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Guará instala 
câmeras do COI 
para reforçar 
monitoramento

Guaratinguetá registrou 
23 assassinatos de janeiro a 
agosto, o que torna a cidade 
uma das mais violentas do Vale 
do Paraíba, de acordo com as 
estatísticas da secretaria de Se-
gurança Pública. Uma medida 
para frear os altos índices de 
criminalidade é a instalação 
de câmeras de monitoramento, 
o COI (Centro de Operações 
Integradas). Pág.  4

Guará confirma 
licitação do TUG 
com audiências
Resultado de concorrência é esperado ainda para 
2018; Executivo garante passagem abaixo dos R$ 4

Após impugnações no passa-
do e críticas da última legisla-
tura, o processo de licitação do 
transporte público de Guaratin-
guetá será novamente aberto. 
O documento foi amplamente 
modificado e, de acordo com o 
Executivo, já está finalizado. Na 
última sexta-feira foram confir-

madas as datas das audiências 
públicas, a abertura do certame 
e revelação das propostas. 
Caso tudo ocorra dentro do 
programado, a licitação será 
concluída ainda neste ano. 
Serão ao todo três audiências 
públicas, nos próximos dias 15, 
17 e 19. O encontro captará 

informações da população so-
bre melhorias para o serviço. O 
edital de licitação será aberto 
no dia 7 de novembro, e vai 
tramitar por trinta dias para 
que as empresas interessadas 
na disputa realizem o creden-
ciamento.
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Passageiros embarcam em ônibus do TUG, no centro de Guará; serviço aguarda licitação ainda em 2018

Foto: Arquivo Atos

CONSCIÊNCIA ROSA, OUTUBRO SAUDÁVEL  A região começa o mês com uma série de atividades da 
campanha "Outubro Rosa". Em Lorena, o Unisal lançou na última semana uma campanha de arrecadação de lenços 
e mechas de cabelo. Os materiais doados pelos estudantes e moradores da cidade serão encaminhados para duas 
entidades assistenciais. Já em Pindamonhangaba, no próximo dia 28, ocorrerá o evento “Treinão Rosa”, que promove 
a conscientização sobre a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. Guaratinguetá também tem atividades, 
com roda de conversa com o médico oncologista José Antônio, e um "Café Homenagem". Pág. 8

Lorena prorroga prazo do 
IPTU Complementar para 
“recuperar” R$ 2 milhões

Após registrar uma ina-
dimplência de mais de 50%, 
o pagamento do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano) Complementar de 
Lorena teve seu prazo pror-
rogado na última semana. 
A iniciativa garantiu que os 
proprietários de imóveis, que 
tiveram suas plantas modifi-
cadas, tenham até o próximo 
dia 20 para quitarem a taxa.  

O anúncio da extensão 
do prazo foi divulgado no 

site oficial da Prefeitura, na 
manhã da última terça-fei-
ra. O prazo anterior para o 
pagamento do imposto era 
20 de setembro. Segundo o 
Executivo, dos mais de 15 
mil proprietários notificados, 
cerca de 8 mil quitaram o 
carnê complementar do 
IPTU. A inadimplência atual 
da taxa impossibilita o mu-
nicípio arrecadar cerca de 
R$2 milhões. 
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Justiça recolhe materiais de 
campanha do PT em Guará

A Justiça Eleitoral de 
Guaratinguetá recolheu 
materiais de campanha do 
diretório municipal do PT. 
A ordem veio após denún-
cia de que o partido estaria 
distribuindo folhetos com o 
nome do ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva como 
candidato pelo partido, e o 
de Fernando Haddad (can-
didato à Presidência), como 
seu vice. A vinculação do 
nome de Lula foi proibida 
em todo o País, após a can-
didatura do ex-presidente 
ter sido indeferida. Haddad 
assumiu a campanha, com 
Manuela D’Ávilla (PC do B) 
como vice. Os membros do 
diretório de Guaratinguetá 
confirmaram que os folhe-
tos estavam guardados, 
mas negaram a distribuição 
indevida. O PT entrou com 
recurso. A sede do diretório 
do Partido dos Trabalhado-
res foi revirada na última 
segunda-feira. A ação vas-
culhou ainda o comitê de 

campanha do candidato do 
partido a deputado federal 
por Guaratinguetá, João Car-
los França de Paula Santos, 
o Dr. João Carlos.

Material na sede do PT, em Guará

Fotos: Leandro Oliveira

ESF de R$ 700 
mil tem prazo 
para dezembro 
em Aparecida

A nova sede da Estratégia 
e Saúde da Família da Vila 
Mariana, bairro de Aparecida, 
será inaugurada ainda neste 
ano. A construção foi inter-
rompida em 2015, e foi ne-
cessária a realização de uma 
nova licitação para concluir 
as obras. Foram investidos 
R$ 700 mil na unidade, que 
vai atender até quatro mil 
pessoas por mês. Pág.  3

Pinda ganha 
Centro do Idoso 
para o Vila Rica

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com 
a secretaria de Desenvolvi-
mento Social do Estado, está 
construindo um Centro do 
Idoso, no bairro Vila Rica. 
O local será destinado para 
idosos que ficam sozinhos em 
casa. A previsão é que a obra 
seja entregue até o final de 
outubro. O local possui área 
construída de equivalente a 
400 m² em um terreno de 
1.450 m². Pág.  4

Idosos terão centro no Vila Rica

Fotos: Reprodução

Foto: Divulgação
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Bastidores da Política

Roderley Mioto

Ana KarinTia Cleusa

Galão Aquino

Guaratinguetá... O prefeito Mar-
cus Soliva contrariou nos últimos dias 
quem tem falado que seu governo será 
marcado como o que nada conseguiu 
fazer. Enquanto os críticos (incluindo 
gente de dentro do Palácio de Vidro) 
acreditam que a administração não deve 
ter força até 2020, a gestão mostrou na 
semana que o momento é de fazer, com 
o anúncio da retomada da licitação do 
Transporte Público (palavra maldita no 
gabinetes dos antecessores), a implanta-
ção do COI, com instalação de câmeras, 
reforçando a segurança da cidade, a 
sequência do trabalho de iluminação 
e regularização de bairros, e ainda o 
Mercadão. Enquanto isso, ainda há na 
cidade quem sinta saudade do Hair e 
suas promessas...

Guaratinguetá... O diretório do PT, 
que tem seguido à risca a forma como as 
lideranças nacionais têm atuado durante 
a campanha eleitoral em 2018. Nesta se-
mana, a sede do partido foi surpreendida 
por representantes da Justiça Eleitoral, 
que apreendeu material com propaganda 
do ex-presidente Luis Inácio Lula da 
Silva, preso em Curitiba, como candidato 
à Presidência. Nem a determinação do 
STF, que barrou a candidatura de Lula 
(o que colocou Fernando Haddad como 
concorrente ao Planalto), foi o bastante 
para impedir que os partidários em Guará 
mantivessem a propaganda lulista. A per-
gunta que fica é: faltou tempo para tirar 
o material das ruas, ou tudo não passa 
do famoso "manda quem pode, obedece 
quem não tem juízo?" (...)

Erica Soler

Atos e Fatos
“Você tem todas as características 
de um político popular: uma 
voz horrível, má educação 
e péssimos modos”

Márcio Meirelles Aristófanes

QUEM CHEGA LÁ!
A sociedade às vésperas de 

comparecer as urnas para votar 
nas eleições presidenciais mais 
fragmentadas e indefinidas desde 
a redemocratização do país.

Nossa Constituição comemo-
rando 30 anos de existência.

Do futuro presidente, espera-
-se que enfrente questões antigas 
da conhecida agenda de defici-
ências do país, agravadas pela 
situação sofrível da economia 
nos últimos anos.

Os programas dos candidatos, 
segundo o ex-ministro Delfim 
Netto, “pura revelação de dese-
jos, às vezes contraditórios”.

De fato, se olharmos para 
o programa do candidato Jair 
Bolsonaro, baseado na ordem, 
família e segurança, não deixa 
de ser um programa ambicioso 
e de difícil solução, nem para as 
próximas gerações.

A ordem se estabelece com 
o exemplo, característica que 
perdemos há alguns anos, onde 
construímos uma democracia por 

vontade popular, mas escrita pela 
classe política da época. 

Restabelecemos a democracia 
e perdemos o sentido de cida-
dania!

O movimento “Diretas Já” 
legitimou a necessidade de uma 
Constituição e a Assembleia 
Constituinte consagrou o inte-
resse de grupos, de oligarquias, 
o corporativismo deslavado, a 
destruição do processo político 
com a criação do nefasto regime 
da governabilidade (toma lá dá 
cá) no campo político e na gestão 
pública a expansão do desrespei-
to à independência e à harmonia 
dos três poderes, gerando a inse-
gurança jurídica e o desequilíbrio 
orçamentário.

