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Tentando contribuir para 
que pessoas em situação de 
rua deixem essa condição em 
Caraguatatuba, a Prefeitura 
lançou na última semana um 
programa para reinserção 
deste grupo ao mercado de 
trabalho. O projeto, realizado 
junto aos assistidos pelo Abrigo 
Municipal, atua no processo de 
preparação dos candidatos e 
encaminhamento para entre-
vistas de emprego. 

Devido a intensa frente fria 
que atingiu o Litoral Norte 
no fim de julho, a equipe do 
Serviço Social de Caraguata-
tuba intensificou suas ações de 
abordagem e de acolhimento 
de pessoas em situação de 
rua. A iniciativa contribuiu 
para que cerca de cinquenta 
homens e mulheres fossem 
encaminhados para o Abrigo 
Municipal. Além de dormitórios 
e refeições, o aparelho público 
oferece aos assistidos produtos 
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de higiene pessoal e cortes 
de cabelo. Após receberem 
os cuidados necessários, os 
acolhidos são recebidos por 
uma equipe do PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador), 
que identifica suas aptidões 
e o histórico profissional. Na 
sequência, os agentes auxiliam 
os interessados a criarem seus 
currículos e darem entrada 
no processo de emissão da 
Carteira de Trabalho. Após 
estes procedimentos, o PAT, 
que possui um banco de dados 
das empresas que buscam 
novos funcionários, direciona 
as pessoas em situação de rua 
para as entrevistas de emprego. 

A iniciativa municipal já 
começou a colher frutos na 
última semana. Numa como-
vente entrevista publicada no 
site oficial da Prefeitura de 
Caraguatatuba, Rafael (ele não 
teve seu sobrenome divulgado), 
32 anos, relatou que foi aban-
donado pelos pais ainda na 
infância, desde então morando 
na rua. Graças ao programa de 
reinserção ao mercado de tra-

balho, ele atua desde o último 
final de semana como pizzaiolo 
de um restaurante do bairro 
Sumaré. “Desde criança todas 
as minhas chances de ter uma 
vida melhor foram rompidas. 
Com 18 anos, virei cozinheiro 
e achei que finalmente iria 
me estruturar, mas mais uma 
vez não deu certo. Estou em 
Caraguá há quatro meses e 
quando recebi o convite para 
vir ao abrigo não pensei duas 
vezes. Tenho certeza que esta 
é minha chance de finalmente 
ter meu lar”.

Paralelamente ao projeto 
de reinserção ao mercado de 
trabalho, que será mantido por 
tempo indeterminado, a atual 
gestão municipal promove no 
abrigo um trabalho que busca 
localizar as famílias dos assis-
tidos, tentando garantir que 
eles consigam retornar aos 
seus lares e cidades de origem. 
Os moradores em situação de 
rua que sofrem de dependência 
química são encaminhados 
para clínicas de reabilitação 
do Estado.

Caraguá cria ação 
para recolocar 
moradores de
rua no mercado
Programa atende cinquenta pessoas no abrigo; 
assistidos são direcionados para entrevistas

Atendimento a pessoas em situação de rua em Caraguá, que leva assistência e busca por vaga no mercado

Marcus Soliva visita desenvolvimento de 
energia orgânica na USP, de olho no sistema
Prefeitura de Guaratinguetá trabalha para implantação de usina de geração com base em 
resíduos, com prioridade para a preservação ambiental e redução dos custos no processo

Parte da estrutura do Setor do Desenvolvimento de Energia, no campus da USP, visitada por Marcus Soliva
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O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) e sua comitiva conhe-
ceram, no último dia 26, em 
São Paulo, o Setor de Desen-
volvimento de Energia, no 
campus da USP (Universidade 
de São Paulo). O encontro 
foi motivado pelos próprios 
coordenadores do projeto. O 
convite se baseou no interesse 
da Prefeitura de Guaratingue-
tá para a utilização correta 
de resíduos orgânicos e em 
geração de energia.

O grupo de Soliva foi re-
cebido pelo Dr. Ildo Sauer, 
diretor do Instituto de Energia 
e Ambiente. Além do prefeito, 
participaram da visita o secre-
tário de Governo, João Vaz, o 
diretor da Saeg (Companhia 
de Serviços de Água, Esgoto e 

Resíduos de Guaratinguetá), 
Miguel Sampaio e membros da 
equipe, o presidente e diretor 
da Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá), João Batista e José 
Antônio Alves, e o secretário de 
Planejamento, Gonçalo Ferraz.

