidade Jardim, Terralão, Casa 
Branca e Olaria.

Funcionários da Sabesp trabalham em manutenção da rede; estatal amplia estrutura de atendimento

Foto: Divulgação Sabesp

Câmara aprova lei que 
concede permissões 
para taxistas de Guará
Vereadores deram aval para ampliação 
da idade média dos veículos e nova cor; 

A Câmara de Guaratin-
guetá aprovou um projeto 
de lei do Legislativo que 
muda algumas especifica-
ções sobre a concessão do 
serviço de táxi na cidade. 
As alterações foram ela-
boradas pelos vereadores 
João Pita (PSC) e Marcelo 
Coutinho ‘Celão’ (PSD) e 
acabaram aprovadas de 
forma unânime no plená-
rio, em votação realiza na 
última terça-feira (20).

Dentre as mudanças, está 
a ampliação da vida útil de 
cada táxi. Antes os taxistas 
podiam trabalhar com 
carros com idade máxima 
de seis anos. Com a apro-
vação, amplia-se para oito 
anos para cada veículo. Foi 
incluída a permissão para 
a cor azul para frota, que 
antes, tinha veículos nas 
cores branco ou prata.

“Os taxistas fizeram a 
solicitação para que, se 
fosse possível, aumentásse-
mos para oito anos a vida 
média do táxi. Portanto 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

foi aprovado e eles têm um 
respiro de mais dois anos, 
até que normalize a situação 
e eles voltem a arrecadar e 
tenham condições de fazer 
as trocas dos seus veículos”, 
contou o presidente da Casa, 
Celão.

Com a permissão, a idade 
dos veículos se iguala a 
idade dos ônibus do TUG 
(Transporte Urbano de Gua-
ratinguetá), que também 
devem ter oito anos de 
utilização. Os vereadores 
se reuniram com grupos de 
taxistas da cidade e apro-
varam a inclusão do azul 
como mais uma opção para 
os trabalhadores.

“No passado, eles tinham 
pedido as cores branco e 
prata. Agora, nessa reunião 
com os taxistas, eles opta-
ram pela cor azul devido a 
dificuldade de achar carros 
nas cores branco e prata”, 
explicou Pita.

Aprovado na Câmara, o 
projeto de lei seguiu para a 
Prefeitura de Guaratingue-
tá, onde deverá ser sancio-
nado. As alterações passam 
a valer após publicação 
oficial do Executivo.



24 DE OUTUBRO DE 20204

Seccold deflagra operação 
contra estelionato em site
Vítimas são de Guará; Polícia cumpre mandados de busca em Cuiabá

A Polícia Civil de Guaratin-
guetá, através do Seccold (Se-
tor Especializado de Combate 
aos Crimes de Corrupção, 
Crime Organizado e Lavagem 
de Dinheiro) deflagrou a ope-
ração “Camelão", que inves-
tiga estelionato cometidos 
no município. A investigação 
levou o setor a realizar, em 
conjunto com delegacias do 
Mato Grosso, buscas e apre-
ensões em Cuiabá, capital 
mato-grossense.

Os crimes foram cometi-
dos, segundo o Seccold, em 
uma plataforma de compra e 
venda de produtos e também 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

pelo WhatsApp. A investiga-
ção teve origem após denún-
cia de que um vendedor e um 
comprador, que negociavam 
um carro em um site, foram 
lesados por um terceiro. O 
criminoso conseguiu obter 
R$ 26 mil da vítima que que-
ria comprar o veículo.

Detalhes da ação do cri-
minoso não foram informa-
dos pela Polícia Civil, mas 
possivelmente ele utilizou 
artifícios digitais ou até clo-
nado o WhatsApp de uma 
das vítimas. A investigação 
contou com apoio da GOE 
(Gerência de Operações Espe-
ciais) e de delegacias ligadas 
ao combate a corrupção e 
crimes fazendários contra 
a administração pública no 

Mato Grosso.
“Deflagramos a fase ex-

terna da nossa investigação 
que investiga (sic) crimes 
de estelionato cometido em 
sites de aplicativo de compra 
e venda e em aplicativos de 
mensagens, no caso OLX e 
WhatsApp. Inicialmente iden-
tificamos duas vítimas em 
Guaratinguetá. O esteliona-
tário aplicou um sofisticado 
tipo de golpe em que conse-
gue enganar tanto compra-
dor como vendedor, e obteve 
vantagem indevida de R$ 26 
mil”, contou o delegado do 
Seccold, Dr. Sérgio Adler, que 
está à frente do caso.

O inquérito foi aberto após 
denúncia, e o Seccold chegou 
à conclusão de que pelo 

menos quatro pessoas parti-
ciparam da ação criminosa. 
Todas moram em Cuiabá, 
onde foram realizadas as 
buscas e apreensões. “A gente 
representou pelo sequestro 
da conta bancária destino, de 
R$ 26 mil, e pelos mandados 
de busca e apreensão nos en-
dereços dessas pessoas. Após 
contato com a Polícia Civil do 
Mato Grosso, eles realizaram 
as buscas e coleta de apare-
lhos celulares e materiais”.

Nenhuma prisão foi efetu-
ada até o fechamento desta 
edição. Com a apreensão de 
computadores e celulares, o 
Seccold estendeu a investi-
gação para possíveis outros 
crimes cometidos pelo mes-
mo grupo.

Marido é preso em flagrante após 
tentar matar esposa em Aparecida
Desarmado pela PM agressor tentou esganar vítima durante desentendimento

A Polícia Militar prendeu 
no fim da tarde da última 
quinta-feira (22) um mora-
dor de Aparecida acusado 
de agredir e tentar assassi-
nar a própria companheira 
durante uma discussão. A 
vítima foi salva após conse-
guir se trancar num cômodo 
de sua casa e pedir socorro.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o homem de 
48 anos e a mulher de 46 
anos se desentenderam por 
volta das 17h na residência 
da família, no bairro Ponte 
Alta.

Transtornado, o marido 
empurrou a companheira 
contra a parede e começou 
a esganá-la. Após a vítima 
conseguir se soltar, o agres-
sor começou a persegui-la 
com uma faca.

Desesperada, a mulher 
se trancou num cômodo do 

Da Redação
Aparecida

imóvel.  Enquanto o marido 
tentava arrombar a porta, 
ela utilizou seu aparelho 
celular para acionar à PM.

