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O prefeito Isael Domingues e seu vice, Ricardo Piorino, acompanham trabalho de equipe de saúde em Pinda

Pindamonhangaba planeja unidade de saúde em 
Moreira César com investimento de R$1 milhão
Vale das Acácias deve receber Estratégia Saúde da Família para reforçar assistência médica no distrito

Buscando expandir a as-
sistência médica, o bairro 
Vale das Acácias, em Moreira 
César, receberá uma unidade 
de ESF (Estratégia Saúde da 
Família). De acordo com a 
Prefeitura, o valor de inves-
timento é de cerca de R$ 1,1 
milhão.

A implantação da unidade 
será realizada após estudos e 
apresentação da necessidade 
do espaço pela secretaria 
de Saúde. O local contará 
com o prédio de 215m² 
com consultórios médicos, 
recepção, salas de vacina, 
procedimentos e curativos.

“Com isso poderemos ofe-
recer para a população um 
prédio com infraestrutura 
adequada para que a saúde 
possa desenvolver suas ati-
vidades da melhor forma”, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

enfatizou a secretária de Pla-
nejamento, Marcela Franco.

A Estratégia Saúde da Fa-
mília tem como objetivo ga-
rantir a assistência à atenção 
básica no país. É tida pelo 
Ministério da Saúde e ges-
tores como uma estratégia 
em expansão, qualificação e 
consolidação dos serviços de 
atenção primária de saúde.

Presente no Plano Nacio-
nal de Saúde, a unidade deve 
garantir práticas de cuidado 
integrado à população local 
através de gestão qualificada 
e conduzida por equipe mul-
tiprofissional que assume a 
responsabilidade sanitária 
do local.

A previsão para início das 
obras é o final deste ano. 
O projeto está em fase de 
finalização para abertura do 
processo licitatório. A nova 
unidade será construída na 
praça do bairro, próximo 
ao SOS.

Processante encerra oitivas 
e aguarda defesa de Celão

A Comissão Processante que 
apura contratos assinados du-
rante a gestão de Marcelo Cou-
tinho ‘Celão’ (PSD), na Câmara 
de Guaratinguetá, encerrou a 
fase de oitivas de testemunhas. 
O vereador, alvo das investi-
gações, foi o último a depor e 
deve encaminhar sua defesa 
por escrito até o final desta 
semana. Com a última oitiva 
realizada, os representantes da 
Comissão precisam aguardar o 
envio da defesa de Celão por 
escrito, que ocorrerá em cinco 
dias até a próxima sexta-feira, 
dia 27. Após isso, a Processante 
emitirá o relatório, que deve 
ser enviado ao presidente da 
Casa, Arilson Santos (PSC), 
até a próxima semana, para a 
votação do mérito. O prazo má-
ximo para finalização de todo 

o processo da comissão é 9 de 
junho. O envio para o gabinete 
da presidência pode ser feito 
no início da próxima semana. 
Ainda não há expectativa de 
quando o relatório será colo-
cado em votação no plenário. 
Em caso de apontamento para 
condenação, o relatório, para 
ser aprovado, o precisará de 
dois terços dos votos no ple-
nário. Dos 11 vereadores, pelo 
menos oito teriam que votar 
pela aprovação do documento. 
Entre os ouvidos na oitiva, o 
delegado Francisco Sannini, 
que iniciou a investigação civil 
por meio da Seccold (Setor 
Especializado de Combate aos 
Crimes de Corrupção, Crime 
Organizado e Lavagem de 
Dinheiro).