Segundo o secretário de 
Governo, João Vaz, o Munícipio 
busca a geração de energia por 
meio de resíduos orgânicos 
dos setores residencial e indus-
trial, por ser uma fonte limpa, 
de preservação para o meio 
ambiente e também pela re-
dução de custos. “Quando en-
volve o tratamento de resíduos 
orgânicos, acaba sendo um 
problema no armazenamento 
e descarte, pois contaminam o 
solo e criam despesas pesadas 
para a retirada de um local até 
o aterro sanitário”, explicou. 
“Eles (resíduos) geram alguns 
problemas que vislumbramos 

criar soluções a partir da im-
plantação do modelo de usina 
de transformação de resíduos 
orgânicos em energia. Com 
esse tratamento correto, os 
ganhos são gerais para a 
sociedade e poder público”, 
destacou.

Entre as tratativas no encon-
tro, a possibilidade do início de 
estudos sobre a implantação 
na cidade, fase que aguarda 
novas etapas do projeto. Ain-
da de acordo com o Governo, 
para a implantação da usina 
na cidade serão necessárias 
parcerias público-privadas 
(PPP’s), em razão do alto 
custo financeiro do empreen-
dimento.

Na futura criação da usina 
de transformação, a expectati-
va da Prefeitura é a economia 
com processos e serviços no 
setor energético, além da pos-
sibilidade de utilização como 
combustível em frotas de 
veículos. Outro planejamento 
da gestão é de que após a im-
plantação, possa ser criado um 
consórcio com cidades para 
que os resultados da usina 
sejam distribuídos na região. 
O local para a construção 
ainda não está definido, mas 
a previsão é que seja em área 
pertencente a Prefeitura.
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Protesto no inicio da semana para reivindicar melhores condições de trabalho; ação coordenada pelo sindicato segue sem resposta da Latasa

Funcionários mantêm cobrança sobre Latasa 
após acidentes e más condições de trabalho
Trabalhadores paralisaram linha de produção; categoria aponta excesso de ocorrências e sobrecarga

Após registrar acidentes 
graves, os metalúrgicos da 
fábrica Latasa fizeram uma 
paralisação, na última segun-
da-feira, dia 26. Os trabalha-
dores reclamam também da 
falta de articulações para o 
pagamento da PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados). 
A empresa, que fica no bairro 
Feital, tem um quadro de mais 
de trezentos funcionários. 

De acordo com o Sindmetp 
(Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, Mo-
reira César e Roseira), no 
último dia 23 um trabalhador 
do setor de produção teve a 
mão presa em uma máquina 
e teve quatro dedos esma-
gados. Ainda na sexta-feira, 
outro funcionário, na oficina 
de empilhadeiras, caiu sobre 
um objeto cortante e lesionou 
o tendão da mão. A classe 
apontou também que outros 
acidentes têm ocorrido no 
local de trabalhado, e que so-
mente em trinta dias aconte-
ceram duas quedas do gancho 
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da ponte rolante em espaço 
próximo aos metalúrgicos.

O presidente do Sindicato, 
André Oliveira, afirmou que 
tem criticado a ausência de 
efetivo na Latasa, o que tem 
sobrecarregado os trabalha-
dores. Outro fator apontado 
é a falta de EPI (Equipamento 
de Proteção Individual). Há 
relatos de trabalhadores que 
estão utilizando a mesma 
máscara por até quatro vezes 
mais tempo do que o indicado.

Além das questões de segu-
rança do trabalho, há também 
a reclamação sobre a falta de 
negociação da PLR. Há cerca 
de dois meses, a Latasa deve-
ria ter iniciado as discussões, 
mas conforme a categoria, 
há recusa para abertura da 
negociação. “Ano passado foi 
preciso entrar em greve pra 
ter PLR. É um absurdo essa fal-
ta de transparência, tanto nos 
números de produção quanto 
nas questões de segurança, é 
um completo descaso com a 
vida do trabalhador. Hoje foi 
uma hora de paralisação, mas 
se nada mudar, os protestos 
vão aumentar”, ressaltou o 
presidente.

