
Ministro Gilberto Occhi, em Guará
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Ministro promete apoio ao 
PS e leitos para Santa Casa

RECUPERANDO SONHOS   O sonho de 12 mil crianças deve ser realizado em outubro, com a ajuda da 
ONG (Organização Não-Governamental) Fábrica de Sonhos. A entidade trabalha com uma campanha de arrecadação 
de brinquedos em qualquer estado de conservação, até o próximo dia 11 de outubro. A ideia de fazer doações de 
brinquedos reformados surgiu há anos. Por ano, a iniciativa, apelidada de “Unidunitê, meu brinquedo pra você” distribui 
anualmente cerca de oitenta mil brinquedos pelo mundo.
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O ministro da Saúde, Gilber-
to Occhi, foi homenageado 
com o título de cidadania ho-
norária, entregue na Câmara 
de Guaratinguetá na última 
sexta-feira. Occhi recebeu a 
homenagem e discursou por 
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Durante homenagem na Câmara, Gilberto Occhi garante que governo tem atenção a 
demandas apresentadas com queda de investimento; ele falou ainda sobre hospital

cerca de vinte minutos. Antes, 
ele visitou as instalações da 
Santa Casa, onde garantiu 
brigar pela ampliação dos 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva). Além de 
ministro da Saúde no governo 

Michel Temer (MDB), Occhi 
foi ministro das Cidades na 
gestão Dilma Rousseff (PT), 
em 2014, e presidente da Cai-
xa Econômica Federal. Occhi 
foi acompanhado de perto 
na visita à Santa Casa pelo 

prefeito Marcus Soliva (PSB), 
pela secretária municipal de 
Saúde, Maristela Macedo, e 
pelo presidente da Comissão 
de Saúde da Câmara, Marcelo 
Augusto ‘da Santa Casa’ (PSD). 
A principal demanda repassa-

da ao ministro foi a liberação 
de recursos na ordem de R$ 3 
milhões para reforma do novo 
Pronto Socorro, que ficará ao 
lado da Santa Casa, no prédio 
da atual delegacia.

Fotos: Reprodução CMG

Com verba de
R$ 240 mil, 
Saúde de Pinda 
tem novo setor

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou o prédio 
que centralizará o agendamen-
to das viagens e reunirá a frota 
da saúde. O novo espaço tem 
investimento municipal de 
R$ 240 mil e o reforço de12 
veículos alugados.

Cruzeiro lança 
comitê de ação 
contra drogas
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Uma reunião realizada na 
última terça-feira no Museu 
Major Novaes oficializou o 
lançamento do Comitê Ges-
tor Municipal de Políticas 
sobre Drogas, em Cruzeiro. 
O objetivo da ação é fazer o 
planejamento e diagnósticos 
necessários no combate ao 
tráfico de entorpecentes. O 
projeto passará por outras 
etapas até ser implantado.
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Lorena abre
novo link para
sistema de 
georreferência

A Prefeitura de Lorena dis-
ponibiliza para a população 
um novo endereço eletrônico 
para o atendimento no traba-
lho de georreferenciamento 
de imóveis referente ao com-
plemento do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano). 
Com o sistema, a administração 
espera agilizar agendamento 
e tirar cada vez mais dúvidas 
sobre as notificações.
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Comunidade e 
PM se unem em 
Guará contra 
criminalidade

Para estreitar os laços entre 
moradores e Polícia Militar, o 
programa Vizinhança Solidá-
ria avança em Guaratinguetá. 
Novos bairros aderiram à 
iniciativa para reforçar a 
segurança.
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Câmara questiona AC Park 
sobre falhas no Zona Azul

A Câmara de Guaratinguetá 
recebeu o sócio-proprietário 
da AC Park, Antônio Foschini, 
sócio-administrador da em-
presa, Christiano Foschini, e 
o diretor de projetos Daniel 
Foschini, para uma sessão 
especial na última quinta-feira. 
O encontro durou mais de uma 
hora, e os vereadores questio-
naram sobre o contrato com 
a Prefeitura e a denúncia de 

que os repasses obrigatórios 
ao município não estariam 
sendo realizados. A AC Park 
gerenciava o Zona Azul, siste-
ma de estacionamento rotativo 
em Guaratinguetá, mas a Pre-
feitura rescindiu o contrato 
alegando que a empresa estava 
descumprindo uma determina-
ção contratual e não repassava 
o montante de 5%.
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Rescisão da zona azul devolve 
flanelinhas ao Centro de Guará

A rescisão contratual feita 
pela Prefeitura de Guaratingue-
tá, que colocou fim ao estacio-
namento rotativo no município, 

acendeu uma preocupação 
antiga dos motoristas: a ação 
de flanelinhas.
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O vereador Nei Carteiro (esquerda), Antônio Foschini e Christiano Foschini, após sessão na Câmara de Guaratinguetá, que quer ouvir secretário
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Bastidores da Política

Isael Domingues

Adeval Papa Defunto

Vito Artido

Atos e Fatos
“O líder representa o povo 
e nação; por esse motivo, 
a oposição é contra o povo 
e a nação”

Márcio Meirelles Scott Mainwaring, professor de Harvard

A TENTAÇÃO AO 
POPULISMO

De novidade, na sucessão 
presidencial, o atentado ao can-
didato Bolsonaro, que não deixa 
de ser pouco, em uma eleição de 
mais incertezas do que certezas 
quanto ao desfecho final.

A recente pesquisa consolida 
o nome do candidato Bolsonaro 
com grande chance de passar 
para o segundo turno e aumento 
do índice de rejeição à sua can-
didatura. 

Bolsonaro é o extremo: nas 
ideias políticas e nas pesquisas 
de intenção de votos e rejeição.

O seu atentado, para os diri-
gentes da sua campanha, com-
pensaria o pouco tempo de expo-
sição na televisão e aumentaria 
as suas chances de vencer no 
primeiro turno.

A possibilidade da vitimiza-
ção, preferencial nacional, não 
apontou nas pesquisas,  bem 
como, uma parcela da população 
entendeu que quem semeia vento 
colhe tempestades.

É o imaginário popular bra-
sileiro dando asas ao imponde-
rável!

Bolsonaro se caracteriza cada 
vez mais como um forte candida-
to de primeiro turno, característi-
ca que o eleitorado brasileiro está 
construindo, onde o candidato na 
preferência do primeiro turno é 
usado para demonstrar a insa-
tisfação com a situação do país, 
mas não vê no próprio candidato 
capacidade de resolver os seus 
problemas.

Se podemos chamar de ma-
turidade do eleitor brasileiro, 
esta posição quanto ao primeiro 
turno, por outro lado, o canto da 
sereia ainda soa aos ouvidos do 
eleitor como uma esperança de 
mudança.

Daí o risco da volta ao popu-
lismo, não de esquerda, mas de 
uma massa de direita, esquerda 
e “centrão”, onde a candidatura 
de Bolsonaro indica a dificuldade 
de escolha do candidato indicado 
para o segundo turno onde tecni-
camente, Ciro Gomes, Geraldo 
Alckmin e Marina Silva estão 
empatados.

O poste de Lula, Haddad, 
aliás, o segundo poste – não es-
queçam da Dilma – não apresenta 
condições de ser o herdeiro da 

urna do presidente-presidiário, 
mesmo com o que sobrou da 
esquerda e pela demora na con-
firmação do seu nome.

Do segundo pelotão Geral-
do Alckmin e Marina Silva se 
distanciam de Ciro Gomes, que 
se fortaleceu na classe média e 
conseguiu no Nordeste angariar 
os votos do ex-presidente.

Geraldo Alckmin respira e 
Marina Silva perde o folego!  

Estes momentos de indecisão 
e incerteza, quanto ao desfecho 
final do pleito, a sociedade é 
levada ao esquecimento ou a 
falta de conhecimento sobre 
gravidade dos problemas econô-
mico-financeiros do país.

A pobreza, a desigualdade, a 
falta de políticas públicas, o mal 
atendimento do serviço público 
levam a sociedade a pressionar 
por medidas populistas e per-
dem o senso da racionalidade. 
O exemplo deste fato é a pro-
posta do candidato Ciro Gomes 
de eliminar a inadimplência do 
brasileiro que sem um mínimo de 

clareza propõe a substituição de 
uma dívida de curto prazo para 
longo prazo, ou seja, não elimi-
nará a inadimplência. O proble-
ma reside na indisponibilidade 
financeira para saldar a dívida.

Esta solução a ex-presidente 
Dilma proporcionou aos empre-
sários endividados abaixando 
os juros da Caixa Econômica 
e do Banco do Brasil para que 
os mesmos liquidassem seus 
débitos nos grandes bancos de 
investimento e privados. Logo 
após uma campanha alardeando 
os enormes lucros dos bancos 
privados por parte da imprensa 
“oficial” do governo.

O Bolsa Família, um pro-
grama social que administrado 
por especialistas se tornaria um 
distribuidor de renda para as 
classes menos favorecidas e um 
estimulo para o desenvolvimento 
social de grupos. Não foi o que 
vimos, não melhorou a vida das 
pessoas, mas garantiu eleições 
com vitórias seguras.

