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Tribunal adia
decisão sobre
vantagens
provisórias
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A licitação do transporte
público de Guaratinguetá é
um dos três principais projetos de Marcus Soliva (PSB)
para 2017. Antes mesmo de
assumir o Executivo, o prefeito
já colocava como relevante
o retorno da discussão referente as linhas de ônibus. As
empresas São José e Oceano,
que operam as linhas, estão se
adequando para a disputa do
certame licitatório.

O Tribunal de Justiça do
Estado acolheu, na última
quarta-feira, o pedido da
Prefeitura de Guaratinguetá
para que não fosse suspenso
o pagamento das vantagens
provisórias das folhas salariais dos servidores municipais até o julgamento. Para
evitar novos problemas, o
Município trabalha na criação de um novo plano de
cargos e salários.
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Soliva, que comemorou decisão

Passageiros aguardam ônibus do TUG, no Centro de Guará; processo de licitação emperra novamente

Polícia Civil e Santa Casa
investigam morte em Pinda

Rosiane Aparecida recebeu transfusão de sangue errado; hospital abre sindicância
A Polícia Civil e a Santa
Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba apuram as
circunstâncias da morte da
paciente Rosiane Aparecida
da Silva, 46 anos, que recebeu

uma transfusão de tipo de
sangue errado, na tarde da
última quinta-feira. A principal
suspeita é que uma enfermeira
tenha se confundido na hora
de realizar o procedimento.

Internada no hospital desde
o último dia 3, Rosiane, que
estava em coma induzido, tentava se recuperar de um AVC
(Acidente Vascular Cerebral).
A vítima dividia o quarto com

outra paciente, que também
receberia uma transfusão
de sangue. De acordo com o
boletim de ocorrência, uma
enfermeira se confundiu de
paciente e acabou realizando

a transfusão do tipo de sangue errado em Rosiane, que
acabou morrendo depois de
sofrer uma parada cardiorrespiratória, por volta das 17h.
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Segunda cidade da região
que registrou um maior aumento percentual de casos
de homicídio entre 2015 e
2016, Lorena já contabiliza
11 assassinatos e sete tentativas neste ano. A situação
preocupa os moradores. Outro
município que preocupa é
Guaratinguetá, que também
atingiu o mesmo número de
homicídios no ano.

Denúncia gera
polêmica
em eleição
de servidores
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ENFIM A FARMÁCIA

A tempo que a população de Cruzeiro teve de esperar para ter sua nova farmácia
municipal, entregue nesta terça-feira. O ponto de distribuição de medicamentos iniciou suas atividades logo após
a abertura e terá funcionamento estendido em julho. Desde o início da construção, que passou por dois mandatos
anteriores, a Farmácia Municipal teve atrasos na obra.
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A Câmara de Pindamonhangaba aprovou o projeto do
Executivo que autoriza repasse
de R$ 290 mil para o Céu das
Artes (Centro de Artes Esportes
Unificados) de Moreira César.
Há um ano, o programa atua
no desenvolvimento social,
esportivo e cultural de cerca
de quatrocentos moradores
de baixa renda.

A eleição que determinou a
vitória da atual mesa diretora do Sindicato dos Servidores Municipais de Aparecida
na semana passada é alvo de
reclamação de trabalhadores
que pretendiam disputar o
cargo. Nesta semana, o servidor Ricardo Alexandre foi
a público denunciar a falta
de transparência e divulgação de prazos para que ele
pudesse concorrer à eleição
na cidade.
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Parceria com Circuito Cultural
leva peça infantil para Lorena
Em parceria entre a secretaria de Cultura e Turismo e
o Circuito Cultural Paulista,
Lorena recebe o espetáculo
infantil “O Jardim dos Duen-

des”. A peça conta a história
de cinco amigos duendes e
um grilo músico que decidem
salvar o mundo cantando e
dançando.
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Prefeitura promete apoio ao
trabalho no Museu Frei Galvão
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Homicídios
avançam e
Lorena eleva
preocupação
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A Aceg (Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá) realiza na próxima
quarta-feira o Mutirão do
MEI (Microempreendedor
Individual). A ação gratuita
terá atendimento das 14h às
17h, na sede da Associação,
em Guaratinguetá.

Polícia prende
dupla que levou
TV de igreja
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Mutirão do
MEI atende
empresários
de Guará

Câmara aprova
R$ 290 mil ao
Céu das Artes
em Pinda

TUG segue
sem definição
em processo
de licitação

Elenco de “O jardim dos duendes”, que se apresenta no São Joaquim

Depois de reabrir o museu
Conselheiro Rodrigues Alves,
a Prefeitura de Guará garantiu
apoio ao Museu Frei Galvão,
o principal acervo histórico

da cidade. O museu enfrenta
dificuldades devido à falta de
apoio no governo anterior de
Francisco Carlos.
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A diretora do museu, Tereza Maia
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editorial
O banheiro de Nárnia
Na continuidade da minissérie do Aprendiz, aquele ser
quase mitológico, obcecado
pelo poder com psicose autoritarista, temos o fato lendário de
construção de obras mágicas,
que embora devidamente licitadas, desapareceram e não têm
endereço de localização.
Das páginas do Processo
no Tribunal de Contas, a Terra
das Palmeiras Imperiais é alvo
de questionamento sobre a
localização de um banheiro de
acessibilidade, caríssimo, mas
em lugar até hoje desconhecido.
Acontece que na época do
trono do Aprendiz, o banheiro
foi formulado, licitado, supostamente construído com notas
fiscais, procedimento licitatório
e todas as formalidades, inclusive os pagamentos!!! Aliás, a
julgar pelos valores, o porcelanato deve ser da mesma estirpe
da suíte da rainha da Inglaterra.
Mas por algo inusitado
aconteceu na nobre casa de leis:
perderam o banheiro!
Ninguém sabe explicar ao
certo a localização do banheiro,
muito menos existem testemunhas que já utilizaram. Por
mais enigmático que seja o desaparecimento de um banheiro,
nem mesmo o autor da obra, o
ilustríssimo Aprendiz, mesmo
depois de retornar ao seu castelo, ousa dar o endereço do
banheiro!!!
Entretanto, apostando na
cultura e elevado poder de influ-

ência do Aprendiz, suspeita-se
que o famigerado banheiro
foi construído após um portal
mágico dentro da Casa de Leis,
em Nárnia!
Isso mesmo Nárnia, aquela
terra onde crianças curiosas
vivenciam aventuras com seres
da mitologia, depois de acharem um portal dentro de um
guarda roupa. Como em Nárnia
o tempo não passa como no
nosso mundo natural, ninguém
retornou para testemunhar sobre
a obra do Aprendiz.
Enfim, o desafio de localização do banheiro também foi
levado ao Ministério Público,
para esclarecimentos. Afinal, investimento do mundo real deve
ser devidamente demonstrado e
comprovado aos cidadãos (que
pagam impostos). Tomara que
o relógio dos responsáveis pela
investigação seja da terra real
e não de Nárnia, senão a Terra
das Palmeiras Imperiais vai ter
de virar episódio de Hollywood
para ter alguma explicação.
Enquanto o banheiro não é
localizado, fica o desafio para
aquele que achar a obra, fazer
um selfie no banheiro e enviar
para a redação deste Atos, afinal a descoberta será o furo de
reportagem da década.
Embora o discurso seja de
moralidade e transparência, o
Aprendiz não consegue manter
a pose de herói da Justiça, afinal
que tem o caráter vilão, não
consegue ser moço de bem...

