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Sindicato questiona plano de carreira após 
decisão sobre vantagens a servidores de Guará

Marcus Soliva busca plano José Eduardo Ayres cobra Soliva

Marcondes, que cobra rigor na investigação O ex-prefeito Paulo Neme, acusado no MP

Suspensão de 
licitação para 
atendimento 
em Pinda 

Sem materiais básicos 
para tratarem da diabetes 
há mais de um mês, cerca 
de dois mil moradores de 
Pindamonhangaba cobram 
uma solução por parte do 
poder público. O problema 
foi motivado pela suspensão 
de um processo licitatório 
para a compra de insumos, 
em junho.

Mudanças 
na Saúde de 
Cachoeira

O setor mais criticado de 
Cachoeira Paulista passou 
novamente por mudanças. A 
Prefeitura iniciou o mês tro-
cando o secretário de Saúde 
e o interventor da Santa 
Casa, com nova promessa 
de qualificar o atendimento, 
em crise há anos.
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FIM DE SEMANA CULTURAL Nem a chuva vai servir de desculpa para ficar em casa neste fim de semana. O que não faltam são atrações 
culturais para quem busca uma boa diversão. Em Lorena, o musical “O Mambembe Cigano”, tem apresentação neste sábado, no Teatro Teresa 
D’Ávila, mesmo local onde será encenada a peça infantil “VerDe Perto” (foto), no domingo. Já em Guaratinguetá, o Espaço Vivarte recebe o Livro 
de Ouro (foto), às 11h do domingo. Antes, no sábado, a cidade recebe a Jornada do Patrímônio, na praça Condessa de Frontin. Pág. 9

MP investiga contrato entre  
Neme e Instituto em Lorena
Inquérito da Polícia Civil apontou ilegalidade em contratação de empresa; dívida 
refinanciada de R$ 370 mil ainda não foi quitada e Marcondes critica antecessor
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Foto: Aquivo Atos

Foto: Aquivo Atos Foto: Aquivo Atos

Fotos: Aquivo Atos

Manthiqueira 
a uma vitória 
da vaga para 
as quartas

O Manthiqueira volta a 
campo na manhã deste do-
mingo. O time de Guara-
tinguetá recebe o José Bo-
nifácio, às 10h, na partida 
que fecha a segunda fase 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. Se vencer, 
conquista a vaga automati-
camente, já que Primavera 
e Taquaritinga, ambos com 
oito pontos, se enfrentam no 
mesmo horário.

Aparecida pede 
infraestrutura
urbana ao DNIT

Após quatro anos de investigação, a Polícia Civil através do Seccold, 
(Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime 
Organizado e Lavagem de Dinheiro) concluiu o inquérito policial 
sobre o crime licitatório do contrato entre a Prefeitura de Lorena 
e o Ibresp (Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas) em 2012, 
gestão do ex-prefeito Paulo Neme (PSC), que gerou um prejuízo de 
aproximadamente R$ 370 mil ao erário público. O caso segue com 
o Ministério Público.

De acordo com o delegado da DIG (Divisão de Investigações Gerais), 
Francisco Sannini, as investigações do Seccold tiveram o apoio do 
Tribunal de Contas, e foi concluído que o contrato com a empresa 
é ilegal. Os investigados ex-prefeito e o ex-secretário de Finanças, 
Walter Ribeiro Filho e o proprietário do Ibrasp, Maurício Rodrigues 
Judice foram indiciados. “Para a Polícia Civil o caso está esclarecido, 
com as autorias já bem identificadas. Então todos os elementos que 
foram apurados através de inquérito policial agora serão apreciados 
pelo Ministério Público”, contou Sannini.

O Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo decidiu pela 
inconstitucionalidade do paga-
mento das vantagens pessoais 
provisórias e permanentes 
aos servidores municipais de 
Guaratinguetá. A remuneração 
era paga, desde fevereiro deste 
ano, por meio de mandado de 
segurança. O prefeito Marcus 
Soliva (PSD) afirmou que a 
saída agora é a aprovação do 
plano de cargos e salários. 
“O plano já está pronto e já 
foi apresentado para o nosso 
secretariado. Na próxima se-
mana vamos marcar uma apre-

sentação para a Câmara e uma 
apresentação para o sindicato 
dos funcionários públicos, para 
que a gente possa encaminhar 
à Câmara esse projeto para 
passar pelas comissões antes 
de ir a plenário”.

A intenção da administração 
pública é que o prazo de trinta 
dias, para implementar as me-
didas exigidas pela Justiça, seja 
suficiente para que a proposta 
possa ser analisada, com as 
alterações solicitadas e que 
forem permitidas, e aprovada 
pelo Legislativo.

O prefeito de Aparecida, 
Ernaldo César Marcondes 
(PMDB), revelou que duas 
obras devem ser feitas na ave-
nida Júlio Prestes, em frente ao 
portão de acesso do Santuário 
Nacional e à feira livre. A pri-
meira delas é o rebaixamento 
do canteiro central da via. A 
segunda, a construção de um 
túnel para facilitar o trânsito 
nessa região.

Mulher que 
abandonou 
feto não sabia 
de gravidez

O caso do feto encontrado 
em uma lixeira no bairro 
Campo do Galvão, em Gua-
ratinguetá, no último do-
mingo, Dia dos Pais, ganhou 
novos capítulos durante a 
semana. O feto tinha quatro 
meses, segundo a perícia, e 
foi achado por uma catadora 
de lixo por volta das 11h. Na 
tarde da última terça-feira, a 
mulher que deixou o feto no 
lixo se entregou e prestou 
depoimento na Delegacia da 
Mulher.
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Bastidores da Política

A Prefeitura de Lorena que por 
intermédio do gabinete da vice-
-prefeita Marietta Bartelega, tem 
viabilizado os procedimentos como 
licenças ambientais, projetos e 
plantas aprovadas para a construção  
da mega escola do Sesi na cidade. 
Esta semana, a Fiesp – autora do 
investimento, disponibilizou todo 
acervo de planejamento para a fase 
de licitação das obras.

O agora prefeito de Cachoeira, Ed-
son Mota, que durante entrevista a uma 
emissora de Guará esta semana, se 
reportou a Silveiras, onde comandou 
a administração pública por 20 anos, 
como tivesse a transformado em uma 
‘metrópole’. Seu devaneio provocou 
indignação a população e aos que 
conhecem a realidade e sabem da tra-
gédia econômica que se transformou 
de fato a cidade em questão.

Ricardo Piorino

Atos e Fatos
“Faz-se campanha com poesia 
e governa-se em prosa”.

Márcio Meirelles Mário Covas

A ELEIÇÃO DE 2018
A campanha eleitoral para 

2018 não está tão longe.
Tão perto, os problemas da 

economia brasileira, onde, com 
certeza, não estarão na platafor-
ma de campanha dos pretensos 
candidatos.

Pelo jeito não vai dar para 
fazer poesia e muito menos go-
vernar com prosa.

Os candidatos terão muitos 
problemas para se comunicar 
com os eleitores.

Os grandes marqueteiros, que 
elegeram postes, estão na cadeia 
e os que não estão não terão re-
cursos financeiros para o espetá-

culo e truques dos programas de 
televisão.

Como chamar a atenção dos 
eleitores se eles repudiam os po-
líticos com um índice que quase 
chega ao máximo: 94%.

Como explicar à sociedade 
que uma democracia não sobre-
vive sem os políticos e partidos 
fortes. Os políticos representam a 
sociedade e o pleito da sociedade 
passa pelos políticos.

Como explicar à sociedade 
que a reforma da previdência, 
principalmente no setor da se-
guridade social, é inviável e se 
nada for feito levará a um rombo 
estrondoso nas contas públicas.

Como convencer o eleitorado 
que o Estado do Rio de Janeiro 
é o Brasil amanhã se a reforma 
da previdência não atender os 
aspectos técnicos e financeiros.

Como explicar à sociedade 
que a aposentadoria de 1 milhão 
de funcionários públicos custa 
aos cofres do Estado o mesmo 
que a aposentadoria de 33 mi-
lhões de trabalhadores pelo INSS 
e convencer os funcionários pú-
blicos que a sua estabilidade no 
emprego corre risco?

Como explicar à sociedade 
que o déficit da Previdência e a 
folha de pagamento dos funcio-
nários públicos são crescentes e 
que o presidente eleito em 2018 
receberá o país com um rombo 
nas contas públicas de cerca de 
300 bilhões de reais.

Como explicar a sociedade 
que a reforma trabalhista é uma 
garantia de emprego, pois a atual 

legislação impede as oportunida-
des de empregabilidade. 

Como convencer a sociedade 
que não haverá perda de direitos, 
mas, sim, uma flexibilização que 
proporcionará novas oportunida-
des de trabalho.

Como explicar à sociedade 
que o período das contratações 
em massa ficou na década de 
1960 e atualmente as empresas 
estão substituindo a mão de 
obra laboral por robôs. 1.500 
robôs são instalados no Brasil 
por mês e 47% da mão de obra 
no Brasil já foi substituída pela 
robotização.

Como ter apoio dos governa-

dores na reforma tributária, com 
seus Estados quebrados? Que a 
reforma tributária é uma neces-
sidade, pois o empresário tem 
que enfrentar um emaranhado de 
leis, que não incentiva a criação 
de novas empresas e retira da so-
ciedade metade da renda auferida 
através dos impostos.

Como tratar com os Congres-
sistas, - reunião de corporações -, 
que estão mais preocupados com 
a manutenção da situação atual 
de suas corporações do que com 
o futuro das próximas gerações?

Como fazer uma reforma 
política – reformar a que deverá 
ser aprovada agora – onde os 
partidos políticos precisam ur-
gentemente rever as suas ideias, 
entender os anseios da socieda-
de e utilizar-se dos recursos da 
moderna tecnologia e se fazer re-
presentado diante da sociedade.

Como se dirigir os funcio-
nários públicos que o governo 
precisa introduzir urgentemente 
o sistema da meritocracia, pois, 
ao contrário, a qualidade dos 
serviços públicos continuarão no 
mesmo nível. A sociedade não 
tolera mais esta incompetência 
pública.

Cá entre nós, você não verá 
nada disso!

Ouvirá que vai acabar com 
a corrupção; a manutenção do 
bolsa família; uma nova forma 
de reajuste do salário-mínimo; 
vai melhor a saúde; a educa-
ção; manter a política de cotas; 
construção de creches; dar mais 
recursos ao FIES e blá, blá, blá....

“Como chamar a atenção dos eleitores 
se eles repudiam os políticos com 

um índice que quase chega 
ao máximo: 94%”

Propostas & tendências
O famoso Malerba Café, de Lo-

rena, foi mais uma vez cenário de 
um encontro ‘casual’ na manhã do 
último sábado, onde o tempo esta-
va propício para falar de política e 
eleição. Em 30 minutos de conversa 
rolou de tudo um pouco: a recente 
eleição para futura presidência da 
Câmara; as ameaças de candidatu-
ras a deputado envolvendo nomes 
da cidade; o festival de ações de 
improbidade que tramitam na 
Justiça; o desempenho da atual ad-
ministração e o que poderá ocorrer 
em 2020, em termos de sucessão 
de Fábio Marcondes. Curioso que 

numa roda com dois prefeituráveis, 
como esta, nenhum arriscou admitir 
futuras alianças, estrutura partidária 

e formação de um novo grupo. O 
consenso girou sobre a escassez de 
nomes em condições.