Neste ambiente, com propos-
tas populistas, acaba diminuindo 
o espaço para a discussão sobre 
as reformas e os problemas mais 
prementes como, por exemplo, a 
Previdência Social.

Muita paciência nessa hora!

"Bolsonaro é o extremo:
nas ideias políticas e nas pesquisas

de intenção de votos e rejeição"

Fundo partidário
Sábado a chapa ferveu no Ponto 

Chique, o café mais politizado da 
Praça de Guaratinguetá, com candi-
dato a deputado querendo apostar o 
resultado das urnas, comprometen-
do até dinheiro do fundo partidário. 
Perguntem ao Bruno, que segue 
'agarradinho' no Soliva, ao ponto de 
impedi-lo de mergulhar em águas 
profundas...

O grito dos excluídos
Provavelmente por protesto à 

presença de Michel Temer, os novos 
moradores do residencial Flam-
boyant, de Guará, gritaram por Lula 
na solenidade de entrega das chaves 
do conjunto habitacional, na última 
sexta-feira. A repercussão na manhã 
seguinte entre os especuladores 
da Praça foi implacável contra os 
petistas, porque embora tendo can-
didatura ativa na cidade, nenhum 
sinal da militância na inauguração 
dos apartamentos, para aproveitar a 
manifestação dos mutuários, ainda 
que de forma indevida...

Feira livre
A feira da Vila Geny recebeu 

no último sábado uma clientela 
diferenciada, a equipe principal de 
apoio à campanha à deputada da 
filha do ex-prefeito de Caraguá, 

o conhecido Antônio Carlos. Ao 
invés de comprar dos feirantes, 
eles foram 'vender', digo, oferecer 
o nome de Michelli Veneziani como 
uma opção a depurtada estadual. O 
grupo, que tinha na linha de frente 
Sylvio Ballerini, Dr. Paulo Neme, 
João Bosco Romeiro, Paiva e o 
vereador Fábio Longuinho, além 
de endossar o nome de Michelli, 
distribuíram uma grande quantida-
de material eleitoral.

Não convidem para...
...mesma picanha - o deputado 

Marcelo Ortiz e o ex-prefeito de 
Guará, Júnior Filippo, principal-
mente se o assunto for 'apoio' para 
a campanha eleitoral e as últimas 
postagens no Facebook...

As realidades da eleição
Qualquer 'cientista' político que 

se preze admite que a região está 
suportando três categorias de can-
didatos nesta temporada de caça aos 
votos: os profi$$ionais, que a bem 
do moralidade precisam ser elimi-
nados da vida pública e por isso 
estão pagando muito por cada voto; 
os que acumulam mandatos, e por 
serviços prestados e com vantagem 
da estrutura institucional buscam a 
reeleição na certeza de uma visi-
bilidade maior. E por fim, aqueles 
que sem a vantagem do 'primeiro de 
grau' - um mandato para chamar de 
seu, buscam se eleger pela primeira 
vez, incentivados pelo discurso 
popular da necessidade de renovar 
o quadro de deputados no Estado e 
principalmente em Brasília. O que 
significa que mudar os deputados 
não traduz as mudanças que o país 
espera, porque o sistema ainda 
continua o mesmo! E para piorar 
a situação dos que buscam seu 
primeiro mandato, eles ainda têm 
que enfrentar a concorrência com 
seus vizinhos de cidade e região, 
que embalam em candidaturas com 
outras finalidades: servir de cabo 
'eleitoral funcional' (candidatam-se 
apenas para levar uma grana de 
deputado profi$$ional); esquentar 
o nome para as eleições municipais 

Junior Filippo, Dória, Francisco Carlos e Celão

e, os analfabetos eleitorais - aqueles 
que sem conhecimento algum de es-
trutura partidária, cociente eleitoral, 
formação de legenda, ideologia e 
outros quesitos, metem a cara como 
kamikazes numa eleição...

Perguntar não ofende 
Dos doze candidatos desta tem-

porada em Cruzeiro, que a princípio 
buscam ser deputados, quais real-
mente estão focados em conquistar 
uma cadeira na Assembleia Legisla-
tiva ou na Câmara Federal?

Explica ou pede voto?
As opiniões se dividem pelas 

esquinas e balcões de Pindamo-
nhangaba sobre a saúde eleitoral do 
candidato a deputado estadual Vito 
Ardito. Enquanto uma boa parcela 

dos especula-
dores políticos 
d e m o n s t r a m 
incredulidade 
quanto a  sua 
elegibilidade, 
outros acredi-
tam que ele se-
guirá candidato 
com seus votos 

validados pela Justiça Eleitoral. 
Comenta-se que um terceiro grupo 
faz as contas e conclui que deverá 
faltar votos no PP (seu novo parti-
do) para garantir representatividade 
na Assembleia Legislativa.

Respaldo
Entre as candidaturas mais co-

mentadas de Pinda, a notória com-
petição de quem disputa a eleição 
agora de olho na próxima, valendo 
a sucessão de Isael Domingues. 
Disseram que o estresse de pelo 
menos três dos atuais candidatos 
desta temporada é de ser o mais 
votado para engrossar o discurso 
em 2020, no palanque para prefeito. 
Façam suas apostas...

Política do varejo
Quem tem sido flagrado pedin-

do votos em diversos lugares de 
Aparecida e cidades da região, é o 
ex-prefeito Zé Louquinho. Conversa 
com um, cafezinho com outro, uma 
piadinha na roda de conhecidos e, na 
hora certa, saca a cédula do federal 
Márcio Alvino do seu partido PR, e 
'de quebra', dá uma forcinha para sua 
afilhada Jefferci Chad - rumo à pre-
feitura da Capital Mariana da Fé...

Gratuidade
E por falar em Aparecida, quem 

está marcando ponto positivo com 
os idosos e deficientes físicos da 
cidade é o vereador Carlos Ale-
xandre Rangel - o Xand. Ele espera 
aprovar na Câmara um projeto de 
sua autoria que isenta este público 
do pagamento do estacionamento 
rotativo. O problema é que tem 
colega de Legislativo e assessores 
com intenções de votos futuros, 
antecipando na 'cabeça' do prefeito, 
que o tal projeto é inconstitucional.

Prazo de validade
Ainda repercute pelas esquinas 

de Guará a visita de João Dória, que 
reuniu antigos opostos, hoje 'ajunta-
dos' por conveniência da campanha 

eleitoral em curso. Há quem aposte 
pesado que a aproximação dos ex- 
prefeitos Junior Filippo e Francisco 
Carlos tem prazo de validade. Se-
gundo a especulação, a motivação 
de um lado, ou seja, de Chico Hair, 
não passa do interesse da votação 

de suas contas na Câmara; em 
contrapartida, o Coronelzinho 'só 
pensa naquilo', ou melhor, na vitó-
ria de seu federal Bertaiole, ainda 
que tenha de andar de braços dados 
com o Hair e discutir a relação com 
Marcelo Ortiz. Perguntem ao Hélio 
Alves!!!

O que muitos querem saber
Por que ninguém, ou melhor, 

nenhum vereador da Comissão de 
Ética da Câmara de Lorena toca no 
assunto Adevaldir Ramos? Procede 

que o empresá-
rio do ramo de 
cadáveres é alvo 
de inquérito por 
c o m p a r t i l h a r 
dos salários dos 
assessores de 
seu gabinete e, 
além de assé-
dio, teve parte 

de seus subsídios bloqueados pela 
Justiça - relacionados à execução 
de sentença do período em que 
'administrou' o Lar São José?

Visita técnica e política 
O ex-prefeito Fabiano Vieira, 

hoje assessor direto do deputado 
Campos Machado, reuniu várias 
testemunhas para uma visita téc-
nica em cinco escolas de Cacho-
eira Paulista, alvo de recursos do 
Estado. A comitiva contou com 
representantes da secretaria Esta-
dual de Educação, vereadores do 
PTB Vica e Dimas, e do também 
ex-prefeito Aloísio Vieira. Teve 
gente na cidade achando que co-
locaram o prefeito Edson Mota na 
maior 'saia-justa', já que a equipe 
foi composta por quem entende de 
obras e aplicação de recursos, com 
exceção é claro, dos vereadores que 
'acendem duas velas...'

Recurso recuperado...
Após um intenso trabalho do pre-

feito Fábio Marcondes junto ao Go-
verno do Estado, Lorena conseguiu 
recentemente “recuperar” R$ 150 
mil de uma emenda parlamentar en-

caminhada para 
a construção de 
uma área de la-
zer na lagoa do 
Parque Monde-
sir. A destinação 
do recurso havia 
sido sinalizada 
pelo deputado 
estadual Hélio 

Nishimoto, em 2012, mas acabou 
“congelada” pelo Estado. Além de 
seu traquejo político, o bom enten-
dimento com o atual governador, 
Márcio França, foi decisivo para 
que Marcondes tivesse êxito. A 
expectativa da Prefeitura, que vai 
investir R$ 50 mil na obra, é que a 
melhoria seja entregue à população 
em até seis meses. 

