
Guará acaba 
com zona azul 
com rombo
de R$ 180 mil

Denúncias de violência contra crianças e idosos são as mais 
frequentes; cidades estruturam atendimento para averiguar casos
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O Ministério dos Direitos Hu-
manos divulgou a lista das cem 
cidades paulistas com maior 
número de denúncias de viola-
ção aos direitos humanos. No 
Vale, Pindamonhangaba está 
no 30º lugar, com 310 denún-
cias, e Guaratinguetá, na 50º 

colocação, com 200 denúncias. 
As queixas mais frequentes são 
de violência contra crianças e 
idosos. Lorena não fica muito 
atrás na lista. A cidade está 
na 55ª colocação, com 185 
denúncias. Cruzeiro fica em 
78º lugar, com 109 denúncias, 

e Cachoeira Paulista, na 87ª 
colocação, com 93 denúncias. 
Já Lavrinhas e Bananal apare-
cem no ranking estadual com 
apenas uma notificação. Na 
lista, outras queixas frequentes 
são de violência contra pesso-
as com deficiência, pessoas Pág. 4

Justiça derruba decisão
de Marcondes contra Dudu

Não durou uma semana a de-
cisão administrativa da Câmara 
de Aparecida que extinguiu o 
cargo do vereador José Reis 
Júnior, o Dudu (PR). Na tarde 
desta última segunda-feira, a 
Justiça concedeu liminar ao 
parlamentar e o reconduziu 
ao cargo. Na decisão, a juíza 
Luciene Belan Ferreira Alle-
mand concedeu o pedido da 
defesa de Dudu e determinou 
a suspensão dos trabalhos do 
procedimento investigatório 
que ele foi alvo. Desta maneira, 
suspendeu a decisão, classifica-

da pela magistrada como unila-
teral, que extinguiu o mandato 
do vereador. A decisão, que tem 
caráter liminar (provisória) se-
gue até o julgamento do mérito. 
O cargo do vereador Dudu foi 
extinto depois do processo 
investigatório que teria apu-
rado supostas irregularidades 
na desincompatibilização do 
parlamentar de uma entida-
de assistencial do município, 
requisito necessário para que 
o parlamentar assumisse a 
função no Legislativo.
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Com um investimento de 
quase R$ 918 mil, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba iniciou 
na última semana as obras de 
fechamento lateral da feira 
livre. Além de oferecer uma 
melhor estrutura para os co-

merciantes, a iniciativa busca 
transformar o centro comercial 
em mais um atrativo turístico 
da região central do município. 
A feira livre abriga 45 bancas 
diariamente.
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Prefeitura inicia fechamento 
lateral de galpão da feira

O presidente da Câmara Marcelo Marcondes e o vereador Dudu, protagonistas de polêmica de afastamento
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Pinda e Guará no top 50 paulista da 
violência contra direitos humanos

com restrição de liberdade, 
comunidade LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais e transexuais), 
morador de rua e igualdade ra-
cial. Para atender denúncias de 
casos de violência o Ministério 
criou o Disque 100.

Levantamento mostra que região precisa de atenção contra violações

Fotos: Reprodução

SEMANA CULTURAL!   Lorena tem uma semana de agenda recheada. Para atrair um público de até vinte mil pessoas, a Festa das Nações 
2018 será iniciada a partir da noite da próxima quinta-feira. O evento, que terá quatro dias de duração, tem como objetivo arrecadar recursos para 
15 entidades assistenciais do município. Na sexta-feira será a vez do espetáculo teatral sobre a trajetória e embates sociais de “Zilda Arns – A dona 
dos lírios” que estará em cartaz no Teatro Teresa D’ Ávila. Pág. 8

O contrato entre a Prefei-
tura de Guaratinguetá e a AC 
Park, empresa que gerencia 
o estacionamento rotativo 
no município, foi rompido. 
O Executivo decidiu pela res-
cisão do acordo após falhas 
frequentes no cumprimento 
do contrato da empresa pres-
tadora de serviço. Assinado 
em 2015, a parceria tinha 
validade de cinco anos. Uma 
nova licitação será realiza-
da para escolha de outra 
empresa para gerenciar a 
zona azul.
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Silveiras ganha 
nota máxima 
em avaliação 
sobre ESF's
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Representação: 
corrida eleitoral 
tem 36 nomes 
da região
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A corrida eleitoral tomou 
forma após o início da pro-
paganda gratuita na TV e 
no rádio, mas antes disso, os 
candidatos já podiam pedir 
votos através de publicações 
na internet, redes sociais e 
em ações de ‘corpo a corpo’. 
Nos primeiros dias, o contato 
na região foi marcado pelas 
visitas de políticos de outros 
pontos do Estado. O cenário 
de candidaturas valeparai-
banas está bem dividido. 
Guaratinguetá lidera o nú-
mero de indicados à Câmara 
dos Deputados, enquanto 
Cruzeiro, aparece com mais 
indicações à Assembleia 
Legislativa.
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Bastidores da Política

Silveiras... O prefeito Guilherme 
Carvalho. Se a passagem do antecessor 
foi marcada por descaso, populismo e 
heranças malditas, o atual governo de 
Silveiras tem conseguido destaque nos 
últimos dois anos, com a recuperação 
da estrutura de atendimento básico à 
população. Na última semana, mais 
um passo, com direito à premiação em 
avaliação de ESF’s. Garantir boas no-
tas na saúde de um sistema encontrado 
em frangalhos é como garantir que o 
carro, antes sem pneu, vai conseguir 
chegar ao destino, impensável pela 
falta de perícia do motorista anterior...

Guaratinguetá... A pressão que 
conseguiu colocar fim ao contrato entre 
a Prefeitura e a AC Park, empresa que 
gerenciava o estacionamento rotativo 
no município até a última semana. 
Encabeçada pela bancada do MDB na 
Câmara, a campanha "zona, mas não 
azul" conseguiu, para boa parte dos mo-
toristas, algo a mais do que a dispensa da 
empresa. Conseguiu causar um transtor-
no para quem sonha em estacionar com 
facilidade e organização no Centro da 
cidade, que recebe cada vez mais veícu-
los devido ao crescimento no número de 
visitantes. O azul foi embora, já a zona...

Contas aprovadas
O prefeito Fábio Marcondes 

recebeu com alívio do Tribunal de 
Contas do Estado o ofício da aprova-
ção de suas contas referentes a 2016. 
A notícia chegou em boa hora pelas 
esquinas de Lorena, já que mesmo 
com as contas aprovadas e mais de 
72% de aprovação de seu governo 
perante a opinião pública, alguns 
vereadores ‘kamikazes’ insistem em 
criticá-lo. Segundo os moderados do 
mercado político, estas críticas estão 
na realidade provocando um efeito 
contrário, uma vez que o trabalho de 
moralização, restruturação e equilí-
brio financeiro da Prefeitura e todo 
investimento em infraestrutura, pro-
movem sua defesa sem necessidade 
de palavras e justificativas.  

Contra o tempo
Comenta-se no café do Ponto 

Chique que não é apenas o candidato 
João Carlos (PT) que está precisando 
empolgar a torcida nesta eleição, o 
Dr Rogério Barbosa (PR) também. 
Pelo que se ouviu na Praça de Guará 
no último sábado, se custou até aos 
‘politiqueiros’ descobrirem que o ex- 
vice de Chico Hair está candidato a 
deputado federal, imaginem o povo 
da periferia. Faltando pouco mais de 
23 dias para o povo ir às urnas, a espe-
culação aguarda para ver o desempe-
nho dos doutores nesta reta final. Tem 
gente que entre os dois, acredita que 
o Professor José (também candidato) 
deverá levar a melhor...

Esquenta o clima
O desfile de 7 de Setembro em 

Cruzeiro terminou em política do 
corpo-a-corpo. Disseram que a can-
didata a deputada estadual Patrícia 
Batistela dominou por completo a 
dispersão do desfile, com sua equipe 
de colaboradoras ao som de uma das 
bandas que arrasou no desfile cívico. 
Com a estratégica correta, enquanto 
os concorrentes disputavam os aplau-
sos no entorno do palanque oficial, a 
Batistela foi pro abraço e não deixou 
escapar nem crianças de colo...

