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Câmara cria Frente Parlamentar para 
investigar doação de áreas em Pinda
Projeto proposto por Carlos Magrão inicia trabalho de fiscalização de empresas que receberam 
doações do município no atual mandato; grupo deve elaborar parecer anual sobre contratações
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O prefeito Isael Domingues e o veraedor Carlos Magrão; ações da oposição crescem nas últimas semanas na Câmara de Pindamonhangaba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na úl-
tima segunda-feira (24), 
a criação da Frente Parla-
mentar Municipal de Inves-
tigação sobre áreas doadas. 
O projeto visa fiscalizar as 
doações e as utilizações 
dos terrenos doados às 
empresas.

A medida foi aprovada por 
nove votos a um. O vereador 
Gilson Nagrin (PP), único a 
votar contra, afirmou ser a 
favor de investigações, mas 
justificou o voto adverso 
com “a forma que o proje-
to foi elaborado, ferindo 
o Regimento da Casa e o 
processo legislativo”. 

Durante a votação, Ma-
grão apontou ser muito 
importante a votação do 
projeto, dado o cenário de 
pandemia que dificultou as 
arrecadações do Município. 
Alegando a busca por mais 
empregos, ele justificou 
que esta medida visa bus-
car mais empresas. “Nós 
sabemos quantas empre-
sas estão para se instalar 

em nossa cidade? Quantos 
mais empregos podem ser 
gerados? Qual é a renda 
pode ser gerada? E se essas 
empresas não cumpriram 
com o cronograma, são 
passiveis de retrocessão. 
Nós temos que fazer o nosso 
trabalho nessa Casa, pedir 
a retrocessão por parte da 
Prefeitura para poder doar 
a outra empresa que tenha 
interesse em se instalar no 
nosso município”, ressaltou.

O foco da Frente está em 
fiscalizar e garantir a de-
volução de espaços doados 
no município que estiverem 
sendo utilizados de forma 
indevida. O grupo é com-
posta por três vereadores 
indicados pelo presidente 
da Casa, José Carlos Gomes, 
o Cal (PRB). Integram a in-
vestigação Herivelto Vela 
(PT), Renato Cebola (PV) 
e Carlos Moura, o Magrão 
(PL), que deve presidi-la.

Segundo o projeto apro-
vado, a Frente Parlamentar 
deverá elaborar, anualmen-
te, um relatório sobre os tra-
balhos. Posteriormente, será 
protocolado no Legislativo 
para leitura no plenário, na 
última sessão do ano.

Operação realizada pelo Saae identifica pontos 
clandestinos em hotéis, bares e casas de Aparecida
Autarquia inicia ação contra o uso irregular no abastecimento; prática pode levar a reclusão de 1 a 4 anos e multa

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

O Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de Apare-
cida identificou cinquenta 
pontos clandestinos de abas-
tecimento de água em hotéis, 
pousadas, bares e residências 
do município, após uma vis-
toria realizada neste mês. Po-
pularmente conhecido como 
"gato", a ação é considerada 
crime de furto de bem móvel.

A prática de adulterar o 
sistema de fornecimento é 
enquadrada como atentado 
contra o patrimônio, segundo 
o artigo 155 do Código Penal 
brasileiro, o que pode levar a 
reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

O diretor da autarquia, Júlio 
César Ferraz, revelou que os 
pontos passam por análise 
para saber o impacto deste 
tipo de prática e ter acesso 
ao prejuízo acarreado. Ele 
pediu para que os leituristas 
ficassem de olho em qual-
quer anomalia nas ligações. 
“Infelizmente, algumas pes-

soas inescrupulosas tiram 
o hidrômetro ou fazem até 
ligações clandestinas. Deixa o 
hidrômetro em funcionamento 
e passa um tubo por fora, 
como um by-pass (desvio), e 

começa a consumir água sem 
o devido pagamento”, explicou 
o diretor.