O esgarçamento da teia social 
da família tem fundamento na 
questão da distribuição de renda, 
diga-se de passagem, nas duas 
pontas: na baixa remuneração 
das classes sociais inferiores e 
na alta distribuição das classes 
superiores de renda.

Este problema nas classes in-
feriores leva a evasão escolar, a 
cooptação do crime organizado, a 
geração “nem-nem”: 11 milhões 

de brasileiros que não traba-
lham e nem estudam e o flagelo 
da natalidade precoce. A baixa 
escolaridade que leva o país a 
ter uma baixa produtividade (o 
Brasil ocupa o fim da fila). E, na 
outra ponta, jovens preparados 
que não conseguem emprego.

A segurança pública, o último 
pilar de sua campanha, é conse-
quência, pois institucionaliza o 
crime organizado como o forne-
cedor de renda, a desordem ju-
rídica ratificando o processo de 
esgarçamento do tecido social, a 
falta do conceito de cidadania, a 
ausência da escolaridade.

Não será com a volta de Moral 
e Cívica, Estudo dos Problemas 
Brasileiros e colégios militares 
que restabeleceremos a ordem, 
reconstruiremos a família e a 
segurança pública.

Por outro lado, o candidato 
Haddad, tem a oferecer descul-
pas, perdão, pelo seu partido e a 
sua última presidente da Repú-
blica na destruição da economia 
brasileira, instaurando a crime 

organizado dentro das estruturas 
do Estado, produzindo e propa-
gando eventos que envergonha-
ram o país aos olhos do mundo. 

Neste momento, a Petrobras 
paga uma multa bilionária ao 
mercado financeiro americano 
pelas trapaças em seus balanços 
denegrindo a imagem do país e 
de seus conterrâneos.

Imaginar que “vamos voltar 
ao passado glorioso” que foi 
destruído pela gestão desastrada 
da ex-presidente Dilma Rousseff 
é um delírio desvairado, pois ti-
veram a capacidade de destruí-lo 
e elevar o déficit público igno-
rando a contabilidade nacional.

Ambos os candidatos igno-
ram ou desprezam as limitações 
físicas e políticas que condicio-
nam a nossa sociedade sem levar 
em conta a necessária cooptação 
do Congresso Nacional, que será 
o mesmo: fisiologista!

Independentemente do re-
sultado, seja quem for o eleito, 
estamos diante de um processo 
de transição, de aprendizado 
democrático, que as próximas 
urnas, 2022, vão decidir.

Ver para crer! 

"...estamos diante de um processo 
de transição, de aprendizado 
democrático, que as próximas 

urnas, 2022, vão decidir"

Repúdio & reza
Um dos fatos ‘pitorescos’ da po-

lítica de Guará que marcou a semana 
passada, foi o voto de repúdio contra 
o Júlio Ramos - da pasta da Agricul-

tura - apresenta-
do na sessão de 
Câmara. A cada 
voto favorável, 
a Tia Cleuza fa-
zia uma reza e 
benzia. Ah! O re-
púdio rolou por 
conta da quebra 

de protocolo, quando a vereadora 
procurou a secretaria para uma 
necessidade e Ramos teria se mani-
festado sobre os adjetivos religiosos 
que a Tia utiliza em seu vocabulário. 
Perguntem ao Padre Anísio!!!

Cadê o dinheiro???
O Ministério da Saúde está co-

brando algumas cidades da região 
a exemplo de Pinda, Potim, Guará 
e Aparecida sobre os valores rece-
bidos para construções de unidades 
de saúde e que possivelmente te-
nham sidos desviados para outras 
finalidades. A ameaça é de retirar o 
investimento, embora os prefeitos 
das respectivas cidades tenham her-
dado o ‘BO’ de seus antecessores. 
Enquanto os valores para Pinda, 
Guará e Aparecida somam R$ 11,4 
milhões, Potim sozinha pesa na ba-
lança de investimento da União com 
R$ 1,2 milhão.

Espólio do administrativo
Ainda sobre os investimentos 

da Saúde Federal sem conclusão 
em Pinda, o mercado político ques-
tiona o prefeito Isael Domingues 
sobre o atraso nas obras da UPA 
do Araretama e da Cidade Nova, e 
principalmente da que foi construída 
no distrito de Moreira César que 
ainda não entrou em funcionamento. 
Parece que a resposta da Prefeitura, 
que o problema vem da herança do 
ex-prefeito, não convenceu a maio-
ria dos especuladores, que ganharam 
forças com a cobrança do Ministério 
da Saúde...

‘EnTão’ tá decretado
Depois de empurrar com a bar-

riga de fevereiro até este final de 
setembro as obras do sistema de 
eletricidade e telhado da Câmara 
de Lorena (que estava previsto para 

concluir no mês 
de março pas-
sado), o presi-
dente decretou 
fechar a sede do 
Legislativo para 
balanço, quer di-
zer, para obras. 
Independente 

dos valores gastos e da qualidade 
dos materiais, a exemplo ‘telhas 
de amiantro’, o que o pessoal que 
trabalha e os que ‘levam a vida’ no 
pedaço mais gostaram foram os dez 
dias de ‘férias’, coincidentemente no 
período eleitoral, onde se fatura um 
extra dos candidatos apresentados 
pelos nobres edis...

Perguntar não ofende
Qual candidatura que ‘garimpa’ 

votos em Lorena que sofreu baixa 
em sua equipe de campanha, ou seja, 
no contingente de ‘cabos eleitorais’, 
após o assédio econômico do repre-
sentante de um outro candidato?

Lábios quentes
Comenta-se pelas rodas políticas 

de Lorena que o ‘carga pesada’ está 
tão manjado, que teve que se limitar 
nesta eleição em assistir os aconte-
cimentos da esquina da Praça. Dis-
seram ainda que nem os candidatos 
esporádicos de outros ‘rincões’ que 
baixaram na cidade, contratando 
eleitores, quiseram saber de ‘ajuda’. 
Perguntem ao Jairo Giffoni!!!

Dizem os cientistas da região que político em campanha eleitoral que não 
passa pelo Ponto Chique – o cafezinho mais politizado de Guaratinguetá, e na 
redação do Jornal Atos, em Lorena, não dá sorte nas urnas eleitorais. Seguindo 
a tradição, a coronel Eliane Nikoluk fez questão de experimentar o café especial 
e participar do programa Atos no Rádio, esta semana. O assunto segurança 
pública e a participação atuante de Nikoluk no eventual governo do Estado de 
São Paulo foram temas quentes e apimentados da entrevista que seguiu aos 
ouvintes da Máxima FM 89.9, de Guará, e pelos internautas através das mídias 
sociais ligadas ao portal de notícia ‘jornaltoas.net’.

Café & Política

Coronel Paulo, major Gusmão, a coronel Eliane Nikoluk - candidata à vice 
governadora de Márcio França,  o vereador João Pita, de Guará, e Sérgio Ferraz, 
em leitura geral sobre os rumos da campanha eleitoral, com Eder Billota, no 
intervalo do programa Atos no Rádio - desta última terça-feira

Lembram-se de mim???
Quem está cotada para levar a 

melhor, quer dizer, a preferência 
eleitoral em Cruzeiro nesta eleição, é 
a ex-prefeita Ana 
Karin. Enquanto 
os mais de dez 
cand ida to s  a 
deputado desta 
temporada se di-
gladiam de olho 
em 2020, Ana 
Karin segue fo-
cada em garantir 
uma vaga no futuro Congresso, com 
um detalhe a mais, uma quantidade 
significativa de eleitores que conti-
nua levantando sua bandeira.

Comparação básica
Na intensidade em que a cam-

panha eleitoral segue mudando o 
colorido e as conversas pelas ruas 
de Cruzeiro, muitos observam a 
diferença entre o calibre eleitoral 
de Ana Karin em detrimento a Pau-
lo Vieira. Por mais que Karin teve 
dificuldades frente ao Executivo 
municipal, de forma mais acentuada 
no segundo mandato, Vieira, embora 
tenha sido o mais votado, não conse-
gue ultrapassar sua influência além 
das quatro paredes do Legislativo. 
Já Ana Karin, com dois mandatos 
pontuando o contexto político da 
cidade, demonstra ainda fortes sinais 
de história com a população.