Além de Brasília
Quando o sentimento de desesperança é maior que a tensão
dos efeitos da crise econômica,
a iminência de manifestações é
inevitável. A indignação pelo
conhecimento de atos de corrupção se potencializa com a naturalidade com que os corruptos
(ativos e passivos) seguem suas
vidas e sequer se preocupam
com o resultado de seus atos,
diante de tantos “favores” e
regalias no caso de privação
de liberdade. Como ensinam
sociólogos, o homem suporta
melhor a privação da liberdade
que a privação dos seus bens.
Ainda presos, continuam ricos,
riqueza que foi potencializada
pelos favores que já receberam,
e mais uma vez ganham outros
favores para denunciarem.
Enfim, ainda que a lei e
seus aplicadores tenham bons
argumentos para a delação
premiada, a bem da verdade
é uma impunidade legalizada,
permitida. É como o filho que
“cola” na prova, que ao invés de
ter castigo e nota zero, é levado
ao shopping para contar quem
mais tinha as respostas da prova.
É como encontrar o assaltante
que carregou seus bens, e deixar
ele sair com o carro, desde que ele
conte quem mais contribuiu direta e indiretamente para o crime.
Mas os nossos olhos devem
ir além de Brasília, pois infelizmente, o drama não está restrito
à sede do Governo Federal, mas
impregnado em todas as esferas
de poder, inclusive perto de nós,
ou melhor no nosso quintal.
As vezes como cidadão, me
pergunto, onde foi que erramos,
no que estamos permitindo a
perpetuação da corrupção? É
comum e repugnante a “troca”
de favores, as “ameaças” e as
tramas nos bastidores da vida
pública. O vereador que hoje se
intitula oposição, mas que na
verdade julgou mais lucrativo
assumir a posição contrária,
porque tem outras ambições.
Ou então, aquele que permanece
situação, para ter cargos e pessoas de sua confiança em lugares
estratégicos.
As vantagens que hoje um
parlamentar possui vai além
daquilo que realmente é necessário para o desempenho de suas
funções, e não vemos nenhum

vereador ou deputado com a
coragem de dispor de assessores
por economia. Como também
não vemos representantes populares eleitos com a coragem
de renunciar seus vencimentos
ou devolver parte deles, com
exceção daqueles que são concursados, pois para estes a opção
é uma obrigação legal e não uma
ideologia particular.
A reforma tem que começar
de dentro pra fora, do cidadão
eleitor, uma reforma na consciência cidadã, sem esperar que
isso venha do governo. Aliás é
preciso mudar a cultura de que a
educação e instrução tem que vir
apenas da escola, ao contrário,
deve começar em casa, na base
da família. O professor não pode
assumir o encargo de educar
uma criança, pois a instrução é
necessária, mas os valores que
são o pilar da educação, começa
no berço.
Mas externamente, tem que
iniciar das nossas cidades, com
o acompanhamento da vida,
com pesquisa da história. Se
cada cidadão se preocupasse
em manter viva a história das
personalidades políticas da
sua região, e cobrasse a fatura
de seus atos, boa parte do problema estaria resolvida. Hoje
grande parte dos cidadãos não
tem conhecimento do trabalho
do Tribunal de Contas e sequer
tem interesse de acompanhar
seu trabalho.
O conhecimento traz mudança, a boa informação tem o poder
de influenciar, é importante limpar Brasília, mas é fundamental
e mais eficaz limparmos a nossa
região. É no mínimo inquietador
saber que uma pessoa que já teve
investigações e condenação por
desviar dinheiro de asilo possa
ser vereador ou, então, que uma
pessoa apontada pelo Tribunal
de Contas como integrante de
uma quadrilha de desvio de dinheiro, consiga voltar ao poder.
Por outro lado, é lamentável
ver que tantos iniciantes, em
tão pouco tempo, já mostraram
que vieram para repetir a receita
degradável de corrupção dos
outros, com discursos vazios,
demagógicos, caluniadores e
cheios de difamação. Muito
grito, pouco trabalho, e a população pagando a conta.

Bastidores da Política
Visita ilustre
A passagem do governador Geraldo Alckmin pela
região nesta quinta-feira,
em especial Piquete, para

Marietta, Alckmin e Fabio Marcondes

dar o start na Carreta da
Mamografia movimentou
a classe política. Alckmin,
que cumpre agenda de
compromisso nesta quinta-feira em várias cidades, priorizou o convite
da prefeita Teca Gouvêa,
que recebeu também a
liberação de uma emenda
parlamentar do deputado
Campos Machado (PTB).
Armação ilimitada

Aumenta os rumores pelas
esquinas de Piquete, que os
vereadores buscam os últimos
entendimentos para propor
um processo de cassação
ao mandato
da prefeita
Teca Gouvêa, elencando pelo
menos três
situações
administrativas como
Teca Gouvêa
pretexto. De acordo com os
conservadores da política
local, por mais que a Câmara
consiga formular denúncia,
nada justifica interromper o
mandato de uma gestora que
conseguiu trazer equilíbrio
financeiro na administração
pública, com provas de extrema honestidade.

Mercado de apostas

Com os comentários de
um provável processo de
cassação da prefeita Teca
Gouvêa ganhando publicidade pelas esquinas de Piquete,
oportunistas de plantão incentivam apostas no mercado
político, de que ela não conclui este segundo mandato.
Perguntem ao Hugo Soares‼!

Mercado de apostas II

Tem gente jogando pesado
em Cachoeira Paulista, com o
palpite que nem o prefeito Edson Mota deverá concluir
a construção
das casas do

quem jure que este gesto não
adiantou. Pelo grito da torcida, ouve-se na especulação
política alarido de apostas
de que a esposa do jurista Zé
Mauro não se dobrará aos
‘encantos do gabinete’, para
tristeza dos reféns do sistema
que apostam em mandato
longo ao homem que arrasou,
quer dizer, passou pela vizinha Silveiras ‼!

Que ‘rei’ sou eu!!!

A população de Canas
ficou sem entender os limites
de comando do prefeito Lucemir do Amaral. Dias atrás
ele mandou instalar um novo
ponto de ônibus na conhecida Rua do
Meio. Nada
demais se já
não existisse um outro,
instalado a
menos de
30 metros
Lucemir do Amaral d o n o v o .
Comenta-se que a ideia era
agradar um dos vereadores
que precisava fazer algo para
mostrar aos moradores do pedaço que estava ‘vivo’, mas o
DER acabou com a política de
varejo de ambos, mandando
uma máquina para remover o
grande feito do prefeito.

Perderam todas

A sessão de Câmara de
Lorena da última segunda-feira, não deu quorum para
oposição aprovar nada que
fosse do interesse do comando que trás a lembrança o
horror parlamentar do período de 2008 a 2012. Restou
ao ‘sepulcro caiado’ apenas
abrir sua latrina na tribuna
para exalar seu hálito podre
contra quem caminha na luz
e na seriedade administrativa
na cidade. Por nove votos
consolidados a favor da governabilidade, o Executivo
teve quatro projetos da noite
aprovados.

Revanche

Quem observa ou toma
conhecimento dos constantes
ataques pessoais do vereador Vieira Filho contra o
secretário de administração
Luiz Fernando de Almeida
(homem de linha de frente
do prefeito
de Lorena,
Fábio Marcondes),
logo percebe
que trata-se

Luiz Fernando
Dada Diogo

conjunto
CDHU. A
obra que se
arrasta há
Edson Mota
onze anos e
por onde já passaram mais de
quatro empreiteiras e todas,
abandonando o projeto, deixando muitos trabalhadores
sem os devidos recebimentos
pelos serviços contratados.

Queda de braços

E por falar em Cachoeira
e também em apostas, segue
empatado ‘o par ou impar’
entre o prefeito Edson Mota
e a vereadora Dada Diogo.
Ainda que no dia do padroeiro
o prefeito tenha aproveitado
a ‘influência do santo’ para
ocupar lugar na mesa da
opositora, durante a festa, há

de vingança. A conta
é simples:
Luiz foi o
presidente
Vieirinha
que sucedeu Vieira na presidência
do Legislativo em 2013. Ele
(Luiz), foi o responsável pela
reestruturação da administração da Casa, que vinha do
período ‘negro da política’
com mandos e desmandos
jamais vistos e imaginados
na Câmara da cidade. Na
época (2013 a 2015) foram
necessários vários procedimentos e levantamentos para
apurar todas as irregularidades ocorridas e recuperar a
imagem do então Legislativo
e transformar todos os relatos
em denúncias no Ministério
Público, em obediência a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
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Casa arrumada

Em função da incerteza
que norteia o funcionalismo
publico de Guará desde que o
Ministério Público conseguiu
barrar as vantagens pessoais
agregadas ao salário de praticamente 90% dos integrantes
da folha de pagamento da
Prefeitura,
o presidente
da Câmara, Marcelo
Coutinho - o
Celão, tem
procurado
deixar claro
Celão
aos servidores que a Casa de Leis está
preparada para discutir e
aprovar o novo Plano de Cargos e Salários, que está sendo
elaborado pela administração
Marcus Soliva.