Vereador Mauro Fradique, Diguinho, Sylvio Ballerini, João Bosco Romeiro e Eder Billota

Vestindo a camisa
Disseram na Praça Conselheiro 

de Guará que agora só falta o vi-
ce-governador Márcio França para 
abonar a ficha de filiação do vice-

-prefeito Regis Yasumura no PSB, 
porque até a camisa do 40 ele ga-
nhou na convenção do Partido no úl-
timo sábado, na Câmara Municipal. 
De acordo com os comentários, ele 
também definiu em que posição vai 
jogar na próxima eleição, ou seja, 
deputado estadual e seu parceiro de 
jogada, Flavinho da Canção Nova.

Poucos, mas o suficiente
O presidente do PSB de Guará, 

vereador João Pita, junto com Mi-
guel Sampaio e Daniel Vieira aco-
lheram os convidados na convenção 
do partido no último sábado. Além 
dos filiados e amigos que presti-
giaram o encontro, meia dúzia de 
olheiros da concorrência também 
passaram por lá para levar os de-
talhes aos ‘curiosos’ que tentam 
armar um bloqueio na expansão da 
pré-candidatura de Regis à vaga na 
Assembleia Legislativa. Parece que 
o clima de superação do pessoal 
do partido da ‘pomba’ em torno da 
futura campanha foi assunto em 
pelo menos dois grupos contrários 
da cidade.

De olho na grana
Câmara de Cachoeira homo-

logou, digo, votou a liberação do 
’Refis’, para somar recursos no 
caixa da Prefeitura. A ideia é atrair 
os moradores inadimplentes para 
os 100%  de descontos em juros e 
taxas para pagamento a vista, para 
o prefeito Edson Nota continuar 
fazendo a festa, digo, as festas. Em 
uma recente live nas redes sociais, 
o prefeito empolgado contou um se-
gredo que ninguém suspeitava: “que 
Cachoeira em seus sete meses de 
governo se tornou a melhor cidade 
do Vale”. O povo da política acredita 
que faltou ele dizer ‘melhor’ pra 
quem? Talvez seja para ele mesmo 
e para os vereadores que ‘estão no 
bolso’…

Nova definição
Parece que as suspeitas de alguns 

cientistas políticos de Lorena, que 
para o segundo semestre a Câmara 
deveria se mostrar diferente em 
termos de posicionamento político 
entre os vereadores, está se con-
firmando. Esta semana rolou entre 
os bem informados que um novo 
bloco, apelidado de ‘centrão’, co-
meça ganhar corpo no Legislativo. 
Comenta-se que a ideia principal 
seria se desvencilhar sutilmente 
da oposição xiita – leia-se Vieira 
Filho &Cia – sem mesclar com os 

governistas, ao ponto de facilitar 
uma ‘ponte de dialogo’ com o Exe-
cutivo, principalmente quando o 
assunto for relevante para cidade. 
Numa primeira chamada do ‘cen-
trão’, Maurinho Fradique e Fábio 
Longinho já responderam presente.

Pardal que come pedra…
…tem que saber o intestino que 

tem – Rola pelos corredores da mu-
nicipalidade de Lorena a existência 
de uma lista com os ‘amigos’ de 
um dos vereadores, ‘sustado’ da 
sessão da semana passada, na emi-
nência de exoneração. Segundo o 
zum-zum-zum, argumentaram que 
o parlamentar teria agido no calor 
das emoções e por isso, na hora de 
votar contra o governo, esqueceu 
o tamanho da parceria, quer dizer, 
dos apresentados, que hoje atuam 
de forma direta na administração.

Porta da esperança
Preocupada em dar soluções 

algumas carências de Potim e sem 
os recursos necessários, a prefeita 
Erica Soler foi ‘bater na porta’ do 

vice-governador Márcio França, 
esta semana por revitalização de 
avenidas e construção de pontes no 
município. Disseram que ela ficou 
animada com a recepção e prestati-
vidade de França, em garantir seus 
pedidos para o ano que vem, período 
em que deverá assumir o governo 
do Estado. Falaram ainda que além 
dos pedidos elencados pela prefeita, 
outros benefícios prometidos pelo 
vice-governador devem fazer a di-
ferença no mandato da prefeita, que 
tem a missão de fazer muito pela 
cidade, que pese a falta de recursos.

Aquecimento
Eleitores de Pinda com acesso 

às redes sociais já sacaram que o 
vereador Rafael Goffi (PSDB) está 
no propósito firme de candidatura a 
deputado, mesmo na iminência do 
‘distritão’ (item da reforma eleitoral) 
ser aprovado, com ameaça velada 
aos candidatos do ano que vem, que 
para serem eleitos terão que estar 
entre os mais votados do Estado. 
Goffi tem se virado nos trinta para 
ser assunto em todos eventos e acon-
tecimentos da cidade sem perder a 
oportunidade de armar palanque 
em cima das fragilidade da atual 
administração.

Plantando para as municipais
Enquanto Rafael Goffi ocupa o 

topo das oportunidades de exposição 
nas mídias sociais, intencionando 

Regis Yasumura, João Pita e Miguel Samapio

uma eventual corrida eleitoral rumo 
ao Congresso Nacional, outros 
correm na mesma raia, a exemplo 
do vice-prefeito Ricardo Piorino e 

do também ve-
reador Roder-
ley Miotto, mas 
com ênfase as 
municipais de 
2020, onde a 
sucessão de Isa-
el Domingues 
na Prefeitura de 
Pinda inspira 

‘gregos e troianos’ a disputar a 
vaga. Disputa que poderá contar 
com Paulo Torino, Felipe Cesar e 
provavelmente o ex-prefeito Vito 
Ardito que segundo os mais chega-
dos, goza de plena saúde eleitoral 
e física. Perguntem ao Dr. Aziz‼!

Mercado de apostas
Ponto divergente em quase 

todas as rodas políticas de Lorena 
é sobre a ‘eventual ou improvável’ 
candidatura de Fábio Marcondes 
a deputado estadual. Enquanto os 
mais céticos torcem para que ele 
conclua o mandato, um grupo de 
oportunistas (ávidos por ganhar 
espaço no entorno da vice-prefeita) 
alimenta o ‘cabo de guerra’ contra 
os que buscam a lógica em trocar o 
certo, real e necessário no momento 
para a cidade, por situação de risco 
iminente. Perguntem ao Marçal‼!

Perguntar não ofende
A ausência de ‘alguns’ vereado-

res na Câmara de Guará na última 
terça-feira, quando a secretária de 
Saúde, Maristela Macedo de Paula 
Santos, atendendo convite, com-
pareceu na Casa para esclarecer 
as dificuldades no agendamento 
de consultas, foi boicote ou mera 
coincidência? Relembrando, dias 
atrás, os faltantes aprovaram reque-
rimento contra a pasta, pedindo tais 
explicações‼!

Pão & circo
Tem gente em Cruzeiro achan-

do que o prefeito Thales Gabriel 
pretende adotar a política do ‘pão 
& circo’ na cidade, ou seja, ces-
tas básicas e entretenimento. Ah! 
Disseram que está começando pela 
própria Prefeitura, com a distribui-
ção de ingressos aos funcionários 
municipais para os shows da Expo 
2017. Perguntem ao Rafic‼!

Chute na tornozeleira
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que a temperatura ‘esquentou’ 
na sala de espera da Prefeitura, entre 
o ex-chefe da Guarda Norberto e o 
homem da Câmara que usa ‘torno-
zeleira eletrônica’. Na discussão 
do estar gravando ou não o surto 
do empresário do ensino, enquanto 
xingava até o prefeito, o pau comeu. 
A turma do deixa-disso agiu rápido, 
mas não conseguiu evitar o ‘pontapé 
na tornozeleira… 

Erica Soler e o vice-governador Márcio França
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Contrato entre Neme e instituto de pesquisas 
é alvo do MP com prejuízo de R$ 370 mil

Sem a CAB, FGV e Saeg 
apresentam análise do 
contrato na Câmara
Relatório faz apontamentos sobre parceria de 11 anos 
com indicação desequilíbrio de R$ 15 milhões no serviço

Inquérito policial apontou ilegalidade em contratação; dívida refinanciada ainda não foi quitada

O ex-prefeito Paulo Neme (à esquerda),que tem contrato com instituto de pesquisa investigado na cidade; atual prefeito Fábio Marcondes assumiu dívida de R$370 mil em 2013

Apresentação do relatório da FGV na Câmara; apontamentos em contrato foram questionados na sessão

Leandro Oliveira 
Guaratinguetá

A avaliação feita pela Fun-
dação Getúlio Vargas do con-
trato da CAB (Companhia 
de Águas do Brasil) e a Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos de Guaratinguetá) 
para o tratamento de 100% do 
esgoto da cidade até 2020 foi 
apresentada em uma sessão 
especial realizada na Câmara 
Municipal na última quarta-
-feira. Segundo a FGV existe 
um desequilíbrio de R$ 15 
milhões a favor da autarquia.

A Fundação fez apontamen-
tos e apresentou três alternati-
vas para a Saeg. O rompimento 
contratual imediato com a 
CAB, o distrato do contrato 
para realização de uma nova 
parceria público-privada e 
a manutenção da PPP com 
ajustes no contrato vigente. 
Para a FGV, manter a parceria 
e ajustar o contrato é a melhor 
opção. 

“Nós analisamos profunda-
mente o contrato e vimos que 

Rafaela Lourenço
Lorena

Após quatro anos de in-
vestigação, a Polícia Civil 
através do Seccold, (Setor 
Especializado de Combate 
aos Crimes de Corrupção, 
Crime Organizado e Lavagem 
de Dinheiro) concluiu o in-
quérito policial sobre o crime 
licitatório do contrato entre 
a Prefeitura de Lorena e o 
Ibresp (Instituto Brasileiro 
de Estudos e Pesquisas) em 
2012, gestão do ex-prefeito 
Paulo Neme (PSC), que gerou 
um prejuízo de aproximada-
mente R$ 370 mil ao erário 
público. O caso segue com o 
Ministério Público.

De acordo com o delegado 
da DIG (Divisão de Investi-
gações Gerais), Francisco 
Sannini, as investigações 
do Seccold tiveram o apoio 
do Tribunal de Contas e foi 
concluído que o contrato 
com a empresa é ilegal. Os 
investigados ex-prefeito e o 
ex-secretário de Finanças, 
Walter Ribeiro Filho e o pro-
prietário do Ibrasp, Maurício 
Rodrigues Judice, foram indi-
ciados. “Para a Polícia Civil o 
caso está esclarecido com as 
autorias já bem identificadas. 
Então todos os elementos que 
foram apurados através de 
inquérito policial, agora serão 
apreciados pelo Ministério 
Público”, contou Sannini.

