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R$ 1,50

Estado aponta
aumento de
homicídios em
Lorena e Guará
Um levantamento divulgado
pela secretaria de Segurança
do Estado, na tarde da última
segunda-feira, apontou que
o Vale do Paraíba teve uma
queda de 23% do número de
homicídios dolosos (quando
há a intenção de matar) nos
primeiros oito meses do ano,
comparado ao mesmo período
de 2016. Na contramão da
região, Lorena registrou um
aumento de casos, mantendo-se na liderança do número de
assassinatos.

Com demanda importada
na saúde, Ortiz detona Isael
Foto: Arquivo Atos
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Famílias têm
30 dias para
deixar casas
em Aparecida
Moradores da rua Chico
Palma, no bairro de Santa
Terezinha, em Aparecida,
estão com os dias contados
para deixarem suas casas,
devido a uma ordem judicial
de reintegração de posse.
São cerca de setenta pessoas que moram em 17 casas
construídas em um terreno
que pertencia a antiga Rede
Ferroviária Federal.
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O prefeito Isael Domingues, alvo de críticas de Ortiz Júnior, após aumento na procura de pacientes de Pinda

Prefeito de Pinda é chamado
de “cara de pau”, e Taubaté
ameaça entrar na Justiça
Durante entrevista na última semana, o prefeito de
Taubaté, Ortiz Junior (PSDB),
fez uma série de críticas
ao chefe do Executivo de
Pindamonhangaba, Isael Domingues (PR). O taubateano
chegou a classificar o vizinho
de “cara de pau”. As queixas
se concentram na gestão do
setor da saúde, após as unidades de Taubaté registrarem um aumento de 45% no
número de atendimentos de
pacientes da cidade vizinha.
De acordo com o levantamento divulgado na última
sexta-feira, de maio a agosto, 1.463 pindenses foram
atendidos pelas unidades de
Foto: Leandro Oliveira
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Lorena avança
com reformas
em prédios
municipais
A UBS (Unidade Básica de
Saúde) do bairro da Vila Nunes
e o Terminal Rodoviário de
Lorena foram os dois últimos
pontos concluídos na série de
obras realizadas em Lorena. A
reforma da unidade de saúde
teve início no final do mês de
maio, com duração de três
meses, sendo finalizada no
final de agosto.
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Adolescente
é espancada
pelo pai em
Guaratinguetá
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Cachoeira
espera decisão
do Ministério
sobre portal
O Departamento de Trânsito de Cachoeira Paulista
passou a atender em novo
endereço devido à falta de
estrutura e segurança do
prédio do portal da entrada
da cidade, que abrigava o
serviço. A Prefeitura garantiu que a alteração não deve
afetar o serviço.
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O FOCO É A TAÇA O Manthiqueira está a um empate de conquistar seu primeiro título profissional. O time de
Guaratinguetá segurou o 1 a 1 contra o São Bernardo no ABC, no último sábado, e precisa apenas empatar para ser
campeão da segunda divisão paulista. O jogo de volta é no próximo sábado, em Guaratinguetá.
Pág. 8
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Uma adolescente de 16
anos foi espancada pelo próprio pai na tarde da última
terça-feira, no Vila Brasil em
Guaratinguetá.
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Dupla presa em
Silveiras com
mais de 240 kg
de drogas Pág. 4

saúde de Taubaté. No mesmo
período do ano passado, o
número não ultrapassou
1.009 atendimentos. O balanço apontou que o Pronto
Socorro foi o local mais
procurado pelos pacientes
da cidade vizinha, seguido
pelo Pronto Socorro Infantil
e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro
San Marino. Em entrevista
à Radio Metropolitana de
Taubaté, na última quinta-feira, Ortiz Junior ameaçou
mover uma ação de reparo
de danos, para a cobrança
de ressarcimento contra
Pindamonhangaba.

Mortalidade infantil é preocupante na região após registro de índice acima da média do estado de São Paulo

Índice de
mortalidade
infantil avança
na região
A mortalidade infantil volta
a ser um sério problema para
a região. Pelo menos 17 cidades superaram a média do
Estado e do Vale do Paraíba.
O estudo, divulgado na última
semana, é referente ao ano
de 2016. Para as prefeituras,
o elevado número pode ser
causado pela base dos cálculos que não são compatíveis
na relação entre os números
estaduais e municipais.
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Pinda anuncia
recuperação
de escolas com
R$ 17 milhões
A Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou, na última
quarta-feira, que investirá
R$17 milhões na reforma de
57 escolas municipais. A expectativa do Executivo é que vinte
unidades sejam recuperadas
até o fim do ano.
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Lorena acelera
captação de
águas pluviais
no Industrial
A ação faz parte de um plano
de melhorias aplicado no bairro desde 2015, que já resultou
em um investimento superior
à R$ 1,5 milhão.
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Bastidores da Política

editorial
Desviando o foco?
Pra cima de nós, jamais!
Um novo escândalo abalou o
cenário político de Lorena, em razão
de uma ação contra o ex-secretário
de Educação, promovida pela atual
administração pública, em atenção
a Lei de Responsabilidade Fiscal. O
escândalo foi manchete de capa da
edição deste Atos no último sábado
e alvo de retaliação subliminar na
tribuna da Câmara, na sessão desta
segunda-feira. Os fatos estão sendo
apurados, investigados e terão suas
conseqüências, afinal a gravidade
da situação, se comprovada, impõe
medidas judiciais necessárias.
De forma lamentável, a política
frequente traz fatos negros, e nós
como imprensa trazemos a público
porque é direito do cidadão ser informado de tudo o que ocorre nos
poderes públicos, ainda mais em se
tratando de denúncias de corrupção.
Embora existam escândalos
políticos e a história do Brasil seja
marcada por eles, não podemos nos
conformar ou julgar que isso possa
ser uma normalidade aceitável de
qualquer representante público que
elegemos.
Todavia, sempre que um político
está no enfoque das investigações e
questionamentos populares por fatos
como esse, logo busca uma forma de
desviar a atenção responsabilizando
terceiros ou inventando estórias que
façam a população crer numa trama
contra si.
E o escândalo em Lorena, não foi
diferente, porque o vereador Elcio
Vieira Junior, acusou este Jornal
Atos de favorecer seu rival político
na divulgação de certas matérias,
denunciando que nós ganhamos
para denegrir a imagem de outros
vereadores, inclusive ele.
Agora questionamos ao senhor,
vereador Elcio Vieira Junior: quando denegrimos sua imagem? E que
o senhor prove suas denúncias,
porque sua imunidade parlamentar
não é escudo para qualquer denúncia
vaga e vazia. Caso vossa senhoria
não saiba, político está na mira dos
veículos de informação (infelizmente nem todos), e todas os fatos que

são denunciados têm repercussão;
segundo, porque em todas as nossas matérias, buscamos todos os
envolvidos para que se esclareçam
e teçam seus comentários. Mas lamentavelmente quando não se tem
o que falar e justificar, muitos preferem ficar em silêncio, ou agitar a
população contra o próprio órgão de
comunicação com críticas e ataques
mais que pessoais.
A nós compete informar, buscar
todos os envolvidos. Não denegrimos ninguém. Agora se o fato
é escandaloso e veio a público, a
culpa não é da imprensa, mas sim
do responsável pelo acontecimento.
Então não é bom desviar o foco,
mas sim, buscar uma boa defesa
para a população, que aguarda saber
a veracidade dos fatos.
Quem está na chuva se molha,
como político deve saber conviver
com a imprensa e ter suas atitudes
informadas à população, além de
ser investigado pela Justiça. E os
resultados das investigações sobre
a suposta compra de equipamentos
musicais para suprir fanfarras da
rede muncipal de ensino em 2012,
com indícios de fraude em licitação
serão divulgados, isso é inevitável.
Agora, imprensa, é importante
esclarecer que somos também uma
empresa, participamos de licitação
nas quais concorremos com outras
empresas. Não fazemos nenhum
favor para qualquer órgão público,
porque a publicação de editais e atos
oficiais é obrigatória por lei. Mas
quanto a isso, não nos preocupamos
em explicar a alguns políticos, porque quem tenta criar a todo instante
o próprio regimento interno, atropelando leis municipais, inclusive
a Lei Orgânica do Município, não
se submeterá ao conteúdo da Constituição Federal, nem os princípios
básicos da administração pública,
conechida por LIMPE: legalidade,
impessoabilidade, morabilidade.
publicidade e eficiência.
Para o nobre vereador, ao que
tudo indica, bom seria se não houvesse nenhum destes quesitos.

Para um bom…

…entendedor, um pingo é letra!
Quem ouviu o vereador Marcio Almeida esta semana sair de sua discrição para criticar a falta de subvenção
municipal às
festas religiosas
da cidade, em
especial a festa
de Frei Galvão,
já sacou que os
ânimos do Legislativo com o
Executivo não
Marcio Almeida
andam ‘as mil
maravilhas’. Falando ao jornalismo
de uma emissora local, Almeida
justificou que o ‘carro-chefe’ para
Guaratinguetá receber o titulo de
estância turística foi Frei Galvão.