2013 a 2016), principalmente
após os indícios da quebra
da transparência, falha no
monitoramento dos veículos
oficiais e a dificuldade financeira que o ‘novo presidente’ enfrenta. Falam
ainda, que
o fato da
presidência
atual sofrer
interferências ‘internas’ e ‘ex- Tão do Vaguinho
ternas’, ou seja, Vieiras &
Silvas, a boa recuperação
recuperada pela Legislatura
passada, corre o risco de ‘ir
por ladeira abaixo’. Perguntem ao ex-presidente Luizão
que passou o comando da
Câmara estruturada ao Irmão
do Vaguinho!!!

Plano ‘B’

Ação milionária

Nenhum de nós

Força-tarefa

Nenhum de nós II

Recuperação da Saúde

E por falar em ‘cargos e
salários’, o prefeito Marcus
Soliva comemorou na última
terça-feira, a decisão do Tribunal de Justiça em validar
o efeito suspensivo da sentença que coloca um ‘ponto final’ nas
vantagens
pessoais nos
salários dos
servidores
públicos de
Guaratinguetá. Com
Marcus Soliva
a medida,
Soliva ganha fôlego para
resolver o que as administrações passadas não deram
conta, ou seja, um novo plano
de carreira acertando as novas
diretrizes da folha de pagamento da Prefeitura.
Mais um bomba sobre a
Prefeitura de Pinda e outra
vez o prefeito Isael Domingues se mostra solitário em
defesa de sua ‘república’,
digo, administração pública.
Diante de
mais uma
fatalidade
que levou a
óbito uma
paciente na
saúde municipal, e
Isael Domingues o mercado
político observa o prefeito em
pessoa tendo que se defender
a uma só voz - a sua - enquanto sua equipe de governo faz
‘cara de paisagem’, como se
não tivessem nada com isto.
Nenhum assessor, secretário
ou marqueteiro das ‘três tribos’ que compõe seu primeiro
escalão foi visto ou ouvido
em defesa do Executivo...

Se no ambiente da administração Isael Domingues
ninguém se apresentou ou
se atreveu a defendê-lo no
drama do óbito da saúde, na
Câmara a reação não é diferente. Até o momento somente a oposição se manifestou
com ares de críticas veladas,
quando os governistas, se
é que tem, ‘ninguém sabe,
ninguém ouviu’, muito menos
viu. Afinal, quem é mesmo o
líder de governo? - perguntam
nos corredores do mercadão...

Risco iminente

Em análise à Câmara
Municipal de Lorena de hoje,
são poucos que apostam na
continuidade administrativa
da Casa (nos princípios de

Em atenção a um requerimento do vereador Rafael
Goffi, a Câmara de Pinda
recebeu a participação do
secretário de Administração
Fabrício Pereira e do chefe
de gabinete Fabiano Vanone
para tentar equacionar com
os vereadores e justificar à
população a licitação aberta
pela Prefeitura para locação de 2.280 veículos. Por
mais que os representantes
da administração tenham
‘desenhado’ a iniciativa justificando locação por possibilidade, segundo a patuleia,
a conta não fecha, uma vez
que a frota atual da municipalidade está estimada em
297 veículos em movimento, para contratação de mais
de 2 mil.
A procura por vagas na
frente de trabalho congestionou as dependências da Codesg nesta última terça-feira.
Disseram que a Companhia
de Desenvolvimento de Guaratinguetá começou fazer jus
ao nome (desenvolvimento)
depois que o prefeito optou
em abrir suas atividades para
atender as demandas da própria Prefeitura. Numa ação
de gestão otimizada, Marcus
Soliva decidiu por uma receita caseira e econômica,
transferindo para Companhia
a coleta de lixo e a reforma
dos prédios públicos. Completando sua primeira estratégia para tornar a autarquia
sustentável do ponto de vista
financeiro, o prefeito abriu a
contratação de 80 temporários que devem auxiliar na
limpeza e conservação da
cidade.
Em plena recuperação da
saúde pública, o prefeito de
Cruzeiro, Thales Gabriel, entregou a população na última
terça-feira
as instalações da Farmácia Popular (obra
abandonada
que assumiu
do governo
Thales Gabriel
passado) e
quatro novos veículos para
atender a saúde municipal.
Seguindo um cronograma de
economia e trabalho, Thales
tenta fazer com ‘mil, o que
se gastaria um milhão’ reorganizando a cidade a partir
da própria casa, ou seja, da
Prefeitura.
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TJ acolhe pedido de Soliva e adia decisão
sobre extinção de vantagens provisórias
Foto: Arquivo Atos

Executivo trabalha na criação de novo plano
de cargos e salários; herança da gestão de
Francisco Carlos motivou impasse em acerto
Da Redação
Guaratinguetá

O prefeito Marcus Soliva comemorou a liberação de vantagens a servidores no Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça do
Estado acolheu, na última
quarta-feira, o pedido da
Prefeitura de Guaratinguetá
para que não fosse suspenso
o pagamento das vantagens
provisórias das folhas salariais dos servidores municipais até o julgamento. Para
evitar novos problemas, o
Município trabalha na criação de um novo plano de
cargos e salários.
Na manhã da última quar-

ta-feira, o Executivo anunciou que de acordo com a
decisão judicial, enquanto o
recurso não for julgado, não
haverá alteração na folha de
pagamento dos trabalhadores. O órgão aceitou o pedido
da Prefeitura, concedendo
efeito suspensivo.
No início do mês, o Tribunal de Justiça determinou
que a Prefeitura pagasse as
vantagens provisórias aos
servidores somente pelos
próximos trinta dias. A decisão cobrava que o Executivo
se adequasse neste prazo e,

posteriormente, eliminasse
o benefício.
A vantagem provisória foi
criada em 2015 na gestão do
ex-prefeito Francisco Carlos
Moreira (PSDB) como um
mecanismo temporário, já
que na época ele buscava
implantar o plano de cargos.
O ex-prefeito substituiu as
antigas gratificações pelas
vantagens pessoais provisórias, porém o plano de cargos
não foi levado adiante.
Ainda não existe uma data
para a previsão do julgamento do recurso da Prefeitura.

Licitação do transporte segue sem previsão em Guará
Empresas São José e Oceano são a favor do certame e se adaptam para o processo; Soliva prioriza contrato
Da Redação
Guaratinguetá

A licitação do transporte
público de Guaratinguetá é
um dos três principais projetos
da gestão Marcus Soliva (PSB)
para o primeiro ano de governo. Antes mesmo de assumir
os trabalhos no Executivo, o
prefeito já colocava como relevante o retorno da discussão
referente as linhas de ônibus da
cidade. As empresas São José e
Oceano, que operam as linhas,
estão se adequando para a
disputa do certame licitatório.
Soliva colocou como meta
fechar o documento da licitação até o fim de junho, já
que de acordo com a equipe
de governo, o documento
precisava de diversos ajustes.
“Nossa licitação vai privilegiar
o melhor preço do bilhete, por
conta disso estamos fazendo
ajustes. Linhas deficitárias podem passar para complementares. A gratuidade também

é discutida, pois quanto mais
gratuidade, maior o impacto
no preço do bilhete. Enfim, a
discussão continua”.
Proprietária das empresas
São José e Oceano, Edna Abdala revelou em entrevista
à Rádio Metropolitana que
as duas empresas já estão se
adequando para disputar o
novo certame licitatório.
“Nós mudamos o software
e isso já é um avanço. Só não
compramos frota ainda pois
não temos certeza se vamos
ganhar. Desde que saia uma
licitação limpa, transparente
para todos, que não fira nenhuma lei e que seja um edital
que seja bom para o Poder
Judiciário, para a população
e para as empresas, ela tem
que acontecer o mais urgente
possível”.
A mudança de software citada na entrevista tem gerado
polêmica entre usuários do
transporte em Guaratinguetá.
O passageiro que tem o cartão
Foto: Arquivo Atos

de vale transporte vinculado a
uma empresa não pode usar
o cartão duas vezes em uma
mesma viagem, já que o cartão é de posse do funcionário
dessa determinada empresa
e o cartão está vinculado ao
CNPJ da empregadora.
Já o passageiro que fez o
cartão de vale transporte por
conta própria e tem o vale
transporte registrado no seu
CPF pode utilizá-lo quantas
vezes for necessário na mesma
viagem. “Se o cartão estiver
atrelado a algum CPNJ de
empresa, ou se ela foi mandada embora, ela precisa passar
aqui na empresa ou acessar o
site para mudar o cartão de
CNPJ para CPF”.
De acordo com Edna, a frota
que opera as linhas de Guaratinguetá é boa, se comparada
com as de outras cidades da
região. Segundo o Executivo,
não existe uma previsão de
quando os ajustes da licitação
serão finalizados.