Fotos: Reprodução

Centro de Proteção Animal 
disponibiliza cem vagas para 
ação de castração em Pinda
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O Cepatas (Centro de Pro-
teção e Atendimento Animal) 
de Pindamonhangaba abriu 
cem vagas para castração de 
cachorros dos bairros Cidade 
Jardim, Jardim Princesa, 
Lago Azul e Araretama. O 
intuito do serviço é prevenir 
doenças graves e evitar o 
abandono de filhotes incen-
tivando a posse responsável. 

Com a expectativa de cas-
trar mais de mil animais até 
o final deste ano, a castração 
de gatos e cachorros no 
município está oferecendo 
um sistema de chipagem. O 
novo programa introduz um 
microchip no animal e utiliza 
os dados dos proprietários 
para o cadastro em uma 
plataforma. 

Segundo a Prefeitura, com 
o trabalho em caso de fuga, 
perda ou maus tratos de 
animais, o Centro consegue 

localizar o proprietário ou 
o bicho de forma rápida e 
discreta, já que ambos es-
tarão cadastrados no banco 
de dados. 

Os interessados em se 
inscrever para castrar os 
seus animais de estimação 
devem ir às 9h no Centro 
Comunitário da Cidade Jar-
dim, que fica localizado na 
rua Professor Wilson Pires 
César, s/n, no bairro Cidade 
Jardim. Todos devem estar 
usando máscara, portando 
documento oficial com foto 
e uma cópia do comprovante 
de residência.

Para a inscrição não é 
necessário levar o animal. 
Após o cadastro, o contato 
será feito pela administra-
ção, que é responsável por 
informar data e hora do 
procedimento.

Os interessados em mais 
informações sobre o atendi-
mento devem acessar o site 
da Prefeitura, pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.
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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, 
pisc 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, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-

dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-
te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 

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-

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 lati-
nhas 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, 

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores 
e aprovações em 
geral. Desenvolvi-
mentos de estudos, 
Anteprojetos e pro-
jetos completos de 
ed i f i cações para 
aprovações em ór-
gãos públicos e regu-
larizações. Projetos 
elaborados com a 
intenção de unir esté-
tica e funcionalidade 
de acordo com os re-
quisitos necessários 
para cada ambiente. 
Telefone: (12) 98202-
9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiên-
cia em instalação 
e manutenção de 
aquecimento solar 
para banho e piscina! 
Estudo propostas! 
Telefone: (19) 99725-
7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393
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O Presidente do Conselho Deliberativo do G. R. C. E. S. UNIDOS DA 
TAMANDARÉ, faz saber que, estão convocados todos os Associados para a 
ASSEMBLEIA GERAL que fará realizar em sua sede social sito à Rua Paissandu nº. 
250, Centro de Guaratinguetá, São Paulo no próximo dia 26 de agosto de 2021, às 
19 horas em primeira convocação e uma hora após em segunda convocação com 
qualquer número de Associados, para a ORDEM DO DIA: 

 
- eleição e posse da Diretoria Executiva para o biênio de março de 2021 a 

março de 2023;  
- aprovação ou não das contas da diretoria do biênio março de 2019 a 

março de 2021. 
 
A ASSEMBLEIA GERAL se fará realizar nos moldes determinados pelos 

Artigos cabíveis do Estatuto e o Edital completo se encontra afixado na sede desta 
Entidade. 

 
 

 
Guaratinguetá, 02 de agosto de 2021. 

 
 

 
 
 

José Cosenza Barletta Neto 
Presidente do Conselho Deliberativo 
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0000924-29.2020.8.26.0028.
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente:
Banco Bradesco. Executado: Douglas Anderson Nunes Mitsue-ME e
outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000924-
29.2020.8.26.0028. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de
Aparecida, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE
SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Douglas Anderson Nunes
Mitsue ME (CNPJ..709.601/0001-08) e Douglas Anderson Nunes Mitsue
(CPF. 162.802.228- 02), que o mandado monitório, expedido nos autos da
ação Monitória, ajuizada por Banco Bradesco S/A, converteu-se em mandado
executivo, constituindose título executivo judicial da quantia de R$ 98.335,49
(abril de 2020). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o
pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido
o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Aparecida, aos 25 de junho de 2021.