Ainda segundo Ferraz, as 
ligações estão sendo desfeitas 
e alguns consumidores estão 

procurando o Saae para fazer 
a regularização. Apesar das 
medidas, o diretor pretende 
processar os infratores. “Va-
mos também instaurar um 
processo-crime aqui e partir 
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Vista aérea da região de hotéis na cidade, um dos focos de varredura realizada pelo Saae; operação tenta inibir uso ilegal de água em Aparecida

para cima, porque eu não 
acho justo, é uma total falta de 
consideração com aqueles que 
pagam regularmente em dia a 
sua água”.

Os locais identificados rece-

beram visita de técnicos, que 
fotografaram e notificaram os 
proprietários dos imóveis.

Um estudo realizado pelo Ins-
tituto Trata Brasil aponta que 
o Brasil tem 38,45% de perda 
de água potável, e a cada cem 
litros de água captada, tratada 
e potável, 38 litros não chegam 
oficialmente a ninguém.

O levantamento mostrou 
que as perdas de água potável 
nos sistemas de distribuição 
acarretaram prejuízos de 
mais de R$ 12 bilhões no 
último ano.
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Adriana Vieira, Felipe Piscina, Antônio Mineiro e Max Barros; personagens de votações polêmicas na Câmara de Cachoeira

A Câmara de Cachoeira Paulista 
teve sessão quente nesta semana, 
com uma série de votações polê-
micas. Entre elas, a aprovação de 
duas CEI’s (Comissão Especial de 
Inquérito) para apurar possíveis 
irregularidades na contratação do 
IBC (Instituto Brasileiro de Cidadania) 
e da Eretz Tur Viagens e Turismo 
Ltda; a denúncia contra a vereadora 
Adriana Vieira (PTB); o arquivamento 
de ação contra o prefeito e a repre-
sentação contra os responsáveis pelo 
caso Dr. Coragem.

As duas CEI foram assinadas pelos 
vereadores Léo Fênix (PSB), Nenê 
do São João (PSB), Felipe Piscina 
(DEM), Max Barros (DEM), Agenor do 
Todico (PL), Carlinhos da Saúde (PL), 
Rodolpho Veterinário (Rede) e Luiz 
Brejão (PSC). A primeira foi solicitada 
para exercer a função fiscalizadora 
da Câmara a respeito do contrato da 
Prefeitura com o IBC no montante de 
R$ 2,1 milhões por meio de dispensa 
de licitação. A segunda investigação 
aberta focará em denúncia de irregu-
laridades na aquisição de passagens 
aéreas para Brasília, pautada em 
possível ligação da empresa com fun-
cionário da Prefeitura, contrariando 
a legislação. No plenário, apenas o 
vereador Alexandre Alves (PSD) foi 
contra a criação das CEI’s.

Já na eleição para os membros da 
comissão, a primeira CEI é constitu-
ída por Nenê, Brejão e Piscina (com 
sete votos cada). A segunda comissão 
é composta pelos vereadores Léo Fê-
nix, Agenor e Max. Nas duas votações, 
os vereadores Alexandre, Adriana e 
Thálitha Barboza (PT), que formam a 
base de aliança do Legislativo, vota-
ram entre si para compor a comissão.

Governista – Na sessão, foi lida 
também uma denúncia contra a 
vereadora Adriana Vieira, elaborada 
por Max, que a acusou de falta de 
ética. O vereador afirmou ter sido 
chamado de corrupto pela colega 
do Legislativo durante uma sessão. 
Com seis votos favoráveis e cinco 
votos contrários na votação plenária 
a representação foi encaminhada 
à Comissão de Ética. Para Adriana, 
a ação tenta “apenas intimidá-la” e 
“tirar o foco” das ofensas contra o 
médico, Dr. Coragem, que foi alvo 
dos vereadores Piscina e do próprio 
Max, em ação na Santa Casa. “Tra-
ta-se de uma manobra política para 
me intimidar e desviar o foco do 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

Vereadores criam CEI’s 
contra Mineiro e arquivam 
investigação contra ação 
de Max e Felipe Piscina
Vereadores são alvos de críticas após episódio com abordagem 
médico na Santa Casa; processante motivada por denúncia de 
ouvidor também é arquivada após sessão polêmica em Cachoeira

vereador Max, que foi denunciado no 
caso das graves ofensas proferidas ao 
médico Doutor Coragem. É certo que 
as ofensas realizadas contra o doutor 
foram filmadas e divulgadas em terri-
tório nacional, denegrindo a imagem 
da nossa Casa de Leis. Em momento 
algum eu direcionei qualquer palavra 
que faltasse respeito com o vereador”, 
frisou a parlamentar.