Surtado
O presidente da Câmara de Lo-

rena, enTão do Vaguinho, demons-
trou desequilíbrio mais uma vez na 
tribuna do Legislativo, de acordo 
com quem acompanhou a sessão 
desta segunda-feira. Disseram que 
ele acusou o golpe, e ao que tudo 
indica, não está suportando a fiscali-
zação da Prefeitura em seu espaço de 
locação esportivas. Ninguém soube 

informar se o momento de fúria desta 
semana tem a ver com suas ‘falácias’ 
da semana passada, quando usou o 
pretexto foi o georreferenciamento 
(o mapeamento feito por drones que 
a Prefeitura contratou para checar a 
realidade das áreas construídas da 
cidade com o que está registrado no 
cadastro imobiliário da Prefeitura). 
Será que o drones encontraram algu-
ma irregularidade nas propriedades 
dos ‘irmãos Silvas’?

Chute na trave
E por falar em sessão de Câmara 

de Lorena, até o vereador Elcio Viei-
ra, ao pegar carona no surto do pre-
sidente Tão (contra o prefeito Fábio 
Marcondes e o secretário de Obras 
Marcos Anjo), chutou na trave ao 
se referir ao Portal da Transparência 
como uma ferramenta de democracia 
e clareza administrativa que deve ser 
respeitada pelo poder público. Quem 
ouviu a ‘bravata’ do filho do profes-
sor, gargalhou porque desde que ‘en-
Tão’, virou o ‘ordenador de despesas’ 
do Legislativo, o referido Portal da 
Transparência, deixou de divulgar os 
negócios da família Silva, quer dizer, 
da Casa de Leis. Perguntem ao ‘Carga 
Pesada’, que dá uma de inválido pra 
comprar carros!!!

Sob nova direção
O vereador Nenê do São João, 

que preside a Câmara de Cachoei-
ra Paulista, já sabe a quem deverá 
passar o comando administrativo no 
último dia deste ano. Esta semana os 
vereadores validaram Dimas Barbosa 
como o próximo presidente, e Aldeci 
Baianinho na vice-presidência. Breno 
Anaya articulou a primeira secretaria, 
enquanto Marisa Hummel foi desig-
nada com segunda secretária. Apesar 
da mudança de nomes e cargos, para 
os formadores de opinião da cidade 
as expectativas de uma Casa de Leis 
mais pontuada com a população não 
deverá ser nesta Legislatura, nem 
com este elenco. Perguntem ao Rui 
Mendonça!!!

Incerto e duvidoso
Se depender do prefeito de Ca-

nas, Lucemir do Amaral, a futura 
presidência da Câmara se definirá 
em família, já que para ter reeleição, 
é preciso alterar novamente o regi-
mento da Casa. Mas com duas contas 
rejeitadas pelo Tribunal para serem 
votadas na Câmara, teve vereador 
o aconselhando a deixar as coisas 
rolarem no Legislativo. Segundo a 
‘boca pequena’, Laerte Zanin está de 

olho na presidência, como também os 
vereadores Sérgio e Nando. Disseram 
que o irmão do prefeito, Lucimar do 
Amaral anda correndo por fora, e por 
dentro tentando dobrar os colegas na 
garantia do voto. Perguntem ao Dé...

Última forma
Por ordem judicial o vereador 

Dudu Reis voltou a compor o elenco 
da Câmara Municipal de Aparecida, 
esta semana; ele, que chegou ter seu 
mandato extinto através de um decreto 
“surpresa” do presidente Marcelo 
Marcondes, no final da sessão passa-
da. Para a próxima sessão, tem gente 
pretendendo chegar com bastante 
antecedência na sede do Legislativo, 
com a finalidade de garantir lugar nas 
primeiras fileiras, só para ver a cara de 
X de Marcondes, autor da lambança...

Água morna
Com candidatos a deputado na 

Câmara de Pinda, o tom das sessões 
tem sido de tranquilidade, com ra-
ras exceções, como o aumento da 
passagem de ônibus da cidade, que 
rendeu um leve ‘ba-fa-fá, na sessão 
desta segunda-feira. Com Rafael 
Goffi focado em sua campanha nas 
redes sociais, e Gislene Cardoso na 
conexão com seu estadual, sobrou 
até espaço para o presidente Magrão 
sobressair nos debates. Comentaram 
nas principais rodas políticas da ci-
dade que seria muito bom ao prefeito 
Isael Domingues que houvesse uma 
eleição a cada semestre...

Revoada tucana
A passagem do candidato ao 

governo João Dória pela região ama-
nhã, quinta-feira, ao mesmo tempo 
que está tirando alguns tucanos da 
clausura, deverá levar outros para o 
aperto do itinerário. Pelo menos em 
três cidades a agenda da visita de 
Dória parece que não está coincidin-
do com a de alguns prefeitos, como 
Fábio Marcondes, de Lorena; pro-
vavelmente de Ernaldo Marcondes, 
de Aparecida; e Marcus Soliva, de 
Guará. No vale-tudo para subir nas 
pesquisas, Dória está contando com 
apoio dos candidatos a deputados 
com lastro na região, como Michelli 
Veneziani e seu exército de apoiado-
res e agregados.

Não convidem para a...
a mesma picanha O vereador 

Tão do Vaguinho e o setor de fis-
calização da Prefeitura de Lorena, 
principalmente se o churrasco for 
naquele espaço onde se jogam bola...

A vereadora de Silveiras Neusa Menegon, o anfitrião do encontro João Pita, o prefeito Marcus Soliva com seu vice Regis 
Yasumura - candidato a deputado estadual; a candidata a vice-governadora, Coronel Nikoluk, a federal Juliana Cardoso, 
ao lado do presidente da Câmara de Silveiras, Sidney Ferreira; no encontro que reuniu lideranças e apoaiadores 

Encontro define estratégia para ganhar a região

Um encontro ocorrido no 
último domingo, em Guara-
tinguetá, foi promissor para 
as equipes de campanha que 
apoiam os candidatos: Marcio 
França ao governo do Estado, 

Juliana Cardoso à Câmara Federal e 
Regis Yasumura a deputado estadual. 
Com participação de vários prefeitos, 
vereadores e líderes de várias cidades 
da região, todos bem recebidos pelo 
presidente e coordenador do PSB 

João Pita, o grupo foi motivado a 
prosseguir em diversas frentes da 
campanha. A Coronel Nikoluk, 
candidata a vice-governadora, 
representou candidato ao governo 
Márcio França no evento.

O valeparaibano observa-
dor conhece a mudança das 
estações com a migração dos 
pássaros. De tempos em tempos 
vemos pássaros em seus grupos 
riscando o nosso céu em busca 
de um clima mais ameno. Com 
mais facilidade de alimento, 
é sinal de mudança do clima. 
Uma cena bonita que já serviu 
de inspiração a muitos artistas.  

Aliás, temos o privilégio da 
qualidade de vida do interior, 
sendo possível a convivência 
com a natureza de forma mais 
direta do que os metropolita-
nos acostumados a selvas de 
concreto e cimento. Com isso 
temos experiências bucólicas 
e lições de vida que só uma 
pessoa do interior traz consigo.

Mas no interior, assim como 
a migração de aves, também te-
mos a migração sazonal de polí-
ticos. De quatro em quatro anos, 
em período eleitoral, surgem 
nomes, sorrisos, abraços e visi-
tas de seres inusitados em busca 
da nossa confiança. Ajudados 
pelos cabos eleitorais, que na 
defesa de seu favorito na ver-
dade defendem seus próprios 
interesses e bolso, a verdade é 
que muitos desses personagens 
de sorriso largo nunca mais 
veremos, nem saberemos seu 
destino, muito menos o retorno 
de sua atuação e se houve pro-
veito para nossa região. 

Mas é fato, os pássaros vão 
atrás de alimentos e eles vêm 
atrás dos votos. Passam, tran-
sitoriamente, e depois não 
voltam para agradecer, muito 
menos tem interesse em criar 
raízes, porque o que interessa 
já conseguiram, ou não! Votar 
num desconhecido ou candidato 
migrador talvez não seja a me-
lhor opção, já que os frutos de 
seus esforços (se tiver algum) 
será para sua região, para o seu 
grupo! Por outro lado, votar em 
um velho conhecido que nada 
fez, ou que fez o suficiente para 
ter um currículo com escânda-
los e investigações também não 
é a melhor opção para o eleitor 
de 2018!

É lamentável o que vivemos, 
não bastasse a migração de 
candidatos, ainda enfrentamos a 
crise de confiabilidade e dúvida 
do eleitor, que frustrado com 
tantos escândalos e desacredi-

editorialeditorial
A tradicional passeata 

dos candidatos
tado com a política enfrenta a 
incerteza de não saber em quem 
votar, mesmo que em vésperas 
de eleições!