Corrida presidêncial
Circula pelos corredores da 

Câmara de Pinda que o vereador 
Roderley Miotto (PSDB) vem 

avançando em 
sua campanha 
à presidência 
da Casa. Falam 
também, que 
um dos motivos 
que o afastou de 
uma provável 
candidatura a 
deputado, teria 

sido um pré-acordo com um dos co-
lega que poderia lhe dar um ‘bolada 
nas costas’. 

Já que o assunto é...
...presidência na Câmara de 

Pinda, que ninguém descarte o 
poder de fogo 
do vereador Fe-
lipe César para 
ocupar o cargo, 
pelo fato de ser 
bem informado 
sobre tudo que 
ocorre no Legis-
lativo, ter cartas 
na manga para uma necessidade de 
negociação, e o mais importante, 
tem votos para chegar ‘na metade 

do caminho’. Perguntem ao Jânio 
Lerário!!!

Sorte no social
Se depender do social, a prefeita 

de Potim, Erica Soler (PR) fecha 
com ‘chave de ouro’ seu primeiro 
mandato, e carimba seu passaporte 

para reeleição. 
Nesta quarta-
-feira, ela foi 
destaque na for-
matura do JEO-
PE – programa 
do governo do 
Estado que pos-
sibilita aprendi-
zado com ajuda 

de custo aos jovens, como forma de 
encaminhamento social.

Invasão Yakisoba
E por falar em Potim, comenta-

-se pelas esquinas da cidade que a 
prefeita determinou à sua equipe de 
governo manter uma ‘distância se-
gura’ daquele ex-vereador da cidade, 
que já militou em várias autarquias 
e repartições do Estado. O motivo 
é simples, além do homem criar a 
dificuldade para oferecer facilidade, 
é um forte concorrente a ‘coroa’, 
quer dizer, ao Executivo Municipal. 

Assustando a concorrência
A corrida eleitoral desta tempo-

rada em Lorena reelembrou vários 
expoentes da política local que já 
passaram por mandatos. Quem 
apostou que o silêncio da Doutora 
Rita Marton tinha prazo de validade, 
ganhou. A médica se encontra em 
pleno aquecimento nesta eleição, 
para ganhar 
‘musculatura’ 
em 2020. Ou-
tro articulador 
que despertou 
até arrepio no 
pessoal da Câ-
mara foi João 
Bosco Romei-
ro, que veio de 

uma campanha 
estadual que o 
sagrou diretor 
financeiro do 
Banco do Crea 
e demonstrou, 
neste período, 
poder de arti-
culação na po-
lítica local, ao 

estruturar um grupo forte em torno 
da candidatura de Michelli Venezia-
ne à Assembleia Legislativa. Entre 
outros Galão Aquino - na coorde-
nação da equipe de Totô a deputado 
estadual, ganha fôlego para a batalha 
da sucessão de Fábio Marcondes. 
Perguntem ao Marçal!!!

‘EnTão’

Felipe César

Romeiro
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Prefeitura confirma abertura de licitação 
do TUG com audiências públicas em Guará
Resultado de concorrência é esperado ainda para 2018; Executivo garante passagem abaixo dos R$ 4

IPTU Complementar tem prazo prorrogado 
para “recuperar” R$ 2 milhões em Lorena

Com R$ 700 mil investidos, Prefeitura define 
entrega de ESF da Vila Mariana para dezembro
Saúde espera atender cerca de quatro mil por mês com unidade; obra tem custo de R$ 700 mil

Inadimplência chega a sete mil; data-limite do pagamento é estendida em um mês

Rua Major Oliveira Borges, no Centro de Lorena; IPTU prorrogado

Fotos: Arquivo Atos

Passageiros embarcam em ônibus do TUG na rodoviária de Guará; serviço aguarda licitação ainda em 2018

Foto: Arquivo Atos
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após impugnações no pas-
sado e críticas da última 
legislatura, o processo de li-
citação do transporte público 
de Guaratinguetá será nova-
mente aberto. O documento 
foi amplamente modificado 
e, de acordo com o Executivo, 
já está finalizado. Na última 
sexta-feira foram confirmadas 
as datas das audiências públi-
cas, a abertura do certame 
e revelação das propostas. 
Caso tudo ocorra dentro do 
programado, a licitação será 
concluída ainda neste ano.

Serão ao todo três audiên-
cias públicas, nos próximos 
dias 15, 17 e 19. O encon-
tro captará informações da 
população sobre melhorias 
para o serviço. O edital de 
licitação será aberto no dia 7 
de novembro e vai tramitar 
por trinta dias para que as 
empresas interessadas na 
disputa realizem o credencia-
mento. Após o período, dia 10 
de dezembro serão abertas as 

propostas apresentadas.
Segundo o prefeito de Gua-

ratinguetá, Marcus Soliva 
(PSB), apenas uma empresa 
será escolhida para operar 
a malha rodoviária do mu-
nicípio. Hoje, a cidade conta 
com 32 linhas que cobrem as 
áreas urbana e rural. O con-
trato terá duração de 15 anos. 
“Precisamos dar uma garantia 
para a empresa (vencedora) 
de que ela tenha um contra-
to mais longo para investir, 
mesmo que a vencedora seja 
(eventualmente) a empresa 
atual”, citou.

Ainda de acordo com o 
prefeito, o prazo de 15 anos 
é longo justamente para que 
a empresa tenha condições 
de realizar investimentos e 
melhorias na malha rodo-
viária. Soliva afirmou que 
não há condições de cobrar 
as empresas que prestam o 
serviço atualmente, pois elas 
operam sem contrato vigente. 
“O contrato é prorrogação tá-
cita, não existe nada assinado. 
Mas isso precisa ter um fim”.

Haverá valor de outorga, 

mas o prefeito preferiu não 
revelar. Outra preocupação 
é com o preço da passagem 
de ônibus. O Executivo estuda 
privilegiar o menor preço 
do bilhete. “A gente começa 
com R$ 3,85 e quem der o 
menor valor leva o processo, 
pois a outorga será fixa e não 
variável”.

A alta acumulada do preço 
do diesel chegou aos 10% no 
ano. A variação do preço do 
combustível, um dos maiores 
insumos das planilhas de 
custos das empresas, deve 
causar impacto no valor da 
passagem. Entretanto, o Exe-
cutivo quer manter o preço 
do bilhete abaixo dos R$ 4. 

Documento – O prefeito 
destacou que a licitação foi 
feita com cautela, para que 
não corra riscos de ser im-
pugnada. Caso o documento 
seja derrubado, o processo 
só voltará à pauta no ano 
que vem. “Por isso estamos 
tomando todos os cuidados 
para concluir o processo 
ainda neste ano”, finalizou 
Marcus Soliva.

Leandro Oliveira
Aparecida

A nova sede da Estratégia 
e Saúde da Família da Vila 
Mariana, bairro de Aparecida, 
será inaugurada ainda neste 
ano. A construção foi inter-
rompida em 2015 e foi ne-
cessária a realização de uma 
nova licitação para concluir 
as obras. Foram investidos 
R$700 mil na unidade, que 
vai atender cerca de quatro 
mil pessoas por mês.

A secretaria da Saúde já 
trabalha com a licitação para 
aquisição de equipamentos e 
mobílias. Em 2015 a ESF da 
Vila Mariana sofreu com as 
falhas no repasse da União, 
que comprometiam a conti-
nuidade das obras. Sem pré-
dio próprio, a solução para 
atender os moradores do 
bairro era alugar um imóvel 
para servir de sede da ESF 
enquanto a construção não 
era concluída.

“A ESF da Vila Mariana já Obra de construção do ESF na Vila Mariana, em Aparecida; com investimento de R$ 700 mil, Prefeitura espera entregar prédio em dezembro

Foto: Divulgação PMA

faz muitos anos que está esta-
belecida nesse bairro em uma 
unidade alugada. A Prefeitura 
encontrou a obra paralisada, 
tomou providências para 
realizar uma nova licitação e 
dar realmente continuidade”, 
explicou a secretária de Saú-
de de Aparecida, Maria Eliane 
Pereira de Moraes, a Laine.

Na última semana, a Pre-
feitura divulgou que as obras 
entraram na reta final. Nos 
últimos dias foi colocado 
gesso na unidade. Segundo a 
secretária de Saúde, o prazo 
para conclusão dos serviços é 
de sessenta dias. “É uma obra 
importantíssima para acolher 
todos os pacientes que são 
assistidos por essa unidade”.

Com as obras na reta fi-
nal, o município prepara a 
aquisição de equipamentos 
e mobília para a unidade. Se-
gundo a secretaria de Saúde, 
serão investidos em torno 
de R$ 100 mil para novas 
aquisições. Os recursos são 
oriundos do piso de atenção 
básica de saúde e repasses 
de emendas parlamentares.