O caso envolvendo Max e Piscina 
também recebeu votação, que ga-
rantiu arquivamento de representa-
ção contra a dupla, com seis votos 
favoráveis e três contra (Adriana, 
Thálitha e Alexandre votaram contra 
o arquivamento).

Em fevereiro, a dupla invadiu a 
sala de descanso dos médicos, na 
Santa Casa de Cachoeira Paulista, na 
tentativa de flagrar o médico Rodrigo 
Coragem dormindo, e o acusaram de 
deixar pacientes à espera de atendi-
mento. Coragem estava há 16 horas 
em atendimento ininterruptos, e 
vinha de tentativa de ressuscitação 
de paciente, falecido horas antes da 
abordagem parlamentar.

A justificativa para o arquivamento 
da representação foi baseada no re-
gimento interno elaborado em 2016. 
Segundo a resolução 28/2016, “...

os atos praticados pelos vereadores 
em questão não estão entre aqueles 
listados como atos contrários à ética e 
a postura parlamentar, por isso não é 
cabível nenhum ato punitivo...”. 

“Como já falei mais de uma vez, 
continuo repudiando a atitude dos 
nobres colegas frente ao Doutor Cora-
gem. Realmente, o projeto do Código 
de Ética, no artigo 20 da resolução 
28/2016 não coloca este ato como 
perda de decoro, infelizmente. O que 
eu posso fazer nessa Casa de Leis, 
enquanto sou presidente, é escrever 
e modificar a resolução desta casa 
para descrever que condutas como 
essas exista uma perda de decoro e 
uma punição maior”, argumentou o 
presidente, Rodolpho Veterinário.

Mineiro – A sessão contou com 
uma última votação que decidiu pelo 
arquivamento da denúncia feita em 
março pelo ouvidor da Prefeitura, 
Thallys Rodrigues. Na época, havia 
sido protocolado um pedido de in-
vestigação contra o prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB) por possível 
interferência nas atribuições da Ou-
vidoria e por um suposto crime de 
usurpação da função pública. Com 
12 votos favoráveis, a processante foi 
retirada de pauta.

Há pouco tempo trouxemos a 
reflexão sobre os abutres que surgem 
nas nossas cidades em busca de votos 
e poucos deles prestam contas sobre o 
que de fato fizeram. Visitam, abraçam 
e voltam para seus interesses. Por 
isso é necessário que nossa região 
busque liderança que de fato venha 
a ser a voz do Vale da Fé na Câmara 
dos Deputados e na Assembleia Le-
gislativa.

Precisamos de representatividade 
no Poder Legislativo, já que há muito 
tempo não temos ninguém da região. 
Prova disso que a última vez que 
nossa região elegeu candidatos da 
terra foi com Marcelo Ortiz, como 
deputado federal, e Paulo Neme, es-
tadual. Desde então, forasteiros vêm 
e na região não temos liderança de 
destaque ou uniformidade de apoio.

Certamente, a razão disso está no 
fato de que grande parte dos eleitores 
não sabe as funções de um deputado 
estadual ou um deputado federal, e 
com isso a falta de conscientização 
e informação sobre a estrutura básica 
do funcionamento do Estado tem 
mantido grande parte do eleitorado 
alheio ao trabalho da Câmara e do 
Congresso.

Mais do que legislar, o deputado 
vota projetos, emendas, medidas 
provisórias, o deputado também fis-
caliza, tem poder de exigir medidas 
e informações; tem ainda poder opi-
nativo na Lei Orçamentária. Enfim, 
ainda mais neste momento de agra-

vamento de crises, é necessário que 
se levante uma liderança local para 
romper o silêncio e nos representar.