Foto: Arquivo Atos

Passageiros embarcam em ônibus do TUG; serviço enfrenta dificuldades no processo de licitação

Reajuste no vale-alimentação deve gerar
impacto de R$ 50 mil para Cruzeiro
Aumento no salário de servidores ainda não está definido; prefeito
espera acordo semelhante ao do benefício para agosto
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Servidor trabalha na praça 9 de Julho; segue discussão sobre vale

O recente acordo judicial
entre Prefeitura e servidores referente ao vale-alimentação deve gerar impacto
de R$ 50 mil mensais para
os cofres públicos, o que
o prefeito Thales Gabriel
Fonseca (SD) acredita ser
muito, tendo em vista a atual situação econômica que a
administração se encontra.
Na semana passada foi
anunciado o reajuste de
5,44% do benefício, após
audiência judicial no Tribunal Regional do Trabalho
de Campinas. A decisão
aconteceu depois de seis
meses de negociação entre

Conta parada há mais de dez anos
teve sessão na Câmara de Cachoeira
Da Redação
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira
Paulista aprovou as contas do
ex-prefeito José Rui Hummel
Mendonça (PPS), do exercício
de 2004. A votação desta quarta-feira contrariou o parecer
do TCE (Tribuna de Contas

do Estado) que apontou falhas
no investimentos e no acerto
de dívidas.
Mendonça era vice-prefeito
e assumiu a Prefeitura após
o falecimento do prefeito da
época, Eduardo Marcondes
(PL), aos 55 anos, vítima de
câncer. Ele governou entre
2002-2004.

Entre os apontamentos, investimento fora do que a Lei
de Responsabilidade Fiscal
exige para Educação e Saúde,
além da falta de pagamentos
de precatórios. Mas o relatório
do TC foi contestado em parecer da Comissão de Finanças
e Orçamento, que acabou
aprovado na Câmara.

o Município e o sindicato da
categoria.
Fonseca alegou que não
ofereceram nenhum reajuste no período alegando que
a Prefeitura poderia ceder
em fevereiro (data base
da categoria) era apenas o
pagamento em dia do benefício, e que vinha sofrendo
constantes atrasos na gestão
da ex-prefeita Ana Karin
(PRB) e de Rafic Zake Simão
(PMDB). A dupla se alternou
no poder devido a processos
que afastaram Ana Karin da
Prefeitura, que à época, não
conseguiu pagar em dia aos
funcionários.
“Estamos tendo muita sensibilidade, mas muito pé no
chão para tratar o subsidio
Foram dez votos favoráveis, dois contrários e uma
abstenção. Aldeci Baianinho
(PSC), Breno Anaya (PSC), Tião
do Marly (PR), Dimas Barbosa (PTB), Professor Danilo
(PROS), Max Barros (DEM),
Carlinhos da Saúde, Mariza
Hummel (PP), Vica Ligabo
(PTB), Nene do São João (PSB)
votaram a favor do parecer,
enquanto Agenor do Todico
(PSDB), Thales Satim (PSC)
foram contrários. A vereadora
Dadá Diogo (PTN) se absteve.

do servidor. O que tratamos
com o sindicato era que
colocaríamos o salário e o
vale em dia, e que o servidor, ao longo desse prazo
de seis meses, nos desse um
prazo para colocar a casa
em ordem”.
O prefeito disse ainda que
as dificuldades financeiras
do município acentuam o
peso dos R$ 50 mil mensais
para os cofres municipais.
“Tivemos uma audiência
para tratar dessa situação,
e saiu que o reajuste de
5,44% deve impactar cerca
de R$ 50 mil, o que parece
pouco, mas não é para nossa realidade, porque temos
esses restos a pagar e temos
que cumprir nossos compro-

missos”.
Salário – Fonseca disse
ainda que espera em próxima audiência, marcada para
o próximo dia 22 de agosto
que o reajuste dos salários
dos servidores também gire
em torno dessa porcentagem do vale-alimentação.
“Dia 22 teremos uma nova
audiência para tratar o
salário. O pretendido pelo
sindicato era em torno de
8%, mas esses índices diminuíram, e é mais ou menos
com isso que vamos estar
trabalhando”.
Atualmente a folha de pagamento da Prefeitura gira
em torno de R$ 5,5 milhões,
correspondendo à 54,2% do
orçamento.
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Servidor de Aparecida acusa sindicato
por falta de transparência em eleição
Foto: Arquivo Atos

Atual mesa diretora vence disputa de chapa única
e revolta oposição da entidade; publicação de
edital e divulgação de prazos são questionadas
Rafael Rodrigues
Aparecida

Servidores de Aparecida; categoria tem eleição conturbada com denúncias de falta de transparência

A eleição que determinou a
vitória da atual mesa diretora
do Sindicato dos Servidores
Municipais de Aparecida na
semana passada é alvo de
reclamação de trabalhadores
que pretendiam disputar o
cargo. Nesta semana, o servidor Ricardo Alexandre foi a
público denunciar a falta de
transparência e divulgação de
prazos para que ele pudesse
concorrer à eleição.
Funcionário público municipal há 21 anos, Alexandre
alegou que não houve a divulgação necessária, seja na
imprensa escrita, nem mesmo
nas repartições públicas da
Prefeitura.
“Montamos uma chapa para
concorrer à presidência no Sindicato, mas não conseguimos

porque não houve divulgação
ampla das eleições. Eles não
divulgaram nas repartições
públicas, em mídias sociais, e
em jornais”, contou.
De acordo com o denunciante, a mesa diretora fez a
publicação do edital em um
periódico de uma cidade vizinha. “Só colocaram em um
jornal de Guaratinguetá, que
não circula aqui, dificultando
a transparência. Fomos impedidos de concorrer na eleição
devido a essas falcatruas que
eles fizeram com a gente”.
O atual presidente, que foi
reeleito para mais quatro
anos no Sindicato de Aparecida, Fábio Sergio de Oliveira,
rebateu as críticas, afirmando
que houve sim divulgação
necessária para que chapas adversárias pudessem concorrer
na eleição.
Segundo ele não houve ne-

nhuma ilegalidade e a diretoria
deu ampla divulgação ao edital.
“O edital foi publicado em jornal de circulação regional, foi
afixado aqui na sede do Sindicato e eu segui tudo conforme
manda a lei, não cometemos
nenhuma irregularidade”.
Sobre a denúncia de que o
jornal em que o edital foi publicado não circula em Aparecida,
Fábio alegou que o impresso
tem circulação regional, e
que dentro da legislação, era
o que bastaria para divulgar
a eleição. “A legislação não
manda eu colocar no jornal
da cidade, e sim em um de
circulação regional, e foi isso
que eu fiz. O jornal que nós
publicamos é de Guaratinguetá
e circula na cidade, inclusive já
foi publicado outros editais de
outras eleições, mas as pessoas
não acompanham o dia-a-dia
do Sindicato e quer reclamar”.