A reportagem do Jornal 
Atos conversou com o ex-
-prefeito Paulo Neme, que 
preferiu não gravar entrevis-
ta. Apenas afirmou ter dado 
depoimento para a Polícia 
Civil há cerca de dois meses 
e estar tranquilo, aguardan-
do a resposta do Ministério 
Público. Ele afirmou ainda 
que assinou o contrato com o 
instituto porque os pareceres 
jurídico e financeiro da épo-
ca eram favoráveis, alegando 
não haver necessidade de 
licitação.

O ex-secretário de Finanças 
também não quis gravar en-

trevista, mas afirmou estar 
confiante pois a contratação 
em setembro de 2012 foi 
realizada através de parecer 
jurídico, constatando sua 
legalidade. Walter Ribeiro 
Filho frisou ainda que entre 
os serviços a serem presta-
dos estavam a compensação 
com relação ao INSS com 
levantamento dos últimos 
cinco anos e as justificativas 
e defesas junto à Receita 
Federal ou judicialmente, 
trabalhos que, segundo o 
Ribeiro, foram realizados. Já 
o valor de aproximadamen-
te R$ 370 mil é referente 
aos 20% do contrato com a 
empresa.  

Ele alegou ainda ter rece-

bido na época, informações 
por parte da empresa, de 
que com a troca de governo, 
em janeiro de 2013, eles 
foram impossibilitados de 
se justificar junto à Receita 
referente essa compensação 
e a origem do crédito.

De acordo com as infor-
mações do atual prefeito 
Fábio Marcondes (PSDB), a 
empresa foi contratada num 
“tempo recorde” de apenas 
seis dias por inexigibilidade 
de licitação. Um dos motivos 
para rompimento imediato 
do contrato foi a consta-
tação de três pagamentos, 
sendo um de R$ 100 mil e 
R$140.272 referentes a nota 
fiscal de nº 02 da Ibresp e 

outro pagamento de R$ 130 
mil sem nota fiscal. “Se você 
contrata por inexigibilidade 
de licitação, tem que ter 
notório de especialidades, 
e como que uma empresa 
vai ter notório de especiali-
dades com uma nota fiscal 
de número 02? Ou seja, eles 
prestaram o serviço para a 
Prefeitura e talvez um servi-
ço antes. É um absurdo o que 
foi feito”, criticou Marcondes.

Ainda de acordo com o 
prefeito, não há nenhuma 
comprovação dos serviços 
prestados à Prefeitura de 
Lorena. “Essa empresa de 
Juazeiro do Norte veio aqui, 
olhou os pagamentos feitos, 
fizeram uma compensação, 

debitaram de novembro e 
dezembro e mandaram a me-
nos o recolhimento do INSS”.

O contrato resultou na 
suspensão da CND (Certi-
dão Negativa de Débitos) da 
Prefeitura em 2013 e uma 
instauração de processo 
administrativo.

Com as dívidas herdadas, 
Fábio Marcondes buscou 
o INPS (Instituto Nacional 
de Previdência Social) para 
refinanciar os valores e obter 
a certidão, créditos e con-
tinuar recebendo dinheiro 
da União. Com um Refis 
(Programa de Recuperação 
Fiscal) parcelou as dívidas 
em sessenta vezes, pendência 
que ainda não foi quitada.

Em consequência, Marcon-
des entrou com uma ação de 
improbidade administrativa 
contra o Paulo Neme e Wal-
ter Ribeiro. “Essa ação está 
correndo e a Justiça até hoje 
não conseguiu descobrir o 
endereço do Ibresp. Num 
montante de R$ 27 milhões 
de dívidas, esse é mais um 
escândalo somado a admi-
nistração passada”.

A reportagem do Jornal 
Atos buscou contato com 
a Ibresp por meio de tele-
fone, e-mail, mas nenhum 
canal de comunicação do 
instituto aparenta estar em 
funcionamento, o que im-
pediu qualquer contato até 
o fechamento desta edição.

se for rompido imediatamente, 
todas as metas marcadas e 
já até com decisão judicial 
tomada não serão cumpridas 
com o distrato contratual. 
Particularmente a meta é de 
2020 e não será cumprida se 
houver um distrato contratual. 
Portanto nos parece como 
única saída para trazer me-
nos prejuízo para o cidadão a 
manutenção do contrato, mas 
com novas bases”, revelou o 
coordenador de projetos da 
FGV, Fábio Gallo.

A alternativa mais viável, de 
acordo com a Fundação, seria 
manter equilíbrio financeiro 
entre as companhias, porém, 
seria necessário pulso firme 
e maior rigidez e fiscalização 
da Saeg nas obras que ain-
da precisam ser feitas pela 
CAB. “Eu posso dizer que ele 
(contrato) é desequilibrado. 
Infelizmente as duas partes 
erraram. Na hora que duas 
partes erraram, obviamente 
uma das partes sai beneficiada 
e a outra prejudicada”.

O presidente da Saeg, Miguel 

Sampaio, foi questionado 
sobre o cumprimento das 
metas pré-estabelecidas para 
o tratamento do esgoto até 
2020. Para Sampaio, o ideal é 
seguir a recomendação feita 
pela FGV. “A nossa equipe téc-
nica acha muito difícil cumprir 
essa decisão judicial porque 
o investimento é muito alto”, 
iniciou.

Segundo Sampaio, a Saeg 
não tem capacidade financeira 
para fazer o tratamento. “A 
Prefeitura também não tem. 
Preciso sentar com o prefeito 
e analisar o que vamos fazer 
com o contrato. A gente vê 
pelo relatório que a Saeg está 
em condições melhores numa 
composição de continuidade 
da PPP em relação a CAB. 
Vamos seguir religiosamente 
a orientação da FGV”, concluiu.

Plenário – Além de Gallo 
e Sampaio, participaram do 
debate o promotor de justiça 
de Guaratinguetá, José Bene-
dito Moreira, e o presidente 
da Casa, Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD).

Cada vereador teve direito a 
cinco minutos para questionar 
os representantes da Saeg e 
da FGV. Dos 11, seis fizeram 
perguntas. Quatro moradores 
se inscreveram para fazer per-
guntas sobre o tema e tiveram 
o mesmo tempo. 

Celão confirmou que a CAB e 
a Arsaeg (Agência Reguladora 
de Guaratinguetá) serão con-
vocadas para novas sessões 
especiais de debate sobre o 
contrato e a fiscalização do 
documento vigente. 

“Teremos sim uma nova con-
vocação, até porque a CAB me-

rece fazer a sua explanação em 
relação ao relatório apresen-
tado pela FGV, além da Arsaeg 
que foi citada nesse primeiro 
encontro”, respondeu. “Para 
chegarmos à universalização 
do esgoto é preciso ouvir todos 
os lados”, concluiu.

Restando pouco menos de 
três anos para o fim do prazo 
para 100% do tratamento do 
esgoto de Guaratinguetá, o 
percentual tratado atualmente 
está em 29%.

CAB – Procurada pela re-
portagem do Jornal Atos, 
a empresa revelou que foi 

oficialmente notificada e re-
cebeu o relatório da FGV na 
quarta-feira, dia da apresen-
tação na Câmara. Segundo a 
terceirizada, somente após 
a avaliação do documento, 
haverá uma posição sobre 
os apontamentos feitos pela 
Fundação Getúlio Vargas.
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O prefeito Marcus Soliva, que espera a aprovação do Plano de Cargos e salários para solucionar situação

Inscrições para o concurso público movimentou a cidade nas últimas semanas; provas neste domingo definem 25 novos servidores 

O presidente do sindicato, José Eduardo Ayres, que questionou Soliva 

Decisão judicial gera atrito 
entre Soliva e servidores

Guará tem lista de inscritos para concurso neste domingo

Impostos atrasados têm 100% de 
desconto em Cachoeira Paulista

Pagamento em Guaratinguetá era mantido em caráter liminar; 
prefeito garante que plano de cargos e salários já está pronto

Processo seletivo define novos contratados para 25 vagas na cidade, com remuneração de até R$11,6 mil

Nosso novo endereço em Guaratinguetá:
Rua Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro

Galeria Veras - (12) 3133-3257

Estéfani Braz
Guaratinguetá

Da Redação 
Guaratinguetá 

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo decidiu 
pela inconstitucionalidade 
do pagamento das vanta-
gens pessoais provisórias e 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá divulgou a lista de 
candidatos inscritos no con-
curso público. Foram divul-
gados também o horário e 
os locais da prova, aplicada 
no próximo domingo.

Os 25 cargos disponíveis 
são de agente comunitário 
de saúde (5), auditor público 
interno para os cursos de 
administração (1), ciências 
contábeis (1) e direito (1), 
enfermeiro de ESF (4) e mé-
dico de ESF (2), nutricionista 
(6) e técnico em enferma-
gem (5). Os salários variam 
entre R$ 937 a R$ 1.687.79 
e a jornada de trabalho será 
de 44 horas semanais.

Os portões de acesso aos 
locais serão abertos das 
8h às 9h. O teste escrito 

permanentes aos servidores 
municipais de Guaratinguetá. 
A remuneração era paga, 
desde fevereiro deste ano, 
por meio de mandado de 
segurança. 

O prefeito Marcus Soliva 
(PSD) afirmou que a saída 

agora é a aprovação do pla-
no de cargos e salários. “O 
plano já está pronto e já foi 
apresentado para o nosso 
secretariado. Na próxima 
semana vamos marcar uma 
apresentação para a Câmara 
e uma apresentação para o 

sindicato dos funcionários 
públicos para que a gente 
possa encaminhar à Câmara 
esse projeto para passar 
pelas comissões antes de ir 
a plenário”.

A intenção da administra-
ção pública é que o prazo de 
trinta dias, para implementar 
as medidas exigidas pela Jus-
tiça, seja suficiente para que a 
proposta possa ser analisada, 
com as alterações solicitadas 
e que forem permitidas, e 
aprovada pelo Legislativo.

Em tom crítico, Soliva acu-
sou o Sindicato de não cola-
borar para tentar manter as 
gratificações. “O Sindicato 
também deveria ter entrado 
com uma ação e não entrou, 
porque também tem seu 
corpo jurídico. A função do 
Sindicato é defender o fun-
cionalismo e não defendeu. 
Então, nós defendemos. Nós 
entramos com ação e nós 
vamos apresentar esse plano 
de cargos e salários”.

O objetivo é de que no pa-
gamento de outubro o plano 
de cargos e salários já esteja 
em vigor.

Sindicato – O presidente 
do Sisemug (Sindicato dos 
Servidores Municipais de 
Guaratinguetá), José Eduar-
do Ayres, explicou porque a 
entidade não se manifestou 
no processo por dois motivos. 
“O primeiro é que não fomos 
citados. Como vamos nos 
intrometer em algo que não 

fomos chamados? O segundo 
é que nós também somos 
contra o pagamento das 
gratificações. Nós queremos 
a criação do plano de cargos 
e salários que é o mais justo 
para o servidor”. 