Túnel do tempo

Corre entre ‘às viúvas’ do Chico
Hair que o maior desastre político
de sua administração em Guará foi
ter caído no ‘conto’ de meia dúzia
de palacianos de que ele estava indo
muito bem na opinião da população ,
e que sua reeleição estava garantida.
Ah, coitado…

Pensando em 2020…

…a vice prefeita Marietta Bartelega já deixou claro e evidente
ao mercado político de Lorena que
pretende seguir o rito administrativo
do atual prefeito Fábio Marcondes,

Marietta e Lu Alckmin

numa eventual sucessão. De acordo
com os mais próximos, já tem articuladores trabalhando na formação
de uma estrutura partidária em torno
de seu nome para 2020. E por falar
em Marietta, a boa notícia é que
Lorena vai ter o curso para pedreiro
a partir de janeiro do ano que vem.
Ela assinou o convênio com a primeira-dama do Estado, Lu Alckmin,
na última segunda-feira.

Dificuldades
Faltam apenas 374 dias para as
eleições, exatamente 53 semanas, e
os brasileiros seguem confusos sabendo que a cada três parlamentares
que atuam em Brasília, um deles está
‘pendurado’ na Lava Jato, ou estão
sob a mira da Procuradoria Geral da
União. A boa notícia é a criação do
aplicativo para celular, onde o eleitor vai poder checar o nome de seu
suposto candidato para saber se está
direta ou indiretamente envolvido
em algum tipo de investigação.

O projeto da vereadora Lúcia
da Saúde, que institui a realização
de sessão solene na Câmara Municipal de Lorena como “Prevenção
da Violência contra a Mulher”, a
ser realizada anualmente. Aí os
mais simples perguntam: “Solene”,
para homenagear a mulher que foi
violentada ou sofreu danos? Será
que a proposta coerente não seria
a elaboração de uma ‘ação contra
a violência’, ou algo parecido? Alguém consulte o ‘Aurélio’...

Com a falta de recurso e suposta falha de gestão, tem gente
em Potim apostando que a prefeita
Erica Soler dificilmente conseguirá
‘virar o jogo’ e
resolver os problemas pontuais
de sua administração. Portanto, seu prazo de
validade frente
ao Executivo da
cidade pode ser
Erica Soler
mais curto que
o esperado, caso a reeleição seja
mantida nas eleições de 2020.

Tão, tão distante...

Mais uma vez o presidente
da Câmara de Lorena se mostrou
‘tão tão distante’ do governo de
Fábio Marcondes em detrimento
da política rasteira de Elcio Vieira
Junior, que joga
de mão e dá as
cartas no Legislativo. Na última
segunda-feira ele
desempatou mais
uma vez contra
a administração
pública, na disTão do Vaguinho
cussão da urgência especial projeto do Executivo,
mostrando sua subserviência ao
comando que aparentemente o faz
de refém. Ou seja, manda quem
pode, obedece quem tem juizo!!!

Passando a limpo

É voz corrente pelas esquinas de
Aparecida que o Legislativo trabalha para recuperar a imagem do vereador perante a população. Parece
que a falta de pulso em legislatura
passadas foi a responsável pela rejeição de 63%, segundo pesquisa
Unisal Rádio Aparecida. Talvez
seja por isso os comentários que a
Câmara pode pedir a cassação de
Elcio Ribeiro a qualquer momento.
Perguntem ao vereador Marcelo
Marcondes‼!

Chega ser caso de polícia!

Os poucos moradores que conseguem acompanhar as sessões na
Câmara de Lorena questionam e
cobram uma atitude da mesa diretora, e até mesmo a base governista,
sobre os ataques que o eucalipto tem
feito a quem não concorda com seus
desmandos. Semanalmente ele faz
acusações sem provas, com direito
a falar que o prefeito usa e vende
drogas. Na última sessão, a infâmia
chegou à vice Marietta Bartelega
e ao “colega” de plenário, Bruno
Camargo, a quem disse que “estava
usando alucinógenos com o prefeito”. Será que a mesa vai continuar
sendo complacente com o discurso
de ódio e desrespeito do derrotado
por Marcondes nas urnas?

Plano ‘B’

Entre as muitas reuniões que discutem o plano de cargos e salários
da Prefeitura de Guaratinguetá, o
vereador João Pita trabalha com a
devida discrição junto ao prefeito
Marcus Soliva e
o futuro secretário de Governo
Miguel Sampaio
a criação de uma
recomposição
salarial a partir
do próximo ano,
para compensar
os servidores
João Pita
que sofrerão algum tipo de perda.
O iniciativa de João Pita coincide
com o pensamento do presidente
da Câmara, Marcelo Coutinho, o
Celão!

Projeção 2018
A situação crítica da Saúde de
Pindamonhangaba, que passou a
pesar no atendimento de Taubaté,
ao ponto de provocar protesto do
prefeito Ortiz Junior à política de
Isael Domingues. Com a mudança
de comando no Pronto Socorro, a carência de insumos no Laboratório de
Análises Municipal - com tentativa
de tercerização - e a dificuldade para
adaptar o transporte de pacientes ao
recém contratado Samup, fizeram
com que a população passasse a
procurar por atendimento a vizinha
cidade, onde os postos de atendimentos estão ativos.

O comando da Seccional de Pindamonhangaba, que está comemorando a baixa no número de homicídios de 23 para 11 nos primeiros
oito meses do ano, em detrimento
da Seccional de Guaratinguetá
que teve acréscimo de 11 para 16,
seguido de Lorena que também
apresentou alta de 14 para 17, em
ambas situações, em comparação
ao mesmo período do ano passado.
Felizmente, a Terra de Frei Galvão
deverá receber monitoramento por
câmeras, atraves de parceria da Prefeitura com a Polícia Militar, para
melhorar a segurança.

Tiradentes

O prefeito Marcus Soliva está
comemorando a ‘medalha de
ouro’ que recebeu do instituto
Tiradentes, pela pontuação de
sua administração no ranking das
mais aprovadas na região.
Segundo a pesquisa consultiva realizada
pelo instituto,
em Guará, o
trabalho de Soliva vem sendo
aprovado pela
maioria da poMarcus Soliva
pulação, com
raras exceções.

Tiradentes II

O mesmo Instituto Tiradentes
que outorgou medalha de ouro ao
prefeito Marcus Soliva por eficiência de gestão, apontou também
a vereadora Tia Cleuza como uma
das mais operantes, segundo a consulta
popular. Pela
sua atuação no
social de Guaratinguetá, Tia
Cleuza subiu no
pódio para receber sua medalha
como a mais ciTia Cleuza
tada pela população, seguida dos
colegas de Câmara Ney Carteiro e
Marcio Almeida.

Estímulo

Após a divulgação da pesquisa
realizada pelo Centro Unisal e Rádio Aparecida na capital Mariana
da Fé, que pontuou 57% de rejeição à administração municipal, o
prefeito Ernaldo Marcondes
recebeu como
estimulo os dados e segue na
ardua missão
de organizar a
cidade com medidas que nem
sempre agrada
‘gregos’, muito
Ernaldo Marcondes menos ‘troianos’. Se por um lado os números
da Rádio Aparecida se mostram
contrários, em outra mostragem
sobre eficiência de gestão, o Instituto Tiradentes o homenageou com
a medalha da instituição.

Não convidem para…

…mesma picanha o vice-prefeito de Pinda, Ricardo Piorino
(PR) e o vereador Rafael Goff
(PSDB), principalmente se o churrasqueiro for o também vereador
Felipe Cesar, cuja churrascada for
para acertar candidatura a deputado
federal. Segundo a ‘guerra fria’ pelos corredores da municipalidade,
os interesses vão além da eleição
de 2018, mais precisamente para
2020‼!

Quem passou pela região na
última quinta-feira, com direito a
uma visita na redação do Jornal
Atos (Lorena) foi o professor Joffre Neto – coordenador regional
do PSB no Vale do Paraíba. A
boa notícia é que o Partido que dá
sustentação política ao vice-governador Marcio França, pretende
participar do desenvolvimento de
Lorena. Outra informação é que
engenheiro João Bosco Romeiro
(representando o diretório do PSB
local) deverá ser o elo entre o Romeiro (segundo à dir.) que acompanhou Joffre Neto (centro) na visita ao Atos
município e o futuro governo de
França no Estado de São Paulo, ckmin do Palácio Banteirantes para pretende liberar recursos para
provavelmente a partir de janeiro, disputar a presidência da República. Guaratinguetá e Lorena no início
com a despedida de Geraldo Al- Segundo Joffre, o vice-governador do próximo ano.
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Com demanda importada na saúde,
Ortiz Junior detona Isael Domingues

Prefeito de Pinda é chamado de “cara de pau”, e Taubaté ameaça entrar na Justiça
Foto: Divulgação

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Durante entrevista na última semana, o prefeito de
Taubaté, Ortiz Junior (PSDB),
fez uma série de críticas
ao chefe do Executivo de
Pindamonhangaba, Isael Domingues (PR). O taubateano
chegou a classificar o vizinho
de “cara de pau”. As queixas
se concentram na gestão
do setor da saúde, após as
unidades de Taubaté registrarem um aumento de 45% no
número de atendimentos de
pacientes da cidade vizinha.
De acordo com o levantamento divulgado na última
sexta-feira, de maio a agosto, 1.463 pindenses foram
atendidos pelas unidades de
saúde de Taubaté. No mesmo
período do ano passado, o
número não ultrapassou
1.009 atendimentos. O balanço apontou que o Pronto Socorro foi o local mais
procurado pelos pacientes
da cidade vizinha, seguido
pelo Pronto Socorro Infantil
e a UPA (Unidade de Pronto

O prefeito de Taubaté Ortiz Junior (esquerda), que cobrou o “vizinho” Isael Domingos após aumento da demanda de pacientes de Pinda

Atendimento) do bairro San
Marino.
Em entrevista à Radio Metropolitana de Taubaté, na

última quinta-feira, Ortiz
Junior ameaçou mover uma
ação de reparo de danos, para
a cobrança de ressarcimento

contra Pindamonhangaba.
O tucano cobrou que Isael
contribua para o pagamento
das despesas dos pacientes.