Sobre a construção, a obra 
tinha um investimento inicial 
de R$ 408 mil garantidos 
pelo Ministério da Saúde. 
Porém, o Executivo injetou 
recursos próprios, e o custo 
total da ESF da Vila Mariana 
chega aos R$ 700 mil.

Lucas Barbosa
Lorena

Após registrar uma inadim-
plência de mais de 50%, o 
pagamento do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
Complementar de Lorena 
teve seu prazo prorrogado na 
última semana. A iniciativa 
garantiu que os proprietários 
de imóveis, que tiveram suas 
plantas modificadas, tenham 
até o próximo dia 20 para 
quitarem a taxa.  

O anúncio da extensão 
do prazo foi divulgado no 
site oficial da Prefeitura na 
manhã da última terça-feira. 
O prazo anterior para o pa-
gamento do imposto era 20 
de setembro.

Segundo o Executivo, dos 
mais de 15 mil proprie-
tários notificados, cerca 
de 8 mil quitaram o carnê 
complementar do IPTU. A 
inadimplência atual da taxa 
impossibilita o município 
arrecadar cerca de R$ 2 

milhões. 
O IPTU complementar 

atinge os moradores que am-
pliaram a área construída de 
seus imóveis em mais de 20% 
ou 50 m² da planta original, 
sem informar a Prefeitura.

Com a ampliação do prazo, 
a taxa poderá ser paga à vis-
ta ou parcelada em até três 
vezes, com o primeiro venci-
mento para 20 de outubro.

O prefeito Fábio Marcon-
des (PSDB) apontou outro 
fator crucial que contribuiu 
para a extensão da data 
limite. “Decidimos tomar 
esta decisão também porque 
ocorreu um problema no 
sistema de pagamento, geri-
do pela empresa Mitra, que 
ficou fora do ar nos últimos 
dias 18,19 e 20. Então, achei 
injusto com a população 
manter o prazo anterior”. 

As ampliações das mora-

dias foram flagradas pelo 
trabalho de georreferen-
ciamento realizado entre 
janeiro e maio. Na época, a 
Mitra Sistema utilizou um 
avião para fotografar todos 
os imóveis da cidade. Atra-
vés dos registros, técnicos 
realizaram a medição das 
propriedades, confrontando 
os dados com as medidas 
descritas na documentação 
dos imóveis. Após a compa-
ração, a empresa descobriu 
que mais da metade das 
edificações foram amplia-
das sem o aval municipal, 
prejudicando a arrecadação 
do IPTU.

Os moradores interessados 
em negociarem o pagamento 
ou tirarem dúvidas devem 
comparecer posto de aten-
dimento da Mitra, localizado 
no Mercado Municipal, o 
Mercadão.
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Guará instala câmeras do COI 
para reforçar monitoramento
Sistema de vídeo tem início previsto entre novembro e dezembro; 
investimento da Prefeitura em vigilância supera os R$ 4,8 milhões

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

De janeiro a agosto, Guara-
tinguetá registrou 23 assas-
sinatos, número que coloca 
o município como um dos 
mais violentos do Vale do 
Paraíba, região com índices 
mais preocupantes no Estado 
de São Paulo, de acordo com 
as estatísticas da secretaria 
de Segurança Pública. Uma 
medida para frear os altos 
índices de criminalidade é 
a instalação de câmeras de 
vídeomonitoramento, o COI 
(Centro de Operações Inte-
gradas). Os equipamentos 
começaram a ser instalados 
nesta semana

Além dos homicídios, so-
mando furto e roubo de 
veículos, foram registradas 
85 ocorrências e outros 652 
furtos ou roubos gerais. Com 
os altos números, o COI pas-
sou a ser um dos focos da 
atual gestão.

Os equipamentos serão ins-
talados nas principais áreas 
de circulação de pedestres e 
veículos, na região central 
e mais importantes ruas e 
avenidas. Os postes onde as 
câmeras serão instaladas já 
podem ser vistos pelas vias. 
“Acho uma medida importan-
te que reforça a segurança. 
Hoje em dia a gente não se 
sente tão segura”, afirmou a 
comerciante Miguelina Apa-

recida de Oliveira.
A implantação do siste-

ma de vídeomonitoramento 
é iniciativa prometida em 
campanha pelo atual pre-
feito. Segundo o secretário 
de Segurança e Mobilidade 
de Guaratinguetá, Marco 
Antônio de Oliveira, o ‘Ma-
jor Oliveira’, as operações 
terão início até dezembro. 
“Já estamos na parte prática 
de instalações dos postes e 
construção do COI. Estamos 
seguindo o cronograma para 

que tenhamos entre novem-
bro e dezembro as câmeras 
em funcionamento”. 

Ao todo, serão instaladas 
quarenta câmeras, além dos 
portais eletrônicos. Para o 
funcionamento do serviço 
foram necessários convênios 
com o Sistema Detecta, do Es-
tado, e com o Copom (Centro 
de Operações Polícias Milita-
res) da região. O investimento 
total é de R$ 4,8 milhões. “No 
começo, serão cobertas as 
principais ruas e avenidas”, 

citou o secretário.
O Executivo já confirmou 

a projeção de expansão da 
cobertura do sistema para 
bairros periféricos. Atualmen-
te, as regiões mais afastadas 
como Santa Luzia, Parque São 
Francisco e Jardim do Vale de-
mandam mais atenção quanto 
a segurança municipal. De 
acordo com a Prefeitura, as 
câmeras devem operar para 
alertar sobre ações crimino-
sas e para fiscalizar possíveis 
infrações de trânsito.

Sala de monitoramento em Guaratinguetá; Prefeitura conta com investimento de R$ 4,8 milhões por COI

Foto: Reprodução

Criança de seis anos e dois 
jovens baleados em Guará

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
na última semana para ten-
tar identificar o criminoso 
responsável por balear dois 
jovens e uma menina de seis 
anos, no último sábado, no 
Centro de Guaratinguetá.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um motoci-
clista de 26 anos e o garupa 
de 15 anos trafegavam pela 
avenida Presidente Vargas, 
quando foram alvejados por 
um disparo de arma de fogo. 

Após atravessar os corpos da 
dupla, o projétil atingiu a mão 
da criança, que estava dentro 
de um carro com seus pais. 

Os feridos foram encami-
nhados ao Hospital Frei Gal-
vão, recebendo alta no dia 
seguinte. 

Em depoimento, os moto-
ciclistas afirmaram que não 
viram quem foi o autor do 
disparo de arma de fogo. 

Até o fechamento desta 
edição, o criminoso não havia 
sido identificado. 

Oito criminosos são presos em
ação integrada em Cruzeiro

Com a ajuda de um cão 
farejador, uma operação co-
mandada pela DIG (Delegacia 
de Investigações Gerais) de 
Cruzeiro desarticulou uma 
quadrilha que comandava 
o tráfico de drogas no Itaga-
çaba. A ação contou com o 
apoio do Baep (Batalhão de 
Ações Especiais de Policia) e 
da Polícia Militar de Lorena.

Cumprindo mandados 
de busca e apreensão em 

diversos imóveis do bairro, 
os policiais apreenderam um 
tijolo de maconha, diversas 
porções de cocaína e sete 
armas de fogo. A maioria do 
entorpecente foi localizada 
pelo cão farejador do Baep.

Ao todo, oito integrantes 
da quadrilha foram presos 
e encaminhados ao Distrito 
Policial de Cruzeiro, per-
manecendo à disposição da 
Justiça.

Dupla é flagrada com cocaína 
e maconha, em Guaratinguetá

Uma operação da Polícia 
Civil prendeu dois trafican-
tes de drogas na manhã da 
última segunda-feira, no 
bairro Iapi, em Guaratin-
guetá.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, investigações 
apontaram que criminosos 
armazenavam entorpecentes 

em um imóvel do bairro. Ao 
invadir o local, os policiais 
flagraram dois homens, de 25 
e 32 anos, em posse de dois 
quilos de maconha, seiscen-
tos gramas de cocaína e uma 
balança de precisão. 

A dupla, que responderá por 
tráfico de drogas, foi recolhida 
à Cadeia Pública de Lorena.

Mulher tem carro roubado por 
criminosos armados, em Pinda

Uma motorista foi alvo de 
assaltantes armados, na tar-
de da última segunda-feira, 
em Pindamonhangaba.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima deixa-
va sua casa, localizada no 
Jardim Mariana, quando 
foi surpreendida por dois 
criminosos. 