Ele informou que aguarda 
uma convocação da Pre-
feitura para que possam 
analisar o projeto junto com 
a Câmara. 

Ayres afirmou ainda que 
quer comparar os planos. 
“Nós fizemos o nosso. Ele 
precisa mandar para mim 
para que eu possa ver se 
vamos querer acrescentar 
alguma coisa ou, às vezes, o 
dele é melhor que o nosso. Ou 
então, ao conversar com os 
vereadores eles apresentem 
uma ideia melhor. É isso que 
nós estamos aguardando”.

terá duração de três horas. 
Os candidatos deverão 
comparecer ao local com 
antecedência, munidos de 
documento oficial origi-
nal com foto, caneta es-
ferográfica azul ou preta 
fabricada em materia l 
transparente e o protocolo 
de inscrição.

A prova objetiva será reali-
zada em três lugares: na FEG 
(Faculdade de Engenharia 
do Campus de Guaratingue-
tá), localizada à avenida Dr. 
Ariberto Pereira da Cunha, 
nº 333, no Bairro Pedregu-
lho; na escola “Guilherme 
Eugênio da Cunha Filippo 
Fernandes”, à avenida An-
tônio da Cunha, nº 1.253, 
no Bairro Parque do Sol e 
na escola “Maria Carmelita 
de Moraes”, na rua Benedito 
de Toledo, s/n, no Bairro 
Jardim Primavera.

Da Redação 
Cachoeira Paulista 

A Prefeitura de Cacho-
eira Paulista está dando 
até 100% de desconto no 
pagamento de impostos 
atrasados. O pagamento em 

parcela única pode ser feito 
até o próximo dia 10.

O contribuinte que optar 
por parcelar as pendências 
em mais vezes poderá fazer 
o acerto até o dia 30 de 
setembro.

Para o parcelamento em 

duas vezes a isenção será de 
80%, parcelar em três vezes 
60% e quatro vezes 40%.

Para se beneficiar da isen-
ção o contribuinte deve 
comparecer junto ao Setor 
de Dívida Ativa portando 
cópia do CPF.
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Licitação suspensa prejudica em Pinda 
atendimento de diabéticos na rede pública

Cachoeira volta a troca 
comando na Saúde após 
seis meses de governo

Há mais de um mês pacientes não recebem materiais básicos; Município faz compra emergencial

Santa Casa e secretaria passam por novas mudanças 
que prometem agilizar recuperação do atendimento

Pacientes aguardam atendimento em área de entrada da Santa Casa de Cachoeira; novas mudanças

Morador de rua passa por despercebido em meio a pedestres; Casa em Pinda acolhe até vinte assistidos

Pacientes de Pindamonhangaba; cidade volta a enfrentar dificuldades com atendimento na rede pública

Foto: Arquivo Atos
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Sem materiais básicos 
para tratarem da diabetes 
há mais de um mês, cerca 
de dois mil moradores de 
Pindamonhangaba cobram 
uma solução por parte do 
poder público. O problema 
foi motivado pela suspensão 
de um processo licitatório 
para a compra de insumos 
em junho.

Com o valor de R$ 1,4 mi-
lhão, a Prefeitura anunciou, 
no fim do primeiro semestre, 
a realização de um pregão 
para a compra de fitas de me-
dição de glicemia, agulhas de 
insulina e seringas, mas uma 
das empresas que concorreu 
ao processo licitatório denun-

O setor mais criticado de 
Cachoeira Paulista passou 
novamente por mudanças. A 
Prefeitura iniciou o mês tro-
cando o secretário de Saúde 
e o interventor da Santa 
Casa, com nova promessa 
de qualificar o atendimento, 
em crise há anos.

Recuperar o setor foi uma 
das promessas de campanha 
do prefeito Edson Mota em 
2016. Para isso ele convi-
dou para a secretaria de 
Saúde o ex-vereador Gui-
lherme Danzi Marcondes, 
que ocupou a bancada de 
oposição durante o governo 
de João Luiz Ramos (PSB), 
quando questionou as es-
tratégias na saúde.

De acordo com o ex-secre-
tário, ele ficou à frente da 
pasta por um acordo com 
o prefeito e garantiu não 
ter acontecido nenhum tipo 
de desavença para o afasta-
mento. “Combinamos que 

eu ficaria por seis meses e 
fiquei oito. Agora volto para 
as minhas atividades como 
advogado, assumindo o se-
tor jurídico da Prefeitura”, 
contou Marcondes.

Quem assumiu o cargo foi 
a enfermeira Taís Lemos 
Ribeiro, que atuou como 
diretora de Saúde de Silvei-
ras por oito anos, e como 
secretária de Saúde do mu-
nicípio no último semestre 
de 2016. Em janeiro de 
2017, Taís foi convidada a 
trabalhar na administração 
do Pronto Socorro de Ca-
choeira, antes de substituir 
Marcondes.

Já a intervenção da Santa 
Casa, que segue há vinte 
anos com a auxílio do Poder 
Executivo, está novamente 
com a direção de Ionan 
Maklouf, que esteve no 
cargo entre 2015 e 2016. 
Maklouf foi candidato a 
vereador em Canas, nas elei-
ções de 2012, com o nome 
político “Ionan da Saúde” e 
totalizou apenas 21 votos.

O setor tenta ganhar fô-
lego neste semestre, após 
os salários e 13º salários 
atrasados terem sido quita-
dos. O Pronto Atendimento 
conta com quatro médicos 
por dia, dois a cada tur-
no. Médicos especialistas 
atendem uma demanda 
de ortopedia, cardiologia, 
oftalmologia, ginecologia 
e pediatria no ambulatório.

Segundo o antigo inter-
ventor da Santa Casa, Ale-
xandre Alves, o Centro Ci-
rúrgico estaria pronto para 
o atendimento no final de 
setembro, mas de acordo 
com Ionan Maklouf, a obra 
ainda não começou à espera 
da liberação da Prefeitura. 
Ainda não há previsão da 
entrega.

De acordo com a Vigilân-
cia Sanitária, é necessário 
que o prédio seja reestru-
turado por se tratar de 
uma área de contaminação, 
que deve estar distante do 
setor atendimentos e emer-
gências.

Já os trabalhos da mater-
nidade seguem paralisados. 
As gestantes são encami-
nhadas para a Santa Casa 
de Lorena.

Rede municipal – Sobre 
postos de saúde, em julho, 
Marcondes participou de 
uma reunião no DRS (De-
partamento Regional de 
Saúde) em Taubaté, quando 
foi liberado um repasse por 
meio de verbas federais de 
R$ 900 mil, destinados a 
Atenção Básica. O montante 
foi repassado aos cofres 
públicos, fracionado em seis 
vezes. Do valor, R$ 500 mil 

foram encaminhados em 
emenda do deputado fede-
ral Tiririca (PR) e R$ 400 
mil do deputado estadual 
Marcio Alvino (PR).

Outras emendas ainda 
seguem sob análise para 
liberação do Ministério da 
Saúde, como R$ 350 mil do 
deputado estadual Estevam 
Galvão (DEM) para custeio, 
R$ 100 mil do deputado es-
tadual Vaz de Lima (PSDB) 
para aquisição de uma 
ambulância, R$ 100 mil do 
deputado estadual Pedro 
Kaka (Pode), também para 
ambulância e um repasse 

ciou supostos erros técnicos 
na elaboração do edital. Após 
analisar o apontamento, o 
Tribunal de Contas do Estado 
suspendeu a licitação. Bus-
cando reverter a decisão, o 
Munícipio recorreu à Justiça, 
mas não teve êxito.

O impasse acabou preju-
dicando os pacientes que 
sofrem de diabetes, já que o 
estoque de insumos acabou 
há mais de um mês.

Em nota oficial, a Prefei-
tura revelou que realizou 
nesta semana uma compra 
emergencial de insumos, 
no valor de quase R$ 8 mil 
(valor máximo permitido 
para esta modalidade), que 
devem ser entregues aos 
pacientes até este fim desta 
semana.

Abrigo noturno atende moradores de rua em Pindamonhangaba

O Executivo ressaltou 
ainda que a compra emer-
gencial representará ape-
nas 10% do material ne-
cessário para atender a 
demanda.

A distribuição será feita de 
forma criteriosa, privilegian-
do os casos de diabetes mais 
graves, nas ESF’s (Estraté-
gias de Saúde da Família) e 
UBS’s (Unidades de Saúde 
Básica).

O Município busca ainda 
a liberação do processo lici-
tatório para a realização da 
compra dos materiais, capa-
zes de atender a demanda 
até o fim do ano.

O recurso já foi apresenta-
do e deve ser analisado pelo 
Tribunal de Contas até o fim 
do mês.

de R$ 300 mil do deputado 
estadual Samuel Moreira 
(PSDB).

Com o acúmulo de recla-
mações no atendimento, a 
secretaria de Saúde está 
criando um Núcleo de Edu-
cação Permanente para 
capacitar periodicamente 
as nove equipes de profis-
sionais da saúde. O núcleo 
contará com treinamento 
de educação continuada, 
humanização, acolhimento 
e também sobre as técnicas 
específicas da profissão, 
para melhorar os atendi-
mentos dos postos.

Local tem capacidade para atender vinte assistidos; agentes buscam contribuir para retomada de vínculos familiares
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com vinte camas à disposi-
ção de moradores de rua, foi 
iniciado, na última semana, 
o funcionamento do Abrigo 
Noturno Emergencial de 
Pindamonhangaba. Além 
de acomodação, os assisti-
dos também são inclusos 
em programas sociais e de 
mediação para a volta do 
convívio familiar.

De acordo com a Prefeitu-
ra, na primeira semana de 

funcionamento do abrigo, 
localizado no São Benedito, 
foram atendidos 15 mora-
dores de rua que tiveram 
direito a refeições e produtos 
de higiene pessoal. 

Segundo o departamento 
de Assistência Social, os 
moradores de rua são abor-
dados em diversos pontos 
do município, e convencidos 
por uma equipe a passarem a 
noite no abrigo, onde é feita 
a inclusão dos nomes no Ca-
dastro Único e no programa 
social Bolsa Família. Além 

disso, assistentes sociais 
apresentam alternativas de 
intermediação dos vínculos 
familiares, com o objetivo 
de que os assistidos possam 
retornar para seus lares.

A falta de um lugar adequa-
do para acolher os morado-
res de rua, principalmente 
no inverno, chegou a ser 
discutido em junho na Câ-
mara, quando o presidente, 
Carlos Moura, o Magrão (PR), 
encaminhou ao Executivo um 
requerimento solicitando a 
implantação de um abrigo 
emergencial noturno no 
município.  