Por ora, os olhos se voltam para 
os prefeitos Thales, de Cruzeiro; 
Soliva, de Guaratinguetá e Isael, de 
Pindamonhangaba. A questão é o 
desafio de ter que renunciar ao cargo 
de prefeito, ainda com dois anos de 
mandato, em uma conjuntura econô-
mica e social fragilizada, para seguir 
na disputa eleitoral para deputado.

Não é uma decisão fácil, devemos 
considerar ainda que certamente terá 
reflexos futuros, mas a região espera 
ter uma escolha para não ter que di-
recionar opção a ilustres forasteiros, 
que só buscam votos mas não repre-
sentam o Vale Histórico.

Uma coisa é certa, aquele que 
levantar a bandeira da luta pela re-
presentatividade, além da escolha de 
deixar a cadeira de prefeito, certa-
mente enfrentará a guerrilha local, de 
velhos cabos eleitorais que trabalham 
para os forasteiros na região. Sim, 
porque tão certo como os ilustres 
desconhecidos que se aventuram na 
disputa local, temos as velhas figuras 
carimbadas do cenário político local, 
que por uns trocados e favores, inter-
mediam a “conquista de votos”. 

Assim, pela desunião local, pelo 
mercenarismo de alguns, muitos 
candidatos da nossa terra deixaram 
de conquistar seus lugares nas assem-
bleias pelo mercenarismo político 
local.

Em busca de voz

editorialeditorial

Abuso sexual de crianças e adolescentes

opiniãoopinião
Eduardo Luiz Santos Cabette*

Infelizmente o abuso, inclusive 
sexual, de crianças e adolescentes é 
uma realidade que insidiosamente 
e, por vezes, escandalosamente, nos 
circunda. 

Sem qualquer demérito à insti-
tuição da família, é fato que estatis-
ticamente esses abusos ocorrem em 
sua maioria no ambiente intrafami-
liar. Isso pelo motivo óbvio de que 
crianças e adolescentes (especial-
mente as primeiras) têm seu núcleo 
de convivência muito limitado aos 
familiares, estando nessa relação em 
uma situação de vulnerabilidade da-
das as normais desproporções físicas 
e intelectuais, bem como os fatores 
do temor reverencial e relações de 
autoridade envolvidos.

Importa ressaltar a enorme con-
fusão que se faz entre “pedofilia” 

e os efetivos abusos praticados 
que podem configurar crimes. As 
pessoas normalmente ficam indig-
nadas quando se diz que a pedofilia 
não é um crime. Isso ocorre porque 
há um erro de identificação entre 
o termo “pedofilia” e as condutas 
abusivas. Tecnicamente “pedofilia” 
é um transtorno sexual que leva 
a pessoa a sentir atração (sexual) 
por crianças. É bem verdade que 
os abusadores de crianças e adoles-
centes podem frequentemente sofrer 
desse distúrbio. Mas, os crimes são 
condutas humanas, não sentimen-
tos ou vontades. É fácil perceber 
a questão: eventualmente qualquer 
de nós já pode ter sentido vontade 
de matar alguém ou de tomar para 
si um bem material, mas não o fez, 
seja por freios morais ou diante das 
sanções legais. Incrimina-se a con-
duta, não o sentimento, a vontade, 
o desejo. Isso, contudo, não implica 

em admitir a normalização ou acei-
tação da pedofilia, afastando seu 
caráter de transtorno criminógeno. 
Não implica jamais considerar algo 
aceitável que adultos pratiquem 
condutas sexuais com crianças ou 
mesmo adolescentes, violando sua 
dignidade humana e sexual. 

Por isso há vários crimes no or-
denamento jurídico brasileiro que 
punem práticas sexuais envolvendo 
crianças e adolescentes ou mesmo 
a sua exploração sexual. O Código 
Penal, no Título “Dos Crimes Con-
tra a Dignidade Sexual”, ostenta 
o Capítulo “Dos Crimes Sexuais 
contra Vulnerável”, dentre os quais 
figura o “Estupro de Vulnerável”, 
que simplesmente proíbe relações 
sexuais com menores de 14 anos 
com ou sem violência ou grave ame-
aça. E segue o mencionado diploma 
legal incriminando várias condutas 

de exploração sexual de crianças e 
adolescentes, inclusive sua submis-
são à prostituição. Outra legislação 
bastante restritiva é o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que prevê 
como crimes condutas de exploração 
de crianças e adolescentes, inclusive 
por meio de filmagens, desenhos, 
fotos etc. 