Além de afirmar que o
prefeito de Pinda é um “cara
de pau”, o tucano denominou como “uma droga” o

3

atendimento de urgência e
emergência de Pinda.
Ortiz ressaltou que a gestão
de Pinda tem que se esforçar
para promover melhorias na
área da saúde, o que consequentemente evitaria que a
população procurasse atendimento em Taubaté.
A reportagem do Jornal
Atos solicitou um posicionamento da Prefeitura de
Pindamonhangaba, mas a
administração se negou a
comentar o caso.
Estopim – As principais divergências entre Ortiz e Isael
começaram em fevereiro,
após Pinda deixar o Cisamu
(Consórcio Intermunicipal
do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência), comandado por Taubaté. Na época,
Isael afirmou que a decisão
foi motivada por problemas
financeiros, já que o custo
com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
era de quase R$ 400 mil
mensais.
A medida gerou polêmica
no cenário político regional.
Um mês após a saída do
Cisamu, Pinda foi notificada
por Taubaté que precisava
quitar uma dívida de quase
R$ 2 milhões, que acabou
parcelada.
Ao sair do consórcio, Pinda municipalizou o serviço,
através do Samup (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência de Pindamonhangaba), que funciona desde julho.

Vereador de Guará cobra titularidade do velório
para evitar retirada de emenda de R$ 150 mil

Foto: Rafaela Lourenço

Requerimento destaca risco de verba não chegar aos cofres públicos;
em 2016 posse não foi comprovada e recurso ficou pelo caminho
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O vereador de Guaratinguetá Márcio Almeida (PPS)
apresentou um requerimento
na última semana questionando se a Prefeitura tem a
titularidade do velório municipal, que fica ao lado do IML
(Instituto Médico Legal).
O questionamento foi feito
devido a uma emenda de
R$150 mil destinada para
a reforma do velório, mas é
preciso que seja comprovada
a posse do imóvel por parte
do Executivo. Em 2016, o
mesmo valor foi encaminhado, mas a titularidade não foi
comprovada e o recurso não
chegou ao município.

A emenda parlamentar
foi conseguida através do
deputado estadual Vaz de
Lima (PPS) no fim do ano
passado. Como em 2016
não houve a confirmação da
posse do imóvel por parte da
Prefeitura, à época liderada
pelo então prefeito Francisco
Carlos (PSDB), o recurso ficou
congelado. Neste ano o vereador contatou o deputado para
reaver a verba, mas agora
teme que o repasse possa
ficar pelo caminho como no
ano passado.
“O governo do Estado só celebra convênio se a Prefeitura
comprovar documentalmente
que aquele local público é
dela”, enfatizou Almeida. “Já
tive o desprazer de perder

duas emendas para reforma
da praça esportiva do Coelho
Neto, no ano passado, e em
2012 a reforma do velório
do cemitério do Pedregulho.
Emendas perdidas porque a
Prefeitura não tinha a titularidade dos locais”, concluiu.
Para evitar que o recurso se
perca pela terceira vez, o vereador revelou que tem mantido contato desde o começo
do ano com o Executivo, e que
tem pedido que a titularidade
do velório municipal seja
comprovada. Para Almeida,
a demora causa preocupação.
“A qualquer momento o
Estado pode solicitar as documentações para assinatura do
convênio. Então de forma antecipada eu já estou cobrando

e pedindo que a Prefeitura
nos ajude. Já estamos em
setembro e isso me preocupa
muito, pois estamos chegando no fim do ano e não temos
uma resposta formal sobre
essa questão”, concluiu.
O requerimento foi aprovado e encaminhado ao Executivo.
De acordo com a Prefeitura,
o documento foi protocolado
na última segunda-feira, mas
ainda passa por análise para
que a resposta possa ser encaminhada a Almeida.
O Executivo tem 15 dias
para responder o questionamento do vereador, ou para
pedir um novo prazo até
encaminhar uma resposta
oficial.

Decreto estabelece novos critérios para
vagas em creches municipais de Guará
Medida assinada por Marcus Soliva prioriza ensino de crianças vulneráveis;
secretária de Educação, Elisabeth Sampaio, esclarece mudança na rede
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi assinado pelo prefeito
de Guaratinguetá, Marcus
Soliva (PSB), um decreto
que altera os critérios pelo
preenchimento de vagas nas
creches e escolas municipais
de educação infantil para
crianças de até quatro anos
de idade. Para a secretaria
de Educação, Elisabeth Sampaio, o decreto vai facilitar o
ingresso de crianças vulneráveis sócio e economicamente.
De acordo com a responsável pela Educação, foi
necessário reorganizar a
fila de espera por vagas nas
creches e escolas municipais
infantis. “Temos uma grande
demanda na cidade e nesse
momento ainda não é possível atender toda a população
de Guaratinguetá. Nossa
previsão é de que em 2019
tenhamos mais de quinhen-

tas vagas a oferecer”, contou
Elisabeth.
De acordo com o decreto, as vagas seguirão os
seguintes critérios: mães
que trabalham e recebem
o auxílio do Bolsa Família
terão preferência pela vaga;
mães ou responsáveis que
trabalham e tenham menor
renda per capta também terão prioridade. Crianças com
deficiência também integram
o grupo. Por fim, mãe ou pai
menores de 18 anos que estejam matriculados na rede
municipal de ensino.
O decreto e os novos critérios valerão a partir de 2018
apenas para as crianças de
0 a 4 anos de idade que vão
ingressar na rede municipal
de ensino. As crianças que já
estão matriculadas precisam
apenas efetuar a rematrícula
para continuar estudando.
“Atualmente nós temos um
grande número de crianças

aguardando matrícula. Quero deixar claro que a criança
que está matriculada permanece. É preciso apenas fazer
a rematrícula daqueles que
já estão inscritos”, enfatizou
Elisabeth Sampaio.
Inscrições – Os pais que
quiserem ter direito à prioridade devem, no ato da inscrição, comprovar que estão

empregados, apresentar o
cartão do Bolsa Família ou
comprovante de rendimentos, laudo médico, no caso de
crianças com deficiência, ou
comprovante de matrícula.
Após atender as prioridades, as demais matrículas
serão realizadas normalmente e seguirão a ordem
de cadastro.

Márcio Almeida, que cobrou dados da Prefeitura de Guaratinguetá

Editais de Proclamas — Aparecida
AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil
Brasileiro: E se alguém souber de algum impedimento
oponha-o na forma da lei.
Nº 1650 – Diego Fernandes do Prado e Elita Maria Ferreira Monteiro. Ele,
nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido no dia 22 de agosto de 1982,
residente e domiciliado Rua Waldomiro Dias da Rocha, 133- Cecap- Guaratinguetá
-SP, filho de Izaias Ribeiro do Prado e Wilma Fernandes de Toledo. Ela, nacionalidade
brasileira, empresária, solteira, nascida no dia 16 de maio de 1991, residente e
domiciliada na Rua Isaac Júlio Barreto, 91, -Ponte Alta- Aparecida-SP, filha de Eli
Monteiro e Ana Lúcia Ferreira Monteiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LORENA
Convocação
Audiência Pública da Saúde
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e de
conformidade com a Lei nº 141 de 13/01/2012, faz saber, que a Secretaria
Municipal de Saúde de Lorena realizará Audiência Pública para prestação
de contas dos serviços prestados na saúde no 2º quadrimestre de 2017,
no seguinte local, data e horário:
Local - Plenário da Câmara Municipal de Vereadores
Praça Baronesa de Santa Eulália,02 - Centro - Lorena/SP
Data - 29 de setembro de 2017 - Horário - 09h
Assim, todos ficam devidamente convocados para, querendo, participem
desta Audiência Pública
Lorena (SP), 26 de setembro de 2017.
Imaculada Conceição Magalhães
Secretária Municipal de Saúde SUS/Lorena
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Lorena e Guará lideram homicídios na região

Registros de assassinatos reduzem em 23% no Vale do Paraíba; Pinda é destaque positivo
Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Regional

Um levantamento divulgado
pela secretaria de Segurança
do Estado, na tarde da última
segunda-feira, apontou que
o Vale do Paraíba teve uma
queda de 23% do número de
homicídios dolosos (quando
há a intenção de matar) nos
primeiros oito meses do ano,
comparado ao mesmo período de 2016. Na contramão da
região, Lorena registrou um
aumento de casos, mantendo-se na liderança do número de
assassinatos.
De acordo os dados, a região contabilizou, de janeiro
a agosto, 201 homicídios
dolosos, 59 casos a menos
do que no ano passado. Outra
modalidade que apresentou
uma redução de casos foi o
roubo, que passou de 1.190
para 849, chegando a uma
queda de 28%.
O Vale do Paraíba divide
com a região de Piracicaba
o topo do ranking da região
mais violeta do interior de
São Paulo.
Mais uma vez o levantamento revelou que Lorena segue
com o maior número de homicídios da região, chegando a
17 ocorrências, três a mais do
que nos primeiros oito meses
de 2016. Agosto foi o mês
mais violento no município,

Viaturas das policias Civil e Militar, durante operação na região; Estado aponta para aumento de homicídios em Guaratinguetá e Lorena

registrando cinco mortes.
Um fato que preocupa a
população e as autoridades é
que os assassinatos de 2017
já representam quase 57% do
número total de registros do
ano passado, que foi de 30,
sendo 16 somente no último
quadrimestre.