Apoio – O departamento de 
Assistência Social está reco-
lhendo doações de roupas, 
cobertores e produtos de 
higiene pessoal, que serão 
distribuídos aos assistidos. 
Os interessados em colaborar 
devem entregar as doações 
no prédio do departamento 
da Assistência Social, na rua 
Euclides Figueiredo, no Alto 
Cardoso.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos
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Advogado afirma que mulher que deixou 
feto em lixeira não sabia que estava grávida
Aborto espontâneo teria acontecido após passar mal por dois dias; feto deixado no Campo do Galvão

Equipe de perícia faz primeiras avaliações no feto encontrado no último domingo, no Campo do Galvão; catadora Adriana Siqueira conta terror ao descobrir corpo em bolsa

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O caso do feto encontrado 
em uma lixeira no bairro 
Campo do Galvão em Guara-
tinguetá no último domingo, 
Dia dos Pais, ganhou novos 
capítulos durante a semana. 
O feto tinha quatro meses, 
segundo a perícia, e foi acha-
do por uma catadora de lixo 
por volta das 11h. Na tarde 
da última terça-feira, a mu-
lher que deixou o feto no 
lixo se entregou e prestou 
depoimento na Delegacia da 
Mulher.

O advogado, Lucas Penha, 
que faz a defesa da mulher, 
não revelou o nome de sua 
cliente, mas confirmou que 
ela tem 26 anos e não é na-
tural de Guaratinguetá, mas 
mora na cidade. Ela teria 
passado mal no sábado e 
abortado de forma espontâ-
nea na manhã de domingo, 
quando sentiu contrações 
muito fortes.

Ainda segundo o depoi-
mento, a mulher não sabia 
que estava grávida. Antes de 
deixar o feto na lixeira, ela 
teria embrulhado o corpo 
em várias sacolas plásti-
cas e deixado em cima do 
guarda-roupa, no próprio 
quarto. “Ela disse que estava 
muito mal, passando mal, 
com cólicas, dores muito 
fortes e acabou expelindo o 
feto. Ela ficou desesperada, 
não soube o que fazer, não 
acionou nenhum serviço de 

Fotos: Francisco Assis

Apreensão de quase cem
gramas de cocaína em Lorena

Traficante é preso com 
crack e maconha em Lorena

Um jovem de 19 anos foi 
preso traficando cocaína na 
última quarta-feira no Parque 
das Rodovias, em Lorena. 

A Polícia Militar informou 
que realizava uma ronda na 
alameda Gil Inácio de Andrade 
quando decidiu abordar um 
rapaz que estava em um local 

A Polícia Militar flagrou na 
noite da última quarta-feira 
um homem de 25 anos tra-
ficando crack e maconha no 
Cecap, em Lorena.

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma viatura patru-
lhava a rua Professor Paulo 
Pereira dos Reis, quando 

conhecido como ponto de 
tráfico de drogas.  Os policiais 
localizaram em um canteiro 
um pote com 96 pinos de co-
caína, contendo cerca de uma 
grama em cada. 

O jovem foi preso em fla-
grante e permanece à dispo-
sição da Justiça.

desconfiou da atitude de 
um jovem.  Durante a abor-
dagem foram localizadas 
52 pedras de crack e 11 
porções de maconha.

O criminoso foi preso 
em flagrante por tráfico 
de drogas e encaminhado 
à Cadeia Pública de Lorena. 

Dupla é presa após assaltar 
estudante em Cruzeiro

Dois criminosos foram 
presos após assaltarem um 
estudante da ETEC (Escola 
Técnica) na manhã da últi-
ma sexta-feira, em Cruzeiro.

De acordo com a Polícia 
Militar, a vítima se dirigia 
para escola quando foi sur-
preendido pelos assaltantes 

na rua Rodrigues Alves, no 
Itagaçaba. Após roubarem 
o aparelho celular, a dupla 
acabou capturada pelo Polí-
cia Militar.

O celular foi devolvido ao 
estudante, e os criminosos fo-
ram encaminhados à Cadeia 
Pública de Cruzeiro.

emergência e deixou o feto 
em uma caçamba. Ela contou 
que o feto já estava sem vida”, 
explicou Penha.

A mulher não tinha ne-
nhum relacionamento está-
vel com nenhum parceiro e 
a gestação foi fruto de uma 
relação casual. O advogado 
reiterou que sua cliente não 
sabia da gravidez e negou 
que ela pudesse ter abor-
tado por pressão do pai da 

criança. “Ninguém sabia da 
gravidez, nem ela e nem ele. 
Ela só soube quando expeliu 
o feto já sem vida”.

A mulher foi ouvida na 
Delegacia da Mulher e pos-
teriormente passou por exa-
mes no Instituto Médico 
Legal de Guaratinguetá. “Ela 
está assustada, realmente 
não teve o dolo de matar a 
criança, ela não quis tirar a 
vida dessa criança. Ela passa 

por essa situação porque ela 
foi imprudente de não ter ao 
menos chamado a emergên-
cia”, ressaltou Penha.

Choque – A catadora de 
materiais recicláveis Adriana 
Mara Siqueira encontrou o 
feto em uma lixeira na rua 
Coronel Pires Barbosa. No 
primeiro momento ela não 
notou que dentro de uma 
das sacolas retiradas do lixo 
havia o corpo de um bebê.

Segundo Adriana, ela só foi 
se dar conta quando abriu as 
sacolas, na avenida Jucelino 
Kubitschek. “Quando eu abri 
e vi que tinha sangue, pensei 
que fosse uma língua de vaca. 
Até falei para o meu marido 
que tinha o almoço dele. Na 
hora que abri e vi os pezi-
nhos e a cabeça, eu gritei”, 
contou chorando.

A catadora procurou por 
ajuda em um posto de com-

bustíveis na avenida e acio-
nou a Polícia Militar. A PM 
chegou imediatamente no 
local, ouviu o casal e solici-
tou a presença da perícia da 
Polícia Civil, que confirmou 
que o feto teria quatro meses.

O caso foi registrado na 
Delegacia da Mulher, e os re-
sultados dos exames médicos 
feitos na jovem que abando-
nou o feto não tem previsão 
para serem divulgados.

Recém-instalado, sistema de câmeras 
facilita prisão de golpistas em Pinda
Criminosos tentaram enganar cliente de banco; imagens mostram percurso

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Implantado há menos de 
duas semanas em Pinda-
monhangaba, o sistema de 
videomonitoramento por 
câmeras de segurança auxi-
liou a prisão de uma dupla 
de golpistas no último final 
de semana. Os criminosos, de 
21 e 35 anos, são acusados de 
lesarem diversos clientes de 
agencias bancárias.

De acordo com a Polícia 
Militar, na manhã do último 

sábado um dos estelionatá-
rios tentou aplicar um golpe 
em uma cliente, de 52 anos, 
na agência da Caixa Econô-
mica Federal, no Centro. Ao 
perceber que o homem estava 
tentando enganá-la, a vítima 
gritou e pediu ajuda para os 
funcionários do banco. Na 
sequência, o criminoso saiu 
da agência e fugiu em um 
carro vermelho.

A Polícia Militar solici-
tou apoio das câmeras de 
segurança do COI (Centro 
de Operações Integradas). 

Após verificar as imagens 
arquivadas, os operadores 
descobriram o percurso feito 
pelo veículo dos golpistas, que 
abordou em uma das saídas 
do município.

Os criminosos foram pre-
sos por estelionato e outras 
vítimas, que já haviam regis-
trado boletins de ocorrência, 
fizeram o reconhecimento da 
dupla na delegacia.

COI – Com um investimen-
to de quase R$ 2 milhões, o 
sistema de videomonitora-
mento conta com 16 câmeras 

distribuídas pelo Centro, Ara-
retama e distrito de Moreira 
César. O sistema é monito-
rado no COI por um guarda 
municipal, um policial militar 
e um agente de trânsito.

A implantação do sistema 
busca reduzir os números 
de furtos e roubos, que cres-
ceram 14% comparando o 
primeiro semestre deste ano 
com o de 2016.

De acordo com a Prefeitura, 
a previsão é para que mais 16 
câmeras sejam instaladas até 
o fim do ano.

Assaltante é preso após 
ser imobilizado por 
populares em Guará

Um homem de 38 anos foi 
imobilizado por populares 
após tentar assaltar uma loja 
de conveniência na última 
quarta-feira, no Beira Rio, 
em Guaratinguetá. 

O criminoso invadiu o 
estabelecimento comercial, 
por volta das 10h, fingindo 
estar com uma arma na 
cintura. Um cliente, que per-

cebeu que o assaltante estava 
mentindo, decidiu reagir. Após 
uma breve luta corporal, o 
criminoso correu pela avenida 
João Rodrigues Alckmin, mas 
acabou imobilizado por três 
pedestres.

O assaltante foi recolhido 
a Cadeia Pública de Guara-
tinguetá, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Procurado pela Justiça
é capturado em Cruzeiro

A DIG (Delegacia de Inves-
tigações Gerais) capturou um 
criminoso de 40 anos foragido 
da Justiça na tarde da última 
quinta-feira, em Cruzeiro. O 
indivíduo é acusado de aplicar 
diversos estelionatos em São 
Lourenço (MG).

Segundo a Polícia Civil, uma 
informação levou os policiais 
até uma casa no  Santa Luzia, 

onde o criminoso estava.  
O golpista é acusado de 

roubar dinheiro, documen-
tos e patrimônios de quatro 
mulheres que mantiveram 
relacionamentos amorosos 
com ele. 

O estelionatário foi preso e 
aguarda transferência para 
algum presidio de Minas 
Gerais.

Menor de idade é apreendido 
com drogas em Lorena

Homem é preso pela PM 
traficando crack em Pinda

Durante patrulhamento na 
manhã da última sexta-feira, 
policiais militares flagraram 
um adolescente de 16 anos 
traficando drogas no Vila 
Passos em Lorena. 

O jovem foi visto entregando 
drogas para um motociclista 
na rua M.M.D.C. Com a apro-
ximação da viatura, o motoci-

Um jovem de 27 anos foi 
preso na madrugada da úl-
tima quinta-feira traficando 
crack, nas ruas do bairro 
no Castolira, em Pindamo-
nhangaba. 

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe realizava uma 
ronda de rotina pelo bairro, 
quando percebeu o indivi-

clista conseguiu fugir, mas o 
menor acabou abordado.

Ao vistoriarem um monte de 
areia, os policiais localizaram 
12 pedras de crack, sete cap-
sulas de cocaína e seis porções 
de maconha.

O jovem foi encaminhado á 
delegacia, onde aguarda trans-
ferência para a Fundação Casa. 

duo em atitude suspeita. 
Na revista policial foram 

localizadas 13 pedras de 
crack escondidas próxi-
mas onde o rapaz estava 
sentado.