Utilizando uma arma de 
fogo, a dupla forçou a mora-

dora deitar no chão e entregar 
a chave do carro, que estava 
estacionado em frente à re-
sidência. 

Na sequência, os criminosos 
fugiram no veículo, modelo 
Escort. 

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para apurar o caso. 
O automóvel não havia sido 
recuperado até o fechamento 
desta edição.

Pinda avança em pavimentação 
com investimento de R$ 600 mil
Obra beneficia moradores do distrito de Moreira César; expectativa do governo 
Isael Domingues é que novo calçamento seja concluído até o início de 2019

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Atendendo uma antiga 
reinvindicação das famílias 
do distrito de Moreira César, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou na última 
semana as obras de pavimen-
tação da Avenida das Rosas, 
no Residencial Vale das 
Acácias. A melhoria da via, 
uma das mais importantes 
do bairro, contará com um 
investimento municipal de 
aproximadamente R$ 600 
mil.

De acordo com o subprefei-
to de Moreira César, Nilson 
Luís Santos, há quase três 
décadas os moradores do 
distrito cobravam do poder 
público o calçamento da 
avenida.

A falta de pavimentação 
adequada coloca em risco 
dezenas de motoristas, mo-
tociclistas e ciclistas que 
utilizam a via para se deslo-
carem até o bairro vizinho, o 
Residencial Liberdade.

Além da pavimentação as-
fáltica da avenida, que conta 
com uma extensão de um 
quilômetro, a obra também 
consistirá na construção 

ONG Anjos das Ruas 
arrecada presentes 
para Dia das Crianças

A ONG Anjos das Ruas, 
que atua em cidades da 
região como Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá, 
Lorena e Cachoeira Pau-
lista, colocou em prática 
o trabalho de arrecadação 
de presentes em prol do 
evento de Dia das Crianças, 
comemorado no próxi-
mo dia 12. A instituição 
entregará, para famílias 
assistidas, materiais como 
roupas, brinquedos e um 
saquinho surpresa, com 
balas e chocolate.

“Contamos com o apoio 
da comunidade para rea-
lizar esta campanha”, afir-

mou uma das fundadoras da 
ONG, Maiara Pedroso, uma 
das pessoas à frente da ação 
beneficente.

Criada em 2016, a ONG 
faz abordagens com pesso-
as em situação de rua para 
ajudá-las com necessidades 
imediatas como alimento, 
cobertor e agasalho, enca-
minhando-as para casas de 
apoio que existem na cidade.

Em setembro, além de 
doações de cestas básicas, a 
ação social será realizada em 
torno das crianças.

A instituição, com sede à 
rua Barão da Pedra Negra, nº 
500, no Centro de Taubaté, 
está aberta a novos voluntá-
rios. O telefone para contato 
é (12) 3426-1572.

Da Redação
Região

de calçadas, bocas de lobo, 
valetas, rede de canaliza-
ção de água e ciclofaixas. 
“Neste momento, estamos 
realizando o nivelamento 
da via, para na sequência 
avançarmos para as demais 
etapas, como a implantação 
de guias, sarjetas e manta 
asfáltica. Nossa expectativa 
é que a obra seja concluída 
até o fim de janeiro do ano 

que vem”, revelou o subpre-
feito.

Santos explicou ainda que 
a avenida das Rosas era a 
única sem asfalto no resi-
dencial porque o projeto 
de melhorias “esbarrava” 
nos limites da confrontante 
entre a via projetada e uma 
propriedade particular, mas 
a pavimentação foi viabili-
zada após um acordo entre 

os proprietários e a Prefei-
tura. “Estamos muito felizes 
de poder iniciar esta obra, 
que é um pedido antigo das 
famílias desta região. Elas so-
friam praticamente durante 
o ano todo, já que enquanto 
no período seco conviviam 
com a poeira, no chuvoso 
enfrentavam alagamentos. 
Agora, este problema está 
próximo de ser superado”.

Trabalho de preparo de terreno para pavimentação de rua em Moreira César; investimento de R$ 600 mil

Foto: Reprodução PMP
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Justiça Eleitoral recolhe materiais de 
campanha do PT em Guaratinguetá
Alegação é de que partido distribuía folhetos com Lula como candidato à Presidência, 
mesmo com proibição judicial; diretório petista nega irregularidade e recorre para reaver 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Justiça Eleitoral de 
Guaratinguetá recolheu 
materiais de campanha do 
diretório municipal do PT. 
A ordem veio após denún-
cia de que o partido estaria 
distribuindo folhetos com o 
nome do ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva como 
candidato pelo partido, e o 
de Fernando Haddad (can-
didato à Presidencia), como 
seu vice.

A vinculação do nome de 
Lula foi proibida em todo 
o País, após a candidatura 
do ex-presidente ter sido 
indeferida. Haddad assumiu 
a campanha, com Manuela 
D’Ávilla (PC do B) como vice.

Os membros do diretório 
de Guaratinguetá confirma-
ram que os folhetos estavam 
guardados, mas negaram a 
distribuição indevida. O PT 
entrou com recurso.

A sede do diretório do 
Partido dos Trabalhadores 
foi revirada na última segun-
da-feira. A ação vasculhou 
ainda o comitê de campanha 
do candidato do partido a 
deputado federal por Guara-
tinguetá, João Carlos França 
de Paula Santos, o Dr. João 
Carlos.
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APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF nº 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
ATA SUMÁRIA DE REUNIÃO DA DIRETORIA  REALIZADA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. 
Local e Hora: No escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio, nº 70, 3º andar, 
Rio de Janeiro/RJ, às 09:00 horas. Presença: Presente a totalidade dos membros da Diretoria. 
Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros. Mesa: Rafael 
Alcides Raphael - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a instalação de um Escritório Corporativo Central. Deliberações: Após exame 
e discussão acerca da matéria constante da ordem do dia, foi deliberado por unanimidade dos votos 
dos membros presentes: 1) Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme 
previsto no artigo 124, §4º da Lei 6.404/76; 2) Tendo em vista a impossibilidade do arquivamento 
da Ata de Reunião da Diretoria realizada em 26 de abril de 2018 (nº 0.496.650/18-0) perante 
a JUCERJA (“Ata ARD de 26/04/2018), em face da não identificação do NIRE do escritório da 
Companhia situado na Rua do Passeio, nº 70, 9º andar, Centro, CEP 20021-290, Rio de Janeiro/RJ, 
os membros da Diretoria deliberaram, por unanimidade de votos, retificar a deliberação constante 
da Ata ARD 26/04/2018 para: i) encerrar as atividades do Escritório da Companhia localizado na 
Rua do Passeio, nº 70, 9º andar, Centro, CEP 20021-290, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob 
o nº 42.419.150/0004-27; e ii) instalar o Escritório Corporativo Central da Companhia no endereço 
Rua do Passeio, nº 70, 3º andar, Centro, CEP 20021-290, Rio de Janeiro/RJ, com capital destacado 
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que funcionará, única e exclusivamente, como 
escritório de contato para a diretoria, onde não haverá atividade econômica, de depósito, de vendas, 
de prestação de serviços ou de emissão de nota fiscal. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida 
e achada conforme, foi devidamente assinada pelos membros da Diretoria: Rafael Alcides Raphael 
- Diretor Presidente; Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares; José Eduardo Vinhaes Gerk; e 
Wilson Rosa Cordeiro. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, 
ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2018. Rafael Alcides 
Raphael - Presidente; Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. JUCESP. Certifico 
o registro sob o nº 443.792/18-5 em 21/09/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 
JUCERJA em 28/09/2018 sob o nº 33901498197. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Por volta das 8h30, fun-
cionárias da Justiça Eleitoral 
levaram materiais de campa-
nha que continham o nome 
de Lula como candidato. 
Representantes do partido 

na cidade alegaram que até 
folhetos permitidos pela Jus-
tiça, contendo Haddad como 
postulante à Presidência, 
foram levados.

Presidente do PT em Gua-

ratinguetá, Donaldo Fer-
nandes Araújo, o ‘Doca’, 
afirmou que o material alvo 
de denúncia não estava mais 
em uso. Antes do partido 
confirmar Haddad como 
candidato, foram confec-
cionados materiais de cam-

panha indicando Lula como 
concorrente à Presidência.

O diretório municipal ga-
rantiu que distribuiu os itens 
até o dia 11 de setembro, 
data que o PT confirmou 
o nome de Haddad. Após 
a confirmação, o diretório 

municipal recebeu orienta-
ções dos diretórios nacional 
e estadual de que o material 
com Lula como candidato 
não poderia ser distribuído. 
Desde então, segundo Doca, 
os folhetos permaneceram 
guardados. “Antes do dia 11 
esse material tinha ido para 
a rua. A partir do momento 
que o Haddad entrou como 
presidente, nós paramos de 
distribuir, mas pode ser que 
um ou outro tenha ficado 
por aí”, afirmou.