Ao chegar no local indica-
do, os policiais se depara-
ram com o homem armado 
com a faca. Após se negar 
a largar a arma branca, o 
criminoso foi imobilizado 

Faca utilizada por marido na tentativa de feminicídio, em Aparecida; criminoso é preso em flagrante

Polícia Civil investiga suspeita de 
novo caso de feminicídio em Pinda

O 1º Distrito Policial de 
Pindamonhangaba está 
investigando a morte de 
uma mulher de 30 anos. Ela 
foi encontrada morta, na 
madrugada da última quin-
ta-feira (22), em sua casa, no 
bairro Campos Maia.

Segundo a polícia, no pri-
meiro momento, o boletim 
de ocorrência foi registrado 
como suspeita de suicídio, 
mas a perícia verificou que 
havia duas marcas no pes-
coço da vítima, o que carac-
terizou agressões físicas.

A mulher, que foi sepul-
tada ainda na quinta-feira, 
deixou cinco filhos, e de 
acordo com relatos, estava 
grávida. O companheiro 
segue investigado pelas 
autoridades policiais.

Da Redação 
Pindamonhangaba

Jovem vítima de crime que chocou Pinda; Polícia Civil continua com investigação, sem descartar suspeitos

Foto: Divulgação PM

pelos policiais.
Com escoriações pelo 

corpo, principalmente no 
pescoço, a mulher foi enca-
minhada ao Pronto Socor-
ro de Aparecida. Após ser 
medicada, ela foi levada ao 
IML (Instituto Médico Legal) 
de Guaratinguetá, onde foi 
submetida a exames que 

constataram as agressões.
O criminoso foi encami-

nhado à Delegacia de Apa-
recida, permanecendo preso 
por violência doméstica e 
tentativa de feminicídio. 
Caso seja condenado pelos 
crimes, o agressor poderá 
ser condenado a até 13 anos 
de prisão.

Foto: Arquivo Pessoal
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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.

COVID-19 NO FIM DO TÚNEL 
– Não há bem que sempre dure, 
nem mal que nunca se acabe. A 
sabedoria popular sedimenta a 
situação da Covid-19. Doença que 
muitos tributam à iniciativa chinesa, 
interessada em quebrar primeiro 
as pernas para vender depois as 
muletas. Mas que vai acabar por 
transformar o mundo...
CONSEQUENCIAS – Acendeu a 
chama da solidariedade, por um 
lado, e apressou a aplicação dos 
comandos da quarta revolução 
industrial. A indústria 4 ponto 0, como 
é chamada, apresentou o ‘Home 
Office’ como peça de resistência 
ao contágio, e, ao mesmo tempo, 
trampolim para o salto para o futuro. 
A experiência deu tão certo que, 
muitos dizem que o trabalho em casa 
veio para ficar...
NOVO NORMAL – Nem se vá dizer 
que O HOME OFFICE vai acabar 
com a oferta de empregos. A UMA 
porque vai absorver muita gente do 
estilo presencial. A DUAS porque vai 
exigir um novo nível de profissional 
especializado, para atuar de modo 
virtual, abrindo outros postos 
de trabalho. A quarta revolução 
industrial, portanto, começou antes 
do esperado. Até a NASA antecipa 
a pretensão de implantar internet 
na Lua. Já imaginaram o alcance 
da Rede?...
DINHEIRO FAZ DIFERENÇA – 
Sabia que aconteceria. Aliás,  como 
acontece sempre: Vitão não teria 
impedimento a candidatar-se à 
sucessão em Pinda. É atribuída a 
ele o epíteto: ‘quem tem dinheiro e 
bom advogado não se impressiona 
com impugnação’ .  Em toda 
campanha que acompanhei aqui, 
ouvi gargalhadas de Vitão...
TAUBATÉ SURPREENDE – 
Pesquisa Ibope/Vanguarda para 
Taubaté: Loreny, 21%; Saud, 17; 
Eduardo, 14; Salvador, 12; Capitão 
Souza, 8; Vanone, professor 
Fernando Borges e professor 
Ronaldo, 2%; Chico Oiring e Dodô, 
1% cada um. Levantamento feito 
entre 18 e 19 de outubro... Tem 
um candidato que diz que tem 
“CORAGEM”. E tem mesmo! lançar 
o nome e colher apenas 2% e, ainda 
por cima, se manter em campanha, 
é preciso ter muita coragem, 
realmente...  O ônibus para Itapira, 
para muitos, já vai partir a 16 de 
novembro...
DORIA MAL NA PESQUISA – 

Posando de almofadinha, como 
sempre, Doria se sente surpreendido 
com pesquisa IBOPE que o coloca 
em popularidade abaixo da vacina 
‘ching ling’ que quer obrigar todo 
mundo a tomar. Teve 27% de 
aprovação e reprovação de 36% no 
governo. Bolsonaro tem aprovação 
de 44%... Doria já sofre rejeição no 
próprio PSDB que pode lançar o 
governador gaúcho à presidência 
da República. Dória também quer 
‘espacito’ no mesmo ônibus para 
Itapira... 
T R A N S F E R Ê N C I A  O U 
REJEIÇÃO? – Raros são os 
momentos em que a transferência 
de votos acontece. Pesquisa 
recente é maior prova disso. Não 
se sabe exatamente se o terceiro 
lugar de ‘Eduardo e Rosa’ em 
Taubaté reflete: rejeição de Ortiz 
ou incapacidade do prefeito atual 
em transferir votos...
CAMPANHA MAIS INTELIGENTE 
- Não quero dizer quem vai ganhar, 
apenas quem melhor explora o 
espaço  na  TV.  Campanha 
de ‘Eduardo e Rosa’ é a mais 
inteligente e simpática em Taubaté, 
e, em todo Vale...
CADÊ OS VOTOS? – Repito que 
‘Em Pinda, por mais que a gente 
circule pela cidade, praticamente só 
se vê bandeiras e 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’... 
CILADA MAL FEITA – Todos contra 
um no debate de Pinda. Mostrou 
Isael preparado demais ou toda 
truta inteligente de menos...
MAIORIA MENOR AINDA – 
Manifestei perplexidade com o 
papo de que, numa comunidade de 
520 famílias detentoras de direitos, 
um grupelho de 115 inscritos 
se intitule ‘maioria’. Pior! Me foi 
esclarecido que dos 115, apenas 
33 pessoas participem ativamente 
com conceitos. Desse jeito vai ser 
difícil eleger um vereador sugerido 
pela associação...
FALSEANDO A VERDADE - 
Candidato a Vereador prometendo 
que vai mudar Pinda... Para onde, 
Ubatuba? Fica a dica: não prometa 
o que não pode cumprir...
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Prefeitura amplia fiscalização dos 
malhadores de fitinhas em Aparecida
Governo do Estado estuda projeto de lei para dar poder a GMC, que atualmente não tem poder legal

Com a volta gradual dos 
romeiros na cidade de Apa-
recida, os malhadores de 
fitinhas retornam a praticar 
golpes na entrada e região 
central do município, extor-
quindo dinheiro das pessoas. 
Na tentativa de conter a ação 
dos criminosos, o Município 
intensificou a fiscalização.