Em suma, não há no Brasil, sob 
o ponto de vista jurídico, qualquer 
tolerância com abusos a crianças 
ou adolescentes no âmbito sexual. 
Toda conduta suspeita deve ser 
denunciada às autoridades (Polícia 
Civil, Ministério Público etc.) para 
providências, afinal, a segurança 
pública é dever do Estado e direito 
e responsabilidade de todos (artigo 
144, CF). Significa dizer que cada 
um de nós, e não somente os órgãos 
públicos de segurança, são respon-
sáveis pela integridade e dignidade 
sexual das crianças e adolescentes.

*Autor: Eduardo Luiz Santos Cabette, Delegado de Polícia aposentado, Mestre em 
Direito Social, Pós-graduado com especialização em Direito Penal e Criminologia, Professor 
de Direito Penal, Processo Penal, Medicina Legal, Criminologia e Legislação Penal e 
Processual Penal Especial na graduação e na pós-graduação do Unisal e Membro do 
Grupo de Pesquisa de Ética e Direitos Fundamentais do Programa de Mestrado do Unisal. 

"estando nessa relação em uma situação 
de vulnerabilidade dadas as normais 
desproporções físicas e intelectuais"
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras  de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-

tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-

sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 

c a s a m e n t o s  o u 
eventos. Noivos, pa-
drinhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  R $ 
1.300,00. Telefone: 
(12) 98200-8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose Sound l ink ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 

qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 
abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 
Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
Dobbert. Única foca. 
Super conservado, 
apenas com uma las-
ca na frente, sob a 
chave. Precisa afinar. 
Valor: R$ 3.000,00. 
Telefone: (11) 94160- 
2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guin -
cho! Acessórios p 
icamento. Completa 
l inha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

G uar a t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especifica-
ções 12 a 20cm diâ-
metro e 2.40 compri-
mento. Locais de fácil 
acesso para retirada. 
Consulte frete! Valor: 
R$ 45.00. Telefone: 
(12) 99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Ven-
do peças de cozinha, 
panelas, travessas, 
ja r ros .  Te le fone: 
3125-1136

Cachoeira Paulista: 
Vendo super ninten-
do portátil. Conec-
tou, jogou! Reviva as 
emoções: Telefone: 
(11) 99688-2064

Cr uze i r o :  Vendo 
moto Twister, cor 
amarela, ano 2007, 
72.580km rodado. 
Telefone: (24) 99236-
6693
Caraguatatuba: Ven-
do Hyunday i30, 2.0, 
cor preta, manual, 
ano 2011/2012. Do-
cumentação ok, 4 
pneus novos goo-
dyear, correia den-
tada trocada com 
80.000Km, k i t de 
a m o r t e c e d o r e s 
dianteiros trocados 
recentemente, in-
clusive na garantia, 
óleo de motor e filtros 
do carro trocados 
conforme manual 
do carro. Valor: R$ 
28.500,00. Telefone: 
(12) 98262-0012

Roseira: Vende-se 
Gol Rallye, 1.6, ano 
2013/2014, cor prata, 
completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, cor preto, ano 
2005, 1.6, completo. 
Valor: R$ 16.000.00. 
Telefone: (12) 99108-
4924

Pindamonhangaba: 
Vendo Kombi Food 
Truck, toda adapta-
da, em ótimo estado 
de conservação, me-
cânica tudo ok, com 
motor ap 1.8 Santa-
na, com carpete na 
cabine, vendo com 
um freezer metalfrio 
419 litros e um fri-
gobar eletrolux,tudo 
novinho! Com 4 me-
ses de uso! Valor: R$ 
43.000,00. Telefone: 