Esquecimento ou ignorância?
Em vigor desde o início do mês, 

a atualização da base de cálculo 
da CIP (Contribuição para Custeio 
do Serviço de Iluminação Pública) 

de Pinda aca-
bou servindo de 
munição para a 
oposição contra 
o prefeito Isael 
Domingues. O 
que muitos “ma-
temáticos de pri-
meira viagem” 
esqueceram é 

que a regulação e ajustes da taxa 
são realizados pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica). Ou-
tro fato “esquecido” pelos críticos 
de Isael no mercado político é que 
o reajuste foi aprovado pela Câmara 
Municipal no fim do ano passado. 
Perguntem ao Magrão, ainda pre-
sidente!!!

Fábio Marcondes
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Ministro da Saúde garante recursos 
para novo Pronto Socorro de Guará
Durante homenagem na Câmara, Gilberto Occhi garante que governo tem atenção a 
demandas apresentadas pela cidade; ele visitou e falou de leitos para a Santa Casa

Foto: Reprodução CMG
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O ministro da Saúde, Gil-
berto Occhi, foi homenage-
ado com o título de cidada-
nia honorária, entregue na 
Câmara de Guaratinguetá 
na última sexta-feira. Occhi 
recebeu a homenagem e 
discursou por cerca de vinte 
minutos. Antes, ele visitou as 
instalações da Santa Casa, 
onde garantiu brigar pela 
ampliação dos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva).

Além de ministro da Saúde 
no governo Michel Temer 
(MDB), Occhi foi ministro 
das Cidades na gestão Dilma 
Rousseff (PT), em 2014, e 
presidente da Caixa Econô-
mica Federal.

Occhi foi acompanhado de 
perto na visita à Santa Casa 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSB), pela secretária mu-
nicipal de Saúde, Maristela 
Macedo, e pelo presidente 
da Comissão de Saúde da 
Câmara, Marcelo Augusto 

‘da Santa Casa’ (PSD).
A principal demanda re-

passada ao ministro foi a 
liberação de recursos na 
ordem de R$ 3 milhões para 
reforma do novo Pronto So-
corro Municipal, que ficará 
ao lado da Santa Casa, no 
prédio da atual delegacia.

A negociação pelo novo 
prédio já envolveu a secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado, secretaria Esta-
dual de Educação, secretaria 
de Saúde do Estado e teve 
chancela do ex-governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), 
mas para reformar o pré-
dio era necessário um alto 
investimento, que deve ser 
encaminhado pela União.

“Devo comunicar a porta-
ria (nesta semana) autori-
zando e empenhando os re-
cursos para que a Prefeitura 
possa fazer logo a licitação. 
Tem que desocupar aquele 
imóvel, fazer a licitação e co-
meçar a obra imediatamente. 
Mas vou garantir os recursos 
para que essa UPA possa ser 
construída”, descreveu Occhi.

O prédio do novo Pronto 
Socorro é o atual prédio 
estadual que comporta a 
Delegacia Geral, Plantão Po-
licial e Delegacia da Mulher. 
Como o governo estadual fez 
a cessão do imóvel, não há 
problemas de investimento 
de recursos da União, de 
acordo com o ministro. Ele 
confirmou que haverá em-
penho de outros recursos. 
“Nós vamos também fazer 
o empenho de mais R$ 1,1 
milhão para equipamentos”.

UTI – Antes de chegar 
à Guaratinguetá, Gilberto 
Occhi recebeu em Brasília 
uma solicitação da Santa 
Casa para aumentar e ha-
bilitar o número de leitos 
da UTI. Hoje, o hospital tem 
dez leitos e a necessidade 
de ampliação é antiga. “Nós 
estamos falando em ampliar, 
algo em torno de R$ 2,5 
milhões, para construção de 
uma nova ala, onde os leitos 
de UTI ficarão no mesmo 
lugar. Serão vinte novos lei-
tos de UTI, sendo que dez já 
existem, mais dez novos, mas 
dentro de um ambiente novo. 
Vamos fazer isso e outras 
ações que serão necessárias”, 
ressaltou Occhi.

A ampliação é um passo 
importante para a saúde 
regional, mas a habilitação 
dos leitos é essencial. Após 
as obras, o Ministério da 
Saúde irá habilitar os leitos, 
ou seja, haverá permissão 
para prestar atendimentos 
e repasses mensais para 
custear os serviços.O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, fala durante homenagem na Câmara de Guará; promessa de repasse

Com investimento de R$ 240 mil, Prefeitura 
cria setor do transporte da Saúde em Pinda
Prédio centraliza agendamento de viagens; Município reforça frota pasra ampliar atendimento

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para agilizar o transporte 
de pacientes que realizam tra-
tamentos médicos em outros 
municípios, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba inaugurou, 
na última semana, o prédio 
que centralizará o agenda-
mento das viagens e reunirá 
a frota municipal de saúde. 
Além da construção do novo 
espaço, que contou com um 
investimento municipal de 
R$ 240 mil, o setor recebeu 
o reforço de mais 12 veículos 

Foto: Reprodução PMP

Veículos da secretaria de Saúde em Pinda; setor passa a contar com sede própria para atender demanda de transporte de passageiros

alugados.
Com a participação do pre-

feito Isael Domingues (PR) e di-
versas autoridades municipais, 
a cerimônia de inauguração da 
sede do setor de Transporte 
da Saúde foi acompanhada 
por familiares do ex-servidor 
municipal Marcelo dos Santos, 
que dá nome ao novo espaço. 
Falecido em 2015, o motorista 
foi escolhido para ser homena-
geado através de uma enquete 
realizada entre os funcionários 
municipais de Saúde. 

A secretária de Saúde e Assis-
tência Social, Valéria dos San-

tos, explicou que além de reu-
nir a frota da pasta, o prédio 
abrigará o setor administrativo 
responsável pela organização 
dos trâmites burocráticos para 
o transporte de moradores que 
realizam tratamentos médicos 

em outras cidades.  
Localizada na região central 

do município, a unidade conta 
com uma área de cerca de 800 
m². Além de um espaço de con-
vivência para os motoristas, 
o interior do prédio possui 

salas de agendamento para 
pacientes, recepção e banhei-
ros com acessibilidade para 
portadores de necessidades 
especiais. Já na parte externa, 
há um estacionamento coberto 
com quarenta vagas e um des-
coberto com capacidade para 
outros trinta carros. “Através 
deste espaço amplo e moderno 
teremos condições de integrar 
os serviços de agendamento 
e de operacionalização. Isto 
trará diversos benefícios como 
a otimização e uma maior 
agilidade no atendimento aos 
pacientes. A média diária de 
moradores transportados é 
de 150, mas acreditamos que 
este número continuará cres-
cendo”, afirmou Valéria. 

Os moradores interessados 
em contarem com o serviço 
devem se dirigir ao setor de 
agendamento, onde apresenta-
rão documentos e a solicitação 
médica.  

Reforço – A Prefeitura reve-
lou na última semana que in-
vestirá mensalmente R$ 23 mil 
no aluguel de mais 12 carros 
que transportarão os pacientes 
que realizam tratamentos em 
diversos hospitais do estado.

A proposta é reforçar e reno-
var a frota municipal da Saúde, 
que conta com 72 veículos.

Parceria com 
Unitau leva ação 
contra o câncer
a Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
abriu inscrições para a Cam-
panha de Oncologia de Pre-
venção ao Câncer. A iniciativa 
é realizada pela secretaria 
de Saúde em parceria com a 
Liga de Oncologia da Unitau 
(Universidade de Taubaté).

Coordenada pelo cirurgião 
e especialista da instituição, 
Dr. Flávio Luiz Lima Salgado, 
os diagnósticos do programa 
terão foco em tratamentos 
de câncer de mama, próstata, 
boca e colo uterino. Segundo a 
secretária da Saúde da cidade, 
Ana Inês Chaves, a campanha 
busca orientar a população e 
auxiliar no encaminhamento 
para futuros diagnósticos e 
tratamento. O evento será 
realizado no próximo dia 29, 
no ARE (Ambulatório Regional 
de Especialidades), às 8h. A 
ação é aberta ao público, mas 
com vagas limitadas. Para 
participar é necessário se 
inscrever até o dia do evento 
em qualquer UBS (Unidade 
Básica de Saúde).
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Traficante é preso com sete 
quilos de cocaína em Lorena

Após denúncia anônima, um 
traficante de drogas foi preso 
em flagrante com uma grande 
quantidade de cocaína, na 
noite do último domingo, no 
Vila Passos, em Lorena.  

De acordo com a PM, infor-
mações apontaram que um 
pedestre estaria     portando 
entorpecentes na rua Dom 
Pedro II.  Ao chegar no local 
indicado, os policiais se de-

pararam com um homem em 
atitude suspeita em frente a 
uma casa. 

Na abordagem, foi locali-
zado no interior do imóvel 
sete quilos de cocaína, 12 mil 
cápsulas vazias e uma quantia 
de quase R$ 3 mil. 