É tanto discurso, tantas fra-
ses prontas, tantas promessas... 
tanta mesmice que chega a 
afetar o ânimo do cidadão mais 
patriota. Sem ideologias parti-
culares, sem paixão partidária, 
olhando friamente para o ce-
nário destas eleições, nunca se 
contabilizou tanta intolerância 
registrada publicamente. Candi-
datos com propostas inexequí-
veis ou extremismo assustador. 
Parece que os personagens dos 
programas humorísticos antigos 
estão no palco!

Os ataques vêm de todos 
os lados, porque o fã clube do 
horror se dispõe a investir tem-
po em destilar suas verdades e 
posições sem qualquer respeito 
ao outro. O que se agravou 
pelas redes sociais as quais se 
tornaram área livre de combate, 
onde o equilíbrio e o bom senso 
são tão ignorados quanto a éti-
ca. Democracia não se limita a 
livre escolha do candidato, mas 
também ao respeito ao outro, a 
primazia do diálogo com debate 
produtivo de ideias!

A impunidade sacramentada 
pela velocidade das informa-
ções dá ao indivíduo a certeza 
de falar o que bem entender sem 
ter que responder por isso, e 
com isso, assistimos as maiores 
atrocidades verbais seguidas 
de muitas curtidas e comparti-
lhamentos! Que mundo é esse? 
Pode ser o mundo de ataques 
sinceros, mas com certeza não 
parece ser o mundo do diálogo 
democrático; já que o outro, se 
não tiver de acordo com a mi-
nha posição, não tem o direito 
de pensar e escolher por si!

Os desbocados e escandalo-
sos ganham adeptos e seguido-
res, mas mesmo que o cenário 
seja assustador, o bom eleitor, 
o bom cidadão não pode fugir 
do voto. Ainda que seja difícil, 
tem que buscar criteriosamente 
seu candidato, escolher o melhor 
que puder e cobrar depois das 
eleições, até porque a mudança 
que o Brasil precisa não está 
apenas num candidato chave, 
mas em cidadãos dispostos a 
exercer seus direitos fora das re-
des sociais, cobrando os eleitos!
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Rombo de R$ 180 mil coloca 
fim ao zona azul em Guará
Prefeitura rompe acordo com AC Park depois de descumprimentos 
contratuais; falhas nos repasses são principais queixas do Executivo

Justiça de Aparecida reconduz Dudu Reis à Câmara

Parquimetro instalado na região central de Guará; sistema suspenso

Fotos: Juliana Aguilera

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O contrato entre a Prefei-
tura de Guaratinguetá e a AC 
Park, empresa que gerencia 
o estacionamento rotativo 
no município, foi rompido. 
O Executivo decidiu pelo res-
cisão após falhas frequentes 
no cumprimento do contrato 
da empresa prestadora de 
serviço. Assinado em 2015, o 
acordo tinha validade de cin-
co anos. Uma nova licitação 
será realizada para escolha 
de outra empresa para ge-
renciar a zona azul.

O desfecho se encaminhava 
para o rompimento contratu-
al após diversos apontamen-
tos feitos em requerimentos 
apresentados na Câmara. 
Entre 2017 e 2018 somente o 
vereador Fabrício Dias (MDB) 
apresentou ao menos quatro 
questionamentos. No último, 
o parlamentar acionou o 
Ministério Público, e os de-
mais vereadores apoiaram a 

possível abertura de CEI (Co-
missão Especial de Inquérito), 
após a empresa AC Park não 
comparecer à sessão na qual 
foi convidada pela Casa.

De acordo com o secretá-
rio de Segurança Pública e 
Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio de Oliveira, o ‘Ma-
jor Oliveira’, a empresa foi 
notificada pela Prefeitura 
sobre os descumprimen-
tos contratuais neste ano. 
“Desde o início da gestão, 
no ano passado, verificamos 
algumas irregularidades. 
Foram feitas notificações e 
autuações, mesmo assim a 
empresa ainda permaneceu 
com pendências. Neste ano 
demos continuidade às no-
tificações, e devido ao não 
cumprimento contratual por 
parte da AC Park, a Prefeitura 
decidiu rescindir o contrato”.

A Prefeitura confirmou 
atrasos e falhas frequentes 
nos repasses ao município. 
De acordo com Major Oli-
veira, houve atraso no pa-

gamento de mensalidade, e 
também no percentual que 
a empresa deveria depositar 
mensalmente. Esse recurso 
era de 5% do total arrecada-
do pela AC Park. A empresa 
repassaria o montante para 
o município e, após aval da 
secretaria de Segurança e 
Mobilidade, ela própria in-
vestiria no estacionamento 
rotativo. 

“Não houve esse depósito, 
então não tem como a empre-
sa comprovar que ela utilizou 
esse valor para melhoria do 
estacionamento. Somando os 
repasses de 5% e as mensali-
dades que não foram feitas, 
há uma dívida em torno de 
R$ 180 mil”, revelou Oliveira.

Outras determinações des-
critas no contrato não foram 
cumpridas, de acordo com 
a Prefeitura. Uma delas era 
cobrada desde o ano passado, 
e foi colocada em prática de 
maneira parcial neste ano. 
A empresa tinha que dispo-
nibilizar duas motocicletas 

para fiscalização do estacio-
namento rotativo, mas só 
disponibilizou uma em 2018.

O departamento jurídico da 
Prefeitura está analisando o 
acionamento judicial, sobre a 
multa de rescisão contratual 
e os valores que permanecem 
pendentes.

Como fica? – Com o fim do 
contrato, as vagas do estacio-
namento rotativo ficam livres, 
mas uma nova licitação será 
aberta para definir um novo 
sistema de zona azul para 
o município. Major Oliveira 
confirmou que a Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá) e 
a secretaria de Segurança e 
Mobilidade podem assumir 
o serviço.

A AC Park foi procurada 
pela reportagem do Jornal 
Atos. A resposta foi encami-
nhada por e-mail, por Chris-
tiano Foschini, diretor da em-
presa. “Lamentavelmente, até 
o presente, não recebemos 
qualquer documento oficial 

por parte da Prefeitura Muni-
cipal de Guaratinguetá. A úni-
ca informação que obtivemos 
foi através de publicação no 
Diário Oficial do Município, 
de 1 de setembro de 2018 e 
rádios, desta forma, nossa res-

posta fica completamente pre-
judicada diante da tremenda 
falta de informação sob ponto 
de vista de concessionário, 
assim como a tremenda falta 
de profissionalismo do Poder 
Executivo deste município”.

Vereador volta ao cargo com liminar, dias depois de perder mandato em decisão administrativa da Mesa
Rafael Rodrigues
Aparecida

Não durou uma semana 
a decisão administrativa da 
Câmara de Aparecida que ex-
tinguiu o cargo do vereador 
José Reis Júnior, o Dudu (PR). 
Na tarde desta última segun-
da-feira, a Justiça concedeu 
liminar ao parlamentar e o 
reconduziu ao cargo.

Na decisão, a juíza Luciene 
Belan Ferreira Allemand 
concedeu o pedido da defe-
sa de Dudu e determinou a 
suspensão dos trabalhos do 
procedimento investigatório 
que ele foi alvo. Desta ma-
neira, suspendeu a decisão, 
classificada pela magistrada 
como unilateral, que extin-
guiu o mandato do vereador. 
A decisão, que tem caráter 
liminar (provisória) segue 
até o julgamento do mérito.

Na sessão de Câmara reali-

zada no último dia 3, o cargo 
do vereador Dudu foi extinto 
depois de concluso, processo 
investigatório aberto pela 
Câmara, que teria apurado 
supostas irregularidades 
na descompatibilização do 
parlamentar de uma entidade 
assistencial do município, 
requisito que segundo o 
processo, era necessário para 
que o parlamentar assumisse 
a função no Legislativo.

No pedido, a defesa ale-
gou que não há problema 
em desenvolver atividades 
parlamentares ao mesmo 
tempo que trabalha em uma 
instituição, como voluntário.

A Justiça entendeu que 
o mandato do vereador só 
poderia ser cassado após 
concluso processo de inves-
tigação feito através de uma 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito e com a votação 
em plenário, de mais de 1/3 

dos parlamentares.
Caso – O vereador Dudu 

perdeu o mandato como 
resultado do Procedimento 
Investigatório nº. 01/2018, 
que apurava possível irre-
gularidade do parlamentar. 
Segundo a investigação, ele 
deveria ter se descompatibi-
lizado do trabalho voluntário 
que realiza há 17 anos no 
asile São Vicente de Paulo, 
entidade assistencial que 
recebe aporte financeiro da 
Prefeitura.

Ele também era acusado de 
votar projeto que autoriza o 
Poder Executivo a repassar 
valores à entidade, o que 
segundo a mesa da Câmara 
seria inviável pela função do 
vereador.