A secretaria de Indústria e 
Comércio, em parceria com 
Polícia Rodoviária Federal, 
Conseg Aparecida (Conselho 
Comunitário de Segurança), 
Polícia Militar, Santuário Na-
cional, Polícia Civil e Guarda 
Civil Municipal realizou no 
último domingo (18) uma 
operação para combater a 
prática criminosa.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a ação teve início às 7h 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

e seguiu por toda a manhã, 
com abordagem de 23 pes-
soas, sendo 12 mulheres e 11 
homens, com a apreensão de 
diversos itens como fitinhas, 
terços, santinhos, todos os 
materiais utilizados na prática 
para iludir e enganar os turis-
tas que passam pela cidade.

A venda de fitinhas, santi-
nhos e outros objetos nas vias 
da cidade, portões da Basílica 
Nacional e outras regiões do 
município é ilegal, pois os pro-
dutos não têm nota fiscal e as 
pessoas não tem autorização 
para trabalhar nesses locais, 
pois existe uma lei municipal 
de autorização de comércio 
ambulante.

Desde o começo do ano, 
a secretaria de Indústria e 
Comércio realiza operações 
para coibir essa prática. Em 
nota, a pasta informou que 
“elas (ações de fiscalização) 
continuarão acontecendo, 

porém, as datas não serão di-
vulgadas para que a ação seja 
mais efetiva e não tenha fuga 
antecipada dos infratores”.

Outro trecho da nota infor-
ma que “... há a possibilidade 
de um projeto de lei para 
ampliar essa fiscalização 
com o apoio da GCM, que 
atualmente não tem o poder 
legal para realizar as apreen-
sões. Esta ideia foi levantada 
nas reuniões e está sendo 
discutida”.

Atualmente, quem é pego 
trabalhando sem a auto-
rização tem a mercadoria 
apreendida, seja malhador de 
fitinha ou qualquer outro e 
qualquer material ou produto 
que esteja comercializando.

Os indivíduos que são iden-
tificados como malhadores 
podem, caso as autoridades 
comprovem prejuízo aos 
turistas, responder criminal-
mente por estelionato.

Fitinhas à venda próximas à Basílica Velha de Aparecida; cidade intensifica fiscalização contra malhadores

Foto: Marcelo A. dos Santos

Pinda tenta facilitar acesso de alunos a aulas virtuais
Alunos recebem chips de aparelho celular para acessarem plataforma digital; investimento ultrapassa R$ 700 mil

Buscando garantir que 
mais de 14 mil alunos te-
nham condições de acompa-
nhar as aulas pela internet, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou na última 
semana a distribuição de 
chips de aparelho celular 
para o acesso gratuito à 
rede. A iniciativa foi viabili-
zada após um investimento 
municipal de pouco mais de 
R$ 719 mil.

De acordo com a secreta-
ria de Educação, foram ad-
quiridos no início deste mês 
15 mil chips da operadora 
de telefonia TIM, que estão 
sendo entregues aos alunos 
e professores da rede muni-
cipal de ensino. A medida 
tenta assegurar que eles 
consigam acessar a plata-
forma digital ‘Educapinda’, 
ferramenta onde são trans-
mitidas aulas desde o fim de 
março devido a suspensão 
das atividades presenciais 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

motivada pela pandemia do 
novo coronavírus.

A primeira unidade em 
que ocorreu a distribuição 
dos objetos foi a escola 
municipal João Kolenda Le-

mos, que fica no residencial 
Bem Viver, no bairro Ara-
retama. Iniciada na última 
quinta-feira (15), a ação foi 
concluída na última terça-
-feira (20).

Já na última sexta-feira 
(16), começaram a receber 
os chips os estudantes dos 
colégios José Gonçalves 
da Silva (Bairro Liberda-
de), Madalena Caltabiano 

Salum (Nova Esperança), 
Maria Aparecida Camargo 
de Souza (Ribeirão Grande), 
Maria Helena Ribeiro Vilela 
(Jardim Regina) e Maria 
Madureira Salgado (Cruz 
Pequena).

Tentando reduzir o risco 
de contágio da Covid-19, as 
direções das escolas estão 
agendando horários especí-
ficos com os pais dos alunos 
para evitar aglomerações 
nas unidades durante as 
distribuições. Além do uso 
de máscaras de proteção, os 
funcionários dos colégios 
são orientados a manterem 
uma distância segura dos 
responsáveis pela retirada 
do objeto.

Os estudantes das de-
mais escolas municipais 
deverão começar a serem 
contemplados até o fim 
desta semana.

De acordo com a Prefeitu-
ra, os chips permanecerão 
com os alunos e professores 
até o término das aulas on-
line, que ainda não possui 
uma data prevista devido à 

pandemia. No fim de setem-
bro, um anúncio do prefeito, 
Isael Domingues (PL), reve-
lou que as aulas presenciais 
serão retomadas apenas em 
2021.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou informações 
à Prefeitura de Pindamo-
nhangaba sobre a capaci-
dade do pacote de internet 
fornecida pelo chip, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.  

Estado – No último dia 14, 
o governador João Doria 
(PSDB) revelou que a par-
tir de novembro ocorrerá 
o fornecimento de chips, 
com pacote de três gigas de 
internet aos alunos da rede 
estadual de ensino.

Com a previsão de bene-
ficiar cerca de meio milhão 
de estudantes, divididos 
entre o oitavo ano do ensino 
fundamental e terceiro ano 
do ensino médio, a medida 
contará com um investimen-
to estadual de aproximada-
mente R$ 75 milhões.