Comissão entrega relatório na próxima semana; votação deve ocorrer até 9 de junho

Nei Carteiro, Dani Dias e Vantuir Faria, que compõem CPI que investiga Celão; envio de defesa até esta sexta

Foto: Leandro Oliveira
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Prefeitura 
amplia saúde 
à zona rural 
de Cruzeiro

Silveiras conclui 
asfaltamento
no Vila Marina

Guará quer 
agilizar obras 
com Escritório 
de Projetos

Com a meta de reforçar 
a estrutura do setor da 
Saúde na zona rural de 
Cruzeiro, a Prefeitura inau-
gurou na última semana a 
USF (Unidade de Saúde da 
Família) do bairro Várzea 
Alegre. A ação faz parte 
de um plano que promove 
ainda a modernização de 
aparelhos públicos em ou-
tros quatro bairros rurais. 
Contando com as presenças 
do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) e da secre-
tária de Saúde, Imaculada 
Magalhães, a cerimônia 
de entrega da USF foi rea-
lizada na manhã da última 
quinta-feira, dia 12.

Atendendo a um antigo 
pedido das famílias de Sil-
veiras, a Prefeitura concluiu 
no último fim de semana 
as obras de pavimentação 
asfáltica e modernização 
do sistema de drenagem do 
bairro Vila Marina. Orçadas 
em R$ 364 mil, as melho-
rias tentam garantir mais 
segurança aos motociclistas 
e motoristas que trafegam 
pela região. Iniciado em 6 
de abril, o serviço concluído 
na sexta-feira (20) consistiu 
no asfaltamento de dois 
quilômetros de vias, ante-
riormente calçadas apenas 
por bloquetes, implantação 
de placas de sinalização de 
trânsito, ampliação da rede 
de drenagem e construção 
de diversas sarjetas para o 
escoamento de água plu-
viais.

Guaratinguetá inaugurou 
na última sexta-feira (20) o 
escritório de Projetos Espe-
ciais. O novo espaço fica no 
prédio onde também funciona 
a Assessoria da Mulher do 
município, na região central. 
O objetivo da iniciativa é 
concentrar os trabalhos que 
envolvem, especialmente, 
as secretarias de Governo e 
Planejamento, agilizando o 
andamento de projetos para 
que sejam entregues de 
forma mais rápida ao setor 
de licitação da Prefeitura.

Após três dias de paralisação, 
Caraguá e sindicato colocam 
fim à greve do transporte

Inspetor de escola municipal
é flagrado com arquivos de
pornografia infantil em Ilhabela

Após três dias de paralisação, 
a Prefeitura de Caraguatatuba, 
junto ao Sindicato dos Motoris-
tas do Transporte Público, colo-
cou fim à greve do transporte 

O inspetor de alunos de uma 
escola municipal de Ilhabela foi 
detido na quinta-feira, dia 19, 
por armazenar e compartilhar 
arquivos de pornografia infan-

público. Os funcionários da 
Praiamar Transportes haviam 
paralisado o atendimento 
desde o dia 20.

til na internet. No computador 
do homem de 47 anos foram 
encontrados vídeos de alunas 
dançando.

A Polícia apreendeu o adoles-
cente que matou a ex-namora-
da em Pinda.

Assassino de 
Juliana é detido 
confessa crime 
em Pinda
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Ônibus da Praiamar, empresa que administra o transporte da cidade; greve por reajuste salarial é encerrada

Foto: Reprodução

Após três dias de paralisação, Caraguá e 
sindicato colocam fim à greve do transporte
Funcionários haviam paralisado o atendimento à população desde a última semana depois de 
questionamentos sobre direitos trabalhistas; Praiamar e Prefeitura tem "convivência conturbada"

Após três dias de parali-
sação, a Prefeitura de Cara-
guatatuba, junto ao Sindicato 
dos Motoristas do Transporte 
Público, colocou fim à greve 
do transporte público. Os 
funcionários da empresa 
Praiamar Transportes ha-
viam paralisado o atendimen-
to desde a sexta-feira (20).

O Município se compro-
meteu a manter o salário 
base dos trabalhadores du-
rante a contratação da nova 
empresa, com o acréscimo 
de 12,47% INPC (Índice de 
Preços Consumidor).