O criminoso foi encaminha-
do ao Distrito Policial, perma-
necendo preso por tráfico de 
drogas.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições
e Tutelas Pindamonhangaba - SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010
F: (xx) 12- 3642-4185 - Pindamonhangaba

Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa - Oficial de Registro

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO DA SILVA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão operado de
máquinas, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Roseira-SP, no dia
24 de janeiro de 1990, residente e domiciliado Rua Armando Ferreira Fernandes, nº
318, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de EDINALDO PEREIRA DE ANDRADE
e MARIA DE FATIMA DA SILVA ANDRADE.
LAYSA CAROLINE DE SOUZA REIS, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
27 de setembro de 1993, residente e domiciliada Rua Igaratá, nº 103, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de MARCO AURELIO DOS REIS e MARLUCE KATIA DE
SOUZA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  13 de setembro de 2018.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos  exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
MAURO CRISANTE  LESSI,  divorciado,  residente  e  domiciliado  Av. Doutor Antônio
Pinheiro Júnior nº 1805, casa 81,  Jardim  Cristina, Pindamonhangaba SP, brasileiro,
bancário, com  37  anos  de  idade, natural de S¦o Paulo SP, nascido em 31 de julho de
1981,  filho  de DOUGLAS SEVERO LESSI e de SILVIA CRISANTE LESSI.
GABRIELA CALDERARO  FAGUNDES   RENOLDI,   solteira, residente   e domiciliada
Rua Humberto Gonçalves  de  Lima  nº  491, Residencial Village Santana, Guaratinguetá
SP,  brasileira,  bancária,  com 24 anos de idade, natural de Guaratinguetá SP, nascida
em 24 de  março de 1994, filha  de ANDRÉ  LUIS FAGUNDES  RENOLDI  e  de
CLAUDETE CALDERARO FAGUNDES RENOLDI. Apresentaram os documentos I,
II  e  IV do Art. 1.525, do Código Civil  Brasileiro.  Se  alguém  souber  de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ WELLINGTON DE SOUSA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão
metalurgico, estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em São Caetano do
Sul-SP, no dia 22 de maio de 1979, residente e domiciliado Rua Padre Antônio Dalla
Via, nº 195, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de ADÃO ALVES
GONÇALVES e MARIA ROSA DE SOUSA GONÇALVES.
JAQUELINE DAS DORES SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária
pública, estado civil solteira, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 8 de março de 1978, residente e domiciliada Rua Padre Antônio Dalla Via, nº
195, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM DE SOUZA e
MARIA DAS DORES SOUZA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  13 de setembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALESSANDRO DOS SANTOS ELOI ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de máquina, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de janeiro de 1993, residente e domiciliado na
Cerâmica São Geraldo nº 20, Mandú, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ REIS
ELOI ROSA e MARIA JOANA D´ARC DOS SANTOS.
WENDY SALGADO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 1 de
fevereiro de 1998, residente e domiciliada na Cerâmica São Geraldo nº 20, Mandú,
em Pindamonhangaba SP, filha de ROSELANE SALGADO RODRIGUES.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  14 de setembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO JOSÉ RODRIGUES SOBRAL TEODORO, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de produção, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de dezembro de 1983, residente e domiciliado Rua
Capitão Virgilio Varela Homem de Mello nº 341, Bela Vista, em Pindamonhangaba SP,
filho de BENEDITO EVANDIR TEODORO e FRANCIMAR RODRIGUES SOBRAL
TEODORO.
KEILA GABRIELE SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
27 de dezembro de 1996, residente e domiciliada Rua Capitão Virgilio Varela Homem
de Mello nº 341, Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filha de EDUARDO DA SILVA
e SONIA APARECIDA SANTOS DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  14 de setembro de 2018.

Moradores e Polícia Militar se juntam em 
ação para reforçar segurança em Guará
Vizinhança Solidária ganha força com parceria e informações na tentativa de reduzir índices criminais

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma alternativa para estrei-
tar os laços entre a comunida-
de e a Polícia Militar é a expan-
são do programa Vizinhança 
Solidária. Em Guaratinguetá, 
novos bairros aderiram à ini-
ciativa que tem como objetivo 
reforçar a segurança nas regi-
ões do município através de 
contato constante de grupos 
de moradores e a PM. 

A Polícia tem se reunido 
com famílias de diversos bair-
ros da cidade, afim de conhe-
cer as reais necessidades de 
cada região. A participação 
dos moradores é crescente a 
cada encontro. Em um período 
de um mês, entre agosto e 
setembro, foram realizadas 
duas reuniões. A primeira no 
Parque do Sol e a segunda no 

Parque das Árvores.
No Parque do Sol, a presi-

dente da associação de mora-
dores do bairro, Maria Helena 
de Barros, a ‘Leninha’, contou 
que conhecia o projeto de 
nome, mas só se interessou 
em fazer parte do Vizinhança 
Solidária devido a reaproxi-
mação da PM junto a comu-
nidade, neste ano. Apesar de 
ter encontrado resistência 
em alguns vizinhos, Leninha 
ressaltou que a iniciativa é im-
portante para a comunidade.

“Depois de ter feito um 
cadastro de todos os vizi-
nhos, montamos um grupo 
no WhatsApp para assuntos 
específicos de segurança, algo 
estranho que vemos na rua, 
carro parado por muito tempo 
observando o movimento, en-
fim, estamos unidos”, detalhou 
a moradora.

Quem faz parte do progra-
ma tem ou terá uma placa 
fixada nos muros das casas. O 
cadastro do morador é envia-
do por e-mail ao comandante 
da PM de Guaratinguetá, o 
capitão Wagner Guimarães. 
“Nossa meta é fazermos todas 
as ruas do bairro”, destacou 
Leninha.

No Parque das Árvores, 
quem está à frente do pro-
grama é Janaína Galvão Faria, 
moradora do bairro há dez 
anos. Janaína conheceu o 
Vizinhança Solidária através 
de Leninha. No início do mês, 
os moradores receberam o co-
mando da Polícia Militar para 
uma reunião para discutir a 
implantação do programa. 
“Todos se mostraram moti-
vados a implantar em nosso 
bairro”, destacou a moradora, 
que reforçou que através do 
encontro, os moradores deci-
diram se unir.

Apresentado no início de 
julho, o comandante da Polícia 
Militar de Guaratinguetá, logo 
em sua chegada, ressaltou que 
o trabalho da PM não depende 
apenas do efetivo policial, mas 

principalmente da parceria 
junto aos moradores. Na pri-
meira coletiva de impressa, 
Guimarães já tinha salientado 
a expansão do Vizinhança 
Solidária.

Atualmente, o Vale do Pa-
raíba continua como uma 
das regiões mais violentas do 
Estado de São Paulo. A região 

registrou um aumento de 
vítimas de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar) no primeiro semestre 
do ano, comparado ao mesmo 
período de 2017. Líder em 
violência, a área é a única do 
interior que possui uma taxa 
de mais de 10 homicídios 
por 100 mil habitantes. De 

acordo com o levantamento 
da secretaria de Segurança 
Pública do Estado, de janeiro 
a junho 173 moradores da 
RMVale tiveram as vidas in-
terrompidas pela violência. O 
número é 6% superior ao dos 
primeiros seis meses de 2017, 
quando foram contabilizados 
163 assassinatos.

Foto: Arquivo

Viatura da Polícia Militar, em Guaratinguetá; parceria com comunidade tenta ampliar a atenção contra o crime

Parceria em Cruzeiro lança Comitê 
Gestor de Políticas sobre Drogas
Medida cria atendimento para atender jovens de 15 a 18 anos incompletos

Caroline Meyer
Cruzeiro

Uma reunião realizada na 
última terça-feira, no Museu 
Major Novaes, oficializou o 
lançamento do Comitê Ges-

tor Municipal de Políticas 
sobre Drogas em Cruzeiro. 
O objetivo da ação é fazer o 
planejamento e diagnósticos 
necessários no combate ao 
tráfico de entorpecentes.

Durante o evento, que 

contou também com a pre-
sença do diretor regional da 
Secretaria Regional, Márcio 
Lima Macedo, foi assinado o 
decreto pelo prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (SD), que 
selecionou os membros do 
novo comitê. O projeto pas-
sará por outras etapas até 
ser implantado.

Em resposta ao Jornal 
Atos, a Prefeitura destacou 
que vai buscar o diálogo com 
a sociedade na criação do 
comitê, por meio de reuni-
ões e seminários. “Estamos 
no processo de adesão. O 
Estado solicita alguns pas-
sos, um deles instituir o 
Comitê Gestor de Políticas 
sobre Drogas. O próximo 
passo será a realização do 
diagnóstico, parte dele já 
foi realizado pelo Coalizão 
(projeto integrado por ins-
tituições de prevenção às 
drogas, que conta com apoio 

da Prefeitura), com foco nas 
famílias e adolescentes (tre-
cho da nota)”.

O novo programa é uma 
parceria de Cruzeiro com a 
secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social do 
Estado, e irá atender jovens 
de 15 a 18 anos incompletos.

A medida foi lançada após 
o município ter sido selecio-
nada para participar do Pro-
grama Estadual de Política 
sobre Drogas. A iniciativa, 
que também tem participa-
ção das secretarias da Saúde 
e da Educação, não precisou 
de novos investimentos, já 
que a equipe do Comitê é 
composta de funcionários 
da própria cidade, como des-
tacado pela Prefeitura. “Os 
técnicos são funcionários do 
município. Será trabalhada a 
rede existente, capacitando 
para a área das políticas 
sobre drogas”.