O presidente da Câmara, 
Marcelo Marcondes (PV), foi 
procurado, mas não retornou 
ao contato até o fechamento 
dessa reportagem.O vereador Dudu Reais, que volta à Câmara de Aparecida após dias afastado em determinação da presidência

Fotos: Reprodução

Pinda atende comércio e inicia fechamento lateral da feira livre 
Obra, que gerou polêmica após anos de cobranças, deve ser concluída até janeiro; feirantes são deslocados para outro ponto

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento de 
quase R$ 918 mil, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
iniciou na última semana as 
obras de fechamento lateral 
da feira livre. Além de ofe-
recer uma melhor estrutura 
para os comerciantes, a ini-
ciativa busca transformar o 
centro comercial em mais um 
atrativo turístico da região 
central do município.

Um dos pontos mais popu-
lares de Pindamonhangaba, 
a feira livre, que abriga 45 
bancas, é diariamente fre-
quentada por consumidores 
que buscam variedades em 
frutas, legumes e hortaliças. 
Localizado na Praça da Li-
berdade, o espaço comercial 
possuí apenas cobertura no 
teto, afetando os comercian-
tes e clientes, principalmente 

no período de fortes chuvas.
Na tentativa de solucionar 

este problema, funcionários 
da terceirizada P.S. Engenha-
ria, sediada em Suzano-SP, 
iniciaram na manhã do úl-
timo dia 4 a construção da 
proteção lateral da feira livre. 
O serviço contará com um 
investimento municipal de 
mais de R$ 567 mil, e uma 
contrapartida estadual de 
R$ 350 mil, sendo este valor 
destinado através da emenda 
parlamentar do deputado 
estadual Antônio Ramalho, 
o Ramalho da Construção 
(PSDB).

O projeto de melhorias 
estruturais na feira livre 
chegou a ser apresentado aos 
feirantes em 2015 pela antiga 
gestão municipal, comandada 
pelo ex-prefeito Vito Ardito 
(PSDB). Mas com a derrota 
do tucano nas urnas, coube 
ao atual chefe do Executivo, 

Isael Domingues (PR) tornar 
a proposta realidade.

O serviço consistirá na im-
plantação de diversas chapas 
metálicas, do tipo trapezoidal 
(formato de trapézio) e refor-
ço da estrutura do espaço. O 
local permanecerá isolado 

por tapumes durante a obra, 
permitindo apenas a entrada 
dos operários.

Enquanto ocorre a melho-
ria, os feirantes atenderão 
os consumidores em tendas 
distribuídas pela rua Capitão 
José Martiniano Vieira Ferraz, 

no Centro. “Mesmo a empresa 
tendo um prazo de seis meses 
para concluir o fechamento 
lateral, nossa expectativa é 
que isto ocorra em até quatro 
meses. Essa melhoria vai pro-
porcionar um ambiente mais 
organizado e seguro tanto 

para os comerciantes quanto 
aos consumidores. Além disso, 
a feira livre também se forta-
lecerá como um importante 
atrativo turístico”, ressaltou 
a secretária de Infraestrutu-
ra e Planejamento, Marcela 
Franco.

Funcionário da Prefeitura de Pinda durante reforma para fechar lateral do galpão que recebe a feira livre; ação vem após anos de pedidos

Fotos: Reprodução
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Pinda e Guará no top 50 
das maiores violadoras dos 
direitos humanos no Estado
Denúncias de violência contra crianças e idosos são mais frequentes; 
cidades da região estruturam atendimento para averiguar ocorrências

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O Ministério dos Direitos 
Humanos divulgou a lista das 
cem cidades paulistas com 
maior número de denúncias de 
violação aos direitos humanos. 
No Vale tiveram destaque Pin-
damonhangaba, que está no 
30º lugar com 310 denúncias, 
e Guaratinguetá, na 50º colo-
cação com 200 denúncias. As 
queixas mais frequentes são 
de violência contra crianças 
e idosos.

Lorena não fica muito atrás 
na lista. A cidade está na 55ª 
colocação, com 185 denúncias. 
Cruzeiro fica em 78º lugar, 
com 109 denúncias, e Cacho-
eira Paulista, na 87ª colocação, 
com 93 denúncias. Já Lavri-
nhas e Bananal aparecem no 
ranking estadual com apenas 
uma notificação.

Na lista, outras queixas fre-
quentes são de violência con-
tra pessoas com deficiência, 
pessoas com restrição de 
liberdade, comunidade LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais 
e transexuais), morador de 
rua e igualdade racial. Para 
atender denúncias de casos de 
violência o Ministério criou o 
Disque 100. 

Violência infantil – Segundo 
dados do Governo Federal, o 
Vale do Paraíba registrou, em 
2017, 2,5 queixas de violência 
contra criança por dia. Elas 

somam 56,8% do total de de-
núncias recebidas pelo canal, 
nas 39 cidades da região. Os 
motivos principais registrados 
foram casos de negligência, se-
guidos de violência psicológica 
e física, abusos financeiros e 
econômicos, violência sexual, 
exploração do trabalho in-
fantil, discriminação, falta de 
acessibilidade e tortura.

O coordenador do Conselho 
Tutelar de Guaratinguetá, 
Thiago Salvador, afirmou que 
de janeiro à setembro foram 
comunicadas 175 denúncias 
em geral, sendo sete de casos 
de abuso sexual. “Esses co-

municados são relacionados 
a maus tratos, negligência 
psicológica e física. Além disso, 
as escolas também comunica-
ram mais de trezentos casos de 
evasão dos alunos”, explicou.  

Salvador informou que há 
situações no qual o Conselho 
age em flagrante. “Ano passa-
do, por exemplo, tivemos uma 
denúncia feita pelo hospital 
sobre um menor que estava 
passando por exames e que re-
latava ter sido vítima de abuso 
sexual”. Neste caso, o Conselho 
comparece ao local e já aciona 
as polícias Militar e Civil para 
registrar a ocorrência. O caso 

também é informado ao Minis-
tério Público. “Posteriormente, 
a criança é encaminhada ao 
atendimento psicológico do 
Creas (Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social)”, explicou.

O menor tem sua primeira 
consulta no Centro de Referên-
cia, e as demais em postos de 
saúde. Já a família é orientada 
pela psicóloga do local. 

Segundo dados do Creas, 
muitos casos de abuso sexual 
de crianças acontecem com 
conhecidos da família e paren-
tes próximos, como padrastos 
e tios.

Levantamento do Ministério dos Direitos Humanos mostrou que região precisa de atenção com violações

Foto: Arquivo Atos

Amigos são baleados após 
baile funk em Guaratinguetá

Dois jovens foram bale-
ados na saída de um baile 
funk, na madrugada da 
última segunda-feira, no 
bairro Chácara Selles, em 
Guaratinguetá. Uma das 
vítimas segue internada em 
estado grave, na Santa Casa. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os amigos ca-
minhavam pela rua Zacarias 
Jorge Boueri, quando foram 
surpreendidos por dois ati-
radores em um carro. 

Enquanto um dos rapa-
zes foi alvejado apenas de 
raspão na perna direita, o 

outro foi atingido por sete 
disparos, que o feriram no 
abdômen, pernas e braços. 

Os jovens foram socor-
ridos e encaminhados à 
Santa Casa de Guaratin-
guetá. A vítima alvejada de 
raspão foi liberada após um 
curativo.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para tentar iden-
tificar os autores da dupla 
tentativa de homicídio. A 
corporação investiga se 
algum desentendimento 
dentro do baile funk pode 
ter motivado o crime.

Idoso tem prejuízo de R$ 29 mil 
após sofrer golpe em Cruzeiro

A Polícia Civil iniciou uma 
investigação na última se-
mana para tentar identificar 
os estelionatários que apli-
caram um golpe contra um 
idoso de 64 anos, na última 
segunda-feira, em Cruzeiro. 
A vítima teve um prejuízo de 
R$ 29 mil, após ter seu nome 
indevidamente utilizado pe-
los criminosos.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os estelionatários 
usaram dados do aposentado 
para realizar um empréstimo 
em um banco.  Na sequência, 
eles depositaram o dinheiro 
na conta da vítima. 

Poucos minutos depois, os 

golpistas, se passando por fun-
cionários do banco, ligaram 
para o idoso, que negou que 
havia solicitado o empréstimo.

Fingindo terem chegado a 
uma solução, os estelionatá-
rios enviaram um boleto ale-
gando que se ele fosse pago, 
o valor do empréstimo seria 
devolvido imediatamente. A 
vítima depositou os R$ 29 
mil na conta indicada pelos 
criminosos.