O contrato com a atual 
empresa prestadora do ser-
viço se encerra no próximo 
dia 2. A Prefeitura iniciou o 

Bruna Silva
Caraguatatuba

processo licitatório e deve 
realizar audiências públicas 
entre os dias 1 e 3 de junho 
para ouvir as demandas da 
população.

“Tudo o que a gente quer é 
colocar fim à greve, que está 
atingindo diretamente nosso 
munícipe. Mas não podemos 
negociar com esta empresa, 
que só sabe fazer exigências 
de aumento de tarifa e ofere-
ce o pior serviço possível ao 
usuário. Por isso propusemos 
ao sindicato esse acordo, com 
garantias para o novo contra-
to, uma vez que o contrato 
com a atual empresa encerra 
em um mês”, assegurou o 
prefeito Aguilar Júnior.

Em cinco anos foram re-
gistradas mais de oitocentas 
reclamações por atrasos, 
falta de ônibus e negligên-
cias da Praiamar. Segundo a 

Prefeitura, essa era a razão 
da exigência do cumprimen-
to do contrato.

Após a aprovação em 
assembleia, os ônibus vol-
taram a circular ainda pela 
manhã desta terça-feira 
(24).

Paralisação – A greve foi 
motivada após a empresa 
descumprir as discussões 
sobre o reajuste salarial des-
te ano. Conforme o Sindica-
to, os funcionários possuem 
um acordo com a Praiamar, 
em que todo início de maio 
há a discussão sobre o rea-
juste salarial.

Nenhuma articulação ha-
via sido feita até a sexta-
-feira, dia 20. A empresa 
haveria apontado que não 
seria possível o reajuste 
anual devido a situação 
econômica do município.

Com apoio parlamentar, Silveiras 
conclui asfaltamento no Vila Marina

Atendendo a um antigo pe-
dido das famílias de Silveiras, 
a Prefeitura concluiu no últi-
mo fim de semana as obras 
de pavimentação asfáltica e 
modernização do sistema de 
drenagem do bairro Vila Ma-
rina. Orçadas em R$ 364 mil, 
as melhorias tentam garantir 
mais segurança aos motociclis-
tas e motoristas que trafegam 

Lucas Barbosa
Silveiras

pela região.
Iniciado em 6 de abril, o ser-

viço concluído na sexta-feira 
(20) consistiu no asfaltamento 
de dois quilômetros de vias, 
anteriormente calçadas apenas 
por bloquetes, implantação 
de placas de sinalização de 
trânsito, ampliação da rede 
de drenagem e construção de 
diversas sarjetas para o escoa-
mento de água pluviais.

De acordo com a Prefeitura, 
a obra foi viabilizada através de 
uma emenda parlamentar de 

R$ 238 mil encaminhada pelo 
deputado federal, Guilherme 
Derrite, o Capitão Derrite (PL), 
e uma contrapartida municipal 
de R$ 125 mil.

Justificando a necessidade da 
ação de melhoria, o prefeito de 
Silveiras, Guilherme Carvalho 
(PSDB), descreveu as princi-
pais dificuldades que eram 
enfrentadas pelas famílias 
do bairro e pelos condutores 
que transitavam pelo ponto. 
“Frequentemente, parte dos 
bloquetes ficava solta ou até 

mesmo afundava devido ao 
tráfego de veículos. Agora, 
com o asfalto de qualidade, os 
ciclistas e motociclistas não 
terão mais que se preocuparem 
em ficar desviando de buracos 
ou bloquetes soltos. Além da 
pavimentação, a implantação 
de placas de sinalização de 
trânsito também contribuirá 
na prevenção de acidentes de 
trânsito no Vila Marina”.

O chefe do Executivo desta-
cou ainda que a modernização 
do sistema de drenagem era 
uma antiga necessidade do 
bairro, já que alguns pontos 
ficam empoçados durante 
fortes chuvas.