                              JORNAL “ ATOS ”
06 + 07 / 08 / 2021

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021 PROC. Nº 216/2021

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 
03/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia para obra de infraestrutura - pavimentação em vias 
públicas urbanas da Vila Santa Maria, pavimentação em trecho da Rua Olavo 
Bilac - Vila Zélia e recapeamento asfáltico da Avenida São Tomaz, para melhoria 
da mobilização urbana no Município de Lorena.
Comunicamos que a sessão pública marcada para o dia 28 de julho de 2021 às 
09h30min teve duas empresas participantes, e conforme ata de sessão pública 
já foi aberto os envelopes de propostas tendo o seguinte resultado:
S.O. PONTES ENGENHARIA LTDA R$ 498.633,06 – 1º COLOCADO/VENCEDOR
J.B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ R$ 518.966,55
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - 
SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão: PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - PROC. 

Nº230/2021
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para realização de exames de imagens 
(Ultrassonografia, Ressonância Magnética, Tomografia e Colangioressonância), 
para atender os usuários SUS do município de Lorena, pelo período de 12 
(doze) meses.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.
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Fala de vereador gera confusão e Câmara tem 
rejeição por fim obrigatoriedade em Aparecida
Solicitação de André Monteiro consegue manter regulamentação sobre ensino superior para para 
chefe de sessões; vereador é alvo de confronto com servidores após pedir contratação de “noias”

Protesto por fala do vereador André Monteiro (dir.), que pediu contratação de "noias"; quinta-feira é marcada por tumulto e rejeição de projeto

Fotos: Reprodução

A Câmara de Aparecida rejei-
tou, por cinco votos a quatro, 
o projeto do Executivo que 
tiraria a obrigatoriedade do 
ensino superior para contra-
tação e manutenção de chefes 
de sessão. A votação da quinta-
-feira (29) dividiu as atenções 
com uma confusão entre 
funcionários da Prefeitura e o 
vereador André Luís Monteiro, 
o Padrinho (Patriota), após fala 
do parlamentar que atacou o 
trabalho de limpeza realizado 
na cidade. O caso acabou em 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

agressões e encaminhamento 
para a delegacia.

As funções questionadas, 
em pedido do próprio Mon-
teiro, fazem parte do grupo 
de cargos de confiança, onde 
o prefeito tem a liberdade para 
fazer a contratação em áreas 
do funcionalismo público, 
com um salário de R$ 1,9 mil 
por mês.

Em janeiro de 2020, a Câma-
ra aprovou um projeto que de-
termina a exigência de ensino 
superior para os secretários, 
assessores e chefes de sessões 
do Paço Municipal.

Em maio deste ano, o pre-
feito Luís Carlos de Siqueira, 

o Piriquito (Podemos), exo-
nerou setenta servidores, 
após denúncia do Ministério 
Público por não se enquadrar 
em lei que rege a norma para 
contratação.

O vereador Luís Fernando 
de Castro Rocha, o Gu Castro 
(PSDB), um dos cinco que 
votaram contra (além dele, 
Liliane Gabriele dos Santos-PL, 
Simone Aparecida Ribas da 
Silva-PSDB, Carlos Alexan-
dre Rangel dos Santos-PSD 
e André Monteiro), teve um 
desentendimento durante 
a sessão com a presidente 
da Câmara, Ana Alice Braga 
Vieira (Podemos). Para Castro, 

o projeto apresenta uma diver-
gência. “Trata-se da lei 5.241 
de 2020, feita pela ex-prefeita 
Dina Moraes (DEM), que é um 
projeto de reestruturação (...). 
Essa lei está também em uma 
subemenda da Lei Orgânica, 
então acho que primeiro teria 
que mudar a Lei Orgânica e 
depois mudar a lei de reestru-
turação, que é uma ordinária”, 
argumentou. “A Lei Orgânica 
é acima da lei ordinária, então 
não adiantaria em nada revo-
garmos se não revogamos a 
Lei Orgânica”.   