O criminoso foi preso 
em flagrante e recolhido 
à Cadeia Pública de Pin-
damonhangaba. 
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Aparecida encaminhando os projetos 
de infraestrutura urbana ao DNIT

Prefeitura autoriza e ônibus de turismo 
ganham vagas exclusivas na João Pessoa

Pedido conta com construção de túnel e rebaixamento de guia na avenida Júlio Prestes

Avenida de Guaratinguetá recebe grande fluxo de turistas aos fins de 
semana; novas vagas ficam do lado oposto à ciclovia que corta a via

Grupo de romeiros em frente ao Santuário Nacional; solicitação da Prefeitura tenta facilitar mobilidade em área de maior fluxo de turistas

Ciclovia na avenida João Pessoa;  trecho foi alvo de polêmica devido a parada de ônibus de turistas próximo a Gruta N.S. de Lourdes

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A avenida João Pessoa, no 
Pedregulho, em Guaratin-
guetá, é ponto de acesso de 
muitos ônibus de turismo a 
cada fim de semana. Os turis-
tas visitam a Gruta de Nossa 
Senhora de Lourdes, e virou 
rotina se deparar com os 
ônibus estacionados na via. 

Por isso, a Prefeitura de 
Guaratinguetá autorizou 
uma área exclusiva para os 
ônibus de turismo nos fins 
de semana e feriados. O 
trecho liberado como área 
permitida para os ônibus 
de turismo vai do número 
702 ao 822 e fica próximo 

Leandro Oliveira 
Aparecida

O prefeito de Aparecida, 
Ernaldo César Marcondes 
(PMDB), revelou que duas 
obras devem ser feitas na 
avenida Júlio Prestes, em 
frente ao portão de acesso 
do Santuário Nacional e à 
feira livre. A primeira delas 
é o rebaixamento do canteiro 
central da via. A segunda, 
mais complexa, se trata da 
construção de um túnel para 
facilitar o trânsito nessa 
região.

Marcondes as reuniu com 
representantes do Dnit (De-
partamento de Infraestrutu-
ra de Transportes) e explicou 
as razões de ter levado esses 
pedidos ao departamento.

“Nessa região tem um fluxo 
de 100 mil a 150 mil pes-
soas a cada fim de semana. 
Fica difícil o trânsito para 
as pessoas se locomoverem. 
Foi feita uma guia nessa via, 
só que essa guia é bem alta 
e está atrapalhando a pas-
sagem de pedestres. Fomos 
discutir a possibilidade de 
rebaixamento dela”, explicou 
o prefeito.

Sobre o projeto de cons-
trução do túnel, a extensão 
prevista é de aproximada-
mente cinquenta metros, sem 
contar as rampas de acesso. 

Para o projeto, o investimen-
to, caso seja aprovado, será 
de R$ 13 milhões a R$ 14 
milhões e será oriundo do 
Governo Federal.

O documento foi enca-

minhado ao Ministério dos 
Transportes e a Prefeitura 
terá que elaborar o projeto 
executivo. “Estamos ela-
borando esse documento 
junto à uma empresa. Vamos 

encaminhar ao Dnit e poste-
riormente ao Ministério dos 
Transportes para começar 
essa obra até o ano que vem”, 
explicou o prefeito.

Segundo Marcondes, já foi 

realizado um estudo técnico 
e ficou comprovado que a 
avenida comporta um túnel 
de mão dupla, tanto na parte 
interna e subterrânea do tú-
nel, como na parte superior.

a um posto de gasolina, do 
lado oposto de onde existe 
uma ciclovia. 

O Departamento de Trân-
sito vai demarcar os locais 

adequados para as paradas 
e também colocará as placas 
indicativas com os horários 
permitidos.

O coordenador do Trânsi-

to, Marcos Aurélio da Silva, 
explicou que serão dois 
horários reservados exclu-
sivamente para os ônibus 
de turismo. “Onde existe o 

comércio na avenida João 
Pessoa, será das 13h às 18h. 
Aos sábados, domingos e 
feriados, das 8h às 18h”, 
respondeu.

A exclusividade será vá-
lida apenas para os fins de 
semana e feriados. Nos dias 
úteis as vagas são liberadas 
para a população de um 
modo geral. Segundo o co-
ordenador, a previsão é de 
que na próxima semana o 
Departamento implante as 
placas de sinalização dos 
locais adequados e horários 
na Avenida.

De acordo com a Prefei-
tura de Guaratinguetá, o 
pedido pelas vagas exclusi-
vas partiu da Casa do Purís-
simo Coração de Maria, que 
recebe um grande número 
de visitantes a cada fim de 
semana.

Fiscalização – Quem passa 
pela Avenida João Pessoa 
com frequência já pode ter 
observado que é comum 
alguns motoristas estacio-
narem, mesmo que momen-
taneamente, sobre a ciclovia 
que corta toda a extensão 
da avenida. Questionado se 
a fiscalização na região será 
maior após a autorização 
das vagas exclusivas para 
ônibus de turismo, Marcos 
Aurélio respondeu.

“Temos os agentes que 
fazem a fiscalização. e prin-
cipalmente nessa região. Já 
passamos aos motoristas 
que é indicado evitar dar 
a famosa paradinha na ci-
clovia para não ter aborre-
cimento com as multas de 
trânsito”, concluiu.

Cruzeiro tenta 
recuperar 
estradas com 
apoio federal

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
busca firmar um contrato 
com a Codasp (Companhia de 
Desenvolvimento Agrícola de 
São Paulo), órgão coordenado 
pela secretaria de Estado de 
Agricultura e Abastecimento. 
Com a finalidade de recupe-
rar estradas rurais do municí-
pio, o prefeito Thales Gabriel 
(SD) encaminhou solicitação 
para a Codasp, com o objetivo 
de incluir o Programa Melhor 
Caminho.

A reunião, realizada no 
último dia 8, contou com 
a presença do diretor de 
Turismo Diego Miranda, di-
retor técnico do Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
Gabriel Almeida, e o diretor 
de operações da Codasp e 
responsável pelo programa 
estadual Melhor Caminho, 
Alexandre Penteado Pires.

A implantação do progra-
ma irá contribuir também 
para o combate ao assorea-
mento de rios e à degradação 
das pastagens. A adesão do 
município ao programa esta-
dual é aposta para progredir 
na implementação do turismo 
em Cruzeiro, melhorando o 
acesso às pousadas rurais e 
pontos turísticos, além de au-
xiliar os produtores agrícolas 
da região.

CadÚnico tem 
novo endereço 
em Guará

Da Redação 
Guaratinguetá 

A partir desta segunda-fei-
ra o CadÚnico (Cadastro Úni-
co para Programas Sociais) 
atenderá em novo endereço 
em Guaratinguetá. O serviço 
passa a atender na avenida 
Ministro Salgado Filho, nº 
55, no Bairro Pedregulho, 
em frente ao Poupa Tempo.

O CadÚnico é a ferramen-
ta que identifica, em todo o 
País pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e eco-
nômica, para que elas sejam 
beneficiadas em programas 
federais.

O CadÚnico atende de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. Mais informações 
sobre o atendimento no site 
da Prefeitura guaratingueta.
sp.gov.br.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Leandro Oliveira

Foto: Arquivo Atos
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Com investimento de R$ 65 mil, Ribeirão 
dos Motas passa por desassoreamento

Guará divulgou lista de contemplados 
para casas do Residencial Flamboyant

Limpeza de rio que corta o Tamandaré deve durar noventa dias; obra atende região da rodoviária

Ação tenta evitar novos alagamentos; serviço teve 
cronograma prejudicado por chuvas desta semana

Trecho do Ribeirão dos Motas, que passa próximo a rodoviária de Guará

Funcionário da Prefeitura em obra de drenagem na Vila Portugal

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Guaratin-
guetá iniciou os trabalhos de 
limpeza e desassoreamento 
do Ribeirão dos Motas, que 
corta o bairro do Tamandaré. 
Os serviços tiveram início na 
última semana e devem durar 
até noventa dias. A empresa 
vencedora da licitação pelos 
trabalhos é a Acquaterra Sane-
amento e Terraplanagem, e o 
valor investido pelo Executivo 
é de R$ 65 mil.

São realizados serviços de 
limpeza, remoção de lixo, 

Para evitar novos alagamen-
tos no bairro Vila Portugal, a 
Prefeitura de Lorena entrou 
na fase final das obras de dre-
nagem e captação de águas 
pluviais. O trabalho deve ser 
entregue no início da próxima 
semana, após ser prejudicado 
pelas chuvas dos últimos dias.

Para economizar, o serviço 
é executado por servidores 
municipais. De acordo com 
o Executivo, a obra consiste 
na colocação de manilhas e a 
construção de caixas para a 
captação da água das chuvas. 
As melhorias no sistema de 
drenagem contemplam um 
trecho de 130 m² na Rua B.

Ao invés de optar pela con-
tratação de uma empresa ter-
ceirizada, o Município decidiu 
realizar o serviço por conta 
própria e um investimento mo-
desto de pouco mais de R$ 16 
mil na compra dos materiais.

A realização da obra é vista 
como um alívio para o caseiro, 
Wellington Aparecido dos San-
tos, 39 anos, que mora há qua-
se dez anos no Vila Portugal. 
“Quando dá aquelas pancadas 

de chuva, principalmente na 
época do verão, a maioria das 
ruas fica totalmente alagada. 
Já faz muito tempo que a gente 
cobra uma mudança e graças a 
Deus parece que agora o nosso 
problema acabará”.

Para a aposentada, Maria 
Teresa Pinto, 64 anos, as 
melhorias também servirão 
para valorizar os imóveis da 
região. “A maioria dos imóveis 
são chácaras e alugadas para 

festas. Já vi vários proprietá-
rios perderem clientes porque 
quando chovia as ruas viravam 
um lamaçal e não dava para os 
convidados chegarem. Além 
disso, nossas casas serão me-
lhores avaliadas numa possível 
venda, já que o bairro terá uma 
maior infraestrutura”.  

De acordo com a Prefeitura, 
a expectativa é que a obra 
seja concluída até o início da 
próxima semana.

entulho e vegetação do curso 
do rio, para reduzir a possibi-
lidade de enchentes no bairro. 
A secretaria de Obras Públicas 
opera em 1,2 mil metros no 
trecho da rodoviária de Gua-
ratinguetá até o campo de 
futebol do bairro.

“A previsão é de noventa 
dias, mas eu acredito que se o 
tempo ajudar, a gente faz em 
até sessenta dias esse trecho”, 
respondeu o secretário José 
Afonso Tonisi Giannico. “O 
mato cresce muito mais devido 
a colocação de esgoto nos rios. 
Muitas casas despejam o es-
goto diretamente no rio e isso 

favorece o surgimento de vege-
tação. Constatamos também 
muito entulho, sofá, garrafas 
pets, colchões, brinquedos. Isso 
agrava o problema”, detalhou.

Nas épocas chuvosas, o Ta-
mandaré é um dos bairros de 
Guaratinguetá que mais sofre 
com enchentes. 

O secretário explicou os 
serviços feitos atualmente no 
Ribeirão podem diminuir os 
riscos de enchentes na região. 
“São vários fatores. Nós temos 
a barragem dos Motas que se-
gura a vazão. Uma chuva muito 
forte que cai entre a barragem 
dos Motas e o bairro vai oca-

sionar o alagamento, principal-
mente nas ruas da parte baixa 
do bairro. Com esse serviço, 
é dado mais velocidade para 
o escoamento de água. Se 
chove forte no bairro, a água 
escoa rapidamente para o Rio 
Paraíba do Sul”.