Ação conta com emenda de deputado federal e contrapartida municipal

Com a meta de reforçar a 
estrutura do setor da Saúde 
na zona rural de Cruzeiro, 
a Prefeitura inaugurou na 
última semana a USF (Uni-
dade de Saúde da Família) 
do bairro Várzea Alegre. A 
ação faz parte de um plano 
que promove ainda a mo-
dernização de aparelhos 
públicos em outros quatro 
bairros rurais.

Contando com as pre-
senças do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD) e da 
secretária de Saúde, Imacu-
lada Magalhães, a cerimônia 
de entrega da USF foi reali-
zada na manhã da última 
quinta-feira (12). O evento 
foi acompanhado também 
pelos vereadores Diego Mi-
randa (PSD), Higmar Lopes 
(PSD), José Branco, o Babu 
Branco (PSDB) e Paulo Filipe 
Almeida (DEM).

Iniciada em meados de 
janeiro, a modernização do 
imóvel público, que agora 
abriga a USF, foi viabilizada 
por meio de um investi-
mento municipal de quase 
R$87 mil. De acordo com a 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

secretaria de Saúde, a uni-
dade oferecerá à população 
da zona rural os mesmos 
serviços ofertados pelas 
ESF’s (Estratégia de Saúde 
da Família) da área urbana, 
como consultas médicas, 
exames preventivos, acom-
panhamento para gestantes, 
agendamento de procedi-
mentos, vacinação, curativos 
e ações educativas de saúde 
em família. 

Além de justificar a neces-
sidade da implantação da 
USF, o prefeito mencionou os 
outros quatro bairros rurais 
que recebem melhorias no 
setor da Saúde. “Sabíamos 
o quanto a população da 
Várzea Alegre necessitava 
de uma unidade totalmente 
adequada e adaptada para 
acolhê-la. Estamos promo-
vendo uma série de reformas 
e ampliações de aparelhos 
públicos nos bairros Breje-
tuba, Embaú Mirim, Entre 
Rios e Passa Vinte”, explicou 
Fonseca. 

As obras de modernização 
das demais unidades de 
Saúde contam com um inves-
timento municipal de quase 
R$ 272 mil. A expectativa é 
que os serviços sejam con-
cluídos até o fim deste ano.

Prefeitura de Cruzeiro 
amplia estrutura da 
saúde na zona rural
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NÃO AMARELE: 
LEVE O MAIO 
AMARELO
A SÉRIO.

O objetivo do Movimento Maio Amarelo é chamar 
a atenção da sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito em todo o planeta.

São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e 
ruas ou a nona maior causa de mortes no mundo, 
segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde.

NNo trânsito, você pode ser pedestre ou motorista. 
Não importa o papel que esteja desempenhando, 
exerça todos eles com responsabilidade, gentileza 
e atenção dobrada.

Um trânsito mais seguro depende de todos nós.

A PREFEITURA DE CRUZEIRO
APOIA ESSA CAUSA!

Processante encerra oitivas do caso 
Celão e aguarda defesa escrita até dia 27
Comissão entrega relatório à presidência da Casa na próxima semana; votação deve ocorrer até 9 de junho

Nei Carteiro, Dani Dias e Vantuir Faria, que compõem CPI que investiga o Caso Celão; envio de defesa é aguardado até esta sexta-feira

A Comissão Processante 
que apura contratos assi-
nados durante a gestão de 
Marcelo Coutinho ‘Celão’ 
(PSD), na Câmara de Guara-
tinguetá, encerrou a fase de 
oitivas de testemunhas. O 
vereador, alvo das investiga-
ções, foi o último a depor e 
deve encaminhar sua defesa 
por escrito até o final desta 
semana.

Com a última oitiva reali-
zada, os representantes da 
Comissão precisam aguardar 
o envio da defesa de Celão 
por escrito, que ocorrerá em 
cinco dias até a próxima sex-
ta-feira, dia 27. Após isso, a 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Processante emitirá o relató-
rio, que deve ser enviado ao 
presidente da Casa, Arilson 
Santos (PSC), até a próxima 
semana, para a votação do 
mérito.