Para o vereador Luiz Carlos 
Ferreira Junior, o Juninho Cor-
po Seco (Podemos), que votou 
a favor do projeto, o salário 
líquido é muito pequeno para 
exigir ensino superior. “Como 
você vai exigir ensino superior 
para um chefe da frente de 
trabalho ou para chefe do cemi-
tério? São cargos que não têm 
exigência de curso superior e 

por isso votei a favor”, explicou 
Corpo Seco, que destacou a 
crise para a cidade e medidas 
federais como empecilhos para 
mudanças administrativas. “O 
momento não é apropriado 
para o travamento da máqui-
na pública, porque a atual 
administração está impedida 
de realizar concurso públicos 
por causa da Lei Federal Com-
plementar nº 173, de 27 de 
maio de 2020”.

Confusão – Antes do início da 
sessão, funcionários da Frente 
de Trabalho foram até a porta 
da Câmara para protestar con-
tra André Luís Monteiro, por 
uma fala do parlamentar em 
uma live, realizada na em sua 
página do Facebook. Monteiro 
sugeriu ao prefeito a contra-
tação de dez “noia” (sic) para 
atuar na frente de trabalho e 
realizar a limpeza de mato na 
rua Benedito Macedo, no bairro 
Ponte Alta.

O vereador tentou ligar o 
protesto ao projeto rejeitado 
no plenário, apesar das críticas 
apontarem para a declaração 
na rede social. “Essa história 
de ter chamado eles de ‘noia’ 
foi inventada, pois já publiquei 
um vídeo mostrando, que em 
momento nenhum eu chamei 
eles (sic) de ‘noia’. Só que o 
chefe da Frente de Trabalho 
são todos chefes de sessão e 
perderam os empregos. (...) 
Ontem (quinta-feira), tinha inte-
resse pessoal naquilo (votação 
da lei) e gerar aquele clima de 
guerra e, por isso, foi daquela 
forma (protestos)”, salientou 
Monteiro.

Durante a sessão acalorada, 
Monteiro foi agredido por um 
dos colaboradores da Frente 
de Trabalho, que foi levado 
até a delegacia da cidade por 
guardas civis municipais. O 
vereador registrou um boletim 
de ocorrência.

“Foi agressão mesmo e foi 
filmado, tanto que o agressor 
foi preso em flagrante e depois 
fui ameaçado por outro colabo-
rador da Frente de Trabalho, 

e também foi preso”, finalizou 
Monteiro.

No vídeo, é possível acom-
panhar relatos rebatendo o 
ataque do parlamentar. “Ele 
sugeriu ao prefeito, que o pre-
feito fizesse uma contratação 
de dez ‘noia’, desdenhou ainda: 
‘Matinho é fácil de arrancar’. 
Realmente é fácil, mas, senhor 
vereador, nós não temos equi-
pamentos, não tem EPI (equipa-
mento de proteção individual) e 
já faz muito tempo”, frisou um 
dos manifestantes.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com a Pre-
feitura que em nota informou 
que “repudia veementemente 
qualquer fala desrespeitosa, 
preconceituosa e de depre-
ciação. É lamentável que um 
legislador, eleito pelo povo, 
disponha-se a se referir com 
termos chulos a um projeto 
aprovado pela própria Câmara 
Municipal, da qual faz parte. A 
secretaria de Desenvolvimento 
e Promoção Social entende que 
ao tratar desta maneira o pro-
grama Frente de Trabalho, o 
vereador desrespeita o próprio 
Poder Legislativo municipal 
(trecho da nota)”.

A nota finaliza dizendo que 
“todas as atitudes cabíveis 
serão tomadas para que essa 
infeliz situação, que gerou uma 
sequência de transtornos, seja 
resolvida da maneira correta e 
digna a ser feita”.

As 14h da sexta-feira (30), 
a Câmara de Aparecida tam-
bém emitiu uma nota oficial, 
se opondo às falas de André 
Monteiro. Em um trecho, a 
Casa destacou que “repudia 
veementemente os atos de 
discriminação praticados pelo 
vereador André Monteiro (in-
juriar alguém, ofendendo-lhe 
a dignidade ou o decoro - art. 
140 do Código Penal). Tal fala 
do vereador é inaceitável, visto 
que todos os trabalhadores 
e pessoas, sem exceção, têm 
o direito de ser respeitados e 
honrados por quem quer que 
seja...”.

Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena. 
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