Mutirão do MEI atende microempreendedores em Guará
Parceria da Aceg com o Sebrae leva informações a quem abriu ou tenta implantar seu negócio próprio
Da Redação
Guaratinguetá

A Aceg (Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá) realiza na próxima
quarta-feira o Mutirão do
MEI (Microempreendedor
Individual). A ação gratuita
terá atendimento das 14h às
17h, na sede da Associação,
em Guaratinguetá.

O objetivo do trabalho,
que conta com parceria
com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas), é
orientar a população e incentivar a regularização
dos microempreendedores
locais, contribuindo para a
competitividade no cenário
econômico e fortalecimento
da economia local.

“Mais do que uma ação
econômica, o mutirão do
MEI é uma iniciativa social,
uma vez que as pessoas que
trabalham por conta própria
receberão toda orientação e
poderão sair daqui regularizadas como pequeno empresário, para desenvolver
sua atividade, acessar os
benefícios garantidos e crescer”, explicou o presidente da

Aceg, Ricardo Teberga.
O evento contará com
orientações da delegada do
CRC-SP (Conselho Regional
de Contabilidade do Estado
de São Paulo), Beatriz Fialho
Bonini, e da analista do Sebrae, Simone Silva Moura. O
atendimento será individual,
conforme ordem de chegada.
Segundo a organização, o
trabalhador informal pode

se tornar um Microempreendedor Individual legalizado e passar a ter CNPJ, o
que facilitará a abertura de
conta bancária, o pedido de
empréstimos e a emissão de
notas fiscais. “Para ser um
microempreendedor individual, é necessário faturar
hoje até R$ 60 mil por ano
ou R$ 5 mil por mês, não
ter participação em outra

Nova Dutra oferece
capacitação sobre
meio ambiente para
professores de Pinda

empresa como sócio ou
titular e ter no máximo um
empregado contratado que
receba o salário-mínimo ou o
piso da categoria”, destacou
o Sebrae.
O evento será realizado na
sede da Aceg, rua Marechal
Deodoro da Fonseca, nº 67,
no Centro. Outras informações nos telefones (12)
3128-2215 ou 3128-2217.
Foto: Divulgação

Iniciativa da concessionária faz
parte do programa ‘Caminhos
para a Cidadania’; aula no Crispim
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Buscando contribuir para
que os professores da rede
pública de Pindamonhangaba sejam mais eficientes na
hora de ensinarem os alunos
sobre o meio ambiente, a
CCR Nova Dutra oferece uma
capacitação nesta quinta-feira. A iniciativa faz parte do
‘Caminhos para a Cidadania’,
considerado o maior programa privado de educação de
trânsito do Brasil.
De acordo com a CCR Nova
Dutra, concessionária que administra a rodovia Presidente
Dutra, a capacitação busca
unir os conhecimento sobre
meio ambiente à aprendiza-

gem significativa, que é uma
metodologia que estimula a
conexão de memórias com
novos conceitos transmitidos
em sala de aula.
A gestora de Relações Institucionais e Sustentabilidade
da CCR NovaDutra, Carla
Formasaro, explicou que o
conteúdo das oficinas trabalha a teoria das inteligências
múltiplas, que se baseia na
capacidade de resolução de
problemas, de compreensão,
adaptação e de contextualização do tema meio ambiente
dentro da grade curricular
das escolas. “Incentivando
a adoção da metodologia
de aprendizagem significativa, os professores ajudam
a eliminar a aprendizagem

Professores de Pinda recebem capacitação sobre o meio ambiente, durante curso realizado pela parceria entre Prefeitura e CCR Nova Dutra

decorativa, que facilmente
é esquecida pelos alunos. A
ideia das oficinas é auxiliá-los
a relacionar as atividades de
sala de aula com o dia a dia
das crianças, despertando o
interesse dos pequenos para
o conhecimento”.

A aula de capacitação será
realizada nesta quinta-feira na
Casa Transitória Fabiano de
Cristo, no Crispim. O treinamento terá duas horas e meia
de duração, com início às 18h.
Programa – De acordo com
a concessionária, o programa

“Caminhos para a Cidadania”
objetiva transmitir a vivência
sobre educação de trânsito
e meio ambiente aos educadores da rede municipal
das 36 cidades às margens
da rodovia Presidente Dutra.
O programa apresenta aos

professores atividades que
podem ser aplicadas em salas
de aula.
A Concessionária também
disponibiliza gratuitamente o
material de apoio aos educadores, além de livros didáticos
aos alunos.
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Policia Civil investiga morte de paciente
por negligência na Santa Casa de Pinda
Rosiane Aparecida recebeu uma transfusão de sangue errado; Santa Casa abre sindicância interna
Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Polícia Civil e a Santa
Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba apuram as
circunstâncias da morte da
paciente Rosiane Aparecida
da Silva, 46 anos, que recebeu
uma transfusão de tipo de
sangue errado na tarde da
última quinta-feira. A principal suspeita é de que uma
enfermeira tenha se confundido na hora de realizar o
procedimento.
Internada no hospital desde
o último dia 3, Rosiane, que
estava em coma induzido, tentava se recuperar de um AVC
(Acidente Vascular Cerebral).
A vítima dividia o quarto com
outra paciente, que também
receberia uma transfusão de
sangue.
De acordo com o boletim de
ocorrência, uma enfermeira

O serviço de Pronto Socorro, em Pindamonhangaba; saúde voltou a ser foco de denúncias e reclamações na cidade após morte de paciente

se confundiu de paciente e
acabou realizando a transfusão do tipo de sangue errado
em Rosiane, que acabou mor-

rendo depois de sofrer uma
parada cardiorrespiratória,
por volta das 17h.
A funcionária percebeu

o erro após ler a etiqueta
na bolsa que armazenava
o sangue, que já havia sido
aplicado na paciente.

A família de Rosiane foi
informada da morte somente quatro horas depois. Já o
atestado de óbito foi liberado

Após nove anos,
Cruzeiro inaugura
farmácia municipal

após doze horas, já que antes houve a necessidade do
registro de um boletim de
ocorrência.
De acordo com a administração da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba foi aberta uma sindicância
interna para apurar o caso
e a conduta da enfermeira.
Já a Polícia Civil ouvirá a
profissional até o fim desta
semana para ver se ouve dolo
(intenção) de cometer a falha.
Erro – Os parentes da vítima só foram informados sobre o equivoco da transfusão
de sangue durante o velório.
O sepultamento acabou sendo suspenso por cinco horas,
já que a delegada Ângela
Aparecida Cabral exigiu que
o corpo fosse submetido a
uma necropsia no Instituto
Médico Legal de Taubaté,
que terá o resultado incluso
no inquérito.
Foto: Reprodução

Com recursos próprios, cidade prioriza
saúde no primeiro semestre e acredita
em melhora do atendimento público
Andreah Martins
Cruzeiro

Quase uma década. Esse foi
o tempo que a população de
Cruzeiro teve de esperar para
ter sua nova farmácia municipal, entregue nesta terça-feira.
O ponto de distribuição de
medicamentos iniciou suas atividades logo após a abertura e
terá funcionamento estendido
em julho.
Desde o início da construção, que passou por dois mandatos anteriores, a Farmácia
Municipal teve atrasos na
obra. Com o projeto recuperado, o prédio foi inaugurado na

manhã da última terça-feira,
juntamente com o anúncio de
mais quatro veículos novos
para a Saúde.
O novo endereço do local é
rua Joaquim do Prado, a Rua
10, no antigo Posto de Saúde.
Na cerimônia de abertura do
posto, que contou com a presença de vereadores, assessores, secretariado e moradores,
foi evidenciada a saúde como
prioridade do começo da gestão atual e do andamento de
outras obras, como a Creche
da Vila Romana.
A secretária de Saúde, Ana
Inês Costa, contou que após
os nove anos de atraso, a far-

Veículos entregues para o transporte de pacientes de Cruzeiro; Prefeitura espera qualificar atendimento após reclamações na cidade

mácia funcionará 12 horas a
partir de 1º de julho. “Toda a
distribuição de medicamentos
será feita neste posto central,

os convencionais, manipulados e judiciais. Todo cidadão
tem direito aos remédios, e vai
funcionar de segunda à sexta,