O prazo máximo para fina-
lização de todo o processo 
da comissão é 9 de junho. 
O envio para o gabinete da 
presidência pode ser feito 
no início da próxima semana. 
Ainda não há expectativa de 
quando o relatório será colo-
cado em votação no plenário. 

Em caso de apontamento 
para condenação, o rela-
tório, para ser aprovado, 
o precisará de dois terços 
dos votos no plenário. Dos 
11 vereadores, pelo menos 
oito teriam que votar pela 
aprovação do documento. Se 

o relatório indicar que o caso 
deve ser arquivado, também 
são necessários dois terços 
dos votos.

Entre os ouvidos na oitiva, 
o delegado Francisco Sanni-
ni, que iniciou os trabalhos 
de investigação dos contratos 
de Celão, por meio da Sec-
cold (Setor Especializado de 
Combate aos Crimes de Cor-
rupção, Crime Organizado e 
Lavagem de Dinheiro).

Comissão – A processante 

Foto: Leandro Oliveira

é formada por três verea-
dores que foram sorteados 
para liderar os trabalhos. 
Nei Carteiro (MDB) preside 
o grupo, tendo como relator 
Vantuir Faria (MDB) e Dani 
Dias (PSC) como membro. O 
grupo analisa, desde feverei-
ro, uma denúncia protoco-
lada na Casa pelo promotor 
Gilberto Cabett.

Investigação – As contra-
tações alvo de investigação 
foram realizadas durante 

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 019/2022
CONVITE Nº 03/2022

OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de peças originais 
de primeira linha para a Frota Municipal, conforme descrição constante 
do Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser 
protocolada até às 8h30 do dia 01/06/2022 no Setor de Protocolo da 
Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro 
– Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 9h30 na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL 
na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal 
no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item 
Licitações.

Silveiras, 24 de maio de 2022.
Guilherme Carvalho da Silva-Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

TOMADA DE PREÇO nº 04/2022 – Proc. nº 52/2022

O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto 
no TOMADA DE PREÇO nº 04/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa para prestação de serviços de engenharia para término das obras 
de construção da creche/escola Comerciários – Bairro dos Comerciários 
II, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. 
Com amparo no Parecer Jurídico n° 742/2022 e termo de Deferimento 
do excelentíssimo Sr. Prefeito, o presidente juntamente com a comissão 
permanente de licitação e apoio técnico decidem: 
Pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela Recorrente 
BPS Elétrica e Construções Eireli, tornando-a HABILITADA. 
A empresa Garant Empreendimentos Imobiliários LTDA não apresentou 
os documentos complementares solicitados, expirando o seu prazo de 
03 (três) dias, sendo assim a empresa está INABILITADA. 
Com isso o presidente juntamente com a comissão permanente de licitação 
e apoio técnico decidiram que as empresas Construtora Brasfort LTDA, 
Teto Construtora S.A., J.L.A. Construções e Comércio Eireli e BPS Elétrica 
e Construções Eireli estão HABILITADAS. 
E as empresas RM & Mollon Construtora LTDA, Construtora P. R. Pasin 
LTDA, Dinamica Assessoria Planejamento e Construções LTDA, Garant 
Empreendimentos Imobiliários LTDA estão INABILITADAS. 
Fica marcado para o dia 26 de maio de 2022 às 09:30 hrs a abertura de 
envelope de propostas das empresas habilitadas. 
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.

o período de pandemia da 
Covid-19. Entre os aponta-
mentos citados na denúncia 
está o preço pago pelos 
serviços, que chegou a ser 
apontado como sete vezes 
acima do valor de mercado. 
A afirmação também foi feita 

durante as investigações do 
Seccold (Setor de Combate 
aos Crimes de Corrupção, 
Crime Organizado e Lavagem 
de Dinheiro) da Polícia Civil, 
que investigou as contrata-
ções após denúncia anônima 
recebida em 2020.
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TUDO FEITO PRA VOCÊ.
#TUDOISSOÉPINDA