Foto: Colaboração

Polícia Militar durante ação em Cruzeiro, que tem comitê anti-drogas

Homem com transtornos mentais 
morre após ser espancado

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para identificar os quatro 
criminosos responsáveis pela 
morte no último sábado de um 
homem de 35 anos, que sofria 
de transtornos mentais. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima foi espancada 
no último dia 10, em uma 
praça próxima à rua Domin-
gues Lemes, no Santa Maria. 
Socorrido por um assistente 

social da Prefeitura, ele chegou 
consciente ao Hospital Frei 
Galvão, onde afirmou que foi 
atacado por quatro homens. 

Após ter uma piora em seu 
quadro de saúde, o paciente foi 
submetido á uma cirurgia no 
crânio, mas acabou morrendo. 

A DIG (Delegacia de Investi-
gações Gerais) apura o caso. 
Até o fechamento desta edi-
ção, os autores do crime não 
haviam sido presos. 

Polícia investiga morte de jovem 
com21 facadas em Aparecida

Com diversas perfurações 
de faca no rosto, o corpo de 
um jovem de 21 anos foi en-
contrado na manhã do último 
sábado, em um terreno baldio 
em Aparecida. A vítima, que era 
natural de Tremembé, morava 
há menos de um mês na ‘Terra 
da Padroeira’.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o cadáver foi localizado 

em uma área ás margens da 
rodovia Luiz de Paula Santos.  

De acordo com o depoimen-
to de familiares, o jovem, que 
não possuía antecedentes 
criminais, havia se mudado 
para Aparecida em busca de 
emprego. A Polícia Civil abriu 
um inquérito para tentar a 
motivação e o responsável 
pelo crime.

Polícia prende em flagrante 
homem com crack em Cruzeiro

Um jovem de 25 anos foi 
preso, na madrugada do último 
domingo, após ser flagrado 
traficando crack em Cruzeiro.

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe patrulhava o Vila 
Romana quando suspeitou da 
atitude de um jovem parado 
próximo a uma esquina.

Foram localizadas cerca 
de dez gramas de crack e di-
versas embalagens utilizadas 
para o armazenamento do 
entorpecente. O jovem, que 
possuía antecedentes crimi-
nais, foi encaminhado ao Dis-
trito Policial, permanecendo à 
disposição da Justiça.
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Lojistas do Centro de Guará cobram solução 
para presença diária de moradores de rua
Urina, comportamento agressivo, abordagens a pedestres e funcionários são apontados como 
problemas corriqueiros; secretaria mantém assistência e sem tetos sonham com uma moradia

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Lojistas do Centro de Gua-
ratinguetá estão reclamando 
sobre os problemas que mora-
dores de rua estão causando 
na região. Entre as queixas 
mais comuns estão o odor de 
urina e o lixo deixado na fren-
te e ao lado das lojas, o uso de 
drogas e bebida alcoólica e a 
abordagem agressiva a quem 
trabalha, consome ou passa 
pelo local. Quem está nas 
ruas sonha em sair, e espera o 
atendimento da secretaria de 
Assistência Social, que, apesar 
das reclamações sobre a omis-
são, afirmou que o serviço tem 
feito rondas na região.

A rua Doutor Martiniano é 
um dos locais com maior pre-
sença de pessoas em situação 
de rua. Renata Ramos, gerente 
de uma da loja na região, 
afirmou que sempre chega 
cedo de moto, e os encontra 
ao lado do estacionamento em 
que ela deixa seu veículo. “Às 
vezes tem quatro ou cinco. Eles 
ficam em um quiosque ao lado 
do estacionamento, quebram 
o estaleiro do chão para pegar 
moedas, urinam no local. Eu 
fico até com medo”, afirmou.

Na loja, ela já teve problema 
com andarilhos que entram no 
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Lorena abre novo link para 
atender contribuintes pelo 
georreferenciamento 2018
Empresa responsável pelo sistema na cidade emite 15.280 
notificações para moradores; mais de 400 já foram atendidos

Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena dis-
ponibiliza para a população 
um novo endereço eletrôni-
co para o atendimento no 
trabalho de georreferencia-
mento de imóveis referente 
ao complemento do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano). Com o sistema, a 
administração espera agilizar 
agendamento e tirar cada vez 
mais dúvidas sobre as notifi-
cações no processo.

De acordo com a Prefeitu-
ra, mais de 17 mil imóveis 
com área edificada superior 
a 20% ou 50 m² da planta 
original estão sendo notifica-

estabelecimento ou urinam 
na porta, além de já ter sido 
ameaçada. Apesar de ver a 
polícia fazer ronda no local, 
Renata afirmou que os casos 
continuam frequentes. “Eu não 
tenho coragem de andar à noi-
te sozinha, nem muito cedo. A 
gente não sabe com quem está 
lidando, tem que dar algum 
jeito neles”, reforçou.

O jornaleiro Joaquim Lou-
renço tem uma banca há 15 
anos ao lado do Mercado 
Municipal, e afirmou que além 
do cheiro, os moradores de 
rua guardam seus papelões, 
colchões e roupas velhas e 
demais pertences embaixo de 
sua banca. “Eles não têm meios 
de asseio, todo são viciados 
em álcool ou crack, pedem 
dinheiro para todo mundo, 
xingam se não der”, explicou.

Lourenço reclamou do des-
caso da Prefeitura. “A turma 
da secretaria Social não vem, 
e quando vem não fazem nada, 
só dão desculpas. Fica feio 
aqui, os turistas vêm e olham 
essa imundície”, lembrou o 
jornaleiro, que afirmou que 
tem medo de dar bronca nos 
andarilhos porque muitos 
andariam armados com facas.

Mas a solução não é aguar-
dada apenas por empresários 
e trabalhadores dos estabele-

cimentos da região central. 
Quem está nas ruas sonha com 
melhores condições de vida. 
Este é o caso de Eliana Barbo-
sa, 59 anos, que vive na rua 
há cinco. “Eu vim com meus 
pais da Bahia para Cruzeiro. 
Eles já morreram, meu esposo 
também, e eu perdi tudo e vim 
morar na rua. Eu quero ver se 
arrumo um canto para morar, 
aqui ou em Aparecida”, contou.

Diabética, Eliana recente-
mente precisou amputar um 
dedo e disse que não recebeu 
apoio da Prefeitura.

Ela se alimenta com es-
molas, sopas que recebe a 
noite de grupos voluntários 
e comida no Creas (Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social). “Eles 
oferecem banho e comida 
uma vez na semana para quem 
não é da cidade. Eu queria que 
tivesse um albergue ao menos 
para dormir”.

Assistência – A cidade 
mantém uma estrutura para 
atender pessoas que vivem 
nas ruas. Responsável pelo 
atendimento, o secretário de 
Assistência Social, Graciano 
dos Santos, destacou que são 
duas condições que devem 
ser trabalhadas. Ele explicou 
a diferença de moradores de 
rua e pessoas em situação de 

rua. “Temos as pessoas em si-
tuação de rua, que são aquelas 
que têm família mas perderam 
vínculo por causa do uso de 
entorpecentes e álcool; e te-
mos os moradores de rua, que 
a gente toma cuidado para que 
eles saiam dessa vida”. 

Segundo dados da Prefei-
tura, no último mês a cidade 

apresentava oito moradores 
de rua e 46 em situação de 
rua. Foram feitas 29 abor-
dagens e cinco internações. 
“Temos a Casa Dom Bosco, 
que possibilita a internação 
de pessoas. O problema é 
que não podemos forçar es-
sas pessoas a irem para lá”, 
afirmou.

Santos lembrou a necessi-
dade do morador de rua ser 
encaminhado ao Creas. “Te-
mos serviço de identificação, 
de banho, tem vestuário e 
comida para essas pessoas. O 
cidadão quer ajudar, mas ao 
invés disso dá esmola para o 
morador de rua, e isso não é 
o melhor caminho”, explicou.

Foto: Juliana Aguilera

Dupla para em calçada próxima à farmácia no Centro de Guará; lojistas relatam problemas corriqueiros

dos. Segundo o representante 
comercial da empresa Mitra 
(vencedora do processo lici-
tatório), Junior Mitra, foram 
emitidas 15.280 notificações 
e 422 atendimentos entre 
os dias 30 de julho e 14 
de setembro. “O sistema de 
consulta de imóvel e agenda-
mento está disponível desde o 
começo das operações, sendo 
que através dele foram feitos 
262 agendamentos/reagen-
damentos”, explicou.

O agendamento é uma 
forma de garantir ao contri-
buinte um atendimento mais 
ágil, mas não é obrigatório. 
Mesmo sem agendamento 
prévio o contribuinte pode 
ir ao posto de atendimento 

da Mitra. 
O georreferenciamento ga-

rante regularização tributária 
da cidade, tornando igualitá-
ria e democrática a cobrança 
de tributos, já que segundo a 
Prefeitura, os contribuintes 
aumentam a área construída 
dos imóveis, mas não infor-
mam a Prefeitura e acabam 
pagando menos impostos.