Questionado se o “por aí” 
significava ter continuado 
em circulação nas ruas, 
Doca respondeu. “Isso, em 
circulação”.

O número de folhetos no 
diretório foi drasticamente 
reduzido e a campanha ficou 
paralisada na segunda e 
terça-feira. O partido entrou 
com uma petição na Justiça 
Eleitoral para reaver os ma-
teriais que indicam Haddad 
como postulante, e com a 
publicidade de campanha 
do candidato a deputado 
federal. “Se tivessem levado 
os folhetos constando só o 
nome ‘Lula presidente’, era 
uma coisa, só que levaram 
tudo”, lamentou Doca.

Até o fechamento da edi-
ção, o partido ainda não 
havia recebido uma resposta 
da Justiça Eleitoral sobre 
a devolução dos materiais. 
A campanha referente ao 
candidato ao governo de São 
Paulo também foi paralisa-
da, já que os itens do petista 
chegaram ao diretório no 
sábado e foram apreendidos 
na segunda-feira, segundo 
membros do PT.

A Justiça Eleitoral de Gua-
ratinguetá foi procurada 
pela reportagem do Jornal 
Atos para responder sobre 
a apreensão, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada.

Material que sobrou na sede do PT de Guaratinguetá, após ação da Justiça Eleitoral; partido tenta recuperar propaganda a poucos dias do pleito

Foto: Leandro Oliveira

Pinda recebe exposição de esculturas 
“Gratidão”, com materiais reutilizáveis

Da Redação 
Pindamonhangaba

Amantes da arte em Pin-
damonhangaba e região tem 
uma atração a mais no Pala-
cete 10 de Julho, que ecebe 
a exposição de esculturas 
“Gratidão”, do artista Paulo 
Medina. O trabalho é pro-
movido em parceria com a 
Casa Amarela, de Caçapava.

A exposição busca mostrar 
a capacidade de criação e de 
transformação de materiais, 
por meio do uso de recursos 
da natureza.

As nove esculturas que 
integram a mostra são ela-
boradas com materiais reu-
tilizáveis, que remetem às 
raízes de cada ser humano 
sobre a percepção do mun-
do.

A exposição está aberta 
ao público, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h 
até o dia 31 de outubro. O 
Palacete 10 de Julho fica à 
rua Deputado Claro César, 
nº 33, no Centro.
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ALUGA-SE
Aluga-se quartos no 
Jardim Primavera. Va-
lores 400,00 300,00 
ou 250,00. Tratar no 
telefone 98152-7920, 
falar com Lila
Alugo apartamento 
em Ubatuba, tempo-
rada, feriado, natal, 
Reveillon. Faço par-
celamento. Falar com 
Isabel, no telefone: 
99607-4653
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO 2 Cômodos 
– Mombaça.  Tr. f : 
98299-1607 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
centro. Com mobí-
l ia ou sem. Agua/
luz/ IPTU inclusos 
no aluguel. Tr. F: 
99173-5058/99707-
4226/3642-7176 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Casa – Mo-
reira César – Tr.F: 
99724-1011 - Pinda
ALUGO 2 cômodos 
nos fundos – Santana 
-  p/casal sem filhos. 
Tr.F: 99223-2448 – 
Pinda
TROCO Casa c/6 cô-
modos – garagem e 
edícula nos fundos 
por casa área rural 
de Pinda, doc.ok. Tr.F: 
3642-3994/98152-
6615 – Pinda
ALUGO Apto – Cris-
pim – Pedra Bonita 
– incuso água/gás/
cond.Tr.F: 99628-
1853/99168-2500 – 
Pinda
ALUGO ou VENDO 
Chácara de 1.000m2 
com casa e plantas. 
Tr.F: 3645-3802 – 
Pinda
ALUGO Casa c/4 cô-
modos, água e luz 
separado – Cidade 
Jardim – prox. Ao 
colégio Angelo Paz. 

Tr. F: 99196-4791/ 
99233-7616 – Pinda 
ALUGO Ponto co-
mercial (6x25). Tr.F: 
99230-4931 – Pinda
ALUGO Suite – Ouro 
Verde. Tr.F:99204-
5626 - Pinda
ALUGO Casa c/2 dor-
ms., sem garagem 
– Alto do Tabaú.Tr. F: 
98129-6387
ALUGO Casa – Vista 
Alegre – moradia se-
gura. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
ALUGO Ponto co-
mercial – Vista  Ale-
gre. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
Ótimo ponto comer-
cial, situado no bairro 
Beira Rio, com 100m². 
Valor R$ 2.500,00. 
Telefone: 3132-7105 
ou 99748-8343
Alugo casa no Pedre-
gulho com, 3 quartos, 
garagem. Casa no 
bairro Santa Rita, com 
2 quartos. Casa no 
Copemi com 2 quar-
tos, garagem. Tele-
fone: 99731-9281 ou 
99193-5073
Aluga-se casa no pe-
dregulho, 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, garagem. Valor 
R$ 600,00. Telefone: 
3133-5688 ou 99740-
7124
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
que, 100metros da 
praia, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
99660-1490 ou 3122-
3616. Falar com João

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – bran-
co – mecânica ok, 
pneus e bateria no-
vos.òtimo estado de 
conservação. Tr. F: 
99123-3935 - Pinda
VENDO Onix  1 .0 
LS  prata – direção 
hidráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
20.400,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Fiesta 1.6 
– hatch – ano 2011 -  
completo – preto. R$ 
23 mil. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Gol Cuty 
1.6 ano 2003 – cin-
za – menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
20.800,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
Branco – básico.
R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 24.500. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 

básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.500,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana LS 
1.4 ano 2013 - bege 
– completa – R$ 26 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 
2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

Vendo Honda Fit , 
2013, em ótimo es-
tado, cor prata, flex, 
super econômico. Te-
lefone: 99734-5933
Vende um Santana, 
ano 1995, ótimo, fu-
nilaria e motor ok, cor 
azul marinho, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3133-4480.
Vendo um Gol, ano 
2014, flex, cor cinza, 
2 portas, básico, abai-
xo da tabela. Tratar 
com Isabel, telefone: 
99607-4653
Palio Way, 15BCO. 
Telefone: 99119-0305
Vende-se um Golf, 
1.6, ano 2002, com-
pleto. Gol, ano 2008 
4 portas, Palio, ano 
2007, flex, 4 portas, 
corsa, ano 1998, 1.6 
Aceito troca. Telefone: 
3132-2103 ou 99782-
3060
Vendo Uno, 4 portas 
R$ 6.000,00. Gol R$ 
4.000,00. Brasília R$ 
2.000,00. Chevet R$ 
4.000,00. Monza R$ 
4.000,00. Telefone: 
99608-6002
Vendo Monza, ano 
1985, rodas, vidro 
elétr ico. Valor R$ 
2.500,00. Telefone: 
98157-7180
Vendo Gol, ano 2014, 
completo, cor prata, 
4 portas, único dono, 
tabela. Vendo Suzuki, 
ano 2008. Telefone: 

Aluga-se uma edí-
cula, fundos, com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, sem 
garagem, no bairro 
Beira Rio 1, tratar nos 
telefone: 3125-2992 
ou 99154-7051
Aluga-se uma casa 
no vale da serra, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, com condomí-
nio. Valor R$ 850,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124
Locação em Ubatu-
ba, apartamentos, 
casas, chalés, acei-
tamos excursões. Te-
lefone: 99789-1357 
ou 3633-1808. Falar 
direto com o proprie-
tário. 
Alugo casa sala, 2 
quartos, cozinha. Rua 
Tomé de Souza, 321. 
Fundos , com entrada 
independente. Tratar 
no telefone: 99107-
2365
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Bonsuces-
so – c/2 stes, sala, 
coz., varanda grande 
– 1 banh.fora. Tr.F: 
99182-3375/99732-
0492 – Pinda
VENDO á rea  de 
18.500m2 – Reden-
ção da Serra – Tr.F: 
98260-1357 - Pinda
VENDO te r ren  o 
Pque das Palmei-
ras – c/200m2. Doc. 
Ok. Tr..F: 97424-
6954/99736-7713 – 
Pinda 

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadeiras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  
Tr. F: 99721-0533 - 
Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garn ises ,  v ive i ro 
grande telado, carro-
cinha de mão, chur-
rasqueira grande 
chapeada. Bom pre-
ço. Tr.F: 3645-5783 
– Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-