Percebendo que havia sido 
enganado, o aposentado re-
correu á Policia Civil. 

Até o fechamento desta 
edição, os estelionatários não 
haviam sido presos.

Criminosos furtam R$ 15 mil 
em produtos de loja em Pinda

Após usarem um carro em 
marcha à ré para arrombar a 
porta, uma quadrilha furtou 
R$ 15 mil em mercadorias de 
uma loja na madrugada da 
última terça-feira, no Centro 
de Pindamonhangaba. 

De acordo com a Polícia 
Militar, os criminosos in-
vadiram o estabelecimento 
comercial, por volta das 3h.  

Na sequência, eles furtaram 
diversas camisas, calças e 
casacos. 

A PM foi acionada pelo 
sistema de alarme da loja, 
mas ao chegar ao local a 
quadrilha já havia fugido.

O proprietário da loja 
registrou um boletim de 
ocorrência na manhã da 
última terça-feira.

Pizzaria é alvo de assaltantes 
armados em Guaratinguetá

Funcionários de uma piz-
zaria viveram momentos de 
tensão durante um assalto 
na manhã da última segun-
da-feira, no Santa Rita, em   
Guaratinguetá. 

Segundo a Polícia Militar, 
dois criminosos invadiram o 
estabelecimento comercial, 
localizado na avenida Nossa 

Senhora de Fátima, por volta 
das 9h. 

Armada, a dupla obrigou 
um dos trabalhadores a en-
tregar o dinheiro do caixa. 
Após cerca de cinco minutos, 
os assaltantes fugiram. 

A Polícia Militar realizou 
rondas pelo bairro, mas não 
conseguiu localizar a dupla. 

Unidade do ESF de 
Silveiras recebe 
nota máxima em 
avaliação federal

Avaliada por agentes do 
Ministério da Saúde, uma 
das ESF’s (Estratégia de 
Saúde da Família) de Silvei-
ras atingiu o nível máximo 
de qualidade em todos os 
quesitos analisados. Devido 
ao resultado positivo, o mu-
nicípio tem a expectativa de 
receber um maior repasse 
federal na área da saúde, 
em 2019.

Com uma média mensal 
de cerca de trezentos aten-
dimentos, a ESF do Bairro 
dos Macacos, na zona rural, 
recebeu no último dia 30 a 
visita de representantes do 
Pmaq (Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Bási-
ca). Lançado pelo Governo 
Federal em 2011, o pro-
grama busca incentivar os 
municípios a melhorarem 
a qualidade dos serviços 
de saúde oferecidos à po-
pulação.

Além de inspecionar o tra-
balho realizado nas ESF’s, a 
ação propõe um conjunto 
de estratégias que possam 
corrigir falhas procedimen-
tais. O Pmaq também eleva 
o valor do repasse federal 
para as cidades participan-
tes que atingirem melhora 
no padrão de qualidade no 
atendimento. O programa 
avalia diversos quesitos 
como satisfação dos pa-
cientes, infraestrutura da 
unidade, equipamentos e 
medicamentos à disposição 
da equipe e qualidade do 

Da Redação
Silveiras

Unidade do Bairro dos Macacos 
é considerada modelo nacional; 
município deve receber “reforço” 
em repasse para setor em 2019

processo de trabalho (pron-
tuários e tempo de espera 
para consultas). 

Após a visita dos repre-
sentantes do Ministério da 
Saúde a Silveiras, na última 
semana, a Prefeitura foi 
informada que a ESF do 
Bairro dos Macacos foi uma 
das poucas unidades do País 
a conseguir nota máxima 
em todos os critérios. “Os 
agentes do Pmaq afirmaram 
que essa ESF é a que mais se 
aproxima do ideal estabele-
cido pelo Ministério da Saú-
de. Esta avaliação máxima 
evidencia os frutos de um 
trabalho comprometido em 
evoluir sempre, e que conta 
com o apoio do prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB). 
Toda a equipe dos Macacos 
está de parabéns por esta 
grande conquista”, come-
morou a coordenadora de 
Atenção Básica de Silveiras, 
Thalita Ferreira.

A coordenadora ressaltou 
ainda que a unidade conta 
com diferenciais como aten-
dimento de acupuntura e 
medicamentos fitoterápicos 
(provenientes de plantas 
medicinais). Outro ponto 
forte da ESF dos Macacos 
é a variedade de especiali-
dades médicas oferecidas à 
população como fisioterapia, 
psicologia, ortodontia, gine-
cologia, obstetrícia e clinica 
geral.

Após a avalição das ESF’s 
do País, o Governo Federal 
revelará em outubro a lista 
dos municípios que recebe-
rão um maior repasse na 
área da saúde, em 2019.

Bananal recebe atendimento 
do Programa Mulheres de Peito

Uma carreta-móvel do 
programa Mulheres de Peito 
estará em Bananal entre os 
dias 24 de setembro e 12 de 
outubro, como parte de uma 
parceria entre a Prefeitura 
para a realização de exames 
gratuitos de mamografia.

O veículo estará localizado 
na Praça Rubião (Largo do 
Rosário), em frente ao Solar 
Aguiar Valim, para atender 
mulheres de Bananal e da 
região. 

O público atendido será 
definido por meio de senhas, 
em torno de cinquenta, que 
serão distribuídas no perío-
do da manhã.

Da Redação
Bananal

Para participar é necessário 
apresentar RG, cartão do SUS 
e comprovante de residência. 
O exame será realizado a par-
tir de um pedido médico, que 
não será obrigatório apenas 
para mulheres entre 50 e 69 
anos. O resultado sai em até 
48 horas.

O programa atendeu, desde 
a sua implantação, em 2014, 
mais de duzentos mil exames 
entre mamografia, ultrasso-
nografia e biópsia. De acordo 
com a secretária de Saúde, 
entre os pacientes atendi-
dos, cerca de dois mil casos 
foram encaminhados para 
outros centros referentes no 
tratamento oncológico de São 
Paulo, para dar continuidade 
ao diagnóstico.
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Velhos conhecidos e novas caras: corrida pelo 
Câmara e Assembleia tem 36 nomes da região
Vale do Paraíba conta com 136 candidaturas, que vão de ex-prefeitos e deputados a empresários; 
visitas e “casamentos eleitorais” fomentam cenário durante campanha mais curta para eleição

Na saída de zona eleitoral, papeis jogadores no chão, o famoso "santinho político", em 2018, eleitores são disputados por 136 nomes no Vale

Foto: Arquivo Atos

Eleitor de Guará cobra atenção de candidatos 
para atrair mais empregos e qualificar saúde

Leandro Oliveira
Da Região

A corrida eleitoral tomou 
forma após o início da pro-
paganda gratuita na TV e 
no rádio, mas antes disso, os 
candidatos já podiam pedir 
votos através de publicações 
na internet, redes sociais e em 
ações de ‘corpo a corpo’. Nos 
primeiros dias, o contato na re-
gião foi marcado pelas visitas 
de políticos de outros pontos 
do estado. O cenário de candi-
daturas vale-paraibanas está 
bem dividido. Guaratinguetá 
lidera o número de indicados 
à Câmara dos Deputados, en-
quanto Cruzeiro, aparece com 
mais indicações à Assembleia 
Legislativa.

Entre os candidatos da re-
gião, três nomes compõem 
as primeiras posições da lis-
ta de maiores patrimônios 
declarados. Ex-prefeito de 
Pindamonhangaba, Vito Ar-
dito Lerário (PP), informou 

ao TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) ter bens acumulados 
em R$20,9 milhões. Abaixo do 
pindense, aparecem Marcelo 
Ortiz (PODE), que tem base 
eleitoral em Guaratinguetá e 
declarou R$ 8,4 milhões e a 
empresária lorenense e pri-
meira dama de São Sebastião, 
Michelli Veneziani (PSDB), com 
R$ 5,4 milhões.

Ortiz encontrará cenário 
rachado em Guaratinguetá, 
cidade que ajudou a elegê-lo 
deputado federal por duas oca-
siões. O município conta com 
as candidaturas de Dr. João 
Carlos (PT), Enéas Pasin (PSL), 
Dr. Rogério Barbosa (PR) e 
Bruno Santos (PSDB). Flavinho 
da Canção Nova após mudar de 
partido (PSC), desistiu de sua 
candidatura à reeleição.