Jovem é preso em Guará
com drogas e munições
Uma operação da Dise (Delegacia de Investigação Sobre
Entorpecentes) prendeu um
jovem de 22 anos com drogas
e munições, na manhã da
última terça-feira, em Guaratinguetá.
De acordo com a Polícia Civil, o criminoso foi abordado
em sua casa no Tamandaré.
Durante vistoria no imóvel,

foram apreendidas 51 munições de revolver calibre 22, e
sete de calibre 38. Também
foram localizadas 230 gramas de cocaína e 130 gramas
de maconha.
O criminoso foi preso em
flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição, sendo recolhido à Cadeia
Pública de Guaratinguetá.

O Jornal Atos tentou solicitar um posicionamento
da Polícia Militar de Lorena
sobre os dados, mas a capitã
Adriana Sérvio não foi localizada até o fechamento desta
edição.
Os dados também demonstraram que Guaratinguetá

segue na “cola” de Lorena no
ranking da violência, com
apenas um homicídio a menos. Em comparação com o
mesmo período do ano passado, quando 11 moradores
tiveram a vida ceifada pela
violência, a Terra de Frei Galvão registrou um crescimento

de 45% de casos.
Outra cidade que teve um
aumento preocupante foi
Cruzeiro, que enquanto no
ano passado tinha três homicídios até agosto, em 2017
já contabiliza oito incidentes,
representando um aumento
de 166%.

Famílias têm trinta dias para
desocupar casas em Aparecida
Ação de reintegração de posse pode deixar cerca de
setenta pessoas sem casa no bairro Santa Terezinha
Foto: Colaboração

Adolescente é espancada
pelo pai em Guaratinguetá
Uma adolescente de 16
anos foi espancada pelo próprio pai na tarde da última
terça-feira, no Vila Brasil, em
Guaratinguetá.
De acordo com a Polícia Militar, além de desferir diversos
tapas, o agressor chegou a arrastar a garota pelos cabelos
em um trecho da avenida Integração. Após conseguir fugir,
a vítima procurou socorro no
interior de um supermercado.

Ela relatou aos policiais que
a agressão foi motivada
porque ela dormiu, sem a
autorização do pai, na casa
de uma amiga.
A vítima foi socorrida e
encaminhada ao Pronto
Socorro com diversas lesões
na cabeça e pescoço.
Um boletim de ocorrência
foi registrado, e o agressor
não foi localizado até o fechamento desta edição.

Dupla presa em Silveiras com
mais de 240 quilos de drogas
Dois homens foram presos
com mais de 240 quilos de
drogas na tarde da última
terça-feira, em Silveiras.
Segundo o boletim de
ocorrência, uma investigação da Polícia Civil de Itaquaquecetuba apontou que
dois moradores estavam envolvidos num forte esquema
de tráfico de entorpecentes.

Ao seguir a dupla, os
policiais a flagraram com
127 kg de cocaína e 113 kg
de maconha escondidos em
dois carros em uma estrada de Silveiras, próxima a
Rodovia Presidente Dutra.
Além de tráfico de drogas, os bandidos responderão por associação criminosa.

Canas e Cachoeira Paulista,
que no ano passado não tiveram homicídios entre janeiro
e agosto, acabaram contabilizando um registro em 2017.
Já Piquete, que havia tido somente uma vítima, neste ano
conta com duas ocorrências.
Potim e Silveiras foram
os únicos municípios que
mantiveram o mesmo saldo.
Enquanto a primeira teve
cinco assassinatos, a outra
não registrou nenhum caso.
Alívio – Na contramão das
cidades vizinhas, Pindamonhangaba e Aparecida tiveram uma queda acentuada de
homicídios em 2017.
Enquanto Pinda teve 23
habitantes mortos nos dois
primeiros quadrimestres de
2016, este ano o número caiu
para 11, representando uma
redução de 52%.
Já em Aparecida os casos
reduziram de cinco para
dois, totalizando uma queda
de 60%.
Roubos – Enquanto Lorena
lidera os números de homicídios, o município registrou
uma queda de 25% nos registros de roubos, passando de
471 para 352 ocorrências.
Já Pinda e Guará tiveram
aumento no indicador. A
primeira saltou de 492 para
537 casos, chegando a 9%,
e a segunda passou de 257
para 345, contabilizado 34%.

Casas do bairro Santa Terezinha; processo determinou retirada de setenta famílias em até trinta dias
Rafael Rodrigues
Aparecida

Moradores da rua Chico
Palma, no bairro de Santa
Terezinha em Aparecida
estão com os dias contados
para deixarem suas casas,
devido a uma ordem judicial
de reintegração de posse.
São cerca de setenta pessoas, que moram em 17 casas
construídas em um terreno
que pertencia a antiga Rede
Ferroviária Federal.
A estudante Jessica Men-

des, que nasceu no local há
25 anos, relatou que seu avô
teve a permissão de construir
a casa onde moram. “Recebemos uma ordem judicial
pedindo ordem de despejo.
Sempre tentamos regularizar
a área, mas nunca conseguimos. Esse terreno é da antiga
Rede Ferroviária, e há muitos
anos permitiram que meu avô,
construísse, mas agora eles
doaram a área para prefeitura
e teremos que sair”.
A primeira ordem de despejo dava até a última segunda-

-feira 25, para que as famílias
deixassem as residências, mas
depois de procurarem a Prefeitura, eles conseguiram um
prazo maior. De acordo com a
estudante, um oficial de justiça
avisou na última sexta-feira
(22), que eles tinham mais 30
dias para deixarem as casas.
O secretário de Planejamen-

to de Aparecida, Marco Aurélio
de Toledo Piza, revelou durante entrevista a uma emissora
de rádio da região que a atual
administração ficou surpresa
com a determinação, e que
o próprio prefeito solicitaria
uma dilação do prazo de despejo para auxiliar as famílias.
“Devido a essa surpresa, foi
realizada uma reunião com
a área jurídica. Levando em
consideração a questão social,
pedimos uma dilação de prazo
para que as famílias possam
ter mais tempo de sair”.
Piza explicou que o local
pertence ao município, e que
a requisição do terreno foi
feita em pela gestão de 2005.
“Aquela área é do município, e a Prefeitura em 2005
ingressou com uma ação de
reintegração de posse visando
retomar o local, e a Justiça deu
uma decisão final”.
Ele reforçou que a atual
administração vai cumprir a
decisão judicial, mas que buscará novas alternativas para as
famílias. “É bom que se frise
que se trata de uma decisão
judicial, e a prefeitura não tem
muito o que fazer. Se o prefeito
não cumprir, será enquadrado
na lei de responsabilidade”.

ERRATA
Na matéria “Câmara promete cobrar Edson Mota sobre
compra de pizzas com dinheiro público”, da edição do último
sábado, informamos que o vereador, autor do requerimento
que questiona os gastos da Prefeitura em uma pizzaria de
Cachoeira Paulista seria “Danilo José Ramos”, quando na
verdade o nome do parlamentar é Danilo Luiz da Silva, o
Professor Danilo. Outra falha é que o vereador não pertence
ao PT, mas sim aos PROS.
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Cachoeira Paulista muda sede do Trânsito
após série de problemas de segurança
Prefeitura aguarda Ministério para definir futuro do portal; alterações não devem afetar atendimento
Foto: Jéssica Dias

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

O Departamento de Trânsito
de Cachoeira Paulista passou
a atender em novo endereço
devido à falta de estrutura e
segurança do prédio do portal
da entrada da cidade, que abrigava o serviço. A Prefeitura
garantiu que a alteração não
deve afetar o serviço.
O portal, que dá acesso à
avenida Sara Kubitschek para
a rodovia Presidente Dutra,
foi construído em 2007, na
gestão do ex-prefeito Fabiano
Vieira (PTB), e se tornou motivo de críticas e reclamações.
Desde a última segunda-feira, o departamento atende na
rua Matutino nº 65, no bairro
Parque Primavera, ao lado da
Rodoviária Nova. O diretor de
Trânsito Anderson Barbosa, o
GB, explicou que a mudança,
motivada pela falta de espaço,
não vai gerar alterações no
serviço. “O novo endereço tem
um espaço mais adequado. No
portal não tinha lugar para
pessoa parar com o carro,
quem quisesse ir a pé era
difícil o acesso, muito longe”.