Mãe e filhas recebem chips de celulares para ter maior acesso à conteúdo web, na rede municipal de Pinda

Foto: Reprodução

Conta de luz fica mais cara 
em 19 municípios da região
Reajuste domiciliar atinge quase 4%; EDP alega aumento 
de gastos na compra e transmissão de energia no estado 

Para o descontentamento 
dos moradores de 19 muni-
cípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), o 
preço da energia elétrica 
sofreu um aumento a par-
tir desta sexta-feira (23). O 
reajuste atinge apenas as 
cidades da região atendidas 
pela concessionária EDP.

Reguladora do setor elé-
trico no País, a Aneel (Agên-
cia Nacional de Energia 

Lucas Barbosa
RMVale

Elétrica) revelou em nota 
oficial que autorizou a al-
teração tarifária anual da 
EDP devido ao aumento 
dos gastos que empresa 
vem enfrentando para arcar 
com o serviço de geração 
e distribuição de energia 
elétrica. Segundo o órgão, 
além da alta do dólar, o en-
carecimento do processo foi 
motivado pelo crescimento 
dos gastos da terceirizada 
com a transmissão e aquisi-
ção de energia, com desta-
que para a compra efetuada 
recentemente junto à usina 
de Itaipu.

Diante deste cenário, a 
partir da sexta-feira o valor 
da conta de energia elétrica 
das residências aumentou 
6,52%. Nos imóveis abasteci-
dos pela rede de alta tensão 
como indústrias e empresas 
de médio e grande porte o 
aumento será de 3,83%.

Além de Aparecida e Ca-
çapava, os reajustes são 
válidos em Cachoeira Pau-
lista, Canas, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Jacareí, Jambeiro, Lorena, 
Monteiro Lobato, Pindamo-
nhangaba, Potim, Roseira, 
Santa Branca, São José dos 
Campos, São Sebastião, 
Taubaté e Tremembé.

O aumento de 3,83% atin-
ge também os consumidores 
considerados de baixa ren-
da, que até então, devido a 
um acordo entre o Governo 
Federal e as concessioná-
rias, tinham suas contas 
mensais fixadas em R$ 50. 
Com a mudança, os contri-
buintes passarão a pagar 
R$ 51,91.
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Guaratinguetá Saneamento realiza 
limpezas preventivas nas redes de esgoto 

A Guaratinguetá Sanea-
mento realiza ações pre-
ventivas de limpeza nas 
redes de esgoto em diver-
sos pontos da cidade. A 
atividade é desenvolvida 
por equipes operacionais 
com o auxílio do caminhão 
hidrojato que executa a 
desobstrução efetiva das 
redes.

O serviço tem o objetivo 
de retirar das tubulações 
os resíduos sólidos acumu-
lados. Entre os materiais 
mais comuns encontrados 
estão areia, plásticos, pa-
pelão, papel higiênico, fio 
dental, absorventes, cabelo, 
resto de comida, óleo e 
gordura.

Desde o início do ano, a 
Guaratinguetá Saneamento 
efetivou a lavagem de mais 
de 29 mil metros de redes 
de esgoto. Para Sérgio 
Bovo, diretor Operacional 
da Guaratinguetá Sanea-
mento, as ações preventi-
vas conseguem identificar 

Da Redação
Guaratinguetá

possíveis problemas nas 
tubulações evitando ocor-
rências operacionais mais 
graves. 

“A limpeza preventiva 
das redes faz parte de 
uma série de ações que a 
companhia promove para 
antecipar possíveis os pro-
blemas. Com a remoção 
dos resíduos sólidos, o 
fluxo de esgoto ocorre de 
maneira continua evitando 
entupimentos, obstruções 
e transtornos”, disse Bovo.

O uso incorreto da rede 
coletora de esgoto é o 
grande vilão. A companhia 
ressalta que a colaboração 
popular faz toda diferença 
para o sucesso da ação. 
“O fato de jogar restos de 
materiais, lixo ou alimentos 
no ralo da pia ou no vaso 
sanitário pode causar um 
transtorno muito maior, 
como o retorno de esgoto 
para dentro dos imóveis. 
Por isso pedimos o apoio 
da população para não 
jogarem resíduos sólidos 
nas redes”, orienta Bovo.

A Guaratinguetá Sane-
amento informa que as 

Empresa já executou a ação em mais de 29 mil metros de redes

ações preventivas de lim-
peza nas redes de esgoto 

serão realizadas em todos 
os bairros da cidade. 

Anuncie 3152-2148

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

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os 
trabalhadores da empresa Avibras Indústria Aeroespacial SA, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no 
próximo dia 28 de outubro de 2020, às 16h00, em primeira convocação 
e não havendo número legal, às 18h00, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, na sede social do Sindicato, situada na 
Rua Odila Rodrigues, nº137, no bairro Vila São Roque, na cidade de 
Lorena/SP, para tratar de assuntos referentes ao Acordo Coletivo 
de Trabalho.

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

DELEGACIA DE POLÍCIA DE LORENA
Edital de Correição Ordinário Periódica N. 001/2020

A Dra. ADRIANE GONÇALVES, Delegada de Policia Titular da Delegacia de Defesa da 
Mulher de Lorena/SP. No uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, faz saber:
Aos interessados e quanto ao presente EDITAL tiverem conhecimento, que o Dr. MARCIO 
MARQUES RAMALHO, DD Delegado Seccional de Policia de Guaratinguetá/SP, nos 
termos do Art. 27, inciso III, do Decreto N. 44.448, DE 24.11.1999, cc a Resolução SSP-46, 
DE 21.12.1970, procederá a CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDICA, referente ao  segundo 
semestre do corrente ano, em face que as do primeiro semestre foram suspensas em 
decorrência da quarentena – Decreto Estadual n. 64.881/2020 – COVOD-19 nas Unidades 
policiais da cidade de Lorena/SP, evitando-se aglomeração e sendo OBROGATORIO o 
uso de máscara de proteção facial (Decreto Estadual n. 64.959/2020), observando-se a 
seguinte programação:
DIA 27/10/2020
Ãs 10h00 mim – Delegacia de Policia do 2◦. Distrito Policial de Lorena/SP
Rua Aldo Hermínio Zanin, 69, Centro, nesta.
- Ãs 14h00mim – Delegacia de Defesa da Mulher de Lorena/SP
Rua Aldo Hermini Zanin, 69, Centro, nesta.
Ficam, para tanto, já convocadas as Autoridades Policiais responsáveis e os policiais Civis 
a elas subordinados, bem como ao povo em geral será facultado, durante os trabalhos de 
correição, prestar informações, apresentar queixas, reclamações ou sugestões sobre os 
serviços policiais e administrativos ou à conduta das Autoridades Policiais e dos demais 
Policiais Civis junto à autoridade Corregedora da policia Civil.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Lorena, 21de outubro 2020