Situação parecida é regis-
trada em Pindmonhangaba e 
Cruzeiro. Na primeira, estão 
na disputa à Câmara dos De-
putados os candidatos Rafael 
Goffi (PSDB), Andreia Campos 
Sales (PV), Higor Cauê (PSOL) 
e Gislene Cardoso (DEM). O 
município ainda conta com 
os presidenciáveis Ciro Go-
mes (PDT) e Geraldo Alckmin 
(PSDB), ambos naturais de 
Pindamonhangaba.

Em Cruzeiro a ex-prefeita 
Ana Karin (PRB), o vice-prefei-
to Dr. Davi (PV) e José Antônio 
(PT) dividem espaço. Em Lore-
na, a disputa para a Câmara 
Federal será menos acirrada. 
Estão no pleito os candidatos 
Tenente Coronel Nusque (PSL), 
e o professor Fernando Bor-
ges (PSOL). Outro candidato 
nascido na cidade é o médico 
Claudio Miranda (PRP)

Em Cachoeira Paulista, o 
candidato é João Bosco Torra-
da (PROS). Carlos Ávila (SD), de 
Piquete, fecha a lista. A tendên-
cia é de que os candidatos dos 
três munícipios busquem votos 
nas cidades vizinhas.

No cenário estadual, o leque 
de candidatos à Assembleia 
Legislativa de São Paulo é mais 
extenso. Ao contrário do que 
acontece no cenário federal, 
o número de candidatos a 
deputado estadual é maior em 
Cruzeiro. O município tem seis 
candidatos, entre eles, Diego 
Miranda (SD), natural de Ca-
choeira Paulista, mas com base 
eleitoral em Cruzeiro. Além 
dele, estão no páreo Juarez 
Juvêncio (PSC), Wagneriano de 
Lima Moreira, o Fafá (PRTB), 
Roseli Ferreira (PRTB), Renato 
Fonseca (Patriota) e Carlinhos 
da Stock Car (PHS).

O vice-prefeito de Guaratin-
guetá, Régis Yasumura (PSB), 
é um dos quatro indicados à 
Alesp pelo município, e dividi-
rá as atenções com Sandra Al-
meida (PSDB), Roberto Pimen-
tel (Patriota) e Professor José 
(PDT). Em Pindamonhangaba 
também são quatro na disputa, 
Tião do Leite (PROS), Herivelto 
Vela (PT), Fábio Duarte (PSL) e 
Vito Ardito (PP).

O ex-secretário de Cultura 
de Lorena, Roberto Bastos 
‘Totô’ (PROS), a empresária 
Michelli Veneziani (PSDB) e 
Hernando Mauro Diógenes 
(PV) confirmaram candidatura. 
Natural de Lorena, mas com 
base eleitoral em Piquete, 
Rominho Eventos (PC do B) 
também está na disputa. Jofre 
Neto (PSB) e Fabiano Bicudo 
(PROS) confirmaram candi-
datura. Ambos são naturais de 
Cachoeira Paulista.

Segundo o TSE, a Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
tem 136 candidatos para a Câ-
mara dos Deputados e Assem-
bleia Legislativa. Desse total, 
36 nomes estão no eixo entre 
Pindamonhangaba e Cruzeiro. 
São José dos Campos, Taubaté 
e Jacareí concentram a maior 
quantidade de postulantes.

Enquete volta a apontar desconfiança com novos nomes e veteranos na disputa eleitoral
Da Redação
Guaratinguetá

Enquanto os candidatos 
estão à caça do voto pela 
região, os eleitores fazem 
suas listas de reivindicações 
para cobrar os pretendentes 
à Assembleia Legislativa 
e ao Congresso Nacional. 
Depois de passar por Lore-
na e Cachoeira Paulista, a 
redação do Jornal Atos foi a 
Guaratinguetá para ouvir dos 
moradores o que eles devem 
cobrar de quem pretende 
representa-os em São Paulo 
e Brasília.  

Na cidade, que conta com 
quatro candidatos a deputa-
do federal e quatro estaduais 
(leia texto acima), os temas 
que mais se repetiram foram 
saúde e geração de empre-
gos. Enquanto o município 
trabalha para implantar as 
alterações com o futuro Pron-
to Socorro, que será instalado 
no prédio da Delegacia, os 
números do Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados) registraram 
novo saldo favorável entre ja-
neiro e julho, com 643 postos 
abertos na cidade.

“O que eles têm que fazer 
é trazer emprego para o jo-
vem. Está faltando muito tra-
balho, não só em Guará, mas 
em todas as cidades. Acho 
que eles têm que ajudar a 
trazer mais investimento 
para a cidade também. A 
coisa aqui tem que melho-
rar, porque da forma como 
está, as pessoas vão deixar 
Guará, vão deixar o Vale do 
Paraíba”.

Benedito Araújo, 67 anos, 
aposentado, Vista Alegre

“Eles têm que fazer de 
tudo pra parte da saúde. 
Está uma negação, tanto a 
saúde, quanto a violência. 
Fica muito difícil pra gente 
ser atendido, demora muito. 
Eu fui fazer uma consulta, 
demorou mais de três, qua-
tro mês. Passa de um (posto 
de saúde) pro AME, fica 
muito difícil. Tem que ter 
um pouquinho de rapidez 
na nossa saúde.

“O que tem que melhorar 
é o atendimento na saúde e 
também na educação para 
quem mora em Guaratin-
guetá. Já tive vários proble-
mas com a saúde aqui. Falta 
de tudo no atendimento, 
principalmente ética para 
atender as pessoas que real-
mente precisam. É muita 
má vontade com tudo isso. 
Do jeito que está não pode 
ficar, não mesmo”.

Francisco Filho, 62 anos, 
aposentado, Figueira

Jéssica Ambrósio, 20 anos, 
comerciante, Nova Guará

“Demora muito o aten-
dimento na saúde aqui de 
Guaratinguetá. E quando 
atendem, atendem de qual-
quer jeito. Eu sofri bastante 
com saúde porque eu vou 
sempre ao hospital, eu tenho 
bronquite, agora sinusite, eu 
sofri bastante. Esses depu-
tados tem que fazer e não 
falar que vão fazer, como 
sempre acontece. Senão, 
nada melhora”.

“Acho que tem que ter 
mais investimento na edu-
cação. Escuto mais as pes-
soas reclamarem a respeito 
da educação, não só aqui 
em Guaratinguetá. Acho 
que estamos precisando 
nessa parte e também na 
saúde. A gente procura 
atendimento e não tem, 
não acha médico. Na ver-
dade, o profissional está lá, 
mas não tem o material”.

Lucas Roberto, 19 anos, 
Itaguaçu Aparecida

Elenir Bicudo, 57 anos, 
pensionista, Serra Pelada

“O que mais está faltando 
em Guaratinguetá é em-
prego. Tem muitos aqui 
que estão desempregados. 
Aqui em Guará está difícil, 
principalmente para jovem, 
que está correndo atrás do 
primeiro emprego. Acho que 
tem que investir em escola, 
curso, essas coisas faltam 
muito, para ajudar o pessoal 
que está desempregado”.

Rogério Gomes, 47 anos, 
desempregado, Engenheiro Neiva

“Eu acho que a estrutura 
do atendimento no hospital, 
é complicada. O atendi-
mento é bem ruim. Seria 
essencial para os pacientes, 
que precisam mesmo, eles 
arrumarem isso. Sobre es-
sas coisas de hospital, em 
Aparecida também. Você 
vê que não tem uma boa 
estrutura para receber os 
doentes. As coisas lá dentro 
são estragadas”.

Laís Roberto, 17 anos, 
estudante, Itaguaçu Aparecida

“Para falar a verdade, 
falta muita coisa aqui nessa 
cidade. Na saúde principal-
mente. O maior problema 
que a gente vê, aqui em 
Guará e na região, sempre 
é a saúde. Mas também tem 
problemas na educação, no 
transporte. Atrapalha no dia 
a dia do morador, de quem 
precisa desse atendimento. 
Não podemos esperar de 
braços cruzados”.

Valdeir Val,
54 anos, Centro

ENQUETE:

“O que precisamos é de 
trabalho. Precisa bastante 
disso aqui em Guará. Na 
região, como um todo, tem 
muita gente desempregada. 
Eu trabalho, mas a gente vê 
o jovem aí que está preci-
sando trabalhar. E a saúde 
também, a saúde é neces-
sária. Vamos ver se essa 
eleição traz alguém que 
quer ajudar mesmo nossa 
cidade. Ajudar de verdade”.