(12) 99622-2812

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Land Rover 
Discorevy II, auto-
mática, 4x4, 7 luga-
res, cor preta, motor 
v8, 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blindada. 
Câmbio automático, 
bancos de couro, 
5 portas, ar condi-
cionado bi-zone, Air 
bag, vidro elétrico, 
direção hidraulica, 
som com disqueteira 
original de fábrica, 
trava multiloc, banco 
elétrico e aquecido, 
computador de bor-
do, comando de som 
no volante, chave 
reserva e manual. 
Valor: R$ 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731

I l h a b e l a :  Ve n d o 
Uno Mille Economy, 
1.0, ano 2011, cor 
vermelho, 2 portas, 
f lex, banco trasei-
ro rebatível, motor 
ok. Valor da tabela 
FIP 15.581.00. Es-
tou depreciando R$ 
2.000,00 devido à 
danos estéticos a 
latar ia. Valor : R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Cachoeira Paulista: 
Vendo Corsa, ano 
2008 modelo 2009, 
cor cinza. Volante 
hidraulico, 4 portas, 
vidro manual, f lex. 
Valor: R$ 19mil. Tele-
fone: (12) 98151-1919

C r u z e i r o :  V e n -
d o  Voya g e ,  1. 6 , 
43.000km rodado, 
vidro elétrico, tra-
va, alarme, direção 
hidraulica, farol de 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 03/2021 - PROC LICIT.Nº 45/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em disposição final ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos urbanos e comerciais, provenientes 
da coleta pública municipal, em aterro sanitário 
devidamente licenciado, que serão prestados nas 
condições estabelecidas no Termo de Referência 
e na proposta, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.
CONTRATADA: DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
LTDA
CNPJ Nº: 08.449.239/0001-55
VALOR TOTAL: R$ 2.052.000,00 (dois milhões e 
cinquenta e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 10/2021 - PROC Nº 114/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
manutenção preventiva de elevadores e plataformas 
elevatórias e execução dos serviços por profissionais 
capacitados, para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação, que serão prestados nas 
condições estabelecidas no Termo de Referência e 
na proposta, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.
CONTRATADA: ELEVADORES VILLARTA LTDA
CNPJ Nº: 54.222.401/0001-15
VALOR TOTAL: R$ 19.200,00 (dezenove mil e 
duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 31/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 - Convênio n° 01/21 – Processo n° 3754/21-GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONVENIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
CNPJ Nº: 51.779.304/0001-30
CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento efetiva-se o repasse da 
importância de R$ 7.776.000,00 (sete milhões, setecentos e setenta e seis mil 
reais), referentes ao recurso determinado pela Portaria de Autorização GM/MS 
n°373, de 02/03/21, baixada pelo Exmo. Min. da Saúde e pelas Portarias que 
serão futuramente publicadas com a autorização de repasse pelo Exmo. Min. 
da Saúde, que autoriza leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI adulto e 
pediátrico COVID 19, em caráter excepcional e temporário, disponibilizados ao 
Município em favor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, nos 
termos dos autos do Processo n° 3754/21GPRO.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo fica acrescido o valor global do 
convenio, no montante de R$ 7.776.000,00 (sete milhões, setecentos e setenta e 
seis mil reais), nos termos da Portaria de Autorização GM/MS n°373, de 02/03/21, 
art.9° e pelas Portarias de Autorização d repasse que ainda serão publicadas, 
como por exemplo, a publicação da Portaria GM/MS n° 897, de 05/05/2021 e da 
Portaria GM/MS n°1059, de 24/05/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor mencionado na Clausula Segunda será 
repassado em parcelas de R$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil 
reais), conforme forem ocorrendo as publicações das portarias que autorizam 
em caráter excepcional os pagamentos, não havendo publicação de Portaria a 
municipalidade fica isenta dos repasses.
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor das parcelas são meramente estimativos, podendo 
sofrer alterações caso constatada a desaceleração da pandemia, através da 
avaliação epidemiológica emitida pelo Ministerio da Saude, pela Secretaria de 
Estado da Saude de São Paulo, ou pelos demais órgãos públicos que acompanham 
o crescimento da pandemia e divulgam dados e medidas a serem adotados para 
atendimento dos pacientes.
CLÁUSULA QUARTA: Fica alterada a Clausula Oitava do convenio original n° 
01/21, firmado em 29/01/21, que vigorará com o seguinte teor:
“A Conveniada receberá da Convenente para execução do convenio, referente 
ao período de 12 (doze) meses, o valor global de R$ 43.100.917,56 (quarenta e 
tres milhões, cem mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), 
sendo R$ 26.300.917,56 (vinte e seis milhões, trezentos mil, novecentos e 
dezessete reais e cinquenta e seis centavos), provenientes do Ministério da 
Saúde e R$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais) provenientes 
do Tesouro Municipal, de acordo com o previsto nas clausulas nona, decima e 
decima primeira”.
CLÁUSULA QUINTA: Fica alterado o parágrafo primeiro da clausula nona do 
convenio original n° 01/21, que vigora com o seguinte teor:
“PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor proveniente do Ministério da Saúde estimado 
para a execução em 12 (doze) meses, importa em R$ 26.300.917,56 (vinte e seis 
milhões, trezentos mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), 
conforme abaixo especificado, incluído no presente a Portaria 3166 de 20/12/2013, 
que serão custeados pelo Fundo Nacional de Saúde e repassados à Conveniada 
por intermédio do Fundo Municipal de Saúde”
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes atenderão às determinações do art. 187 das 
instruções normativas n° 01/20 do TCE/SP no que couber.
CLÁUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Convênio 
Original.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2021
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Dados divulgados pelo Es-
tado de São Paulo, na última 
terça-feira (25), revelaram que 
a RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registrou nos primeiros 
quatro meses do ano uma 
queda de 3% no número de 
vítimas de assassinato, em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2020. Três cidades 
acumulam um terço do total 
de mortes violentas na área.