Frota da saúde reforçada com quatro veículos novos
Andreah Martins
Cruzeiro

Após a abertura da nova
Farmácia Municipal de Cruzeiro na última terça-feira (leia
texto acima), foi anunciado
ainda os quatro veículos novos adquiridos para a Saúde.
A frota chegou por meio de
recursos depositados do Caps
(Centro de Atenção Psicossocial) e Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica.
Durante o evento, a secretária de Saúde, Ana Inês Costa
destacou as conquistas no
município para a saúde dos
moradores. “Tivemos um sucesso no combate a dengue.
Cruzeiro deve ter sido o menor índice na região. Agora,

entregamos um veículo para
o transporte de pacientes
fora de Cruzeiro e três para
os programas”.
Ana Inês contou que a frota
atual gira em torno de 12
veículos em circulação. “Entre
serviços da Saúde, tem carro
que pega os pacientes em
casa para fazer hemodiálise
em Cruzeiro, Guará, Taubaté,
São José dos Campos e São
Paulo. Temos ônibus e vans
diariamente. Em média, são
duzentos pacientes atendidos
por dia. Pretendemos colocar
dois motoristas para cada
carro”.
O Jornal Atos reportou,
recentemente, os problemas
que os pacientes haviam enfrentado com o transporte da
Foto: Divulgação

Saúde, como o casal de idosos
que foi esquecido em Taubaté
em março deste ano, além de
reclamações quanto à estrutura dos veículos. “Grande parte
é sucateada. Ainda está, mas
estamos avançando. Tínhamos alguns programas com
recursos depositados, o Caps,
a Vigilancia Epidemiológica
e a Sanitária, mesmo assim
estavam andando com carros
ruins. Priorizamos o que tem
recurso, licitamos e compramos. Os carros antigos, iremos
fazer recuperação deles. O que
não tiver, leiloaremos, como
fizemos no início do ano”, relatou o prefeito Thales Gabriel
Fonseca (SD).
O Executivo realizou licitação para contrato de tercei-

recorde. Além da Farmácia,
tem a creche da Vila Romana.
Falamos com fornecedores
anteriores e conseguimos
organizar os pagamentos
devidos”.
O prefeito comentou ainda
a ação para tentar diminuir
problemas de demanda com
os medicamentos judiciais.
“Temos uma lista de todos
os medicamentos. Fiz uma
reunião com o juiz, para que
quando chegar demanda no
judiciário, ele ter contato direto com a gente e acabar com a
fila de processos”.
A administração avaliou o
desenvolvimento econômico
para a cidade no próximo
semestre, com o anúncio de
uma nova empresa para geração de empregos, além de
leis de incentivo de terrenos
para investidores. “Estamos
preparando a cidade nesses
seis primeiros meses, mas os
resultados precisam aparecer.
Queremos trabalhar o emprego e a renda no município”,
completou Thales.

Secretaria de Saúde de Lorena recebe veículo
adequado para atender moradores da zona rural
Da Redação
Lorena

Carro entregue pela Prefeitura de Lorena para saúde na zona rural

rizada, que irá realizar um
trabalho complementar no
transporte de pacientes.
Os demais carros serão
apresentados na semana
que vem. “Dentro disso,
queremos fazer o máximo
de recursos em Cruzeiro,
por isso fortalecemos as
instituições como a Santa
Casa, convênios privados e
exames em mutirão. Porque
é mais barato fazer aqui e é
melhor para o munícipe”,
explicou Thales, que afirmou
ainda que o funcionamento
do Centro de imagens dentro do hospital, que é uma
parceria privada que realiza
procedimentos como raio-X,
ressonância e exames laboratoriais.

das 7h às 19h, para que a população possa ser beneficiada
com o horário”.
O atendimento é composto
por uma média de 12 profissionais treinados e o atendimento
é por ordem de chegada. Para
uma moradora da cidade, que
não quis se identificar, isso
melhora as necessidades da
população. “Tem gente que
trabalha até tarde. Com o
horário até as sete (19h), acho
que vai ser bom”.
A obra estava prevista para
três meses, mas foi estendida
por problemas de equipamentos. Realizada com recursos
próprios, o custo final foi de
R$ 61.152.
De acordo com o prefeito
Thales Gabriel (SD), assim
como a farmácia, outras obras
estão em andamento sem o
recurso de convênios. “A partir
do momento que identificamos que não tinha mais recursos públicos do Governo do
Estado e Federal, priorizamos
o que poderíamos fazer com
recursos do tesouro em tempo

O prefeito de Lorena Fábio
Marcondes (PSDB) entregou
mais um veículo para a secretaria da Saúde, na última
quarta-feira. Desta vez, a rede
municipal adquiriu uma caminhonete modelo Fiat Toro
tração 4×4, apropriado para
trafegar em terrenos acidenta-

dos e de difícil acesso.
Além do prefeito, os vereadores Samuel de Melo (PTB),
Cleber Maravilha (PRB), Bruno
Ribeiro (PSDB), Beto Pereira
(PSDB), Washington da Saúde (PPS) e Bruno Camargo
(PMDB) acompanharam a
entrega.
O veículo reforça a frota
para o atendimento da secretaria de Saúde na zona rural

do município. Serão destinados ao transporte da equipe
técnica, médicos, dentistas,
enfermeiros e técnicos de
enfermagem.
O veículo também será
utilizado no transporte de
pacientes para a realização
de consultas e exames nas
unidades centrais. O recurso
para aquisição da unidade foi
emenda federal.

Para a secretária da Saúde,
Imaculada Conceição Magalhães, a aquisição do veículo
deve garantir a segurança no
transporte da equipe médica e
principalmente dos pacientes.
“Precisamos dar condições
aos nossos profissionais para
que eles realizem um bom
trabalho. Sem dúvida, a soma
deste veículo à frota irá agilizar e muito o serviço público”,
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Após caso no Cecap, Lorena registra 11
homicídios no ano e preocupa população
Criança atingida por bala perdida está fora de risco; Guará também tem rotina de insegurança
Foto: Arquiivo Atos

Lucas Barbosa
Lorena

Segunda cidade da região
que registrou maior aumento
percentual de casos de homicídio entre 2015 e 2016,
Lorena já contabiliza 11
assassinatos e sete tentativas
neste ano. A situação preocupa os moradores. Outro
município que preocupa é
Guaratinguetá, que também
atingiu o mesmo número de
homicídios no ano.
No último final de semana,
Lorena novamente foi destaque nos noticiários nacionais
após uma criança de três anos
ser atingida, na cabeça, por
uma bala perdida.
Em levantamento da secretaria de Segurança Pública
do Estado, Lorena foi o segundo município da região
que teve o maior índice de
aumento de homicídios nos
últimos dois anos. Trinta
pessoas foram assassinadas
em 2016, enquanto no ano
anterior o número chegou a
22, representando um crescimento de 36%.
A cidade ficou atrás de
Potim, que contabilizou oito
ocorrências no ano passado,
sete a mais do que em 2015,
representando um crescimento de 700%, o maior aumento
do índice proporcional.

Morte nas ruas de Lorena; sequência de crimes aumenta a atenção na cidade; índice também coloca Guaratinguetá como destaque negativo

De acordo com a Polícia
Militar, no início da tarde do
último sábado um homem
passou em um carro atirando
na direção de um jovem, suspeito de ter participado de outro homicídio, que caminhava

pela rua Tenente Waldemar
Junquetti, no Cecap. O alvo
acabou sendo atingido na cabeça e morreu no local, porém
um dos disparos acertou uma
criança que estava indo com
a mãe à uma padaria.