Mauro Correa, 49 anos,
líder de ajudante, São Bento
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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 PURIFICADORA DE ÁGUA
SOPT e MAQUINA DE GELO
EVEREST - Venda  -  locação  -
Assit  técnica de fabrica  -  refil
sopt  original  -  F:  3645-4005/
98887-1220 - Av. Jader 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
shopping - 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
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

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 676/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
6856/2018GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
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 o dia 28 de setembro, para contratação da seguinte empresa:
EMPRESA: MARIKOTA PRODUTORA E FINALIZADORA DE VÍDEO LTDA
CNPJ Nº: 17.888.120/0001-70

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 676/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
6856/2018GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em serviços de inserção em emissora de televisão 
para divulgação do prazo final da anistia de juros e multas de débitos municipais até o dia 
28 de setembro, para contratação da seguinte empresa:
EMPRESA: RÁDIO E TELEVISÃO TAUBATÉ LTDA CNPJ Nº: 48.665.517/0001-26

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 676/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
6856/2018GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em serviços de inserção em emissora de televisão 
para divulgação do prazo final da anistia de juros e multas de débitos municipais até o dia 
28 de setembro, para contratação da seguinte empresa:
EMPRESA: SISTEMA RODOVIA DE COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 07.223.277/0001-22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 676/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
6856/2018GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em serviços de inserção em emissora de televisão 
para divulgação do prazo final da anistia de juros e multas de débitos municipais até o dia 
28 de setembro, para contratação da seguinte empresa:
EMPRESA: TV TAUBATÉ LTDA CNPJ Nº: 01.921.699/0001-95

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 676/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
6856/2018GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em serviços de inserção em emissora de televisão 
para divulgação do prazo final da anistia de juros e multas de débitos municipais até o dia 
28 de setembro, para contratação da seguinte empresa:
EMPRESA: TV VALE DO PARAÍBA S.A. (TV VANGUARDA FILIAL DE SJC/SP)
CNPJ Nº: 56.407.083/0001-92

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 676/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
6856/2018GPRO, 524/2018SUP, com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de inserção em 
emissora de televisão para divulgação do prazo final da anistia de juros e multas de 
débitos municipais até o dia 28 de setembro, para contratação da seguinte empresa:
EMPRESA: SISTEMA RODOVIA DE COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 07.223.277/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste 
convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma 
reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta 
Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia 
tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: JAMILE BOMFIM 
ARNEIRO SIQUEIRA RG: 25090987x, LILIAN THEREZA PAIVA NUNES 
TEIXEIRA DA SILVA RG: 46714182, THAIS POLIANA NETO RG 
267825092, LARISSA BRITO DE OLIVEIRA RG: 475288610.
Lorena, 11 de SETEMBRO de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste 
HOMOLOGAR a desistência dos candidatos relacionados, são eles: PAULO 
ROBERTO ALVES DA SILVA RG: 443884614, LOURDES ADRIANA DOS 
SANTOS PEREIRA MÁXIMO RG: 206076502.
Lorena, 11 de setembro de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/18 - PROC. Nº 494/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em realização de exames de radiografia panorâmica para intervenções 
cirúrgicas buco maxilo facial para suprir demanda do serviço de odontologia, pelo período de 
12 meses, a realizar-se às 09h30min no dia 15 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.

Isael prorroga intervenção administrativa 
no Pronto Socorro com OS descartada
Prefeitura segue no comando da unidade até novembro; nova gestora segue indefinida em Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou na última 
semana a prorrogação da 
intervenção administrativa 
sob o Pronto Socorro por 
mais sessenta dias. A medida 
busca evitar que a unidade 
enfrente problemas de gestão 
até a conclusão do processo 
licitatório para a contratação 
da próxima organização social 
que gerenciará o local. 

Contratada em maio do ano 
passado para administrar 
o Pronto Socorro por seis 
meses, a ABBC (Associação 
Brasileira de Beneficência 
Comunitária) se envolveu em 
diversas “quedas de braço” 
com o prefeito Isael Domin-
gues (PR), durante 2018. 

O principal embate ocorreu 
no início do primeiro semes-
tre do ano, quando a ABBC, 
que recebia mensalmente 
R$1,519 milhão pelo servi-
ço, moveu uma ação judicial 
contra a Prefeitura cobrando 
o pagamento de quase R$ 7 
milhões. Na ocasião, a orga-
nização social declarou que o 
valor é referente ao aumento 
dos gastos com serviços que 
não estavam previstos no 
contrato, como a realização 
de exames e compra de me-
dicamentos.

O posicionamento da em-
presa desagradou a atual 
gestão municipal, que apro-
veitando a proximidade do 
fim do contrato, realizou 

em 17 de abril um processo 
licitatório para a contratação 
da entidade que a partir de 
maio se tornaria responsável 
pela administração do Pronto 

Socorro. A ABBC decidiu não 
participar da concorrência, 
que contou com a participa-
ção de cinco organizações 
sociais. 

Mas o certame acabou 
paralisado, após parte das 
concorrentes entrarem com 
recursos. Para evitar que o 
atendimento à população 

fosse prejudicado pela falta de 
uma gestora, em maio o mu-
nicípio prorrogou o contrato 
com a ABBC por sessenta dias.  

Já em 6 de junho, mais um 
embate entre as partes acabou 
surpreendendo os moradores 
de Pindamonhangaba. Na 
data, o Executivo anunciou a 
intervenção administrativa do 
Pronto Socorro até 6 de julho, 
podendo ser prorrogada por 
mais seis meses 

Na época, a Prefeitura emi-
tiu uma nota oficial explican-
do que a medida ocorreu por 
uma série de falhas da ABBC, 
como a perda de contratos 
regionais de fornecedores, 
falta de apresentação de pres-
tação de contas e ausência de 
comprovantes de pagamentos 
de seus funcionários. 

Em resposta, a ABBC classi-
ficou como inverdades as acu-
sações feitas pelo Executivo. 
A entidade também ressaltou 
que o município cometeu um 
ato ilegal e arbitrário.

Apesar do novo mal-estar, 
no início de julho o contrato 
foi novamente prorrogado por 
mais um mês.  

Em nota oficial, a Prefeitura, 
que administrará o Pronto 
Socorro até novembro, afir-
mou que está em fase final 
o processo licitatório para a 
contratação da nova gestora 
da unidade.

O Pronto Socorro de Pindamonhnagaba, palco de polêmica na contratação de OS; gestão segue mesmo após dispensa de contratada

Foto: Arquivo Atos

Guará investe em iluminação e videomonitoramento
Em quatro meses de trabalho da Prefeitura, programa instalou setecentos novos pontos de luz

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A secretaria de Segurança 
e Mobilidade Urbana infor-
mou que, nos últimos quatro 
meses, cerca de setecentos 
pontos de luz foram instala-
dos em Guaratinguetá. Essa é 
uma das medidas de seguran-
ça adotadas pelo programa 
“Mais Luz”, em parceria com 
a empresa EDP Bandeirantes. 
Além da nova iluminação, 
câmeras de segurança e o 
COI (Centro de Operações 
Integradas), que deve ser 
entregue em dezembro, pro-
metem reforçar a segurança 
da população e turistas.

O investimento vem como 
medida de reverter dados 
sobre a violência. Guaratin-
guetá é a vice-líder entre 
as cidades com maior taxa 
de homicídio no Estado de 
São Paulo. Para cada cem 
mil habitantes, ela registra 
17,15 mortes. Segundo o 
secretário da pasta, Marco 
Antônio de Oliveira, o projeto 
“Mais Luz” abrange 85% da 
cidade. “A quantidade é maior 
para bairros como Jardim do 
Vale 2, Jardim Rony, a estrada 
Presidente Tancredo Neves”, 
afirmou.

Oliveira explicou como 
é feita a escolha dos locais 
para iluminação. “Temos uma 
equipe que verifica os pontos 
de maior necessidade. O mo-
rador pode também solicitar, 
preenchendo um formulário 
na Prefeitura que será enca-
minhado para nós, ou pode 
ligar no telefone 3128-7700. 
A Polícia Militar também tem 
verificado pontos, através do 
policiamento preventivo”. 

O COI deve ficar na secreta-
ria e monitorar as quarenta 

câmeras de segurança da 
cidade. “A maior parte das 
câmeras são instaladas no 
centro, e as outras nas prin-
cipais avenidas. Pretendemos, 
no ano que vem, aumentar 
essa quantidade de câmeras 
no município, abrangendo 
áreas internas dos bairros”, 
explicou. A Prefeitura tam-
bém está conversando com 
a secretaria Estadual de Se-
gurança para fechar um 
convênio que irá implantar 
o sistema de monitoramento 
inteligente Detecta.