Os contribuintes de Lorena 
devem entrar em contato com 
a central da empresa Mitra 
pelo link smartcities.net.br/
lorena/noticacao. O posto de 
atendimento da empresa fica 
no Mercado Municipal, à rua 
Capitão Messias Ribeiro, nº 
211, Olaria, das 9h às 17h, de 
segunda a sexta-feira.

Inscrições para castração de 
cães e gatos chegam no Araretama

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu inscrições 
gratuitas, na região do Ara-
retama, para a campanha de 
castração de cães e gatos, 
que será realizada nos pró-

ximos dias 29 e 30.
O cadastro poderá ser feito 

no setor de protocolo da Pre-
feitura, das 8h às 17h, até pró-
ximo dia 21. Para a inscrição é 
necessário que o proprietário 
do animal apresente compro-
vante de endereço, cópia do 
documento pessoal com foto, 

preencha a ficha de inscrição 
e o termo de autorização de 
cirurgia. De acordo com a Pre-
feitura, o serviço de castração 
é destinado a cães e gatos para 
população de Pindamonhan-
gaba, com objetivo à identifi-
cação e controle populacional 
dos animais.

Curso de pedreiro em Guará 
continua com inscrições abertas

Da Redação 
Guaratinguetá 

A Prefeitura de Guara-
tinguetá está com vagas 
abertas para o curso de pe-
dreiro. A ação faz parte do 
projeto “Escola da Cons-
trução Civil” e é gratuito, 
com um total de sessenta 

horas. É um convênio com 
o Fussep (Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de 
São Paulo).

Os interessados devem se 
inscrever na sede do Fundo 
Social, à rua Sargento Bara-
cho, nº 79, no Vila Paraíba, 
das 13h às 18h.

O projeto “Escola da Cons-

trução Civil” disponibiliza os 
recursos necessários para 
as atividades, como apos-
tila, camiseta, ferramentas 
e materiais de construção. 
A ação tem como objetivo 
capacitar e gerar renda para 
a população em situação de 
vulnerabilidade social no 
município.
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação, zumba,mix, gap, stilleto
dance - F: 99669-2921 - Av. Ilha
Bela 102 ( próx. a Caixa) - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai, Jiu-
Jtsu, MMA - F: 98116-4858 - Av.
Ilha Bela 105 - próx. a Lotérica -
Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga 177  - F:  3527-5767  -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física - Av.
das  Margaridas,  545  -  V.  das
Acácias - F: (12)3637-1126/ wats
99649-1193 - M.Cesar
Academia Moviment: Tel: 3637-
2557  Musculação,  Zum-ba  ,
Jump  ,  Aero-box,  Ritmo.  Av:
Dr.José  Ademir César Ribeiro,
650 Próx. Av. Zito - M. César

AGUA/GELO
H2O PURIFICADOR DE ÁGUA
SOFT e MAQUINA DE GELO
EVEREST - Venda  -  locação  -
Assit  técnica de fabrica  -  refil
soft  original  -  F:  3645-4005/
98887-1220 - Av. Jadir Figueira
204 - Pinda

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia  - pedra  -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro - F: 99716-1106/99160-
7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica -
F: 98207-6701/99170-7919 - Rua
Dr. Gonzaga 170  - ao  lado  da
biblioteca - Moreira César

AUTO MECÂNICA E ELÉTRICO
PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmissão
automática e direção hidráulica
- F: (12) 3642-4104/3643-4234 -
www.pacificauto center.com.br
R.Luiza Marcondes de Oliveira
160 - Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA JA-
GUAR  -  F:  99773-9876  - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº 4753
- Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F: (12)
99161-0972/98151-6214 - Rua
Alcides ótio Ferreira dos Santos
545 - Mantiqueira
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780 - Av. Prof. Manoel C.

Ribeiro, 4950 - Cidade Nova

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo  - Serv.
e  Peças. Av:  Prof  Manoel
C.Ribeiro,  4485  –  wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com  -
F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARBEARIA
BARBEARIAMEXICANO - Barber
shopp - F: 99651-4568 - Rua Dr.
José Teberga 774 - próx. Recinto
- Moreira Cesar
BARÃO BARBEARIA - F:98701-
7393/99123-7982  -  Av.  das
Hortências 156 - V.das Acácias -
Moreira César
ROTA 97 BARBEARIA - F: 98808-
3440  - RuaLuiz  Vendramini  98
(ant. Rua 2) CDHU - M. César

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Servimos almoço e
caldinhos  -  Frango  assado  no
sábado e domingo - Rua Alci-des
Timotéo Ferreira dos Santos (ant.
R.40) nº 662 - Mantiqueira

BEBIDAS
JS BEBIDAS 24hs - F: 3641-2377
/ 98805-3719 -  Av. Nova Pinda 37
- Setor Norte Ipe I Moreira César
ADEGA J.P. MARINE - ROCK BAR
24 hs - F: 3522-2219 / 99109-0502
- Av. das Margaridas 53  - V.das
Acácias - Moreira César
Souza Bebidas - Av.  Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade Nova
F: 99705-9041/99754-9439 - Pinda

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José  Monteiro  César  600  -
Moreira César - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX  -
watts 98155-6436 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade Nova -
F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-

lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -Rod.
Ver. Abel Fabricio Dias nº 452/B
- V.S.Benedito - M.César

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R. José
S. Cardoso, 84  (Atrás Bradesco)
Moreira César

GARÇON
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE -
Serviços de garçon p/ festas de
bodas,  casamento,  banquete,
formatura, etc.,  agendamento
c/1  semana  de  antecedência,
atendemos  Pinda/Moreira
César  e  Vale  do  Paraiba  -    F:
99140-9585/98119-2261- Pinda

GAS
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F:  3641-3601/98223-
4154 - Av. Fco Carlos de Oliveira
676 - César Park - Moreira César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e Gas
- 3645-4000/3642-6921  - Av. Dr.
Fontes  Junior  692  - M.Aurea  -
Pinda

LANCHES
Sol Lanches especiais -  trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-6886/
99118-9175/98868-3218  -
Moreira César  - Pinda

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A. Mesquita
114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL  -  Rua
Caçapava nº 290 - Cidade Nova -
F : 3 6 4 5 - 4 0 2 2 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço F:
99171-9975/99244-8811 - Av. Ilha
Bela -  Ipê  II  - em frente a Caixa
Econ. Federal
Lavacar JAPA - Tel.  3637-3074/
97403-6524 45*16*100 473 – Av.
José  Augusto  Mesquita,  251 –
Moreira César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr.
Fontes Junior nº 880 - PINDA - F:
3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F:
98248-0334 - Ipê II - Moreira Cesar
- Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica,  suspensão,  freio,  ali-
nhamento, cambagem, mecânica
em geral, borracharia. Rua Willian
Oscar P.Neto nº 103 - F: 3642-8774
- Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica - Rua
Takao Domoto 94 - Ipê I  - M. César
- Tel: (12) 3641-1957 - Cel: 7819-
2542 - ID 113*14471

MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-6737
- M.César - Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
3522-9003  /  3641-1670  -  Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito - Moreira César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva  - Rua Guilherme Nico-letti
783  - V.S.Benedito  -  FAZE-MOS
CARRETO - F: 3641-1651/99127-
9140 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, C.
Nova, loja 1 - 3642-4207 - Cidade
Nova.  Loja  2  -  3645-7351  B.
Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/constr.
e madeiras - Tel 3641-1929, 3637-
5620 - Av. Dr. José Adhemar César
Ribeiro, 1910. Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê
I - Moreira César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -   Rua
Oswaldo Oliveira  Cornetti  271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
- Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA  –  Tel
3641-1400  Rua  Carlos  A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-9719
R.Cruzeiro, 82 – Cidade Nova

MOTOCICLETAS
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz:  3645-7286  - Av.  Rio  de
Janeiro, 502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca  de  óleo  especia-
lizada, higienização de ar  con-
dicionado - F: (12) 3525-1630 /
watts  98856-5432  -  Rua  Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito - Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinquedos e
embalagem em geral.  F:  3637-
3280/99103-0375  - Rua Bulgária
nº 623 - Pasin - M. Cesar

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al. das
Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R. José
Benedito Alves dos Santos, 197 -
Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
SOFISTICAR AUTO CENTER - F:
watts 99615-7828 / 3525-1801
email:  sofisticars@gnail.com  -
Rod.  Abel  Fabricio  Dias  753  -
V.S.Benedito - Moreira César
JS PNEUS ALEMÃO - F: 99731-
4477/98864-1024  - martelinho
de ouro polimeto e cristalização
-  retoque em geral  - F:  98845-
0113 - Rua José Milton Monteiro
63 - (ant. Rua 1) - Mantiqueira -
Moreira César
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus,  freios,  alinhamento,
balanceamento, escapamentos,
troca de óleo e suspensão - F: 3648-
6784/7813-6529 - Rua Luiza M. de
Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 -
Rua Dr. Fontes Junior - Alto do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS -  Disk  esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -3648-
4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h – R:

(12) 99104-0182
José Teberga, 650 – próx. Cisas –
Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos  cartão  VISA  e  MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII F:
3522-5034 /watss 99215-5270/
99748-2111
Casa de Ração da Márcia -  F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra Bom
Sucesso, 1510 Alto Cardoso  -
Pinda  -  F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante e Lanchonete
Barbosa -  Av.  Rio  de  Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK 3645-
3986
Lanchonete 2 Irmãos -  Tel:
3637-2298  -  Av:  João  Fco  da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod. Pres
Dutra  km  92  -  Cidade  Nova  -
Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel 3637-
1616 Av. José M. Machado César,
206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles
Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 -
F: 3641-1216 - V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-te
de  funcionários  de  fabri-cas/
fa c u l d a d e s/a e ro p o r to s /
excurções em geral  - F: 3641-
1297/7817-4501/99739-1570/
99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
Villa Vidros -  Tel  99722-6066
wats/98897-4288  - Av. Abel  F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

Clube Comercial de Lorena
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                 A Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de Lorena, 
Valéria Aquino Fortes, no uso de suas atribuições e em conformidade com os 
artigos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 do Estatuto Social e os artigos 54, 55, 56, 
116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, inciso II do artigo 132, artigos 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 
152, 153, 154, 157 e incisos I, II e XVI do artigo 175, tudo do Regimento Interno, 
CONVOCA, os(as) Associados(as) em dia com suas obrigações estatutárias para 
a Assembleia Geral Extraordinária de eleição para renovação de 1/3 e completar 
as vagas de Membros e Suplentes do Conselho Deliberativo, bem como vagas 
para Conselheiro Fiscal, que irá realizar-se no dia 11 de Novembro de 2018, no 
Engenho, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 horas em segunda 
e última convocação, encerrando-se a votação impreterivelmente às 13:00 horas 
do mesmo dia.

ORDEM DO DIA
I – Eleição para renovação de 1/3 e Suplentes do Conselho Deliberativo até a 
posse dos Conselheiros eleitos em Novembro de 2019. 
II – Eleição para vagas do Conselho Fiscal até a posse dos Conselheiros eleitos 
em Maio de 2019. 
Observações:
1) As inscrições deverão ser realizadas a partir de 12 de Setembro de 2018, na 
secretaria do Clube, observando-se o artigo 56 do Regimento Interno;
2) As inscrições encerrar-se-ão às 18 horas do dia 12 de Outubro de 2018, de 
acordo com o artigo 135 do Regimento Interno.
3) Nesta data é de 1.359 (Um mil, trezentos e cinquenta e nove) o número de 
Associados com direito a voto.
Lorena, 12 de Setembro de 2018.

VALÉRIA AQUINO FORTES
Presidente do Conselho Deliberativo 

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 528/2018 – PROC. Nº 6856/18 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na produção de mídia televisiva em 
XDCAM com duração de 15 segundos, para divulgação do prazo final da anistia de 
juros e multas de débitos municipais até dia 28 de setembro, que serão prestados nas 
condições estabelecidas neste contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.
CONTRATADA: MARIKOTA PRODUTORA E FINALIZADORA DE VÍDEO LTDA
CNPJ Nº: 17.888.120/0001-70
VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/09/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018 – PROC. 289/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias.
CONTRATADA: LEAL COMERCIAL ATACADISTA EIRELI ME CNPJ: 29.564.316/0001-98
VENCEDORA DOS ITENS: 11, 12, 43, 44, 47, 48, 73, 74, 101, 102.
VALOR TOTAL: R$ 7.711,50 (sete mil setecentos e onze reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/09/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA torna público o edital 01/2018

referente a Convocação do TAF – sub judice do Concurso Público 002/2016 que poderá
ser consultado através do site: www.lorena.sp.gov.br
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO 001/2016 E 002/2016
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Câmara de Guará questiona AC Park 
sobre falhas contratuais no Zona Azul
Representantes da empresa respondem a vereadores em sessão especial, mas deixam 
plenário com avaliação de “contradições”; Legislativo ainda quer ouvir secretário

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
recebeu o sócio-proprietário 
da AC Park, Antônio Foschini, 
sócio-administrador da em-
presa, Christiano Foschini, e o 

diretor de projetos Daniel Fos-
chini, para uma sessão espe-
cial na última quinta-feira. O 
encontro durou mais de uma 
hora, e os vereadores questio-
naram sobre o contrato com 
a Prefeitura e a denúncia de 
que os repasses obrigatórios 

ao município não estariam 
sendo realizados.

A AC Park gerenciava o 
Zona Azul, sistema de es-
tacionamento rotativo em 
Guaratinguetá, mas a Pre-
feitura rescindiu o contrato 
alegando que a empresa 
estava descumprindo uma 
determinação contratual e 
não repassava o montante 
de 5%. As mensalidades, de 
acordo com o Executivo, 
somavam uma dívida de apro-
ximadamente R$ 180 mil. A 
rescisão foi feita, e o sistema 
de estacionamento rotativo 

chegou ao fim.
Na Câmara, a sessão seguiu 

por mais de uma hora e foi 
acompanhada de perto por 
funcionárias da empresa. Ao 
fim do encontro, nenhum re-
presentante da AC Park quis 
falar com a imprensa. Mas du-
rante a sabatina, o vereador 
Fabrício Dias (MDB), autor 
de requerimentos apontando 
descumprimento contratual, 
questionou Christiano Foschi-
ni sobre “frequentes atrasos” 
e “cinco meses sem repasses 
à Prefeitura”.

O sócio da empresa negou 

as falhas. “Não existe cinco 
meses, o senhor deve ter 
lido o contrato, conhece o 
contrato. Existem cláusulas 
de reajuste que nunca foram 
concedidas. Existem fisca-
lizações, que nem o nobre 
vereador expôs aqui, sobre 
a quantidade de irregula-
ridades que foram identifi-
cadas e nada aconteceram. 
Econômico e financeiro o 
negócio fica, não insustável, 
mas prejudicado. Você tem 
um desencaixe econômico e 
financeiro e fica prejudicado”, 
frisou. “A empresa tem total 

interesse em reverter esse as-
sunto e voltar a operar, desde 
que haja um equilíbrio e um 
entendimento entre o Poder 
concedente e nós”.

Após a sessão, Dias se mos-
trou satisfeito com o encon-
tro, mas apontou contradi-
ções no discurso da empresa. 
“Foi a oportunidade de ouvir-
mos da boca dos proprietários 
da empresa o motivo pelo 
sistema ter chegado a esse 
ponto de falência. Afinal, esse 
é um sistema que dá lucro em 
qualquer lugar instalado, é 
importante e democratiza o 
uso de vagas. Mas por que 
deu prejuízo em Guaratingue-
tá, contradizendo os números 
dos gráficos que nós temos, 
que foram formatados em 
cima da arrecadação mensal 
desde 2015? O discurso da 
empresa contradiz os nú-
meros.” 

Durante os questionamen-
tos dos vereadores foi respon-
dido que o estacionamento 
rotativo é um sistema caro 
e não houve aumento na 
arrecadação, em função da 
baixa taxa de credibilidade 
que o sistema tinha devido 
ao não cumprimento com 
a aplicação de multas de-
correntes dos ACT’s (Avisos 
de Cobrança de Tarifas), 
por parte da Prefeitura. “De 
acordo com a empresa, mais 
de 65 mil ACT’s poderiam ser 
transferidas em multas, mas 
apenas 3.234 se transforma-
ram, o que representa uma 
renúncia fiscal na ordem de 
R$ 6,5 milhões” ressaltou o 
parlamentar.

Os vereadores farão um 
novo convite ao secretário 
de Segurança e Mobilidade, 
Marco Antônio de Oliveira, 
para que ele também preste 
esclarecimentos sobre dados 
do Zona Azul. O secretário 
seria questionado na última 
terça-feira, mas não pôde 
comparecer à Casa devido a 
problemas particulares.

Foto: Leandro Oliveira

Nei Carteiro (esquerda), Antônio Foschini e Christiano Foschini, após sessão na Câmara de Guaratinguetá

Fim da zona azul devolve flanelinhas 
às ruas do Centro de Guaratinguetá
Prefeitura deve intensificar fiscalização após rescisão de contrato do serviço

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A rescisão contratual, feita 
pela Prefeitura de Guaratin-
guetá, que colocou fim ao 
estacionamento rotativo no 
município, acendeu uma pre-
ocupação antiga dos moto-
ristas: a ação de flanelinhas. 
O fim do contrato ainda não 
completou duas semanas, 
mas as vias, antes pouco 
esvaziadas pela cobran-
ça da zona azul, hoje têm 
mais carros estacionados. 
O Executivo confirmou que 
a fiscalização para conter a 
prática será ampliada. 

Suspenso desde 3 de se-
tembro, o estacionamento 
rotativo tinha começado em 
agosto de 2015. O contrato 
era válido por dez anos, e 
o objetivo do retorno da 
cobrança pelas vagas era 
dar mais rotatividade aos 
condutores que trafegam 
pelas principais ruas e ave-
nidas do município. Antes da 
implantação da zona azul, 
era comum se deparar com 
flanelinhas, em especial nas 
ruas do Centro.