A vítima foi encaminhada,
em estado grave, ao Pronto Socorro, e na sequência
transferida a UTI (Unidade
de Tratamento Intensivo) do
Hospital Regional de Taubaté,
onde no dia seguinte foi sub-

metida a uma cirurgia.
De acordo com a Polícia Civil, a família da criança informou que ela se recupera bem
da cirurgia e que não corre
mais risco de morte. Além
disso, a corporação revelou

que está em andamento a investigação do caso, mas que
até o momento o atirador
não foi identificado.
Segundo a Civil, dos 11
homicídios praticados neste
ano em Lorena, oito já foram
esclarecidos. Das sete tentativas de assassinato, apenas
um não foi esclarecido. Já em
relação aos dois latrocínios
(roubo seguido de morte),
os casos foram totalmente
solucionados.
Neste mês, o município já
registrou dois homicídios e
uma tentativa. De acordo com
a investigação, na maioria dos
casos os assassinatos foram
motivados por vingança ou
alguma relação com o tráfico
de drogas.
Guaratinguetá – Outra
cidade da região que vive um
momento sangrento é Guaratinguetá. Assim como Lorena,
a cidade vizinha registrou 11
homicídios neste primeiro
semestre.
O caso mais recente ocorreu
no último dia 11, quando um
idoso de 69 anos foi assassinado no Jardim do Vale.
De acordo com o boletim de
ocorrência, a vítima estava
dentro do carro quando foi
surpreendida por um atirador.
A Polícia Civil investiga o caso,
mas até o momento ninguém
foi preso.

Polícia recupera bicicletas de R$ 30 mil roubadas em Potim Quadrilha
A Polícia Civil prendeu,
na última terça-feira, dois
irmãos acusados de terem
assaltado ciclistas que
percorriam a trilha do
Caminho da Fé, em Potim.
Após apenas dois dias de
investigação, os policiais

conseguiram recuperar
duas bicicletas avaliadas
em R$ 30 mil.
De acordo com as vítimas,
que moram em São Paulo,
elas foram surpreendidas
pelos criminosos na tarde
do últ imo domingo. Os

irmãos utilizaram dois simulacros de arma de fogo
para renderem os ciclistas.
Durante a investigação
do caso, a Civil recebeu
uma denuncia anônima de
que os autores do crime
eram moradores do bairro

Vieira. Os irmãos, de 18 e
16 anos, foram abordados
na estrada Água Branca e
acabaram confessando a
autoria do roubo.
Uma das bicicletas foi
encontrada dentro de um
ribeirão e a outra no in-

Rapaz sofre tentativa de homicídio em Guará
A madrugada do último
domingo foi de terror para
cinco amigos que conversavam em uma rua no Campo
do Galvão. Um atirador sur-

preendeu o grupo e acabou
baleando um jovem de 25
anos.
Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 4h,

quatro homens e uma mulher
conversavam em frente uma
casa, à rua Benedito Reis,
quando ouviram o barulho de
diversos disparos de arma de

fogo. Um jovem acabou atingido no ombro e na virilha e
acabou sendo levado para o
Pronto Socorro Municipal. Ele
foi operado e seu estado de

terior de uma casa. Já as
duas armas de brinquedo
estavam escondidas em
um pasto.
Os irmãos foram presos e
confessaram a participação
de outro adolescente de 16
anos no crime.

saúde é considerado estável.
Os amigos da vítima informaram que não enxergaram
de onde partiram os tiros.
O caso foi registrado como
tentativa de homicídio e até
o fechamento desta edição
ninguém havia sido preso.

Polícia prende dupla que furtou televisão de igreja em Guará
Dois homens foram presos
após furtarem um aparelho
de televisão de uma igreja
evangélica, na madrugada
do último sábado, no Chácara

Selles, em Guaratinguetá.
A Polícia Militar foi acionada pelo responsável da igreja
que informou que o alarme
do local havia disparado por

Preso com celular roubado
A Polícia Militar prendeu um
jovem de 18 anos com um celular roubado e uma pequena
quantidade de maconha, na
tarde do último domingo, no
Santa Luzia, em Guaratinguetá.
De acordo com o boletim de
ocorrência, policiais militares
patrulhavam a rua Ari Leite
Ribeiro, quando desconfiaram da atitude suspeita de
um homem que carregava

uma mochila. Na abordagem
foram encontradas duas porções de maconha no bolso do
jovem e um aparelho celular
na mochila.
Ao verificarem a procedência do aparelho, os policiais
descobriram que havia sido
roubado no dia 4 de fevereiro.
O criminoso foi encaminhado
à cadeia pública onde permanece à disposição da Justiça.

volta das 3h. Ao chegar no
templo religioso, os policiais
militares perceberam que
duas janelas estavam arrombadas e o suporte da televisão

de cinquenta polegadas estava vazio.
Durante vistoria em um
terreno baldio, ao lado da
igreja, os PM’s localizaram

a televisão e dois homens
escondidos no mato.
A dupla foi presa em flagrante por furto e permanece
à disposição da Justiça.

assalta loja
em Pinda
Clientes e funcionários de
uma loja de vestuário viveram
momentos de tensão na manhã
da última terça-feira no Centro
de Pindamonhangaba. Uma
quadrilha armada invadiu o
local, roubando dinheiro do
caixa e dezenas de peças.
De acordo com a Polícia
Militar, após a ação criminosa,
os indivíduos fugiram em um
carro sentido Castolira. Ao
realizar uma ronda no bairro,
uma equipe da PM se deparou com um adolescente em
atitude suspeita, carregando
diversas sacolas.
Na abordagem foram localizadas uma arma, 59 camisetas
e nove jaquetas. O menor
confessou a prática do roubo
e foi apreendido. Já os demais
integrantes da quadrilha conseguiram fugir.

Menores são apreendidos
Polícia Militar prende
jovem traficante em Pinda por tentativa de homicídio
Um jovem de 19 anos foi
preso em flagrante traficando
crack no último domingo no
Araretama, em Pindamonhangaba.
Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso foi surpreendido por policiais militares
que patrulhavam a região. No

bolso do jovem foram encontradas seis pedras de crack,
embaladas para a venda. O
local já é conhecido pela polícia como um intenso ponto
de tráfico de entorpecentes.
O criminoso foi recolhido à
cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.

Após 15 dias de investigação, a Polícia Civil de Pindamonhangaba apreendeu, na
tarde da última terça-feira,
dois adolescentes por tentativa de homicídio.
De acordo com a Polícia,
a dupla tentou matar um
jovem de 20 anos no último
dia 5, no CDHU. A vítima

caminhava pela rua Padre
Walter Donati, quando foi
atingida por dois disparos de
arma de fogo. Na época, ele
foi internado na Santa Casa,
mas recentemente recebeu
alta hospitalar.
Os adolescentes foram apreendidos e aguardam transferência para a Fundação Casa.
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Após reabertura do Rodrigues Alves, Guará
planeja apoio a trabalho no Museu Frei Galvão
Prefeitura confirma pedido e possibilidade para auxiliar atividades; acervo tem documentos históricos
Foto: Arquiivo Atos

Foto: Arquiivo Atos

A fachada do museu Frei Galvão, que recebeu promessa de apoio no trabalho para manter acervo histórico sobre o primeiro santo da Igreja Catórica no Brasil; Prefeitura espera alavancar cultura com atenção à história
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Depois de reabrir o museu
Conselheiro Rodrigues Alves,
a Prefeitura de Guaratinguetá
trabalha com a possibilidade
de incentivo ao Museu Frei
Galvão, o principal acervo histórico da cidade. O secretário
de Cultura Luiz Carvalho e o
prefeito Marcus Soliva (PSB)
confirmaram ações para
auxiliar o acervo a manter ex-

posição aberta diariamente.
Para que o museu volte
a funcionar todos os dias é
necessário que a Prefeitura
ceda funcionários para auxiliar nos trabalhos diários
do acervo. No fim de 2016, a
diretora e fundadora do museu, Thereza Maia, confirmou
em entrevista que esse era
um dos principais problemas
enfrentados. “Temos um
atendimento muito grande,
mas sem funcionários”.