De acordo com as estatís-
ticas da SSP (Secretaria de 
Segurança Pública do Estado), 
a região teve 115 moradores 
mortos de forma violenta 
entre janeiro e abril. Entre 
eles, 110 foram vítimas de 
homicídio doloso (quando 
existe a intenção de matar) e 
cinco de latrocínio (roubo se-
guido de morte). O montante 
tem quatro registros a menos 
do que o da mesma época do 
ano passado, que foi de 119, 
sendo 118 homicídios dolosos 
e um latrocínio (roubo seguido 
de morte). 

O número supera em quatro 
os registros da mesma época 
do ano passado, que foi de 
119, sendo 118 homicídios 
dolosos e um latrocínio. 

Lucas Barbosa
RMVale

Região registra redução de homicídios, 
mas números de Cruzeiro preocupam
Dados do Estado no primeiro quadrimestre apontam série de casos na cidade, que iguala São José

Com 16 moradores assassi-
nados, Taubaté lidera a lista 
de municípios da RMVale com 
mais registros no primeiro 
quadrimestre deste ano. Em-
patadas na segunda colocação 
com 12 casos cada, aparecem 
Cruzeiro e São José dos Cam-
pos.  Mesmo com uma popu-
lação quase nove vezes menor 

que a de São José, Cruzeiro 
atingiu também a média de 
três mortes violentas por mês.

O período mais sangrento 
deste ano em Cruzeiro foi 
entre os dias 23 e 26 de 
abril, quando quatro homens 
perderam as vidas num in-
tervalo de menos de sessenta 
horas. Duas das vítimas, que 

tinham 17 e 18 anos, foram 
mortas durante um atentado 
no bairro Vila dos Comércios, 
no dia 23. Na ação, os atira-
dores alvejaram ainda outros 
dois jovens, de 18 e 23 anos, 
que conseguiram sobreviver, 
após serem internados na 
Santa Casa.

O caso seguinte foi o assas-

sinato de um homem de 36 
anos, no bairro rural Várzea 
Alegre. Segundo o boletim 
de ocorrência, um grupo de 
pedestres encontrou o corpo 
do rapaz, atingido fatalmente 
por uma facada no pescoço, 
caído próximo a um campo 
de futebol. 

