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Guará define
Plano de
Cargos para
servidores
A reunião da última segunda-feira definiu o Plano de Cargos e Salários dos servidores
municipais de Guaratinguetá.
Esse foi o sexto encontro entre
as lideranças da Prefeitura, Câmara e do Sisemug (Sindicato
dos Servidores) para ajustar
a proposta. Acordado entre
as partes, o documento será
encaminhado à Casa de Leis
até o próximo dia 9.
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Câmara analisa pedido
por cassação de Elcinho
Quebra de decoro é foco de processo aberto por morador da cidade

Elcinho, na mira de processante

Um pedido de cassação contra o vereador Élcio Ribeiro
Pinto, o Elcinho (PR), por quebra de decoro, feito em agosto,
entrou em debate na Câmara
de Aparecida. A denúncia, feita
por José Felipe, morador da

cidade, que cobra agilidade
nos trâmites dentro da Casa.
O vereador está afastado
desde janeiro e a Câmara
decide neste mês se o pedido
é procedente. José Felipe, que
mora no bairro Santa Rita,

explicou que está preocupado
com o tempo de tramitação de
seu pedido dentro das comissões da Câmara. O prazo é de
sessenta dias e vence em outubro. “Eu vejo que um vereador
afastado não pode receber os

salários sendo que ele não está
trabalhando, e que foi afastado
pela Justiça”, explicou o morador sobre outro apontamento
feito na denúncia apresentada
em agosto.
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Polícia prende
acusados por
estupro coletivo
de adolescentes
A Polícia Civil de Cunha
prendeu dois homens acusados de terem participado de
um estupro coletivo contra
duas adolescentes durante
uma festa de rodeio no último final semana. As vítimas
afirmaram que foram abusadas por um grupo, de cerca
de seis homens, após serem
embriagadas.
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Pinda aprova
aumento de
aliquota do ISS
A Câmara de Pindamonhangaba aprovou na última
segunda-feira o projeto de lei
do Executivo que aumenta a
alíquota de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer
Natureza), uma taxa descontada em todas as notas
fiscais de serviços emitidos.
De acordo com a Prefeitura,
a medida busca atender uma
lei complementar nacional,
que cobra que todos os municípios se adequem a partir
de 2018.

FESTA LARANJA

O Manthiqueira colocou fim ao tabu de 57 anos sem títulos de clubes de Guaratinguetá na cidade. A vitória por 2 a 1
contra o São Bernardo fechou com chave de ouro o ano mágico da Laranja Mecânica, que teve início com a disputa da Copa São Paulo, em janeiro,
e terminou com o acesso à Série A-3.
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Depois de causar indecisão
e polêmica em Cachoeira
Paulista, um projeto do Executivo que regulariza o loteamento CDHU (Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), no Jardim
Trabalhista, foi aprovado
por unanimidade, na última
semana. A Prefeitura iniciou

Parceria tenta
evitar ataques
ao ESF do Horto
O prefeito de Lorena, Fábio
Marcondes (PSDB), participou
de uma reunião, na última semana, com cerca de trezentos
moradores do Horto Florestal
para discutirem a situação
do ESF (Estratégia de Saúde
da Família), fechada no mês
passado após ser duas vezes
alvo de ladrões.

a demarcação dos lotes para
a distribuição igualitária aos
moradores. A proposta, que
dispõe sobre a desafetação
da área institucional, promete
dar mais segurança e condições de vida para as mais de
quarenta famílias que moram
nesta área clandestina.
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Faltas em consultas agendadas
chegam a 33% em Pinda
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Sacrário furtado
é encontrado
em AparecidaPág. 4

Cachoeira inicia regularização
de áreas de núcleo do CDHU

Área verde do CDHU, que teve construções irregulares retiradas; Prefeitura inicia regularização

Durante audiência na Câmara de Pindamonhangaba, na
última quinta-feira, representantes da secretaria de Saúde
revelaram que município registrou, no último quadrimestre,
um índice de 33% de faltas de
pacientes em consultas médicas. A Prefeitura descentrali-

zou o local de agendamento.
De acordo com a diretora de
Assistência à Saúde, Mariana
Prado, de maio a agosto, das
27.880 consultas agendadas,
somente 21.052 pacientes
compareceram, totalizando
6.828 faltas.
Pág. 5
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Câmara veta ISS
e Silveiras pode
perder R$ 500 mil
em arrecadação
Para prefeito, vereadores foram
incoerentes ao derrubar adequação
em alíquota de imposto sobre
serviços; parlamentar se defende
Lucas Barbosa
Silveiras