O portal de Cachoeira Paulista, que aguarda decisão do Ministério do Turismo para definir retirada de estrutura polêmica na entrada da cidade

O diretor ressaltou ainda
o perigo que o prédio trazia
para os funcionários. “Dava
medo de ficar lá. A gente que
trabalhava dentro estava acostumado, mas já aconteceu de

um carro passar lá e espirrar
uma pedra na porta lateral
que estourou a porta. Do outro
lado tem uma janela estourada
que o carro bateu, vindo de
Silveiras, rodou e entrou com

a traseira”, contou Barbosa.
Com a mudança da secretaria, a Prefeitura aguarda
autorização do Ministério do
Turismo para definir o futuro
do portal, decisão esperada

para primeira semana de
outubro. “Temos um procedimento que foi aberto aqui
em Cachoeira Paulista pelo
Ministério Público, nele vários
órgãos, como a Policia Rodo-

Pindamonhangaba anuncia recuperação de
escolas com investimento de R$ 17 milhões
Ação tenta recuperar 57 unidades até o fim de 2018, e garantir maior segurança aos estudantes
Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou, na última
quarta-feira, que investirá
R$17 milhões na reforma
de 57 escolas municipais.
A expectativa do Executivo
é que vinte unidades sejam
recuperadas até o fim do ano.
De acordo com a secretaria
de Infraestrutura e Planejamento, as escolas receberão
obras de recuperação nas
partes de elétrica, pintura,
hidráulica, cobertura e térmica. O primeiro prédio que
será reformado é o da escola
municipal Rachel de Aguiar
Loberto, no Vale das Acácias.
O prefeito Isael Domingues
(PR) explicou que a ação
busca evitar que os alunos
e professores sofram com

Funcionário da Prefeitura de Pindamonhangaba durante trabalho de recuperação de telhado de escola municipal; ação para 57 unidades

possíveis transtornos causados pelo péssimo estado
de conservação dos prédios.

“Como algumas escolas estão
sem manutenção há muito
tempo, isso poderia colocar

a segurança das crianças em
risco. Como ocorreu na escola
que abrigava provisoriamente

os alunos da ‘Padre Zezinho’
que, no começo do ano, teve
uma queda do telhado devido

Prefeitura de Lorena avança
em obras de captação de
águas pluviais no Industrial

viária Federal, a Nova Dutra e
o Impe, estão se manifestando
contra a permanência desse
portal, que coloca em risco a
população”, explicou a secretária de Negócios Jurídicos Gisely Fernandes. “Vamos levar
esse expediente com nosso
parecer do Jurídico para o
Ministério do Turismo, obter a
concordância deles com a demolição do imóvel e o estudo
para que a gente possa refazer
ou construir outro. Isso, desde
que seguindo as orientações
da engenharia para que não
ocorra o mesmo erro que foi
feito no projeto anterior”.
De acordo com a secretária,
a decisão sobre a possível
demolição ou reforma não
pode ser somente por parte
da Prefeitura, pois a verba
utilizada para a construção
foi do Ministério do Turismo.
“A verba com que foi feita a
construção veio do Ministério, por isso precisamos da
autorização deles para fazer
qualquer outra coisa, porque
se a gente demolir somos
obrigados a devolver todos os
recursos que foram entregados quando construiu”.

a esta falta de manutenção”.
Em relação as unidades que
receberão as obras ainda em
2017, o secretário de Educação e Cultura, Júlio Valle,
explicou que elas foram selecionadas, pois foram consideras as que mais necessitavam
de reparos. “A necessidade foi
apontada pelas planilhas que
foram preenchidas pelas gestoras de unidade, sistematizadas pelas gestoras regionais e
entregues ao departamento
Administrativo da Educação
há alguns meses. A proposta
desenhada inclui, conforme
esses descritivos, alguns serviços essenciais de manutenção
das escolas”.
O chefe da pasta ressaltou ainda a importância da
recuperação dos prédios.
“Todas essas iniciativas vão
contribuir para a construção
de uma escola pública de cada
vez mais qualidade, em que
o trabalho de toda a nossa
equipe possa ser efetivado
da melhor maneira possível”.
De acordo com o cronograma das obras, a expectativa é
que todas as unidades sejam
recuperadas até o fim de
2018.
Foto: Arquivo Atos

Em dois anos, Prefeitura investe mais de R$ 1,5 milhão;
melhorias buscam evitar alagamentos em três ruas
Lucas Barbosa
Lorena

Para evitar que famílias do
Cidade Industrial enfrentem
novos alagamentos, a Prefeitura de Lorena iniciou,
na última quarta-feira, a
implantação de uma rede de
captação de águas pluviais no
local. A ação faz parte de um
plano de melhorias aplicado
no bairro desde 2015, que já
resultou em um investimento
superior à R$ 1,5 milhão.
Em fevereiro, o Jornal
Atos publicou uma matéria
mostrando as dificuldades enfrentadas pelo ajudante geral
João Marcos Evangelista, 57
anos, que há quase vinte anos
convive com transtornos cau-

sados por inundações no Cidade Industrial. Morador da
rua Minas Gerais, o ajudante
geral afirmou que perdeu as
contas de quantas vezes presenciou seus vizinhos tendo
diversos prejuízos materiais,
ao terem suas casas invadidas
pela água.
Há mais de dois anos o
Executivo realiza obras de
macrodrenagem, como a
colocação de duas tubulações
de mil milímetros de diâmetro, na tentativa de elevar a
qualidade da infraestrutura
do bairro e dar um ponto final
aos alagamentos.
De acordo com o secretário
de Obras e Planejamento
Urbano, Marcos Anjos, a
nova obra, que conta com

um investimento municipal
de quase R$ 140 mil, contemplará as ruas Minas Gerais,
Silvio Costa e Bispo César.
“Será construída uma rede
de 360 metros, para a retirada da água neste trecho.
A expectativa da empresa
contratada, J B do Nascimento Guaratinguetá EPP, é que
o serviço seja concluído em
até três meses. Esta ação é
fundamental para garantir
que as famílias do Industrial
tenham uma maior tranquilidade durante os períodos
chuvosos”.
O chefe da pasta revelou
ainda que o Município pretende promover melhorias no
sistema de captação de águas
pluviais em outros bairros.

Uma das etapas das obras de drenagem nas ruas do Cidade Industrial; investimento de R$ 1,5 milhão

“Já contamos com projetos
para contemplarmos trechos
do Vila Passos e Bairro da
Cruz, porém no momento
não contamos com recursos.
Para conseguirmos custear
estas obras, o prefeito Fábio
Marcondes (PSDB) está buscando o apoio de deputados,

para a chegada de emendas
parlamentares”.
Apelo – Anjos relatou que
tem observado um aumento
considerável da quantidade
de lixo e entulhos depositados nas tubulações de diversos bairros. O ato irregular
tem colaborado para alaga-

mento de alguns trechos,
já que o material indevido
acaba prejudicando o funcionamento do sistema de
captação de águas pluviais.
O secretário pediu a colaboração da população para que
novos descartes irregulares
não ocorram.
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Automóveis
VENDO Honda Bross
150 ESD ano 2012
– única dona. R$
7.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda
Tw i s t e r 2 5 0 a n o
2007 – vermelha. R$
5.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda
Tw i s t e r 2 5 0 a n o
2008 – amarela. R$
6.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda 150
titan ano 2012 – vermelha. Tr. F: 991048822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano
2004 – 4 pts – Flex
– preto. Tr. F: (12)
99127-0022 - Pinda
VENDO Corsa ano
97 – GL 1.6 – azul ,
abaixo tabela. Tr.F:
99212-1570 - Pinda
VENDO Pickup corsa
GL 1.6 ano 2000 –
branca. R$ 12 mil.
Tr.F: 3643-2882 –
Pinda
VENDO Classic Life
1.0 ano 2010 – cinza.
R$ 17 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
Classic 2013, única dona 50.000km
rodados, novo, em
bom estado. Abaixo
da tabela. Falar com
Chaiene no telefone:
99163-1023
VENDO Celta Spirit
ano 2005- 2 pts – azul
– R$ 14.500,00. Tr.F:
3643-2882 – Pinda

VENDO Escort 1.8
ano 96 GL – branco
– R$ 5 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
VENDO Uno Mille
Fire flex ano 2003 branco – básico. R$
15.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Parati CL
1.8 ano 97 – 2pts –
prata – básica – R$
10.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Gol Special
1.0 ano 2002 – 2pts
– vermelho – básico – R$ 8.700,00.
Tr. F : ( 1 2 ) 3 6 4 3 4948/99115-2326 –
Pinda
VENDO Siena 1.0
16 v ano 2002 – prata – R$ 12.500,00.
Tr. F : ( 1 2 ) 3 6 4 3 4948/99115-2326 –
Pinda
Vendo Gol, ano 1998,
4 portas, cor preto,
motor 1.6, 8 valvulas,
com rodas liga leve
por R$ 10.300,00.
Telefone: 99762-6252

Conserta-se máquina
de lavar e geladeira
freezer, visita grátis.
Aceitamos cartões
Tel: 99720-8989 ou
3108-2606
Montador de móveis.
Orçamento sem compromisso. Falar com
Paulinho, telefone:
99715-5971
Faço faxina e passo
roupa. Sou dona de
casa. Tenho experiência. Telefone: 30137827
FAÇO viajens p/qualquer lugar – tds os
dias, finais de semana
– possuo Fiat Doblo
nova (6 passag.). Tr.F:
3643-1327/991944495/982451111/99718-6236 –
Pinda
FA Ç O s e r v i ç o d e
poda de arbusto,
grama e carpina de
quintal. Tr.F: 991886730 – Pinda