Trânsito – A secretaria in-
vestiu em pintura de sinaliza-
ção de trânsito, e programas 
com escolas e empresas para 
conscientizar sobre o tráfego. 
Com isso, a cidade bateu a 
meta do Infosiga (Sistema 
de Informações Gerenciais 
de Acidentes de Trânsito do 
Estado de São Paulo), na re-
dução de óbitos em acidentes 
de trânsito. “Verificamos um 
retorno positivo com essas 
ações, como a diminuição de 
acidentes, principalmente 
os com vítimas”, afirmou 
Oliveira.

Rua iluminada, em pacote de ação da Prefeitura de Guaratinguetá; cidade aposta na reestruturação

Foto: Divulgação

Ministério da 
Saúde lança 
contato contra 
fake news

O Ministério da Saúde lan-
çou um número no WhatsApp, 
com o intuito de combater os 
boatos e os falsos alardes de 
notícias, como possíveis surtos 
de doenças e efeitos de vacinas.

O canal foi lançado no 
último dia 4, e poderá ser 
adicionado por qualquer ci-
dadão brasileiro. Assim que 
notificado por mensagem, a 
dúvida referente à saúde será 
apurada de acordo com dados 
oficiais, e receberá um selo 
que vai atestar sua veracidade 
ou não.

Na região, a proliferação de 
fake news também é grande, 
como em situações quando os 
macacos encontrados mortos 
em bairros das zonas rurais de 
Lorena, Pindamonhangaba 
e Silveiras tiveram alarde de 
contaminação da febre ama-
rela, antes mesmo de exames 
que descartaram a maior 
parte dos casos.

Para evitar os notícias falsas, 
o número do “Saúde sem Fake 
News” é o (61) 99289-46400.

Da Redação
Região
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Festa das Nações começa nesta 
quinta no Mercadão de Lorena
Entidades assistenciais representam 14 países com comidas típicas, 
em evento que conta com apresentações artísticas tradicionais

Lucas Barbosa
Lorena

Para atrair um público de até 
vinte mil pessoas em Lorena, 
a Festa das Nações 2018 será 
iniciada a partir da noite da 
próxima quinta-feira. O even-
to, que terá quatro dias de 
duração, tem como objetivo 
arrecadar recursos para 15 
entidades assistenciais do 
município. 

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a Festa das Nações será 
realizada no Mercado Muni-
cipal, mais conhecido como 
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Mercadão. A manutenção do 
local busca evitar que o evento 
seja prejudicado por chuvas, 
como ocorria até 2016, quan-
do a estrutura era montada 
na praça Baronesa de Santa 
Eulália, a Praça da Matriz.

A partir das 19h desta quin-
ta-feira, as famílias de Lorena 
encontrarão no Mercadão bar-
racas de comidas típicas de 14 
países (cada um representado 
por uma entidade do municí-
pio), e uma que reúne diversos 
pratos do continente africano. 
Os recursos arrecadados se-
rão destinados às entidades 

assistências responsáveis pela 
administração das barracas.

Além destas opções, também 
terão dois pontos privados de 
vendas de cocada e sanduiches.

As barracas serão comanda-
das por entidades como Rotary 
Clube (Itália), Lyons Clube 
(Argentina), Natal Solidário 
(Portugal), Arte e Vida (México), 
Escola de Samba Unidos da Vila 
Nunes (Brasil), Cavalaria de São 
Benedito (Japão), Aldeias Infan-
tis (Alemanha), Instituto Cacau 
(Continente Africano); Provim 
(França), UPA (Rússia), Grupo 
Escoteiro Hepacaré (Estados 

Unidos), Apae (China), Adefil 
(Holanda), Obra Social Domin-
gos Savio (Líbano) e Paróquia 
São Pedro (Uruguai).

O secretário de Cultura e 
Turismo, Jorge Gomes, res-
saltou a importância da Festa 
das Nações. “Além de desfru-
tar de um excelente festival 
gastronômico, a população 
estará contribuindo para que 
as entidades tenham mais 
recursos para continuarem 
desenvolvendo seus relevantes 
trabalhos. Estamos fazendo o 
possível para organizar um 
grande evento, e um dos di-
ferenciais desta edição é que 
pela primeira vez teremos as 
barracas de comidas da África 
e do Uruguai”. 

O chefe da pasta revelou 
ainda que a Festa das Nações, 
que contará com um investi-
mento municipal de cerca de 
R$ 10 mil, terá a segurança 
reforçada através da presença 
da Guarda Civil Municipal e da 
Polícia Militar. 

Arte e Música – Além da va-

riedade gastronômica, a Festa 
das Nações 2018 terá diversas 
atrações musicais e artísticas. 

Na noite da próxima quin-
ta-feira se apresentarão a 
banda do 5° BIL (Batalhão de 
Infantaria Leve), Banda Novo 
Instinto, Projeto Guri e o Grupo 
de Dança Italiana Di Veneto.

No dia seguinte será a vez 
do Grupo Moçambique de São 
Benedito de Lorena, Banda 
Vilage e a dançarina do ventre 
Circe dos Santos.

Já no sábado se apresenta-
rão o Ballet Infantil (Micheli 

Zanin), Batucarte, Tango Lyons 
e a banda de blues Tublues. 
Na mesma data, as crianças 
poderão acompanhar a peça 
teatral ‘O Rei Leão’, que será 
encenada pela Teatreia Clube 
da Lua.

No domingo, fecharão o 
evento os shows da cantora 
sertaneja Mariângela Zan, Co-
ral Maria de Nazareth, bateria 
da Escola de Samba Unidos da 
Vila Nunes e a apresentação 
de dança dos alunos da Apae 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais).

Montagem da estrutura da Festa das Nações, que começa na quinta

Fotos: Lucas Barbosa

Apresentações de dança típica da Itália, em 2017; edição deste ano terá primeira homenagem a africanos

Fotos: Reprodução

Espetáculo sobre vida de Zilda Arns 
tem três apresentações em Lorena
Médica sanitarista morta em 2010 foi destaque com 
trabalho de assistência em locais de pobreza extrema

Da Redação 
Lorena

Um espetáculo teatral so-
bre a trajetória e embates 
sociais de uma mulher que 
lutou para fazer a diferença. 
Esse é o enredo de “Zilda 
Arns – A dona dos lírios” 
que estará em cartaz no Te-
atro Teresa D’Ávila, a partir 
da próxima sexta-feira, em 
Lorena.

Com direção de Luiz An-
tônio Rocha, autor de ou-
tras adaptações teatrais de 
sucesso como “Uma Loira 
na Lua”, “Eu te Darei o Céu”, 
“Brimas” e “Frida Kahlo”, o 
espetáculo promete contar a 
história de uma mulher forte 
que não media esforços para 
defender suas crenças.

Com ingressos a partir de 
R$ 60 (valor inteiro), a peça 
terá seu valor reduzido pela 
metade para quem doar 1 
kg de alimento. Estudantes, 
idosos e professores da rede 
pública também pagam meia 
entrada.

Protagonista da peça e ide-
alizadora do projeto, Simone 
Kalil foi à Curitiba, onde 
visitou a sede da Pastoral 

da Criança e o Memorial da 
Vida, museu sobre o legado 
de Zilda. “Acho fundamental 
resgatar os legados deixados 
pelas grandes mulheres bra-
sileiras, como a Dra. Zilda. 
Ela foi uma grande mulher, 
que defendia outras mulhe-

res. Tinha um objetivo claro, 
que era a redução da mor-
talidade infantil no Brasil, e 
comprava brigas com muita 
gente para seguir esse proje-
to de vida”, destacou a atriz.

Indicada três vezes ao Prê-
mio Nobel da Paz, a médica 
sanitarista foi fundadora da 
Pastoral da Criança e conse-
guiu reduzir a mortalidade 
infantil no País em 60% du-
rante a década de 1980 com 
iniciativas como a campanha 
do soro e da amamentação.

Morta em 2010, durante 
o terremoto que destruiu 
o Haiti, Zilda trabalhava 
no país da América Central 
para implantar a Pastoral da 
Criança, em um dos territó-
rios considerados como mais 
pobres da América Latina.

“Zilda Arns – A dona dos 
lírios” terá apresentações 
neste final de semana (sex-
ta-feira a domingo), às 20h, 
no Teatro Teresa D’Ávila, que 
fica à avenida Dr. Peixoto 
de Castro, nº 539, na Vila 
Celeste. Os ingressos estarão 
à venda das 15h às 19h na 
bilheteria, e terá parte de sua 
arrecadação revertida para a 
Pastoral da Criança.

Fotos: Divulgação

Trecho da peça sobre Zilda Arns