9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. R$  
1.500,00. Tr.F: 98819-
9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca de 
jornal, ótima localiza-
ção em Guaratingue-
tá. Falar direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
funcionando. Em Apa-
recida e sem luvas. 
Telefone: 99783-1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 1 
galoneira, 1 overlo-
que. Todas semi no-
vas e revisadas. Te-
lefones: 99630-0220 
ou 3125-2544
Aluga-se um merca-

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-3574 
– Pinda
EDSON Pintor – resi-

dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796

Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 62/2018 – PROC. 402/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais e impressos 
gráficos, incluindo produtos de composição gráfica 
com personalização e produtos de papelaria sem 
personalização, para as secretarias.
CONTRATADA: TOPDATA PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA EPP CNPJ: 45.876.059/0001-86
VENCEDORA DOS ITENS: 45, 46, 53, 54, 79, 80, 81, 
82, 85, 86, 99, 100, 101, 102, 150.
VALOR TOTAL: R$ 34.123,05 (trinta quatro mil cento 
vinte e três reais e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2018

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/18 - PROC. Nº 555/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço global, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
desassoreamento de rios, manutenção de segurança e melhoria em escoamento 
de águas de chuva para execução de serviços de limpeza e desassoreamento com 
remoção de material de descarte de rios córregos para prevenção de enchentes, 
conforme necessidades apresentadas, pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-
se às 14:00 horas no dia 16 de outubro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 PREFEITURA MUNICIPAL
DE SILVEIRAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Silverias, através 
da Secretaria Municipal de Saúde, convida 
à população para Audiência Pública a ser 
realizada no dia 26 de outubro, de 2018 
às 14 horas na Câmara Municipal de 
Silveiras, onde se dará a apresentação das 
RECEITAS E DESPESAS com a Saúde 
no 2º quadrimestre de 2018, conforme 
estabelece a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.
Siveiras 02 de outubro de 2018

Marlene Borges Sodero
Secretária Municipal de Saúde

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2018 – PROC. 402/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais e impressos 
gráficos, incluindo produtos de composição gráfica 
com personalização e produtos de papelaria sem 
personalização, para as secretarias.
CONTRATADA: BELLA’S GRÁFICA EIRELI-ME
CNPJ: 17.915.708/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 05, 06, 09, 10, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 49, 50, 65, 66, 69, 70, 71, 
72, 89, 90, 91, 92, 181, 182.
VALOR TOTAL: R$ 26.859,05 (vinte seis mil oitocentos 
cinquenta nove reais e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2018
CONTRATADA: WAGNER LUIZ DE AQUINO 
GRÁFICA-ME CNPJ: 05.776.595/0001-95
VENCEDORA DOS ITENS: 11, 12, 23, 24, 25, 26, 33, 
34, 39, 40, 41, 42, 67, 68, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 119, 120, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188.
VALOR TOTAL: R$ 103.013,44 (cento três mil treze 
reais quarenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018 – PROC. 445/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo de refeição dos servidores da Secretaria de 
Serviços Municipais.
CONTRATADA: H.M.A. DA SILVA LORENA -ME
CNPJ: 00.348.272/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 19, 20, 57, 111, 112, 
125, 126.
VALOR TOTAL: R$ 101.505,60 (cento e um mil 
quinhentos e cinco reais sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2018

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso: 

PREGÃO PRESENCIAL n°. 94/2018 – Proc. nº. 521/18
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento 
do recurso interposto pela licitante
EMERSON DOMINGOS PAULO - MEI, , no 
PREGÃO PRESENCIAL n°. 94/2018, cujo objeto 
é a Contratação de empresa especializada em 
manutenção de elevador para o modelo Elétrico. 
O pregoeiro e membros da CPL, comunicam o não 
acolhimento do recurso de EMERSON DOMINGOS 
PAULO - MEI, conforme parecer nº 788/2018 da SNJ,
encaminhado através de e-mail aos interessados e 
juntados aos autos. Os autos do processo estão 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.
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Pelo terceiro ano, Unisal realiza 
ação de apoio à vitimas de câncer
Doações de lenços e mechas de cabelo devem ser feitas até o início de novembro

Lucas Barbosa
Lorena

Para contribuir com pa-
cientes da região que en-
frentam o câncer, o Unisal 
(Centro Universitário Sale-
siano de São Paulo) lançou 
na última semana uma cam-
panha de arrecadação de 
lenços e mechas de cabelo, 
em Lorena. Os materiais 
doados pelos estudantes e 
moradores da cidade serão 
encaminhados para duas 
entidades assistenciais.

Participando da campanha 
mundial “Outubro Rosa”, que 
busca conscientizar as mu-
lheres sobre a importância 
da prevenção e do diagnós-
tico precoce do câncer de 
mama, o Unisal promove 
pelo terceiro ano consecu-
tivo ações voltadas ao apoio 
a pacientes que realizam 
tratamento oncológico.

Em 2016 e 2017, a insti-
tuição de ensino superior 
arrecadou 63 mechas de 
cabelo e 45 lenços. Já a ex-
pectativa para a nova edição 
da campanha, válida até 5 
de novembro, é que sejam 
recebidas cem mechas e 

Evento promove atividade física e conscientização sobre 
câncer de colo de útero e mama, em Pindamonhangaba
Interessados podem se inscrever para o “Treinão Rosa”; valor arrecadado reforça apoio contra doença na região

Doação de lenços e mechas de cabelo para campanha de atenção às vítimas de câncer; Unisal adere atividades do "Outubro Rosa" na região

Fotos: Divulgação Unisal

cinquenta lenços.
Assim como nos anos an-

teriores, os lenços serão 
doados à Casa Ato, de Guara-
tinguetá, que há 16 anos ofe-
rece ações de acolhimento e 
apoio psicológico para fami-
liares e vítimas do câncer. Já 
as mechas serão destinadas 
à ONG (Organização Não-
-Governamental) Rapunzel 
Solidária, localizada em 
São Paulo, que desde 2014 
transforma os fios doados 
em perucas para crianças 
e adultos que perderam o 
cabelo durante o tratamento 
de quimioterapia.

A diretora operacional do 
Unisal, Grasiele Nascimento, 
apontou os principais obje-
tivos da ação. “Além de con-
tribuir com estas entidades 
que realizam um trabalho 
tão bonito e relevante, esta 
iniciativa fortalece o espirito 
de solidariedade entre os 
nossos estudantes. Faremos 
o possível para incentivar 
a doação deste materiais, 
que contribuirão para uma 
maior autoestima de muitas 
mulheres que estão bata-
lhando contra o câncer”.

Arrecadação – Além dos 
estudantes e funcionários 
do Unisal, são permitidas as 
doações de pessoas que não 
fazem parte da instituição. 
Os interessados devem depo-
sitar os lenços e as mechas 
de cabelo nas caixas locali-
zadas na entrada do Unisal.

Até o fechamento desta 
edição, já haviam sido arre-
cadadas vinte mechas e dez 
lenços.

Participantes do Treinão Rosa, reunidos em Pindamonhnagaba; ação apoia a campanha de informação e conscientização sobre a doença

Fotos: Divulgação PMP

Juliana Aguilera
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba recebe 
no próximo dia 28 o evento 
“Treinão Rosa”, que promo-
ve a conscientização sobre a 
prevenção do câncer de colo 
de útero e de mama. O evento 
terá corridas nas modalidades 
caminhada de cinco e dez qui-
lômetros, das 9h às 13h, no 
Parque da Cidade.

Além da atração principal, 
a população também pode-
rá realizar teste de glicemia, 
aferição de pressão e receber 
massagem.

O Projeto Prevenir participa 
com um ônibus, fazendo ras-
treamento de câncer bucal e 
orientando sobre câncer de 
mama. Haverá música com a 
Banda Confraria Musical, kit 
lanche incluso para quem par-
ticipar da corrida e barracas de 
comida e ambulantes no local.

As inscrições são de R$ 30, 
e o dinheiro arrecadado será 
destinado ao GAPC (Grupo de 
Apoio a Pessoas com Câncer), 
para custear exames. A cada 
duas inscrições, participantes 

poderão beneficiar mulheres 
que fazem parte do grupo. São 
quinhentas vagas disponíveis 
para a corrida, que contempla-
rão 250 exames.

Para a assistente social do 
GAPC, Daiana Rodrigues, o 
participante também ganhará 
com o evento. “A prática da 
atividade física faz com que o 
número de doenças diminuam 
significativamente, como o 
câncer, por exemplo”.