Aulas particulares
reforço escolar – Matemática (professor)
Ensino Fundamental
II – Ensino Médio –
Auxilio para preparação em concursos
(aulas a domicilio Pinda). Tr.F: 3648-2960/
99712-5919 – Pinda

Alugo 2 apartamentos
em Lorena: quarto,
sala, cozinha, banheiro e área de serviço 2º e 3º andar, ambos
com sacada - Rua
Goes Monterio 425
- tel: 99249-7053 ou
98161-3216 falar com
Vaneide, Marcelo ou
Garçon, garoçone- Juliana.
te, frita-se salgados, ALUGO Kitnet c/agua
ajudante de cozinha. incluso – Rua GuilherTudo para sua festa. me José Gama PestaLigue:99655-8435
na – Campo Alegre/
Carreto Murilo. A par- Pinda – c/quarto/coz.,
tir de 40,00 caminhão. área serviço, entr. p/
Qualquer dia! Tele- carro. R$ 500,00. Tr.
fone: 3126-4265 ou F: 99637-3371 – Pinda
99703-1020
Limpa-se terrenos, A L U G O K i t n e t –
chácaras, planta gra- Jardim Roseli. Tr.F:
ma e vende 6 alquei- 99132-5733 – Pinda
res com casa. Estrada Alugo apartamento,
Guará-Cunha. Telefo- c e n t r o d e U b a t u ne: 99638-9798
ba. Fim de semana
Aulas de inglês, resi- e feriado. Telefone:
dencial, individual ou 99607-4653
dupla. Apostila pró- Alugo apartamento
pria. Telefone: 98181- em Ubatuba, Pere6076
quê, 100m da praia,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, sacada. Falar com João no
telefone: 99660-1490
ALUGO Apto em
Ubatuba – Praia do
Tenório. TR.F: 36423302/99119-3754 –
Pinda

HB20 confort, 1.0, flex
15, branco, entrada +
parcela R$ 559,00.
Telefone: 3133-9201
Fusion Titanium, teto
+ awd 15, prata. 31339201

ALUGO suíte – Araretama – Tr.F: 996003200 – Pinda

VENDO Airtrek 2.0
ano 2005 – completa – R$ 23 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda

ALUGO Casa – Ubatuba – Praia Pereque-açu. Tr.c/Beto F:
98822-0190/992222207 - Pinda

VENDO Gol 1.0 ano
2004 – 2 pts – prata.
R$ 14 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda

VENDO URGENTE
Sítio – Lagoinha –
c/26 alqueires – casa
c/3 dorms., sl, coz., á/
serv., churrasq., lago
p/pesca, pastagens,
ótima localização, .

VENDO Furgão Peugeot Partener ano

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 407/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: A aquisição de materiais de armarinho para
os cursos de corte e costura e artesanato do Fundo
Social de Solidariedade de Lorena.
CONTRATADA: ELOISA HELENA DOS SANTOS
LORENA EPP CNPJ: 45.634.771/0001-79
VENCEDORA DOS ITENS:
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23
,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.
VALOR TOTAL: R$ 4.465,98 (Quatro mil quatrocentos
e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2017.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base
no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE
LICITAÇÃO referente ao Processo n° 458/2017,
com fundamento no Art. 24, Inciso II da lei supra,
para contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IMESP,
CNPJ 48.066.047/0001-84, cujo objeto consiste na
Prestação de serviços de publicidade legal de todos
os atos de interesse do município, pelo sistema
online nos cadernos do Diário Oficial do Estado de
São Paulo.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2017
PROC. Nº 398/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de
ferramentas e material de borracharia para manutenção
e conserto da frota municipal.
CONTRATADA: BRLINETECH LTDA EPP
CNPJ: 44.521.052/0001-89
VENCEDORA DOS ITENS: 3,7,16,19,25,27,51,60,
82,85,109.
VALOR TOTAL: R$ 2.993,45 (Dois mil novecentos
e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2017
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2017
PROC. Nº 325/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão onerosa de uso de bem público
dos espaços incorporados no Mercado Municipal de
Lorena objetivando a comercialização de bens e
serviços á população.
CONTRATADA: R P SOARES COMERCIO DE
HORTIFRUTI GRANJEIROS EIRELI - ME
CNPJ: 28.568.603/0001-03
BOX: nº UCM27, com a destinação de hortifruti.
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 228,00 (duzentos e
vinte e oito reais).
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2017.

Aceito proposta. Tr.F:
99667-1128/996255300
VENDO terreno
– Cidade Jardim –
murado, próx. A padaria. Tr.F: 981172259/3645-2899 –
Pinda
Alugo casa, centro
de Paraty para fim
de semana e feriado.
Acomodação para 6
pessoas. Falar com
Sebastião 3132-7398
Alugo apartamento
em Ubatuba. Praia
grande, 200m da
praia, para 8 pessoas,
condomínio fechado,
2 quartos, ar condicionado, área de lazer.
Telefone: 3133-6614
Alugo casa em Ubatuba, centro, de frente
para o mar, 4 quartos,
3 banheiros, 2 salas, garagem para
5 carros. Ótima localização. Telefone:
99726-6410
V E N D A S C A S A S/
APTOVENDO Casa
– Res.Andrade/Crispim – novíssima – c/2
dorms.c/dte, sl,coz.,
a/serv., garagem p/ 2
carros – doc.ok a vista
e financiada. R$ 180
mil. Tr.c/proprietário
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/(12)
3648-5831 – Pinda
VENDO ou TROCO
Casa com ótima localização, c/3 salas,
3 dorms.,s/1 ste,banh.social, coz., copa,
desp., edic.nos fundos, AT 300m2, AC
255,50m2, garagem
p/3 carros, doc.ok,
Aceito casas menores valores como
pagamento de igual
valor. R$ 580 mil. Tr.

F:99603-4839 – Pinda VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dorms.,
Alugo apartamento,
s/1 ste, banh., coz.,
casa, kitnet em Ubasala, lavan., garagem
tuba, próximo a praia
c/portão automát., td
grande e tenório. Telereformada, ou TROfone: 99752-0968
CO por casa mais
Aluga-se chácara do prox. ao centro. R$
alto da Serra, com 210 mil. Tr.F: 99650piscina, campo de 0376/99788-3025 –
futebol, churrasquei- Pinda
ra, salão de jogos.
VENDO ou TROCO
5 quartos. Telefone:
por casa menor valor/
3127-1161
sítios/outros, sobrado
Aluga-se apartamento c/214m2 AC – c/3dorem Aparecida, bair- sms., 2 banhs., churro Santa Rita, R$ rasq., portas blindex,
800,00, 3 dormitórios. portão automát., Bº
Telefone: 3105-3814 Mantiqueira/Moreira
César, escrit.registraAluga-se kitnet Avenida. Tr.F: 99620-8676
da Padroeira do Brasil
– Pinda
em Aparecida. TelefoVENDO 2 casas –
ne: 3105-3814
área de 500m2 – Cruz
VENDO Terreno –
Pequena – casa 1
Estr. Ribeirão Granc/3dorms., sl, coz.,bade – c/1.700m2. Tr.F:
nh., Casa 2 c/1 dorm.,
99704-0949/99118sl, coz.,banh. Tr.F:
6505 – Pinda
99799-5002/99259VENDO ½ lote – Jar- 4141 – Pinda
dim Mariana – plano,
VENDO ou TROCO
murado, doc.ok. Tr.F:
sobrado – Crispim –
99208-3712 - Pinda
próx. Ao “Mello de MoV E N D O C h á c a r a raes” – c/3dorms., sl,
– Bº Bom Sucesso copa/coz., á/serv., 2
– c/1.000m2 – casa banhs., edic., sacada,
c/3dorms., sl, coz., va- por casa em Ubatuba
randa, piscina, pomar – AT 300m2 – AC 198
formado á/lazer c/par- m2. Tr.F: 99667-1128
que. Aceito proposto - Pinda
e troca por casa em
Aluga-se ponto coUbatuba. Tr.F: 99625mercial na Praça João
5302/89667-1123 –
Vieira dos Santos,
Pinda
Vila Mariana, ApaVENDO terreno – recida - Telefone:
Goiabal – c/300m2 3122-3217Guará
– c/processo de usoAluga-se Apartamencapião fase final. Aceito Guará - na Chacara
to carro como parte
Selles, sala, cozinha,
de pagamento. Tr.F:
banheiro, 3 quartos (1
99113-3434 – Pinda
suíte), área de serviGuará - Aluga-se área ço, elevador, 1 vaga.
de 500m² com infraes- R$ 1.250,00. Telefotrutura para eventos. ne: 3122-2925
Telefone: 3132-7171
Guará - Alugo uma
Alugo apartamento, 3 edícula mobiliada,
quartos, 2 banheiros com garagem, no
e garagem no campo Village Santana. Para
do galvão. Próximo ao uma pessoa. Falar
Shopping - Telefone: com Celso no telefone: 99664-3331
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Ubatuba/Praia Itaguá – R$
150 mil. Aceito carro
como parte de pagamento. Tr.F: 988561276/98837-2554 –
Pinda