Trabalho que faz 
a cidade crescer para todos.
No emprego, a Prefeitura conseguiu 
avanços importantes. Alguns 
exemplos disso são:

 ISSO E

EMPREGO

CRIAÇÃO DE 2.049 POSTOS 
DE TRABALHO EM 2021

PROGRAMA MAIS PINDA 
+ DE 2 MIL CAPACITAÇÕES

AUMENTO DE 124% NO 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Evento de inauguração do escritório de Projetos Especiais, que atende desde a última semana em Guará

Foto: Fabiana Cugolo

Guará quer agilizar obras com 
Escritório de Projetos Especiais
Iniciativa promete tornar mais rápida a entrega de projetos à Prefeitura; 
trabalhos no local inclui Plano de Aceleração do Desenvolvimento

A Prefeitura de Guaratin-
guetá inaugurou na sexta-
-feira, dia 20, o escritório de 
Projetos Especiais. O novo 
espaço fica no prédio onde 
também funciona a Assesso-
ria da Mulher do município, 
na região central. O objetivo 
da iniciativa é concentrar os 
trabalhos que envolvem, es-
pecialmente, as secretarias 
de Governo e Planejamento, 
agilizando o andamento de 
projetos para que sejam 
entregues de forma mais 
rápida ao setor de licitação 
da Prefeitura.

Os principais projetos de-
signados ao novo escritório 
fazem parte do PAD (Plano 
de Aceleração do Desenvol-
vimento). De acordo com o 
responsável pela pasta de 
Governo, João Vaz, que tam-
bém é quem está à frente do 
novo escritório, a montagem 
de projetos é a etapa mais 
demorada da contratação 
de obras, pois os projetos 
“são muito específicos”. 
Ele destacou que as ações 
passam por etapas técnicas 
e que, normalmente, são tra-
balhados, por exemplo, na 
secretaria de Planejamento, 
setor com mais atribuições, 
o que leva à maior dificulda-
de em agilizar a entrega dos 
projetos à Prefeitura.

“Hoje, a secretaria de Pla-
nejamento tem 83 projetos 
tramitando, uns já em fase 
final, outros em andamento 
e outros que já entraram, 
mas não foram iniciados. 
Deste total, cinquenta se-

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

rão repassados aqui para 
o escritório de Projetos 
Especiais”, contou Vaz. “São 
aqueles projetos que vão ao 
encontro do PAD, onde a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
tem a intenção de investir 
R$ 100 milhões em obras 
nos próximos dois anos e 
meio”, salientou.

O escritório de Projetos 
Especiais iniciou os traba-
lhos nesta segunda-feira 
(23). Os colaboradores que 
atuam neste novo local são 
da secretaria de Governo e 
contam com apoio técnico 
e operacional da secretaria 
de Planejamento, como 
o responsável pela pasta, 
Gonçalo Ferraz.

Representantes da se-
cretaria de Obras também 
estão presentes no local. 
Entre os profissionais que 
atuam no novo escritório, 

estão engenheiros e pro-
fissionais recentemente 
contratados por meio de 
concurso público.

A engenheira civil Ana 
Vitória Arruda, que é chefe 
de gabinete da secretaria 
de Governo, atua agora no 
novo projeto como coorde-
nadora técnica do local.

Ela destacou que as prin-
cipais obras que serão tra-
balhadas no espaço estão 
ligadas ao orçamento do 
Finisa (Financiamento à 
Infraestrutura e ao Sanea-
mento voltado ao Setor Pú-
blico) da Caixa Econômica 
Federal.  “Aqui (escritório) 
nós estaremos focando em 
executar os trabalhos, prin-
cipalmente esses trabalhos 
que estão vindo com a verba 
do Finisa, que são os R$ 50 
milhões para investimento 
em infraestrutura. Nós, en-

genheiros, vamos receber os 
pedidos das secretarias ou 
do prefeito, elaborar, fazer 
um estudo inicial e, assim 
que aprovados os projetos, 
damos andamento”, expli-
cou.