Adriane Gonçalves
Delegada de Policia Titular

Equipe da Guaratinguetá Saneamento executando ação preventiva nas redes de esgoto da cidade

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na central da 

operadora, alguns telefones fixos da localidade de Roseira tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 21/10/2020 das 22h16 às 23h14. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2020 PROCESSO 488/2020
O Município de Lorena-SP torna público a Reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição 
de EPI (Máscara cirúrgica tripla); Álcool gel 70° INPM e Material para coleta de teste 
covid-19, para os colaboradores durante o enfrentamento da pandemia do covid-19.
A alteração ocorreu nos itens 5 e 6 da planilha que consta no Item 2 - Anexo I – Termo de 
referência – do edital, a UNIDADE foi modificado de PACOTE para UNIDADE.
No dia 23 de outubro de 2020 a 03 de novembro de 2020 até às 08:00h (Horário de 
Brasília), a Prefeitura de Lorena estará recebendo as Propostas de Preços referentes a 
esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura 
das Propostas acontecerá no dia 03 de novembro de 2020 às 08:05h (Horário de Brasília) 
e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 03 de 
novembro de 2020 (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
L. C. No. 318/2020.
ALTERA O ART. 5O DA LEI ORDINÁRIA Nº. 3.324/2009, CONCEDE DESCONTO AO IPTU 
E ISSQN PARA O EXERCÍCIO DE 2.021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
L. O. No. 3.888/2020. 
DISPÕE ACERCA DAS AUTORIZAÇÕES DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS NO ÂMBITO 
DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMOS DE 
FOMENTO EM FACE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTES DO 
CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE LORENA. 
L. O. No. 3.890/2020. DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE RENDA 
EMERGENCIAL TEMPORÁRIA PARA CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE LORENA 
INSCRITOS NO CADÚNICO, CRIADO PELA LEI No 3.877/2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02 – Contrato Nº 58/20 – Proc n° 724/19
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO 
DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02, do processo acima referido, onde lê-se 
“Concorrencia Publica n° 01/19” leia-se “Concorrencia Publica n° 06/19”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Extrato de Inexigibilidade de Chamamento Público 
Processo nº 7617/2020 – Instituto Família Futsal

O Município de Lorena/SP, CNPJ 47.563.739/0001-75, torna pública a Ratificação da 
Inexigibilidade de Chamamento Público para celebrar Termo de Fomento com o Instituto 
Família Futsal, CNPJ 22.667.644/0001-70, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, que visa a formação de equipes da modalidade futsal, compostas por 
atletas de Lorena e região para representar a cidade e o Instituto nas competições, 
fomentando e democratizando o acesso à prática esportiva e de lazer com caráter 
formativo educacional. A Inexigibilidade do Chamamento Público decorre da inviabilidade 
de competição entre as Organizações da Sociedade Civil em razão da natureza singular 
do objeto de parceria, visto que a OSC é a única entidade municipal inscrita na Super 
Copa América de Futsal 2020, somente esta possuindo os requisitos desejados para 
a competição, de modo a desenvolver o desporto local. Admite-se impugnação a esta 
justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua publicação, a ser protocolada na 
sede da Prefeitura Municipal.

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO

DECRETO Nº. 7.504/2020.
DISPÕE SOBRE AS FLEXIBILIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA FASE 4 
– VERDE DO PLANO SP, QUE FORAM PROIBIDAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO 
COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº. 7.506/2020.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E DENOMINAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JARDIM 
PRIMAVERA.

 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados 
deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para 
participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 do 
mês de Outubro de 2020, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em 
primeira convocação, à Rua Major Rodrigo Luiz n.º 46, nesta cidade, a fim 
de deliberarem  sobre as seguintes matérias da Ordem do Dias: 

 
a) leitura, discussão e votação da ata da Assembléia Anterior; 

 
b) Leitura, discussão e votação pelo sistema de escrutínio secreto, 

da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2.021 e 
respectivo Parecer do Conselho Fiscal. 

 
Não havendo, na hora acima indicada, numero legal de 

associados, para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a 
Assembléia será realizada duas horas após, no mesmo dias e local em 
segunda convocação com qualquer número de associados presentes. 
 

Lorena, 23 de outubro de 2020. 
 