No dia 25, um morador do 

bairro Itagaçaba, de 29 anos, 
foi morto com oito tiros após 
ter sua casa invadida por dois 
criminosos. 

No comparativo com o pri-
meiro quadrimestre do ano 
passado, Cruzeiro contabiliza 
em 2021 um aumento de 9% 
de ocorrências de assassinato, 
passando de 11 para 12. 

Os outros sete municípios 
da RMVale que estão na lista 
dos dez mais violentos são: 
Caraguatatuba (10), Pinda-
monhangaba (10), Jacareí (8), 
Ubatuba (8), Guaratinguetá 
(7), Caçapava (6) e São Sebas-
tião (5).

As demais cidades que tive-
ram moradores mortos de ja-
neiro a abril foram Tremembé 
(3), Aparecida (2), Cachoeira 
Paulista (2), Cunha (2), Lorena 
(2), Campos do Jordão (1), 
Ilhabela (1), Lagoinha (1), Nati-
vidade da Serra (1), Redenção 
da Serra (1) e Roseira (1).

Patrimônio - As estatísticas 
da SSP apontam que a RMVale 
teve em 2021 um crescimento 
de 4% no número de furtos no 
comparativo com o primeiro 
quadrimestre do ano passado, 
saltando de 6.745 para 7.018 
casos. 

Em contrapartida, o índice 
de roubos diminuiu 18% no 
mesmo período, caindo de 
2.057 para 1.679 registros.

Foto: Arquivo Atos

Batalhão da Polícia Militar no Centro; cidades da região têm queda na criminalidade e Cruzeiro ainda preocupa após novos casos registrados

Hospital das Clínicas, que recebe pacientes para o tratamento contra a Covid-19; cronograma surpreendeu

Fotos: Reprodução PMSS

Prefeitura surpreende e vacina pessoas a partir 
de 18 anos com comorbidades em São Sebastião
Com novo cronograma anunciado, Prefeitura tenta saída para reduzir avanço da doença na região litorânea

A Prefeitura de São Se-
bast ião surpreendeu e 
anunciou que começou a 
vacinar contra Covid-19 as 
pessoas a partir de 18 anos, 
com obesidade mórbida e 
comorbidades. Segundo a 
administração municipal, a 
cidade é a primeira do Brasil 
a vacinar moradores nessa 
faixa etária. A imunização 
está sendo realizada em 
todas as unidades de saúde.

O município chegou a ser 
alvo de polêmicas sobre di-
ficuldades com a estrutura 
no combate à doença, com 
notícias de falta de oxi-
gênio no início deste ano. 

Da Redação
São Sebastião

Uma ação apresentada pelo 
Ministério Público de São 
Paulo cobrou o Hospital 
das Clínicas da cidade e a 
administração a comprar 
cilindros de oxigênio para 
atender a demanda dos 
pacientes internados com a 
Covid-19, após processo que 
apontou até mesmo relatos 
de funcionários revelando o 
problema, em janeiro.

Quatro meses depois, com 
o anúncio do avanço, o se-
cretário de Saúde, Reinaldo 
Moreira, garantiu que o 
município é referência no 
planejamento e logística 
de imunização contra a Co-
vid-19, sendo a única cidade 
do Brasil a abrir a cam-
panha de vacinação para 
obesidade mórbida e outras 

comorbidades para pessoas 
acima de 18 anos, além de 
ser a primeira no estado a 
imunizar portuários.

O Ranking de Aplicação 
por Distribuição do Plano 
Estadual de Imunização 
de São Paulo aponta que a 
cidade aplicou cerca 92% 
das vacinas recebidas, entre 
CoronaVac e AstraZeni-
ca. Entre as comorbidades 
atendidas na nova fase de 
vacinação estão cardiopa-
tias crônicas, imunossupri-
midos, doença renal crônica, 
cirrose hepática, doenças 
cerebrovasculares e pneu-
mopatias crônicas graves, 
gestantes e puérperas de 
alto risco que recebem o 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada).