A reabertura do antigo
casarão de Rodrigues Alves
abriu a possibilidade da Prefeitura auxiliar o Museu Frei
Galvão. “A Thereza Maia está
nos pedindo apenas alguns
funcionários para realizar a
manutenção e atendimento.
Já estamos conversando
sobre isso, para que ele permaneça aberto todos os dias
da semana para visitação
da população, turistas e em
especial as escolas da rede

municipal”.
Com 45 anos de história, o
Museu Frei Galvão conserva
documentos importantes
referentes a história de Guaratinguetá. Apesar de levar
o nome do primeiro santo
brasileiro, o acervo guarda
itens importantes, como
quadros, mobílias, armas e
peças dos séculos passados.
O Museu preserva relíquias
históricas da cidade, como
arquivo histórico e judiciário

Câmara aprova R$ 290 mil para
Céu das Artes de Moreira César
Recurso é encaminhado para ampliar atividades no distrito em Pinda;
programa municipal atende quase quatrocentas pessoas de baixa renda
Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhangaba aprovou, na última semana, o projeto do Executivo
que autoriza um repasse de
R$290 mil para o Céu das
Artes (Centro de Artes Esportes Unificados) do distrito de
Moreira César. Há um ano o
programa atua no desenvolvimento social, esportivo e cultural de cerca de quatrocentos
moradores de baixa renda.
Localizado na divisa entre
o Loteamento Liberdade e o
Vale das Acácias, o Céu das
Artes foi construído em 2015
através de uma parceria entre
a Prefeitura, na época comandada pelo ex-prefeito Vito
Ardito (PSDB), e o Governo
Federal. O espaço conta com
quadra poliesportiva coberta,
pista de skate, playground,
biblioteca, salas multiuso,
cineteatro, auditório, equipamentos de ginástica e pista de
caminhada.
Além de diversas atividades esportivas como vôlei e
futebol, os frequentadores
da unidade têm à disposição
aulas de inglês, teatro, violão,
flauta, artesanato, locução,
canto e produção de vídeo.
Periodicamente a unidade

também oferece cursos profissionalizantes para a população de baixa renda.
O coordenador do Céu das
Artes, Luiz Cláudio de Oliveira,
comemorou a aprovação legislativa do repasse. “Esta verba
nos dará condições de ampliar
as atividades oferecidas, contribuindo para que comunidade tenha mais ferramentas
para se desenvolver. O pedido
da Prefeitura e a aprovação
unânime da Câmara demonstram que o poder público está
reconhecendo que estamos
conseguindo desempenhar
um bom trabalho em Moreira
César”.
Oliveira afirmou ainda que
uma das principais metas do
programa é manter as crianças e adolescentes longe da
criminalidade. “Infelizmente
muitos jovens acabam recorrendo ao mundo das drogas e
do crime devido as suas condições financeiras e até mesmo
ociosidade. No Céu apostamos
no oferecimento de inúmeras atividades esportivas,
culturais e intelectuais para
que essas crianças tenham o
tempo ocupado, aprendendo
que o estudo e o trabalho
são os caminhos certos que
devem ser trilhados”, concluiu
o coordenador.

da cidade, além de jornais
e cartas do início do século
passado.
Para Luiz Carvalho, as tratativas são delicadas, mas o
secretário garantiu que as
negociações para o incentivo
do Executivo estão sendo
feitas. “Estamos tentando
uma solução. Nós já temos
uma base do acordo. Estamos
elaborando do instrumento
jurídico para fazer a parceria.
Como a Prefeitura não é um

Leilão de imóveis,
veículos e máquinas
com mais de 50% de
desconto na região
Da Redação
Região

O leilão presencial e online dos bens penhorados
pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª região de
São José dos Campos tem
mais um evento marcado
para a próxima quarta-feira. Organizado pelo site da
Sato Leilões, os leilões são
realizados desde o início
do mês.
São mais de trinta lotes de
itens como imóveis, veículos,
materiais e outros objetos,
com mais de 50% de desconto, que estarão disponíveis
para arremate até a próxima
quarta-feira, às 11h.
Entre os itens leiloados estão imóveis em locais como
Lorena, Campos do Jordão,
Caraguatatuba, Ubatuba,
São Sebastião e Jacareí,
veículos como Crossfox

Trabalho no Céu das Artes, em Moreira César; apoio de R$ 290 mil

órgão privado, é público,
precisa se estruturar juridicamente para fazer parceria
com alguma entidade”.
O auxílio proposto seria
ideal para a Prefeitura, já
que o Executivo poderia
apenas relocar funcionários
para atendimento, limpeza
e segurança do Museu. Internamente, a solicitação já
foi discutida e o Executivo
fez sinal positivo quanto a
esse pedido.

2008/2009, com lance inicial de R$ 15 mil (R$ 10
mil mais barato na comparação com outro automóvel
similar a este), Chevrolet
Agile LTZ 2012 e itens dos
setores de moldação, forno,
manutenção, copa/cozinha e
escritório.
No site da empresa leiloeira
está disponível a lista completa dos itens, assim como
os valores para arremate dos
bens. Para os interessados na
compra, que devem ser maiores de idade, é necessário se
cadastrar no site do leiloeiro
e realizar o lance pelo site
satoleiloes.com.br.
Já para quem deseja participar do ato presencial do leilão, será realizado no fórum
trabalhista de São José dos
Campos, na próxima quarta-feira, à rua Juiz David Barrili,
nº 85, no Jardim Residencial
Aquarius, às 11h.

Nosso novo endereço em Guaratinguetá:
Rua Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro
Galeria Veras - (12) 3133-3257
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Festa do
Peão em
Cachoeira
Com direito a música,
comida e rodeio, Cachoeira Paulista recebe entre
os próximos dia 29 e 2 de
julho, a Festa do Peão Boiadeiro. O evento tem entrada
franca.
A programação conta com
rodeio na locução de Tuin
Amorim, parque de diversões, praça de alimentação,
barracas de comidas típicas
e atrações musicais com
Banda Dallas, Palace, com
Cecília Melitão, Bruna Viola,
Fred e Gustavo.
O evento será realizado na
Quadra de Cachoeira Paulista, rua Silva Caldas, nº 215.
Mais informações sobre o
evento no site da Prefeitura,
cachoeirapaulista.sp.gov.br.

Lorena recebe peça infantil gratuita

Foto: Divulgação

O espetáculo “O Jardim dos Duendes”, que tem apresentação única nesta quinta-feira, no Teatro São Joaquim; parceria com Circuito Cultural
Foto: Rafaela Lourenço

Campanha
entrega 1.115
agasalhos
em Cachoeira
A secretaria de Assistência
Social de Cachoeira Paulista
entregou as roupas doadas
na Campanha do Agasalho
2017, nesta quarta-feira.
A doação é o resultado do
trabalho que contou com
ajuda da Policia Militar e um
supermercado da cidade. A
campanha arrecadou 1.115
agasalhos em bom estado.
A distribuição foi feita na
escola municipal Doutor
Evangelista Rodrigues, mais
conhecido como Grupão.
Os agasalhos foram disponibilizados para todas as
pessoas.

Da Redação
Lorena

VISITANDO O ATOS

Em parceria entre a secretaria de Cultura e Turismo e
o Circuito Cultural Paulista,
Lorena recebe o espetáculo
infantil “O Jardim dos Duendes”. A peça conta a história
de cinco amigos duendes e
um grilo músico que decidem
salvar o mundo cantando e
dançando.
A apresentação está marcada para esta quinta-feira, às
10h, no Teatro São Joaquim,
com duração de cinquenta
minutos. A entrada é gratuita. Os ingressos estão
sendo distribuídos na Casa
da Cultura, localizada à rua
Viscondessa de Castro Lima,
nº10, no Centro. Outras informações pelo telefone (12)
3153-1518.
Foto: Jéssica Dias

A quarta-feira foi marcada por uma visita muito especial na sede do Jornal Atos. A turma do quinto ano da escola
municipal Professora Aparecida Machado Guedes de Oliveira Cruz, do bairro Cecap, em Lorena, conheceu as instalações da empresa, o passo
a passo da produção de um jornal, desde a pauta, até a impressão. Na Redação eles conheceram como é feita a apuração das notícias, a
edição dos textos, a diagramação do jornal; e no Parque Gráfico o processo de impressão. As crianças passaram ainda pelo estúdio do Jornal
Atos, de onde é feito o programa Atos no Rádio e conheceram o site, o canal do Youtube e o aplicativo Atos+. Uma bela tarde de muito
aprendizado para toda equipe do Jornal Atos!

O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.
Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade
se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências
nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.
ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTASFEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

GUARATINGUETÁ
Ética e transparência, a serviço do povo.