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO
DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores
da empresa Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda, a participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 29 de
setembro de 2017, às 15h30, em convocação única, respeitando quorum
legal, na sede da empresa, situada na Avenida Brasil, nº 791, Engenheiro
Neiva - Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos de relevante interesse
da categoria. Lorena/SP, 25 de setembro de 2017.
José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA
PROCESSO Nº 148/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 - REGISTRO DE
PREÇOS

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2017
PROC. Nº 398/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição
de ferramentas e material de borracharia para
manutenção e conserto da frota municipal.
CONTRATADA: RAUL RABELLO NETO EPP
CNPJ: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 4,5,20,23,30,34,54,55,5
7,59,77,78,81,111,112.
VALOR TOTAL: R$ 2.075,86 (Dois mil e setenta e
cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2017.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 80/2017 – PROC. 404/2017
O Município de Lorena-SP torna público que,
considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido,
cujo objeto é o registro de Preços para aquisição
de acessórios e insumos utilizados nos sistemas
de infusão contínua de insulina (bomba de insulina)
a serem distribuídos aos pacientes com mandado
judicial, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do
objeto as empresas:
EMPRESA: C. B. S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A, CNPJ:
vencedora dos itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18, no valor total de R$ 73.244,00 (Setenta e
três mil duzentos e quarenta e quatro reais)

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de produtos de higiene, limpeza e
descartáveis para o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, conforme
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS
ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E, AINDA,
conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE: 10/10/2017, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal,
sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após
recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na
íntegra: à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço
www.silveiras.sp.gov.br.
Silveiras, 25 de setembro de 2017.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

Alugo Kitnet nova
guara, 2 quartos,
sala, cozinha, área
de serviço, garagem.
Tratar com Walter no
telefone: 99728-1001
Guará
Aluga-se uma edícula, fundos, casa
com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, no
Beira Rio I. Telefone:
3125-2992 Guará
Alugo Guará - casa
na Santa Rita, com 2
quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro, área de serviço,
quintal pequeno. R$

Alugo ponto comercial no Beira Rio, 2
banheiros, 3 ambientes. Valor a combinar.
Telefone: 99676-2177
Vendo material para
casa de ração. Ligar
para 3125-4229 ou
98157-0857
VENDO Piscina fibra
– 2x2 – pouco tempo
de uso. Tr.F: 991048822 – Pinda
VENDO Carrinho de
b e b e ( r o sa /ci n za )
– semi-novo. Tr.F:
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de panela – vermelho – na
caixa. Tr.F: 991048822 – Pinda
VENDO 1 cadeira
de barbeiro (antiga)
. Tr.F: 99160-9193 –
Pinda
VENDO cadeira manicure – bom estado
de conservação. Tr.F:
99199-0341 – Pinda
VENDO cama box
de casal – e 2 camas
solteiro. Tr.F: 991990341 – Pinda
Vendo loja estocada.
Entrar e trabalhar.
Em Aparecida, atras
da igreja velha. Falar
com Patricia nos telefones: 98188-6223 ou
99606-0408
Ponto comercial novo,
50m² Telefone: 31322480
2.500 Flyers + 1.000
cartões de visita +
banner, só R$ 200,00.
Telefone: 99609-0648
Vende-se um restaurante em Aparecida,
todo equipado, sem
luva, oportunidade
única. Aproveite! Telefone: 99783-1190
Excursão para feira
do Brás, toda terça
e quinta feira. Trago
mercadorias. Falar
com Regina. Telefone: 3133-2166 ou
99719-5192
Lucia, bolos, doces e
salgados. Grandes,
médios e pequenos.
Telefone: 99113-5945
ou 3122-3691

Vendo Jazigo Cemitério Senhor dos
Passos. Telefone:
3132-1325
Compro sucata do
seu quintal. Latinha
R$ 3,50Kg. Telefone: 3125-2979
Vende-se lavatório
primeira linha, verde claro, medindo
1.02x0.56 R$ 80,00.
Tratar com Julio no
telefone: 3132-3567
ou 99771-3628
Vendo toldo para
gragem, tamanho
4,5mx2,5m. Telefone: 99611-5480
Alugo mesas, cadeiras plásticas e cama
elástica. Telefone:
98100-3340, falar
com Diego.
Vendo uma chapa
de lanche da marca Sire. vendo varia
porta blindex. Telefone: 3105-1138 ou
98265-2582
DD Brinquedos,
tudo para sua festa. Cama elástica,
piscina de bolinha,
tobogã, quadra de
sabão, pipoca, algodão doce, churros.
Telefone: 981233499
Bebiano bilhar, locação, reforma e
venda de mesas de
bilhar e pebolim. Telefone: 99637-8844
Curso Mecânico de
motos. Faça como
nossos ex-alunos,
seja um mecânico
de sucesso! Telefone: 3133-4600 ou
99610-6938
Aluga-se mesas,
cadeiras plásticas,
freezers, toalhas.
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pensionista, precisando
de dinheiro e não
tem margem? Temos 1.500,00 aprovado para você! Ligue 3133-1674
Vendo maquinário
de padaria, mesa
de vidro, geladeira
de bolo, máquina de
café expresso, overlock industrial. Telefone: 99778-3377
Vendo consultório
odontológico, usado. 1 armário, de 3 e
outro de 2. Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA
PROCESSO Nº 145/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de carne bovina, suína, ave e
embutidos para o centro de referência de assistência social - CRAS, conforme
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS
ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E, AINDA,
conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE: 10/10/2017, às 09:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal,
sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após
recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na
íntegra: à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço
www.silveiras.sp.gov.br.
Silveiras, 25 de setembro de 2017.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA
PROCESSO Nº 147/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - REGISTRO DE
PREÇOS

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros
para o centro de referência de assistência social - CRAS, conforme descrição
constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S)
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES
PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA
DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
10/10/2017, às 10:30 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO
PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio
Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra: à disposição dos
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br.
Silveiras, 25 de setembro de 2017.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
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Lorena mantém série de obras
para recuperar prédios municipais
UBS da Vila Nunes, rodoviárias e creches são destaques em trabalhos na cidade
Foto: Jéssica Dias

Foto: Jéssica Dias

Nova estrutura do UBS para pacientes da Vila Nunes; reforma de posto entregue na última semana faz parte da série de trabalhos para ampliar condições do atendimento
Jéssica Dias
Lorena

A UBS (Unidade Básica de
Saúde) do bairro da Vila Nunes
e o Terminal Rodoviário de
Lorena foram os dois últimos
pontos concluídos na série de

obras realizadas em Lorena. A
reforma da unidade de saúde
teve início no final do mês de
maio, com duração de três
meses, sendo finalizada no
final de agosto.
O local conta com uma área
de 714 m² e a reforma contem-

plou revisão e manutenção do
telhado, da instalação elétrica,
reestruturação do muro externo, pintura interna e externa,
troca do revestimento dos
pisos danificados e adequação
dos banheiros para a acessibilidade.

De acordo com o secretário
de Obras Marcos Anjos, a obra
teve um investimento R$ 129
mil. “Essa reforma aconteceu
com o atendimento da unidade
funcionando normalmente,
nós não tivemos prejuízo. A enfermeira chefe foi conciliando

o espaço a serem reformados
juntamente com o atendimento”, explicou o secretário.
Já na Rodoviária recebeu
uma reforma completa dos
banheiros que contemplou
troca de todo revestimento dos
pisos e das paredes internas,
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troca das louças dos sanitários,
manutenção da parte hidráulica e elétrica e adequação dos
banheiros para acessibilidade.
O custo total da reforma foi de
R$ 48.455,43.
Além das reformas realizadas, Lorena aguarda a
entrega de mais três obras,
entre elas três creches. A
unidade da Cidade Industrial
está na fase de acabamento.
Outra obra é a creche no
Comerciários 2, que está com
metade da obra, e a creche
Santa Edwiges que está no
início da fundação.
“O CER (Centro Especializado
em Reabilitação), na divisa
com Canas, está na fase de
acabamento. Acreditamos que
nos próximos trinta dias já
entregamos este equipamento
à população, com investimento federal de cerca de R$ 3
milhões”.
Fora essas reformas e construções, a Prefeitura mantém o
trabalho de reforma em vários
prédios da cidade.
O cronograma da Prefeitura
conta com obras de drenagem,
na Cidade Industrial, entre
as ruas Silvio Costa e Minas
Gerais, um trecho da avenida
Brasil (leia texto na página 5)
e obra de troca de iluminação
pública do munícipio.
“Se a gente for considerar as
obras em andamento, estamos
falando no investimento de
R$ 9 milhões. Destes, R$ 6
milhões são de pavimentações,
algumas já concluídas e outras
ainda em andamento”, explicou
secretário.