A Câmara de Silveiras rejeitou o
projeto do Executivo que reajusta a
alíquota do ISSQN (Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza)
para o exercício de 2018. O prefeito
Guilherme Carvalho (PSDB) acredita
que devido à decisão no Legislativo,
o Município poderá deixar de arrecadar até cerca de R$ 500 mil.
Uma lei federal, publicada em dezembro do ano passado, determinou
que as prefeituras encaminhassem
até a última segunda-feira os projetos
de alteração das alíquotas do ISSQN
às câmaras. O imposto é cobrado
sobre as notas fiscais de serviços
emitidas no município.
A medida federal tenta fazer a
redistribuição de receitas de forma
mais igualitária pelo País, já que as
cidades receberão uma parcela do
montante dos impostos que anteriormente eram recolhidos somente pelo
Governo Estadual e Federal.
De acordo com Carvalho, o principal reajuste tributário que seria
efetuado na lei municipal do ISSQN
atingiria somente empresas de grande porte como operadoras de cartão
de crédito, empresas de telefonia e
terceirizadas, que prestam serviço
à CCR Nova Dutra, concessionária
que administra a rodovia Presidente
Dutra. A expectativa do prefeito era
que a adequação culminasse para que
Foto: Arquivo Atos

ocorresse uma arrecadação entre
R$ 300 mil e R$ 500 mil no ano
que vem, meta que acabou frustrada após a rejeição do projeto,
que foi vetado pelo placar de 4 a
3. Votaram de forma contrária ao
documento os vereadores Carlos
Alberto dos Santos, o Carlos do
Nézio (PR), Filipe Cardoso (DEM),
Marco Aurélio Gonçalves (PR) e
Dirceu Florindo (PP).
A rejeição do projeto revoltou
o chefe do Executivo. “Esses vereadores foram incoerentes e
acabaram prejudicando muito a
nossa cidade. Deixaremos de arrecadar uma quantia muito boa, que
seria investida em melhorias na
saúde, educação e recuperação de
estradas rurais. Acredito que eles
tentaram prejudicar o meu trabalho, mas quem acabará sofrendo é
a população”, avaliou.
O vereador de oposição, Marco
Aurélio Gonçalves, justificou o
voto contrário dos parlamentares.
“Fomos desfavoráveis porque tememos que este projeto acabasse
aumentando os juros e consequentemente a inadimplência no
município. Somos contrários a
qualquer ação que possa prejudicar
a população e a cidade de alguma
forma. Além disso, não entendemos
porque ele mandou esse projeto,
já que recentemente eles deram
descontos de 80% sobre juros e
multas de dívidas com o Município”.
Foto: Reprodução

Bastidores da Política
Mudando o foco

Esta semana uma nota de bastidores políticos mencionada no
programa Atos no Rádio, serviu de
cortina de fumaça ao vereador que
ainda coexiste
na vida ‘pública’
com duas condenações por nepotismo e uma por
desobediência a
determinação judicial, no período
em que subjulgou a Câmara de
Vieira Filho
Lorena, nos idos de 2008 à 2012.
O comentário
em questão dava
publicidade
uma ‘suposta’
situação, onde
um determinado
vereador teria
sido gravado
pedindo propina para aliviar o Adeval Papa Defunto
discurso da oposição.
As perguntas que não querem
calar: Para o maledicente da tribuna, o editor deste Atos cometeu
‘crime’ com a divulgação, embora
não tenha se referido a nomes nem
afirmado veracidade, a não ser os
‘comentários’ que se ouvem nas
rodas políticas; agora, quando o
mesmo indivíduo ‘abre sua latrina’
na tribuna para dizer que o prefeito e
sua vice traficam e afirma que fazem
uso de alucinógenos, não é crime?
Do vereador acusado publicamente
de ter cometido crime de concussão,
ou seja, de ‘cobrar metadinha’ do
salário da assessora, ele não diz
nada? Pior que seu ‘megafone mal
acabado’ pega corda na melodia,
como se fosse o ‘dono da seriedade’.