Ainda segundo a coorde-
nadora, a dificuldade atual 
no andamento de projetos 
é a parte documental, como 
matrículas de imóveis, e 
o objetivo da equipe será 
organizar este fluxo de do-
cumentações.

Após esta fase, eles são 
encaminhados para licita-
ção, com as opções de dis-
pensa sendo direcionadas 
à Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá), ou com a opção 
de abertura do processo de 
contração para que outras 
empresas conduzam as 
futuras obras do município.

A Polícia Civil apreendeu 
na noite da sexta-feira, dia 
20, o adolescente de 17 anos 
que no dia anterior matou a 
ex-namorada na saída de uma 
escola em Pindamonhangaba. 
Em depoimento, o menor con-
fessou o assassinato. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o adolescente foi 
capturado durante um cerco 
policial na entrada de São José 
dos Campos. 

Dirigindo o carro de um 
parente, o infrator foi sur-
preendido pela Polícia Civil 
enquanto voltava de Cara-
guatatuba, onde se escondeu 
após matar a jovem Juliana 
Fernandes Cândido, que tinha 
apenas 19 anos. A vítima foi 
executada a tiros na saída do 
Colégio Tableau, no bairro 
Maria Áurea, ao lado do carro 

O inspetor de alunos de uma 
escola municipal de Ilhabela 
foi detido na quinta-feira, dia 
19, por armazenar e compar-
tilhar arquivos de pornografia 
infantil na internet. No compu-
tador do homem de 47 anos 
foram encontrados vídeos de 
alunas dançando. 

Segundo a Polícia Civil de 
Ilhabela, o endereço em que 
o material foi apreendido 
foi identificado durante um 
trabalho de inteligência da 
corporação, que rastreia cri-
mes de pornografia infantil 
no meio digital.

Ao invadir a casa do ser-
vidor municipal, os policiais 
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do pai, que a aguardava.
Durante entrevista à impren-

sa regional, o delegado do Deic 
(Delegacia de Investigações 
Criminais) de Taubaté, Horácio 
Campos, revelou que o menor 
afirmou em depoimento que 
matou a ex-namorada porque 
descobriu que ela havia o 
traído.

A versão vai na contramão 
de relatos de amigas da vítima, 
que afirmam que o ex-namora-
do não aceitava o término do 
relacionamento. Encontradas 
pela Polícia Civil no celular de 
Juliana, trocas de mensagens 
mostram o menor de idade 
sendo contrário ao fim do 
namoro.  

Após prestar depoimento no 
Deic de Taubaté, o adolescente 
foi encaminhado à Delegacia 
de Pindamonhangaba, onde 
aguarda transferência para 
a Fundação Casa. O infrator 
responderá por ato infracional 
análogo ao homicídio.

encontraram um HD (dispo-
sitivo de armazenamento de 
dados) com diversos vídeos 
pornográficos envolvendo 
crianças. Além de um software 
geralmente utilizado para o 
compartilhamento de arquivos 
ilegais, no notebook do inspe-
tor constavam também vídeos 
de danças protagonizadas 
pelas alunas da escola em que 
ele trabalha.

Levado à Delegacia de Ilha-
bela, o homem foi encaminha-
do à audiência de custódia 
onde foi concedido a ele o 
direito de responder em liber-
dade durante o andamento 
do processo. A Prefeitura 
informou que, seguindo a de-
terminação da Justiça, afastou 
o servidor de suas funções por 
tempo indeterminado.

Assassino de Juliana é detido 
e confessa crime em Pinda

Inspetor de escola municipal
é flagrado com arquivos de
pornografia infantil em Ilhabela