Na primeira etapa dos tra-
balhos, algumas barcas per-
correm o rio com escavadeiras 
para fazer a limpeza do local. 
Essa ação tem ocorrido dessa 
maneira pois em trechos do 
ribeirão não é possível utilizar 
a margem do rio para fazer a 
retirada de areia, entulho e 
vegetação.

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá divulgou nesta quar-
ta-feira a lista de contem-
plados e cadastro reserva 
pelo Programa “Minha Casa 

Minha Vida” para o Residen-
cial Flamboyant 1.

A lista pode ser consulta-
da pelo site da Prefeitura, 
o guaratingueta.sp.gov.br. 
Outras informações sobre 
o residencial podem ser 
retiradas em uma das uni-

dades do Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) na cidade. O interes-
sado deve comparecer até o 
próximo dia 22, com docu-
mento oficial com foto, para 
receber as instruções sobre 
o sorteio, que será realizado 

no próximo dia 25.
O invest imento fe i to 

pelo Governo Federal é de 
R$16,8 milhões na primeira 
etapa Flamboyant 1, R$ 15,4 
milhões na segunda Flam-
boyant 2 e R$ 16,4 milhões 
na terceira e última fase do 
Flamboyant 3.

Na primeira etapa serão 
contempladas 192 famí-
lias, com renda familiar até 
R$1,8 mil.

Lorena avança em obras de 
drenagem no Vila Portugal

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução
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Pinda prepera quarta 
edição do Festival de 
Música da Juventude

Show de edição anterior do Festival de Música da Juventude, em Pinda; edição 2017 abre inscrições

Evento marcado para setembro tem inscrições 
abertas; vagas para vários estilos musicais

Da Redação
Pindamonhangaba

Pelo quarto ano consecutivo 
Pindamonhangaba realiza o 
Festival de Música da Juven-
tude. Neste ano o evento será 
no Parque da Cidade, entre os 
dias 22 e 23 de setembro, mas 
as inscrições devem ser feitas 
até o dia 1, pessoalmente ou 
via correio.

Poderão participar do 4° 
Festival de Música e Juventude, 

compositores e intérpretes do 
Vale do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira.

Regulamento e ficha de 
inscrição já estão disponíveis 
no site da Prefeitura, o pin-
damonhangaba.sp.gov.br.  As 
inscrições por correios podem 
ser encaminhas para ao De-
partamento de Cultura, na rua 
Deputado Claro César, número 
33, no Centro.

A idade mínima para a ins-
crição é de 15 anos, com au-

torização do responsável e 
acompanhado em todas as 
etapas. Já a idade máxima é 
de 29 anos. O Festival abrange 
todos os gêneros musicais e 
será dividido em duas cate-
gorias: composição inédita e 
interpretação.

No próximo dia 14, serão 
divulgados os selecionados. 
No dia 20 de setembro os 
participantes da categoria 
interpretação participarão 
do ensaio geral, às 19h, no 

Parque da Cidade, e no dia 
21 de setembro, os da cate-
goria composição. 

O valor do prêmio para 

o  primeiro lugar será 
R$2.588,08, o segundo rece-
berá R$ 1.294,04 e o terceiro 
R$ 647,02. No dia 22, se apre-

sentam os concorrentes da 
categoria interpretação e dia 
23, da categoria composição. 
A final será no dia 24, às 17h.

Domingo em Lorena com 
peça infantil “VerDe Perto”

Da Redação
Lorena

Lorena recebe neste do-
mingo a peça infantil “VerDe 
Perto”. A apresentação será 
no Teatro Teresa D’Ávila, às 
17h, com entrada gratuita.

VerDe Perto é um espetácu-
lo infantil criado pela cantora 
e compositora Renata Pizi, 
vencedora do Prêmio Musi-
que Do Estadão, em 2011.

A peça trata de assuntos 
como preservação do meio 
ambiente. No palco, acom-
panha a encenação canções 
em vários ritmos como baião, 
maracatu, pop e o rock n’roll, 
executadas ao vivo.

A entrada será por ordem 
de chegada e respeitará a 
capacidade do teatro que é 
de 310 assentos. O teatro 
Teresa D’Ávila fica à avenida 
Dr. Peixoto de Castro, nº 539.

Lorena tem musical
no Teatro Teresa D’Ávila 

Em comemoração aos oito 
anos da Academia de Letras 
de Lorena, a cidade recebe o 
musical “O Mambembe Ciga-
no”, neste sábado às 16h, no 
Teatro Teresa D’Ávila, com 
entrada gratuita.

Com adaptação e direção 
de Caio de Andrade, o tex-
to de Arthur Azevedo “O 
Mambembe” é encenado 

e cantado pela UniFatea 
Companhia de Teatro, com 
composições de Rafael Diniz, 
músico e aluno de jornalis-
mo do Unifatea.

O evento conta também 
com palestra sobre psicaná-
lise e literatura, com o reitor 
do Unifatea, Wellington de 
Oliveira.

Outras informações sobre 
o espetáculo e a palestre no 
site da Prefeitura lorena.
sp.gov.br.

Da Redação
Lorena

Elenco da peça infantil “VerDe Perto”, que se apresenta no domingo

Jornada do Patrimônio em 
Guaratinguetá, neste sábado

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratingue-
tá, em parceira com o Governo 
do Estado de São Paulo, promo-
ve mais um evento da Jornada 
do Patrimônio, neste sábado 
às 10h, na praça Condessa de 
Frontin. São apresentações de 

grupos de manifestações cultu-
rais com o tema “Construindo 
Histórias”

Após o espetáculo, será 
realizada uma caminhada 
com fanfarra percorrendo a 
Estação Ferroviária, Museu 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
Matriz de Santo Antônio e 
Solar Rangel de Camargo.

Teatro marca o domingo de 
cultura em Guaratinguetá

Guaratinguetá recebe nes-
te domingo a peça teatral 
Livro de Ouro, às 11h no 
Espaço VivArte. O espetá-
culo é uma parceria entre 
a secretaria Municipal de 
Cultura e a secretaria Esta-
dual de Cultura.

O texto é de autoria de 

Geraldo Rodrigues (que tam-
bém dirige a peça) e Luciana 
Esposito. O espetáculo possui 
aproximadamente cinquenta 
minutos de duração e tem 
classificação livre. A entrada 
é gratuita, com a troca de 
um quilo de alimento não 
perecível.

O Espaço Vivarte fica à 
rua Guaranís, nº 121, no 
Pedregulho.

Da Redação 
Guaratinguetá

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação



18 DE AGOSTO DE 201710

ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - 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 - Rod.
Abel F.Dias 2050 (em frente
a MADEVAL) Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gon-zaga 177 - F: 3527-5767 -
Moreira  César /
sharksaude@gmail.com
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

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra
- terra - terraplenagem -
aterro - desaterro - F: 99716-
1106/98244-9866/99160-7995
- Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. José Monteiro 127-
Moreira Cesar

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

RICAR S.O.S Eletrica mecânica
e Injeção - Nacional e impor-
tado - F: 98256-6160/99167-9521
- Rua Laudelino Leite Sobri-
nho 188 - Mantiqueira - Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes 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 Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Som Alarme e Bloq. - Tel.
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –

Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova - Pinda

AUTO FUNILARIA E PINTURA
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 -
fdos - F: 99168-5617/99189-3222
- Moreira César - Pinda

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo -
Serviços e Peças. Av: Prof Ma-
noel Cesar Ribei-ro, 4485 –
Cidade Nova E-mail:
w o l f. c e n t ro a u t o m o t i v o
@gmail.com  -F:99613-3668/
3642-9174/ID 918*14338

BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -
Av. Fco Lessa Junior (via expres-
sa) ao lado Padaria Paned’oro -
F: 99110-1007/99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 99244-
8811 -  Rua Armando Basso 71
(ant. rua 5) Mantiqueira

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José
Augusto Mesquita 390 - F:
3637-3845 - Moreira César

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

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

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

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 -
Av. Dr. Fontes Junior 692 -
M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-
1643/99199-2065 fax: 3642-
9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis -
Disk Entrega 3637-4824 – Rua Ra-
fael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I

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

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido e estacionamento
W.R. -  lavagem, higienização e
polimento - F: 98272-4562 - Rua
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda
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
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637-
3582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-

1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

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 - M.  Cesar

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica 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 PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
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
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - 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
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

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

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua

Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

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

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
santacecilia. com.br  F: 3643-
1749/3522-3490/99220-6247
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  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: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-

(12) 99104-0182
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 do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  nº 4.351- Feital
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 13 de Maio -
confecções de portões, grades,
portas de aço, reformas em
geral. F: 99196-5864 - Rua Treze
de Maio 578 - Crispim - Pinda
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira - M. C.

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

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-
te de funcionários de fabri-
cas/faculdades/aeroportos/
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-
6066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização

Luvas - Óculos
Máscara de solda

Uniformes industriais
Etc.

Rod. Ver. Abel Fabricio Dias, 925 - V.S. Benedito
Pindamonhangaba/SP

email.: contato.jemepis@gmail.com

   3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

(12)

J & M   EPI’S E UNIFORMES

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO
mudanças

QUER COMPRAR,
VENDER, ALUGAR,

TROCAR ....
f: (12) 99199-0341

email: atospinda@gmail.com
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Jantar beneficente arrecada fundos 
ao programa Criança Feliz em Lorena

Prefeitura altera local da Feira da Barganha
a partir do próximo dia 26, em Guaratinguetá

Rafaela Lourenço
Lorena

O projeto Criança Feliz, 
que atende crianças, jo-
vens e pais de bairros com 
maior índice de vulnerabi-
lidade em Lorena, realiza 

Projeto voluntário atende cerca de cem pessoas na cidade com ensino e brincadeiras

Da Redação 
Guaratinguetá 

A Prefeitura de Guara-
tinguetá vai mudar o local 
das feiras livres no bairro 
Chácara Selles. A Feira da 
“Barganha”, realizada na 
avenida Zacarias Jorge, 
próxima à linha férrea, tro-
cará de lugar com a Feira de 
Hortifruti, hoje realizada na 
rua Júlia Antunes Moreira. 

A mudança ocorrerá a par-
tir do próximo dia 26.

A medida foi tomada em 
comum acordo com os fei-
rantes do local. De acordo 
com a Prefeitura, a pro-
posta deve facilitar o es-
tacionamento de veículos 
de grande porte, além da 
reorganização das feiras e 
atender aos requisitos da 
expansão do bairro.

A secretaria de Serviços 

Urbanos reforçou o alerta 
para que os cidadãos fi-
quem atentos às mudanças 
de sinalização já inicia-
das pelo Departamento de 
Trânsito.