Após o começo da cobran-

ça, os flanelinhas deixaram 
a região coberta pelas vagas 
rotativas e migraram para 
outros pontos da cidade. 
Em junho do ano passa-
do o Jornal Atos publicou 
reportagem denunciando 
ação e até ameaças dos 
guardadores, na praça Brito 
Broca, próxima ao posto do 
Poupatempo. A pauta virou 
requerimento na Câmara 
e o documento chegou as 
polícias Civil e Militar.

Com a rescisão do contrato 
entre a Prefeitura e a AC 
Park, empresa que gerencia-
va a zona azul, o temor é que 
a prática dos guardadores 
volte a ser rotina. “Era mais 
prático, porque havia uma 
rotatividade, sem contar que 
não haviam mais flanelinhas 
como em outros anos. Mas 
agora, eu já vi guardadores 
próximos à igreja (Matriz 
de Santo Antônio)”, afirmou 
a motorista Cintia Alves 
Bernardes, moradora do 
Engenheiro Neiva.

Diferente de Cintia, que 
mora em uma região mais 
distante do Centro, Júlio 
Silva mora próximo ao Mer-
cado Municipal. O morador 

não utiliza o carro para 
se locomover pela região 
central, mas não está imu-
ne a ação dos guardadores. 
“Quando vou ao Pedregulho, 
em especial ao Poupatempo, 
é sempre a mesma cena. Os 
flanelinhas sinalizam va-
gas, ajudam a estacionar e 
muitas vezes ficam irritados 

quando não recebem. Acho 
que é preciso ter mais fisca-
lização nesse ponto”.

Combate – Para evitar 
que a ação dos guardadores 
volte a ser algo cotidiano, o 
secretário de Segurança e 
Mobilidade, Marco Antônio 
Oliveira, o ‘Major Oliveira’, 
salientou que em caso de 
ameaças ou coação é fun-
damental acionar a Polícia 
Militar. 

“Qualquer tipo de ameaça, 
é preciso registrar o caso 
junto a PM. Quanto a atitude 
de permanência (dos guarda-
dores), já houve um trabalho 
da secretaria Assistência 
Social a respeito disso. A 
ideia é dar continuidade, até 
mesmo através de registro e 
verificação, para saber qual 
a situação real. Mas são ca-
sos daquela secretaria e da 
PM”, finalizou.

O período sem o estacio-
namento rotativo não deve 
ser longo, de acordo com o 
Executivo. Uma nova licita-
ção está sendo elaborada. 
A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá) poderá assumir o 
serviço.

Foto: Arquivo

Flanelinhas nas ruas de Guará
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin
Coligação PSDB - PSD - DEM - PP - PRB/PSDB - CNPJ: 31.221.053/0001-62  -  Valor do anúncio: 1.200,00 - 06.304.064/0001-62

ONG em Cruzeiro promove campanha em busca 
de doação de brinquedos para 12 mil crianças
Entidade pede material usado e até quebrado para realizar reforma antes do dia 12 de Outubro

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O sonho de 12 mil crianças 
deve ser realizado em outubro, 
com a ajuda da ONG (Orga-
nização Não-Governamental) 
Fábrica de Sonhos. A entidade 
trabalha com uma campanha 
de arrecadação de brinquedos 
em qualquer estado de conser-
vação, até o próximo dia 11 de 
outubro.

A ideia de fazer doações de 
brinquedos reformados surgiu 
há anos. Por ano, a Fábrica de 
Sonhos, através dessa iniciativa 
apelidada de “Unidunitê, meu 
brinquedo pra você”, distribui 
anualmente cerca de oitenta 
mil brinquedos pelo mundo.

“A doação dos brinquedos 
prontos, recuperados, acontece 
em diversas cidades do Brasil e 
até mesmo fora daqui. Já rea-
lizamos doações para Polônia, 
África, Venezuela, ou seja, não 
temos fronteiras para doação”, 
afirmou a diretora da ONG, 
Elisa Grossi.

“Nessa campanha estamos 
arrecadando brinquedos usa-
dos e até mesmo quebrados, 
porque fazemos reforma, lim-
peza e higienização para que 
ele fique pronto para outras 
crianças”, explicou Elisa, que 
explicou que o estado de con-
servação do brinquedo não im-
porta muito para a campanha.

Os brinquedos que chegam 

sujos, quebrados e até rasgados 
são reformados, e ao final do 
trabalho parecem novos.

A cozinheira Maria Isolina 
Pereira, 60 anos, faz parte do 
time de voluntários que ajudam 
na reforma e conserto de todos 
os brinquedos. Para ela, ajudar 
na Fábrica de Sonhos é uma 
alegria, pois desperta o sorriso 
das crianças. “Eu sou encantada 
com todo trabalho aqui reali-
zado, e sinto muito orgulho de 
fazer parte desses sonhos. Aqui 
não se espera nada em troca, 
apenas busca-se fazer o bem 
sem olhar a quem”.

Além desse projeto, a or-
ganização também atua em 
outras duas frentes, entre elas 
uma destinada a reabilitação. 
Chamada de “Zezinho: amigo 
de fé, irmão camarada”, faz uma 
homenagem ao fundador da 
entidade. Nesse projeto a ONG 
faz doações e empréstimos 
de cadeiras de rodas, camas 
hospitalares, muletas, fraldas, 
entre tantos outros artigos, não 
só para crianças como adultos. 

Em outro projeto, “Simples-
mente Mariinha”, a entidade 
trabalha com artesanato. A 
finalidade é confeccionar peças 
de enxoval, que são destinadas 
às gestantes carentes de todo 
Brasil. Além das peças para be-
bês, a iniciativa atende também 
asilos e casas de repouso.

A doação para o “Unidunitê, 
meu brinquedo pra você” pode 

ser feita na sede da ONG, à rua 
Capitão Avelino Bastos, nº 905, 
no Centro de Cruzeiro.

Elisa Grossi reforçou que as 
doações para todo o trabalho 
da Fábrica de Sonhos também 
podem ser feitas em dinheiro, 
com doações de pessoas físicas 
e jurídicas.

O doador que repassar à 
entidade com R$ 30, além 
de ajudar a contribuir para 
realizar sonhos, recebe uma 
lembrança especial da entida-
de. Já as empresas que também 
têm se mostrado solidárias ao 
projeto, podem doar R$ 100 e 
ter o nome atrelado às campa-
nhas da ONG nas redes sociais.

Prefeitura tem vagas abertas para 
Programa Cidade Florida,em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu inscrições 
para o Programa Cidade 
Florida, para o cuidado e arbo-
rização de praças, rotatórias, 
canteiros centrais e laterais 
da cidade. A adoção dos lo-
cais será feita pela iniciativa 
privada, podendo ser pessoa 

física ou jurídica.
Os interessados devem en-

trar em contato com o depar-
tamento de Meio Ambiente, 
com projetos paisagísticos e 
manutenção, sem custos para 
o adotante.

São aproximadamente du-
zentos locais aptos a parti-
cipar do programa, como as 
praças centrais Monsenhor 
Marcondes, Dr. Emílio Ribas 

e Sete de Setembro. Todos os 
projetos passarão por avalia-
ção de uma comissão formada 
por integrantes dos departa-
mentos de Meio Ambiente, 
Serviços Municipais, Trânsito, 
Comunicação e secretaria da 
Infraestrutura e Planejamen-
to. As regras, editais e outras 
informações estão disponíveis 
no site da Prefeitura, pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

Foto: Divulgação Fábrica dos Sonhos

Voluntária recupera brinquedo que será doado para crianças em Cruzeiro; entidade espera cada vez mais adesões para o Dia das Crianças

“Viva Leite” atende 314 famílias em Guará
Da Redação 
Guaratinguetá

O programa “Viva Leite” 
realizou na última quarta-
-feira, no espaço VivArte, 
a inclusão de 314 famílias 
beneficiadas de Guaratin-
guetá. Os atendidos rece-
beram orientações sobre 

o programa, retiraram o 
encaminhamento para car-
ta de inclusão e a folha de 
resumo.

O “Viva Leite” é o maior 
programa de distribuição 
gratuita de leite pasteuri-
zado do Brasil. 

As famílias são seleciona-
das pelo Governo Federal, 

através do CadÚnico (Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal).

No evento, uma palestra 
abordou o valor nutricio-
nal do leite distribuído e 
apresentadas orientações 
nutricionais para crianças 
nos primeiros dois anos de 
vida.

Pinda abre inscrições para Festival de Música
Da Redação 
Pindamonhangaba

O Festival de Música da 
Juventude chega à sua 
quinta edição neste ano, 
em Pindamonhangaba, e 
está com inscrições aber-
tas para as categorias de 
composição e interpreta-

ção. 
O evento está marcado 

para o dia 27 de outubro, no 
Teatro Galpão, às 19h. Have-
rá premiação para o 1°, 2° e 
3° lugares. Os interessados 
devem se inscrever no site 
da Prefeitura, preenchendo 
os campos solicitados, in-
serindo cópia do RG e CPF 

salvas em PDF, e anexar gra-
vação da música na íntegra.

O evento é uma realização 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba por meio do 
Departamento de Cultura. 
O Teatro Galpão fica à rua 
Luiza Marcondes de Olivei-
ra, nº 2.750, no Parque das 
Nações.