Região supera média de mortalidade infantil em 2016
Ranking evidencia Lavrinhas com índice de 30,9 e Potim com 18,5; duas cidades fecharam o ano com taxas nulas
Foto: Divulgação PRF

Andreah Martins
Região

A mortalidade infantil voltar a ser um sério problema
para a região. Pelo menos
17 cidades superaram a
média do Estado e do Vale
do Paraíba. O estudo, divulgado na última semana, é
referente ao ano de 2016.
Para as prefeituras, o elevado pode ser causado pela
base dos cálculos que não
são compatíveis na relação
entre os números estaduais
e municipais.
De acordo com o levantamento realizado pela Fundação Seade, a média do Vale é
de 10,2 e a do Estado, 10,9.
Os dados são obtidos por
meio dos óbitos de até um
ano de idade em relação
ao total de nascidos. O pior
índice na região foi de Lavrinhas, que fechou o ano
com 30,9. O índice equivale
a mais de 300% acima da
média.
A Prefeitura mostrou pre-

ocupação com o excedente e
ressaltou a diferença da contagem municipal comparado
a estadual. “O Município
entende que o indicador é
alto e que desperta atenção,
no entanto, por conta da
fórmula de cálculo da taxa,
um óbito infantil que ocorra
em municípios de pouca
população residente e baixo
índice de natalidade, provoca
um indicador de mortalidade
infantil alta”, destacou o governo de Sergio Ruggeri, em
nota encaminhada à redação.
A administração garante
que tem feito o monitoramento e auxílio ao setor de
maternidade, com pelo menos seis consultas pré-natais
e exames afins. Ressaltou
ainda que casos emergenciais ou de alto-risco são
encaminhados para Taubaté.
Com relação aos números da estatística, dos três
óbitos apontados, uma das
mães não fez o pré-natal no
município. Os outros dois
foram decorrentes a partos

prematuros. Em 2016 a cidade teve 97 nascidos vivos.
Outras cidades com índices elevados foram Potim,
com 18,5. Pindamonhangaba teve um total de 25
óbitos, equivalente a 11,8
no resultado final, Cachoeira
Paulista fechou o ano com
12,2 e Aparecida com 11,7.
O índice de Guaratinguetá
também ficou superior à média estadual. Com 18 mortes,
o índice chegou a 13.
Em abril, um acordo firmado entre o DRS (Departamento Regional de Saúde) e
a Santa Casa de Misericórdia
de Lorena transformou o
hospital em referência no
atendimento aos serviços
de maternidade de outras
quatro cidades da região: Cachoeira Paulista, Aparecida,
Roseira e Potim. Até então, a
Santa Casa de Aparecida era
a encarregada de atender as
gestantes e recém-nascidos
de duas cidades vizinhas.
Abaixo da média – Segundo o balanço, sete cidades

Crianças nas ruas são uma das principais realidades combatidas diariamente no país; região preocupa

tiveram índices inferiores à
média do Vale. Cunha fechou
com 8,9, Lorena com 8,5,
Queluz, 7,2 e Cruzeiro com
uma das menores taxas, em

5,2. Os dados ainda apontaram duas cidades com índices nulos, Canas e Roseira.
Procuradas pelo Jornal
Atos, as prefeituras de Apa-

recida, Cachoeira Paulista,
Pindamonhangaba e Potim
não se pronunciaram sobre
os índices até o fechamento
desta matéria.

Após dez anos, IBGE lança Censo Agropecuário em outubro
Foto: Arquivo Atos

Região se prepara para a pesquisa que vai até fevereiro de
2018; projeto teve corte de gastos para poder ser realizado
Andreah Martins
Região

Cuidados com o gado em fazenda de Cachoeira Paulista; cidades se preparam para censo em 2018

Os produtores agropecuários do Vale do Paraíba
já podem se preparar para
receber os recenseadores nas
próximas semanas. A pesquisa começa a ser aplicada no
dia 1 de outubro e segue até
28 de fevereiro de 2018. O
objetivo da coleta de dados
é aprofundar o estudo do
meio rural e criar políticas
públicas mais eficazes. O
Censo Agropecuário não era
realizado há dez anos no País.
Segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatísticas) de Cruzeiro, os
recenseadores serão chamados de acordo com a
classificação do concurso realizado. A cidade contará com
três pesquisadores e quatro
mensalistas. Os produtores

rurais vão responder a questionamentos sobre produção
de pecuária, agricultura,
silvicultura (ciência responsável pela recuperação de
florestas, com métodos naturais e artificiais), aquicultura
(tratamento hídrico para vida
de animais aquáticos), além
da preocupação com o uso
de agrotóxicos, sementes especiais, maquinário, crédito
rural e programas governamentais de produção.
O órgão informou ainda
o município conta com pelo
menos 120 produtores e
esperam cerca de 1,5 mil
entre as cidades de Cachoeira
Paulista até Bananal. Na região de São José do Barreiro
a Bananal, quatro recenseadores e dois mensalistas
serão responsáveis para a
aplicação da pesquisa.
Segundo o Sindicato Rural

de Guaratinguetá, o papel
da associação é de apoio
e divulgação do projeto.
Já o Sindicato de Cruzeiro
informou que apenas avisa
os produtores associados
da visita dos recenseadores.
Corte – A verba para a realização do Censo Agropecuário é prevista no orçamento
anual. A realização desta pesquisa só será cumprida após
o corte de gastos efetuado.
A diminuição chega a dois
terços do valor necessário.
O total do repasse para o biênio é de aproximadamente
R$700 milhões e 27 mil recenseadores. “Por parte do
IBGE será usado uniforme e o
aparelho em que comporta o
questionário. A locomoção e
a alimentação será por parte
do recenseador”, explicou o
responsável pelo órgão em
Cruzeiro, Sammy Abdul Hai.
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Manthiqueira segura empate e tem
vantagem para decisão em Guará

Léo Costa mantém time na briga pelo título da segundona; previsão de seis mil no Dario
Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Dario lotado acompanhou a classificação para a final; no sábado, expectativa de seis mil pessoas para decisão do título inédito do time

O Manthiqueira está a um
empate de conquistar seu
primeiro título profissional.
O time de Guaratinguetá segurou o 1 a 1 contra o São
Bernardo no ABC, no último
sábado, e precisa apenas empatar para ser campeão da segunda divisão paulista. O jogo
de volta é no próximo sábado,
em Guaratinguetá.
O primeiro tempo foi morno.
Em casa, o ‘Bernô’ buscou as
primeiras oportunidades de
gol enquanto a Laranja Mecânica jogava para se defender.
Logo aos oito minutos de jogo,
após bola cruzada na área,
João Melo desviou e abriu o
placar para o São Bernardo.
Em desvantagem, o Manthiqueira tentou, mas o panorama do primeiro tempo não
mudou. Na segunda etapa o
time do técnico Luís Felipe
Domingos decidiu se arriscar
mais pelo ataque. Com mais
posse de bola, porém sem uma

oportunidade clara de gol, o
time de Guaratinguetá trocava
passes mas não encontrava
espaços na defesa rival.
E foi numa jogada área que
a Laranja chegou ao empate.
Depois de muito insistir pelo
chão, o gol saiu pelo alto. Após
cobrança de escanteio aos 37
minutos, o zagueiro Léo Costa
subiu mais que a zaga rival e
desviou para deixar tudo igual.
O empate fez a vantagem pular
do Bernô para o Manthiqueira,
que por ter melhor campanha
na competição, joga por um
empate em Guaratinguetá.
Ingressos – A parceria entre
o Manthiqueira e o programa
Futebol Sustentável da Federação Paulista de Futebol
destinou ao clube de Guará
uma nova carga de 2 mil
ingressos para a decisão do
campeonato. No primeiro dia
de trocas, nesta terça-feira, a
carga total foi trocada.
A FPF então decidiu liberar
uma nova remessa de tíquetes.
Mais 2 mil ingressos foram
colocados à disposição da
torcida. As entradas podem
ser trocadas na bilheteria do
estádio Dario Rodrigues Leite,
das 9h às 11h e das 14h às
17h. Após o fim dessa carga, os
ingressos serão vendidos por
R$ 20 e R$ 10 (meia entrada).
A previsão é de que mais de
seis mil torcedores assistam
a final no próximo sábado.
O jogo está marcado para às
15h.

Cidades assinam convênio para assistência social com Estado

Foto: Divulgação

Projeto atende 13 municípios do Vale e garante cursos de profissionalização a atendidos
Da Redação
Região

Treze cidades da região
assinaram na tarde da última
segunda-feira, em Taubaté,
86 convênios e protocolos de
intenções em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
Os municípios passam a ser
atendidos por projetos que

contam com escola de qualificação profissional e horta
educativa.
A parceria vai possibilitar
a execução no interior do
Estado dos projetos da escola
de qualificação profissional,
como escolas de moda, beleza, construção civil e padaria
artesanal, além do projeto da
horta educativa, voltado para
crianças.

Uma das cidades que assinaram o contrato foi Lorena, que
contou com a representação
da vice-prefeita e presidente
do Fundo Social de Solidariedade de Lorena, Marietta
Bartelega (PMDB), presença
da presidente do Fundo Social
de Solidariedade do Estado
de São Paulo, Lu Alckmin e
a presidente do Fundo Social
de Canas, Thalissa de Souza.

O evento oficializou os cursos de pedreiro, depilação
e design de sobrancelhas
para Lorena. A vice-prefeita
e presidente do Fundo Social destacou a importância
das novas parcerias para a
população lorenense. “Desde
que assumi o Fundo Social,
ampliar os serviços ofertados
à população tem sido prioridade, pois o objetivo é gerar

capacitação e oportunidade
de um complemento na renda
familiar ou de recolocação no
mercado de trabalho”, contou
a vice-prefeita.
Outros municípios na região assinaram o convênio,
entre eles Aparecida, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Cunha,
Guaratinguetá, Lavrinhas,
Pindamonhangaba, Piquete,
Potim, Roseira e Silveiras.

A vice-prefeita Marietta Bartelega

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.