Luiz Alfredo Gervázio Pereira 
Presidente do Sindicato 

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:
WELLINGTON LUIZ SILVA DAVID, de nacionalidade brasileira, profissão inspetor de
qualidade, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 05 de janeiro de 1990, residente e domiciliado Rua Maria Junho de Araújo,
nº 45, Flamboyant, Pindamonhangaba SP, filho de JOEL CARLOS DAVID e SUELI
MARIA DA SILVA DAVID.
NATÁLIA JERONIMO DA FONSECA SENNE, de nacionalidade brasileira, profissão
analista de regulação, estado civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de outubro de 1988, residente e domiciliada Rua
Maria Junho de Araújo, nº 45, Flamboyant, Pindamonhangaba SP, filha de SELMO
GOMES SENNE e SILVANA JERONIMO DA FONSECA SENNE. 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 outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADÃO DAVID, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado civil divorciado,
de 55 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de julho de 1965,
residente e domiciliado na Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo nº 416, Piracuama,
em Pindamonhangaba SP, filho de NOÉ DAVID e THEREZA DIAS DA COSTA DAVID.
ELISA JERONYMO, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de dezembro de 1977, residente e domiciliada na Rodovia Doutor Caio Gomes
Figueiredo nº 416, Piracuama, em Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO
JERONYMO e MARIA JOANNA NUNES JERONYMO. 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 outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO JOSÉ GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão ajustador
mecânico, estado civil solteiro, de 47 anos de idade, nascido em Cruzeiro-SP, no dia
31 de outubro de 1972, residente e domiciliado Rua Capitão José Alves Beraldo Filho
nº 260, Parque das Palmeiras, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO GONÇALVES
e BENEDITA OLARIA GONÇALVES.
GILDA CAMPOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil
divorciada, de 47 anos de idade, nascida em Roseira-SP, no dia 25 de setembro de
1973, residente e domiciliada Rua Capitão José Alves Beraldo Filho nº 260, Parque
das Palmeiras, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CARLOS DA SILVA e
GUILHERMINA MARIA DE CAMPOS 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, 23 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÔNATAS SANTIAGO RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil divorciado, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de março de 1993, residente e domiciliado Avenida Abel Correa
Guimarães, nº 916, Jardim Resende, Pindamonhangaba SP, filho de NELSON MOREIRA
RAMOS e MIRIAN DOS SANTOS SANTIAGO.
LETÍCIA DE OLIVEIRA CESAR, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil divorciada, de 23 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 28 de
março de 1997, residente e domiciliada Avenida Abel Correa Guimarães, nº 916, Jardim
Resende, Pindamonhangaba SP, filha de CELSO AUGUSTO CESAR e ANGÉLICA DE
OLIVEIRA CESAR. 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, 23 de outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GIUSEPPE MOREIRA MARIETTO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedor, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Rio de Janeiro-RJ,
no dia 09 de janeiro de 1997, residente e domiciliado Rua Sargento Virgílio Simões
Filho, nº 132, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de GIUSEPE MARIETTO DE
FREITAS e RAQUEL MOREIRA.
BRUNA GABRIELA DE PAULA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia
03 de julho de 1996, residente e domiciliada Rua Sargento Virgílio Simões Filho, nº
132, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ AMÉRICO DE CARVALHO e
ADRIANA RENATA MONTEIRO DE PAULA CARVALHO. 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 outubro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ESLY LUCIANO LEITE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquinas, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em São José do
Barreiro-SP, no dia 04 de dezembro de 1991, residente e domiciliado Rua Professor
Demétrio Cabral, nº 50, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO LUCIANO
DA SILVA e ROSANGELA TEREZINHA LEITE DA SILVA.
MARIANA BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Cruzeiro-SP, no dia 13 de
janeiro de 1997, residente e domiciliada Rua Professor Demétrio Cabral, nº 50,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ARMENIO FERREIRA DOS SANTOS e
MARIA DA GLORIA BARBOSA 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 outubro de 2020.
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Com aval do Estado, Lorena flexibiliza 
atividades esportivas ainda sem público
Ação amplia taxa permitida de clientes em academias; campeonatos são liberados sem torcida 

O prefeito de Lorena, Fá-
bio Marcondes (sem par-
tido), baixou um decreto 
no fim da tarde da última 
quarta-feira (21) que flexi-
biliza as atividades esporti-
vas no município. Além da 
retomada de competições, a 
decisão autoriza os estabe-
lecimentos do setor a rece-
berem mais frequentadores 
simultaneamente.

O novo decreto estabelece 
que clubes e centros espor-
tivos estão autorizados a 
promoverem campeonatos e 
treinamentos, desde que os 
eventos não contem com pú-
blico. Em contrapartida, os 
proprietários dos estabeleci-
mentos devem garantir que 
os atletas e comissões técni-

Lucas Barbosa
Lorena

cas respeitem um protocolo 
de segurança ao contágio 
do novo coronavírus, como 
a disponibilização de álcool 
em gel e a higienização fre-
quente dos objetos utilizados 
pelos frequentadores.

O documento autoriza 
também as academias, cen-
tros de ginástica e clubes a 
funcionarem com ocupação 
máxima de 60% de sua ca-
pacidade. Desde o início de 
agosto, os empreendimentos 
eram permitidos a operarem 
com apenas 30% de sua ca-
pacidade. Os estabelecimen-
tos são também obrigados 
a atenderem uma série de 
procedimentos de prevenção 
à disseminação da Covid-19, 
como a limpeza frequente 
de aparelhos e a garantia de 
distanciamento seguro entre 
os clientes.

De acordo com o Execu-

tivo, a flexibilização das 
atividades esportivas foi 
viabilizada após a decisão do 
último dia 9 do governador 
João Doria (PSDB), que pro-
moveu o avanço da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) à quarta fase (verde) 
do ‘Plano São Paulo’. 

Pandemia – Segundo o 
boletim epidemiológico di-
vulgado pela secretaria de 
Saúde de Lorena na noite 
da última sexta-feira (23), a 
cidade registra 1.340 casos 
confirmados de Covid-19, 
sendo 36 mortes, 1.276 
recuperados, 28 em iso-
lamento domiciliar e sete 
internados. 

Entre os pacientes que se-
guem sob cuidados médicos, 
três estão na UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) e 
quatro no setor clínico. Alunos de escolinha de futebol no Joana D’Arc, em Lorena; cidade libera esportes coletivos na fase verde

Decisão de campeonato amador no Dario Rodrigues Leite, também liberado para uso, mas sem torcedores

Foto: Francisco Assis

Guará decide flexibilizar 
atividades esportivas, mas 
sem presenta de público
Medidas de contenção da doença continuam válidas
como o impedimento para participação de público no local

Dando mais um passo 
na flexibilização da qua-
rentena, a Prefeitura de 
Guaratinguetá publicou, na 
última semana, uma nota 
explicativa abordando os 
procedimentos que deverão 
ser tomados para o retorno 
das atividades esportivas 
em grupo.

Bruna Silva
Guaratinguetá

Está autorizada a retomada 
de treinamentos e competi-
ções esportivas na cidade, em 
ação motivada pela elevação 
da RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) na Fase Verde 
do Plano São Paulo, para a 
retomada gradual da eco-
nomia. Apesar da liberação, 
segue proibida a participação 
de público para assistir ou 
acompanhar as atividades 
esportivas coletivas.

Cruzeiro flexibiliza atuação de feirantes em meio à pandemia
Prefeito autoriza retorno de feira na Rua 2; comerciantes devem respeitar regras de prevenção à doença 

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na manhã da última 
quarta-feira (21) a liberação 
para o retorno da tradicional 
Feira de Hortifrutigranjeiros 
na região central a partir 
do próximo domingo (25). A 
medida de flexibilização foi 
impulsionada pelo avanço da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) à quarta fase (verde) do 
Plano São Paulo.

No início da pandemia do 
novo coronavírus (em março), 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

o prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca (SD), suspen-
deu a realização da feira na rua 
Engenheiro Antônio Penido, 
conhecida como a Rua 2, no 
Centro.