As inscrições podem ser 
feitas no Fundo Social da Solida-
riedade, à rua Deputado Claro 
César, nº 53, no Centro, na sede 
do GAPC e com os professores 
Robinho, da RK Runners, Érica, 
da Sou + Turma da Corrida, e 
Lauri e Gustavo, do Espaço FIT.

Região – A instituição presta 
serviços para diversas regiões. 
A unidade de Taubaté atende 
cidades como Pindamonhan-
gaba, Roseira, Aparecida, Po-
tim, Guaratinguetá, Lorena, 
Cachoeira Paulista e Cruzeiro. 
Em 15 anos de atuação, o gru-
po já atendeu mais de 3,4 mil 
pacientes, quinhentos somente 
da sub-região 3 da Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba.

A ação oferece benefícios 
como serviço social, fisiotera-
pia, apoio psicológico, orien-
tação jurídica, florais de Bach, 

nutricionista, auriculoterapia, 
massoterapia, oficina de arte 
e terapia em grupo com psi-
cóloga. 

A instituição busca voluntá-
rios para o evento. Os interes-
sados em ajudar ou obter mais 
informações sobre atendimen-

to, devem entrar em contato 
pelo telefone (12) 3413-4901 
ou pelo e-mail contato@gapc.
org.br.

Saúde de Guará promove 
eventos sobre prevenção
do câncer no Outubro Rosa

Da Redação
Guaratinguetá

A secretaria de Saúde 
de Guaratinguetá definiu 
os eventos como parte do 
cronograma da campanha 
“Outubro Rosa”. Serão duas 
atividades de conscientiza-
ção e prevenção do câncer 
de mama e colo de útero.

A programação conta com 
uma roda de conversa com 
o médico oncologista José 
Antônio, na ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família) 
no bairro São Manuel, no 
próximo dia 11, às 8h30.  Já 
no dia 16, a ESF do bairro 

Tamandaré recebe o “Café 
e Homenagem”, a partir das 
8h, com música ao vivo.

Materiais educativos e 
informativos devem ser di-
vulgados nas redes sociais. 
As ações fazem parte do 
Outubro Rosa, que cons-
cientiza sobre a prevenção 
do câncer de mama e colo 
de útero. Entre os assuntos 
abordados estão a valoriza-
ção de hábitos saudáveis, 
que podem ajudar a preve-
nir em até 30% as chances 
do aparecimento da doença, 
e o diagnóstico precoce 
que pode aumentar em até 
88.3% as chances de cura.
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Segunda Feira Literária de Cruzeiro 
estima aumento de 30% na visitação
Organização do evento aposta em versatilidade para os dois dias no Museu Major Novaes

Caroline Meyer 
Cruzeiro

Se em Paraty existe a Flip 
(Festa Literária Internacional 
de Paraty), Cruzeiro conta 
com a Flic (Feira Literária de 
Cruzeiro). A segunda edição 
do evento, que será realizado 
nos próximos dias 5 e 6 no 
Museu Major Novaes, espera 
um aumento de 30% no nú-
mero de visitantes em relação 
ao ano passado.

Em seu primeiro ano, a Fei-
ra recebeu mais de quinhen-
tas pessoas. Para esse ano, 
a expectativa da Prefeitura 
é que mais de mil visitantes 
passem pelo local durante o 
fim de semana “A Feira Lite-
rária é um evento que nasce 
com a proposta de se tornar 
uma tradição na cidade”, 
revelou a diretora do Museu 
Major Novaes, Cláudia Ribei-
ro, que também é responsável 
pela organização da atração.

Ela comparou a feira de 
Cruzeiro com a já consagrada 
Flip, que “nasceu também 
como um evento muito pe-
queno e hoje se tornou uma 
feira internacional”, lembrou.

A Flic reunirá autores que 
poderão apresentar livros e 
documentários em estandes 
em um espaço rotativo, com 
revezamento de obras expos-
tas ao público. “É um contato 
mais direto, para que a gente 
inclua também esses novos 
escritores na nossa progra-

Livros que fizeram parte de acervo na primeira edição da Feira; organização acredita em público 30% maior para dois dias no Museu Major Novaes

Foto: Reprodução PMC
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Nesta eleição

Nossa voz 
em Brasília

Programação da Flic
5 de outubro
Deck - 18h30 - Projeto Coral da Secretaria Municipal 
de Educação
Abertura Solene - 19h30 - Lançamento do Guia de 
Turismo de Cruzeiro - Unifatea, Fatec e Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro
21h - Apresentação Musical - Coral Unavoz - Rosa 
Amélia Figueiredo
Praça de Alimentação, das 19h às 22h

6 de outubro
Deck - 10h - Alvorada Musical - Banda Santa Cecília
Auditório - 10h30 - Mesa Redonda: Literatura e So-
ciedade Luzimar Gouvea, Rodolpho Monteiro e Thais 
Travassos
11h30 - Lançamento de Livro: Caio Tozzi. Editora Sesi
14h - Exibição do Documentário "Dedo na Ferida", 
de Sílvio Tendler
16h - Lançamento de Livro: "O coração musical", de 
Heloísa Prieto. Editora Estrela Cultural
17h - Lançamento de Livro: "Tchau Papai", de Edu-
ardo Werneck
17h30 - Lançamento de Livro: "A batalha dos dias", 
de Rafa Lima

Fliquinha 
11h - Contação de histórias e oficinas 
14h - Contos de Assombração
15h30 - Atividade: Como fazer um livro? Festival de 
Esquetes - Teatro-Seu
16h - Apresentação teatral - Seu (Deck)

Deck Musical
17h - Sarau do 7
19h - Apresentação Musical - Heloísa e Maria Clara 
MPB
20h - Erica Effting (pianista)
21h - Apresentação Musical - Os Orbitais
Praça de alimentação, das 10h às 22h

mação”, enfatizou a diretora 
do Museu Major Novaes, 
Cláudia Ribeiro.

No primeiro dia da Feira 
haverá o lançamento do 
Guia de Turismo da Cidade, 
iniciativa realizada por meio 
de uma parceria entre a Pre-
feitura, a Unifatea (Centro 
Universitário Teresa D’Ávila) 
e a Fatec (Faculdade Técnica), 
com dados de locais e proje-
tos do setor, criado no último 
ano após a transformação de 

Cruzeiro em MIT (Município 
de Interesse Turístico).

A Flic terá shows musicais 
e uma praça de alimentação. 
Outro destaque da feira pro-
mete divertimento para as 
crianças por meio da Fliqui-
nha, sessão do evento desti-
nada à contação de histórias 
infantis. A Feira Literária de 
Cruzeiro será realizada no 
Museu Major Novaes, que 
fica à rua Doná Titã, nº 180 
na Vila Canevari.

Pinda ganha 
Centro do 
Idoso para
o Vila Rica

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com 
a secretaria de Desenvolvi-
mento Social do Estado de 
São Paulo, está construindo 
um Centro do Idoso, no bairro 
Vila Rica. O local será desti-
nado para idosos que ficam 
sozinhos em casa. A previsão 
é que a obra seja entregue até 
o final de outubro.

De acordo com a Prefeitura, 
o local possui área construída 
de equivalente a 400 m² em 
um terreno de 1.450 m². 
O Centro do Idoso contará 
com ambientes planejados e 
acessíveis para condições ade-
quadas aos idosos. Com um in-
vestimento de R$ 823.568,16, 
sendo R$ 500 mil do Estado e 
R$ 323.568,16 da Prefeitura, 
o espaço atenderá de vinte a 
trinta idosos durante todo o 
dia, das 8h às 17h de segunda 
a sexta-feira.

Segundo a diretora do De-
partamento de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda, a 
previsão é que as obras sejam 
finalizadas até o próximo 
dia 30. “Nós vamos mobiliar 
todo o espaço, e eu acredito 
que em meados de janeiro 
de 2019 esse Centro esteja 
funcionando”, contou.

O projeto contempla sala de 
atividades múltiplas, cozinha, 
sala de atendimento, sala 
administrativa, banheiros 
masculino e feminino acessí-
veis, almoxarifado, lavanderia, 
ambulatório, dormitórios mas-
culino e feminino. “Os idosos 
ficarão até a tarde com equipe 
técnica, serviço de lazer, entre-
tenimento, assistência, social e 
psicóloga. O Centro é voltado 
mais para os idosos com grau 
de dependência 1 e 2, são os 
idosos que ficam sozinhos, a 
família precisa trabalhar e não 
tem aonde deixar”, explicou 
Ana Paula.

As famílias interessadas de-
vem procurar o Creas (Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social). Elas 
passarão por triagem para ve-
rificar se contam com o perfil 
adequado para o atendimento 
no Centro do Idoso.