Ambas as feiras são re-
alizadas aos sábados. Ou-
tras informações sobre as 
alterações estão no site da 
Prefeitura guaratingueta.
sp.gov.br.

VAGA DE EMPREGO
Vaga Coordenador Pedagógico de Língua Inglesa
Local de Trabalho: Lorena
Requisitos:
 
* Superior completo em Pedagogia, Letra ou Tradutor;
* Nível de inglês Fluente para conversação, leitura e escrita;
* Experiência na área de educação, especialmente aulas de inglês;
* Desejável experiência em Coordenação Pedagógica e/ ou Gestão de 
Equipes;
*Conhecimento avançado em tecnologia e pacote Office:
* Possui CNH E disponibilidade para viagens;
* Facilidade em adaptação;
* Residir em Lorena ou cidades vizinhas.

Tem interesse?
Envie seu currículo para o e-mail vagas@vitaebrasil.com.br

Pia União de Santo Antônio da Ordem Franciscana 
Secular Convento Nossa Senhora das Graças
Rua Vigário Martiniano, 288, Cep:12501-060. 
Guaratinguetá- S.P.
CNPJ: 61880928/0001-00

EDITAL
O Conselho da Ordem Franciscana Secular Fraternidade de Nossa 
Senhora das Graças, situada à Rua Vigário Martiniano, 288 - 
Guaratinguetá, S.P., no uso de suas atribuições legais, convoca os irmãos 
da fraternidade para o Capítulo Eletivo da nova diretoria da Pia União de 
Santo Antônio, a realizar-se 10 de outubro de 2017, às 9h e 30min., no 
salão de São Francisco, neste convento, para ratificar a eleição realizada 
12 de fevereiro de 2017, quando não foi publicado o edital em jornal da 
cidade, funcionando na 1º convocação com a presença de no mínimo 2/3 
de seus membros e em 2º convocação, 15 min. Após a 1º convocação, 
com qualquer número de membros.
As deliberações serão por maioria de votos dos presentes.

Guaratinguetá, 18 de agosto de 2017

Crianças brincam em espaço aberto para atividades do projeto, em Lorena; jantar no CCL busca maior apoio para ações do Criança Feliz

no próximo sábado um 
jantar beneficente. A ideia 
é arrecadar fundos para 
custear um passeio com 
crianças. O evento será no 
Clube Comercial de Lorena, 
a partir das 19h.

De acordo com a pre-

sidente do projeto, Nina 
França, o Criança Feliz 
conta com 81 voluntários 
para cuidar de aproxima-
damente noventa crianças 
e jovens de 3 a 18 anos, e 
cerca de 15 pais que pas-
sam por treinamentos e 
oficinas profissionalizantes 
para auxiliar as famílias a 
somarem renda. Os bairros 
atendidos são Parque das 
Rodovias, Novo Horizonte, 
Ponte Nova, Fazenda Mon-
desir e Cecap.

Os ingressos para o jan-
tar já estão à venda no Bou-
levard São Paulo no valor 
de R$ 40, e inclui entrada, 
prato principal e sobreme-
sa. O evento deste mês faz 
parte de um cronograma 
de ações beneficentes que 
têm o objetivo de angariar 
recursos ao projeto organi-
zado pelos alunos da USP. 
Os voluntários realizam 
durante o ano eventos em 
datas como a Páscoa, festa 
junina, Dia das Crianças e 
o Natal.

O Criança Feliz teve início 
há 11 anos com um funcio-
nário da USP e hoje são os 
próprios alunos que estão 
à frente do projeto dando 
continuidade aos atendi-
mentos. 

Ainda segundo Nina, o 
principal foco do projeto é 
a educação. São realizadas 

todos os sábados atividades 
no campus 2 da universida-
de, a partir das 8h, onde lá 
eles tomam café da manhã 
e assistem as aulas. “Elas 
mesmos escolhem o que 
querem aprender, e duran-
te o semestre eles também 
determinam os desafios 
que querem alcançar. Jun-
tos, a gente ajuda eles”, 
comentou.

Apoio – Para arcar com 
gastos e custos para man-
ter as atividades em an-
damento, o projeto conta 
um auxílio financeiro fixo 
mensal de doações de pro-
fessores da instituição. Os 
fundos totalmente reverti-
dos ao projeto são oriundos 
de doações e de eventos be-
neficentes como o jantar no 
CCL. “Nosso foco são os mo-
radores de Lorena e região. 
A ideia é arrecadar fundos 
para fazer um passeio para 
fora de Lorena com essas 
crianças. Já fomos para a 
Pinacoteca em São Paulo, 
parques, Sítio do Picapau 
Amarelo em Taubaté, zo-
ológico em Volta Redon-
da, entre outros lugares, 
sempre buscando trazer 
cultura e aprendizado aos 
envolvidos”, frisou Nina.

Os interessados em co-
nhecer melhor o projeto 
podem acessar a página 
do Criança Feliz no Face-
book ou Instagram, ou o 
site pcflorena.wordpress.
com. Já os interessados em 
participar do projeto como 
voluntários, devem ficar 
atentos aos chamamentos 
públicos que são realiza-
dos sempre no início do 
ano para um processo 
seletivo com a equipe do 
programa.

Foto: Reprodução
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Vitória simples no Dario garante vaga
inédita ao Manthiqueira neste domingo

Investimento no esporte de base é aposta para formação em Guará

Em terceiro no grupo, Laranja volta a campo com obrigação de vencer para seguir na briga pelo acesso

Vitória do Manthiqueira na última rodada deixou time mais perto da vaga inédita às quartas de final

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Manthiqueira volta a 
campo na manhã deste do-
mingo. O time de Guaratin-
guetá recebe o José Bonifácio, 
às 10h, na partida que fecha 
a segunda fase do Campe-
onato Paulista da Segunda 
Divisão. Na terceira posição 
com sete pontos, o Manthi-
queira depende somente de si 
para se classificar. Se vencer, 
conquista a vaga automati-
camente, já que Primavera 
e Taquaritinga, ambos com 
oito pontos, se enfrentam no 
mesmo horário.

Depois de conquistar qua-
tro dos seis pontos possíveis 
fora de casa, a Laranja volta 
para Guaratinguetá. Se longe 
da cidade a campanha na 
segunda fase é boa, dentro 
do Professor Dario Rodrigues 
Leite o desempenho é fraco. 
São dois jogos e duas derrotas 
na fase.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O esporte de base de Gua-
ratinguetá vai ganhar dois 
novos espaços nos próximos 
12 meses. A Prefeitura está 
finalizando as obras de cons-
trução de uma piscina semio-
límpica no Parque do Sol, que 
será utilizada no trabalho 
com crianças e adolescentes 
e deverá ser inaugurada até 

Para chutar de vez qual-
quer fantasma que possa 
assombrar o time do técni-
co Luiz Felipe Domingos, a 
equipe vai precisar se portar 
como nos dois últimos jogos. 
“Quando a gente virou o 
turno com duas derrotas em 
casa, sabia que se perdesse 
fora, nos dois últimos jogos, 
não daria para recuperar. E 
isso fez o time crescer muito 
taticamente. Abrimos mão 
de jogar tecnicamente, mas 
o grupo ganhou corpo, se 
fortaleceu e agora a gente 
chega nessa situação um 
pouco menos desesperadora”, 
respondeu Domingos.

Nos últimos dois jogos, a 
defesa do Manthiqueira se 
solidificou. O time passou a 
jogar em blocos e a se defen-
der de maneira uniforme, o 
que dificultou a criação de 
jogadas dos adversários. Para 
o próximo domingo a tática 
deve se repetir, mas desta 
vez é o Manthiqueira que 

precisará buscar o ataque, 
pois só a vitória o classifica à 
próxima fase.

O lateral direito Guilher-

me Cururu está suspenso e 
desfalca a equipe. Domingos 
não confirmou, mas a vaga 
deve ser preenchida por 

Felipe Garcia. O treinador 
não divulgou qual deve ser 
o time titular para a próxima 
rodada.

Matemática da classifica-
ção – Uma vitória simples 
leva o Manthiqueira aos dez 
pontos. Primavera ou Taqua-
ritinga só podem chegar aos 
11. Se empatarem, os clubes 
chegam aos nove. 

Se empatar, o Manthiquei-
ra termina com oito pontos. 
Para se classificar com esse 
resultado, é preciso que haja 
um vencedor na outra parti-
da e a diferença de gols seja 
grande. Com saldo de gols 
de -1, se empatar, o Manthi-
queira tem que torcer por 
uma vitória do Primavera 
por três gols de diferença ou 
uma goleada do Taquaritinga 
com vantagem de cinco gols, 
já que os saldos de gols das 
equipes são de 3 e -1, respec-
tivamente.

A partida contra o José 
Bonifácio começa às 10h e 
os ingressos podem ser com-
prados momentos antes do 
jogo por R$ 5, meia entrada, 
ou R$ 10.

novembro. No mesmo bairro 
será construído um ginásio 
poliesportivo que será entre-
gue até o fim de 2018.

O investimento do Gover-
no do Estado de São Paulo 
passa dos R$ 760 mil para a 
piscina. Quanto ao ginásio, 
a projeção é de que sejam 
investidos mais de R$ 3,1 
milhões. 

“A piscina está sendo cons-
truída ao lado da escola 

Guilherme Filippo. Ao lado 
será o ginásio. É importante 
termos uma piscina pública. 
Ela será usada pelos alunos 
da escola, mas também terá 
espaço para aulas de natação 
para a comunidade dos bair-
ros dessa região”, revelou o 
prefeito Marcus Soliva (PSB).

Além da fomentação dos 
esportes aquáticos, por meio 
da construção e inauguração 
da piscina pública do Parque 

do Sol, a Prefeitura também 
deve lançar nos próximos 
meses uma iniciativa voltada 
ao handebol. A informação 
foi confirmada pelo secretá-
rio de Esportes, Joel Pinho.

Nascida em Guaratinguetá, 
a jogadora Fabiana Diniz, a 
Dara, foi capitã da Seleção 
Brasileira de Handebol e 
campeã mundial em 2013, 
na Sérvia. O título colocou o 
time entre as principais po-

tências da modalidade e fez 
com que Dara alavancasse 
a procura pelo esporte em 
Guaratinguetá, que passou a 
contar com interesse de ter 
seu próprio time em compe-
tições estaduais.

Paralelo a esses projetos 
estão propostas voltadas 
para o futebol. Na esfera 
amadora, a Prefeitura pre-
para uma competição para 
dez equipes, promovida pela 

Associação de Futebol Ama-
dor, criada sob a tutela da 
secretaria.

Já para o futebol de base, a 
cidade caminha a passos lar-
gos para receber uma nova 
edição da Copa São Paulo de 
Futebol Jr. De acordo com 
Soliva, Guaratinguetá já tem 
o aval da Federação Paulista 
de Futebol para a disputa 
no ano que vem restando 
pequenos detalhes.

Cidade tem construção de piscina e ginásio com recursos estaduais e fomentação na base para novos projetos

Foto: Reprodução