Após o apelo de comercian-
tes, que relatavam dificuldades 
financeiras para manterem 
o sustento de suas famílias, o 
chefe do Executivo autorizou, 
em 11 de abril, que a feira fos-
se transferida para uma área 
aberta, cedida nas dependên-
cias da ESC (Escola Superior 
de Cruzeiro), que fica no bairro 
Vila Suely.

Obrigados a respeitarem 
uma série de normas de pre-

venção ao contágio da doença, 
como utilização de máscaras e 
disponibilização de álcool em 
gel aos clientes, os feirantes 
passaram a atuar no local aos 
sábados das 6h às 12h.

Em nota oficial, a Prefeitura 
revelou que além da permissão 
de trabalho aos domingos na 
Rua 2, no horário fixado das 
6h às 13h, os comerciantes 
seguem autorizados a vende-
rem seus produtos aos sábados 
na ESC.

De acordo com o Executivo, a 
alteração “atende aos critérios 
de flexibilização anunciados 
pelo Governo do Estado, além 
de uma proposta de transição 

Feira na Escola Superior de Cruzeiro; cidade amplia flexibilização

Foto: Reprodução PMC

CineFest Gato Preto tem exibições especiais 
com cine drive-in no shopping em Lorena

da Prefeitura de Cruzeiro, 
sempre cumprindo as medidas 
para evitar a disseminação do 
novo coronavírus (trecho da 
nota)”.

A gestão municipal ressaltou 
ainda que equipes da secreta-
ria de Saúde e da Vigilância 
Sanitária promoverão, regu-
larmente, fiscalizações para 
garantir que os feirantes e 
consumidores estão respei-
tando as regras de prevenção.

Dados – De acordo com o bo-
letim divulgado pela secretaria 
de Saúde de Cruzeiro no início 
da noite da última sexta-feira 
(23), a cidade contabiliza 882 
infectados pelo novo corona-
vírus, sendo 53 mortes (33 
residentes e 20 moradores de 
outras cidades), 823 curados, 
23 em isolamento domiciliar e 
5 internados.

O Festival CineFest Gato 
Preto realiza nesse final de 
semana sessões de filmes e 
clipes em formato de cine 
drive-in (cinema a céu aberto 
com o público dentro de seu 
veículo) no estacionamento 
do Eco Valle Shopping, em 
Lorena. A entrada é gratuita.

Segundo os organizadores 
do evento, os interessados 
devem fazer um cadastro 
através do site cinefestgato-

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

preto.com.br, pois as vagas 
são limitadas.

A estreia acontece no sába-
do (24) em Lorena, às 19h, 
com os curtas Trincheira 
(direção: Paulo Silver), Eu Me 
Chamo Darwin (direção: Well 
Darwin), Mãtãnãg (direção: 
Shawara Maxakali e Charles 
Bicalho), Três tiros para o 
Paraíso (direção: Marianne 
Farias), Antes que eu esque-
ça (direção: Isabela Correia) 
e os videoclipes "Nega que 
saudade" Artista: Victu SL e 
"Inside My Head" da artista 
Giller Sonsino.

No domingo, no mesmo 
horário, os cinéfilos confe-
rem os filmes “Em nome de 
Teresa” (direção: Marcella 
Arnulf ), “Brazilian indige-
nous etnomedia” (direção: 
Icaro Cooke Vieira), “Véu 
de Amani” (direção: Renata 
Diniz), “A Manta” (direção: 
Igor Pitta Simões e Luís da 
Matta Almeida) e os videocli-
pes "Gigantesca" da artista: 
Mariana Volker e "Corações 
Roubados" de Skato feat 
Ashley Granaj .

A entrada será permitida 
a partir das 18h30 e serão 

implantados todos protoco-
los de prevenção ao novo 
coronavírus. “Teremos duas 
sessões de classificação livre, 
misturando alguns filmes e 
clipes que estarão nas ses-
sões competitivas do décimo 
sexto Cinefest Gato Preto. 
São produções para toda a 
família. A proposta vai ao 
encontro do festival, que quer 
estimular o amor pela sétima 
arte”, explicou a diretora do 
Gato Preto, Polyana Zappa.

O evento teria uma apre-
sentação no domingo em 
Guaratinguetá, mas os orga-

nizadores cancelaram, mas 
o motivo não foi revelado.

A ação é uma prévia do 
maior festival de curtas-me-
tragens da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), o 
Festival CineFest Gato Preto, 
que neste ano acontece nos 
dias 3 a 7 de novembro.

No ano passado, o evento 
exibiu 48 filmes no Teatro 
Teresa D’Ávila, com a parti-
cipação de cineastas de sete 
estados e Distrito Federal. 
Além disso, foram realizadas 
cinco palestras, quatro ofici-

Evento promete prévia do maior festival de curtas-metragens da região, marcada para novembro

nas, novena cinematográfica 
e Gatolab (oficinas para fu-
turos cineastas).

Festival – Criado em 2004 
pela então diretora do Insti-
tuto Teresa D’Ávila, a irmã 
Olga de Sá, em parceria com 
a professora Olga Arantes, o 
CineFest é realizado todos os 
anos nas dependências do 
Centro Universitário Teresa 
D’Àvila.

No ano de 2015, passou 
aceitar curtas de todo o país, 
onde ocasionou o reconheci-
mento nacional.

Em 2020, o festival obteve 
expansões com o trabalho da 
Janela Expressa Produções, 
empresa que assumiu uma 
parceria com a Fundação 
Olga de Sá, com o objetivo 
de dar prosseguimento ao 
evento e incentivo da par-
ticipação de todo o Vale do 
Paraíba.

Os responsáveis e parti-
cipantes devem também se 
comprometerem a efetuar 
medidas de higienização e 
prevenção ao novo corona-
vírus.

Segundo o último balanço 
da secretaria de Saúde, di-
vulgado na sexta-feira (23), 
Guaratinguetá tem 2.116 
casos de Covid-19, 53 óbitos 
e 230 exames aguardando 
a confirmação da enfermi-
dade.

Foto: Arquivo Atos
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Entre estruturas e móveis, antiguidades são desafio para recuperação do casarão para a Prefeitura de Lorena

Região se despede de Nenê e Paride

Com R$ 1,6 milhão, Lorena compra “Solar 
dos Antunes” para investir na cultura local
Planejamento para espaço de 3.119,20m² conta com proposta para museu e atrativos para jovens

A Prefeitura de Lorena deve 
ampliar o acervo cultural após 
a aquisição de um novo prédio 
histórico. Com um investimen-
to de R$ 1,6 milhão, o prefeito 
Fábio Marcondes (sem partido) 
anunciou a compra o Solar 
Baptista D’Azevedo, o casarão 
da Dona Mariazinha Pinto 
Antunes, no Centro da cidade. 
O espaço deve ser utilizado 
como museu municipal.

Após a solicitação da secreta-
ria de Cultura e pouco mais de 
um mês de tratativas, Marcon-
des oficializou na última quin-
ta-feira (22) a aquisição, com 
recursos próprios, do casarão 
histórico de Dona Mariazinha. 
O prédio, desabitado há cerca 
de quatro anos, tem uma área 
de 3.119,20m², sendo 670m² 
de área construída e ainda 
uma área verde variada com 
espécies raras de árvores. 

De acordo com o secretá-
rio de Negócios Jurídicos, 
Adriano Aurélio dos Santos, 
a casa, além de preservar as 
características antigas do 
município, possui conservados 
importantes aspectos como a 
arquitetura, acervo literário, 
mobiliários e obras de arte. 
“O interesse histórico é muito 
grande, para que ele (o imóvel) 
pudesse fazer parte do acervo 

Rafaela Lourenço
Lorena

Área interna do quase tricentenário Solar dos Antunes, adquirido pela Prefeitura de Lorena, que tem foco na ampliação das ações culturais

Foto: Divulgação

da cidade. Como diz o prefeito 
Fábio Marcondes, “Quem não 
preserva o seu passado não 
tem futuro”, salientou Santos.

Analisadas as possibilidades 
de reformas, a compra foi 
feita por escritura pública de 
desapropriação amigável, após 
entendimento com a família 
proprietária. 

Para fomentar a cultura 
local, inicialmente, o projeto 
para o espaço deve transfor-
mar a casa em um museu 
municipal para expor desde 
as obras, quadros e imagens 
a todo acervo literário preser-
vado, como o do professor Dr. 
José Pinto Antunes, esposo de 
Mariazinha, e que “empresta” o 
nome ao prédio sede do Fórum 
da cidade.

Pela dimensão do Solar, além 
do museu, o espaço poderá ser 
utilizado como atrativo cultural 
para os jovens e desenvolvi-
mento de projetos sociais como 
o Projeto Guri e Provim. 

Os trabalhos de limpeza te-
rão início nesta segunda-feira 
(26). Na sequência ocorrerá a 
catalogação do mobiliário e 
acervo literário, pela Cultura 
e posteriormente, uma adap-
tação do imóvel para reforma 
e transformação em museu.

Santos destacou que a obra 
não será concluída até o fim do 
mandato de Marcondes, mas 
que garante a melhor destina-
ção para o espaço. “Evidente-

mente que o próximo prefeito 
vai ter que ter a responsabili-
dade de dar continuidade neste 
projeto que é muito importante 
no município”.

A Guarda Civil Municipal foi 
acionada para fazer a vigilância 
do novo prédio público e há a 
expectativa de incluí-lo no sis-
tema de videomonitoramento 
municipal.

A quarta-feira (21) foi de 
despedidas na região. O jor-
nalista policial Paride Zanini, 
72 anos, e o ex-jogador de 
futebol e empresário Carlos 
Gilberto Fantini, o Nenê, 45 
anos, morreram em curto 
intervalo de tempo.

O esporte regional ficou em 
luto com a morte de Nenê, 
um dos principais nomes da 
história do Guaratinguetá 
Futebol Ltda. O ex-jogador 
foi destaque nas melhores 
campanhas do clube entre 
2006 e 2009, e com uma 
segunda passagem em 2012. 

Da Redação
RMVale

Neste período, o time chegou 
a semifinal do Campeonato 
Paulista e conquistou o título 
do Interior, com gol decisivo 
do craque.

Ele deu entrada em um 
hospital de Guaratinguetá na 
manhã da quarta-feira, onde 
passou por um procedimento 
cirúrgico para tratamento de 
inflamação em um dente, mas 
teve complicações no quadro, 
com hemorragia e faleceu por 
volta das 23h.

O corpo do craque foi levado 
ao Velório Municipal anexo ao 
IML (Instituto Médico Legal), 
de onde foi levado para ser 
sepultado em Santo André, 
sua cidade natal. No velório, 
a presença de companheiros 

do Guaratinguetá como o ex-
-zagueiro Rocha, Careca, Célio, 
Fábio e Cacalo.

Ídolo – Nenê foi contratado 
no período de reformulação 
do clube, em 2006, quando o 
Guaratinguetá se transformou 
em um dos primeiros clubes 
empresas do país. Em seis 
anos de time (em duas passa-
gens), o meia entrou para a 
história do Tricolor do Vale, 
onde conquistou o acesso à 
primeira divisão já no primei-
ro ano e o título de campeão 
do Interior, em 2007, contra 
o Noroeste de Bauru, com gol 
do próprio Nenê.

O gol deu ao meia o apelido 
de Pé de Anjo, se tornando o 
principal ídolo do time.

Com a camisa do Guaratin-
guetá, Nenê foi destaque no 
time que dominou a primeira 
fase do Paulistão 2008, quan-
do o Tricolor chegou às semi-
finais, sendo desclassificado 
pela Ponte Preta. Nenê jogou 
também por Taubaté (2013), 
Ponte Preta, Figueirense, São 
Bernardo, Paulista de Jundiaí, 
Caxias-RS e Cuiabá.

Microfone poderoso – Tam-
bém na quarta-feira (21), 
faleceu no início da noite o 
jornalista e radialista Paride 
Zanini. Nome tradicional do 
rádio regional, Paride marcou 
história em microfones de vá-
rias emissoras como a extinta 
Rádio Columbia FM, e o longo 
período de trabalho no noticiá-
rio policial da também extinta 
Rádio Cultura de Lorena. Ou-
tro trabalho de destaque foi a 
parceria com Tony Bleid pela 
Rádio e TV Band Vale.

O jornalista tinha 72 anos e 
virou símbolo da informação 
policial, sempre com cober-
turas exclusivas e o acompa-
nhamento diário do trabalho 
da luta contra a criminalidade 
da região.