A tanga afrouxou de vez

Corre na boca pequena de Lorena que, aparentemente, o regimento interno do Legislativo e a
Lei Orgânica do município podem
ser aposentados na Câmara. Pelo
menos esta é a dedução de muitos
que observaram que pelo comando
paralelo, o presidente de direito tem
liberado geral a modalidade ‘plenário
soberano’, principalmente quando se
trata em obedecer o ‘maledicente’ em
sua perseguição pessoal ao prefeito
e para travar o poder constituído no
Executivo. Haja visto a manipulação
para adiar a votação do PPA…

A força do povo

O prefeito Guilherme Carvalho, que criticou decisão de vereador, como Marco Aurélio

Parece que a pressão popular fez
com que os vereadores desacelerassem a discussão do projeto que cria
um serviço de água autônomo em
Cachoeira, como uma mensagem
subliminar de expulsar a Sabesp da
cidade para abraçar a ‘galinha de
ovos de ouro’. Pelo que se ouviu nas
esquinas e pelos balcões mais movimentados do pedaço, os discursos
dos ‘motetis’ na tribuna da Câmara
já murchou. E pela ‘meia culpa do
‘filhinho da mamãe’, fica difícil

dizer o quanto a Prefeitura - leia-se
o povo, vai que desembolsar para
indenizar a Sabesp num eventual
‘bota fora’‼!

Precipitação

Circula entre os bem informados
de Pinda que os números de pacientes locais buscando por atendimento
na saúde em Taubaté é relativamente
igual aos contabilizados que vem de
lá em busca de melhores resultados
nos tratamentos. Embora o prefeito
Ortiz Junior tenha estressado ao
ver os registros dos pindenses em
seus postos de atendimentos, se
tivesse na oportunidade senso dos
taubateanos que cruzam a divisa do
município, para desfrutar do sistema
do colega Isael Domingues, teria
apostado em ‘empate técnico’.

Queda de arrecadação

Se dependesse dos vereadores
Roderley Miotto, Rafael Goffi e Ronaldo Pipas, Pinda poderia registrar
nova queda no
orçamento. O
trio endureceu o
discurso contra
a adequação da
alíquota do ISSQN durante a
última sessão de
Câmara. Apesar
Roderley Mioto
dos votos contrários, o prefeito Isael Domingues
teve o projeto aprovado graças a
maioria coerente, que busca evitar
que o município amargue mais um
ano com queda de arrecadação‼!

Aliado de primeira hora

Diante de vários desafios que o
prefeito de Pinda, Isael Domingues,
tem enfrentado neste primeiro ano,
no comando da cidade, algumas
forças externas tem se destacado
favoravelmente, em detrimento
de ‘outras’ que
servem de peso.
Destaque positivo às interligações do deputado estadual
Padre Afonso
Lobato entre a
administração
Padre Afonso
de Isael com as
veias dos recursos estadual e federal. E por falar em Lobato, até sua
participação na campanha eleitoral
da cidade, apostando suas fichas em
Domingues, em oposto ao candidato
a vice de Vito Ardito, que era de seu
partido (PV), foi preponderante para
os resultados das urnas.

Realidade

A sessão de Câmara de Guará
desta quinta-feira foi considerada
atípica para o mercado político,
devido o vereador Marcio Almeida
ter cobrado na tribuna da Casa a
participação mais efetiva do vice-prefeito Regis Yasumura na busca

A sorte está lançada

A inacreditável falta de coerência de na proposta que coloca no ar
alguém que não parece ter o mínimo
respeito por qualquer que seja o drama estampado na tela. Enquanto outros veículos se esforçam para vencer
suas dificuldades diárias para levar a
informação apurada, em Guaratinguetá há quem acredite que o povo precisa é de espetáculo com o desespero
alheio. Nem mesmo a denúncia de um
estupro coletivo de adolescentes passa
impune. Do escárnio a políticos, agora até mesmo a vida alheia não passa
batida na falta de responsabilidade em
frente à câmera.

A reunião entre Prefeitura de
Lorena e cerca de trezentos moradores do Horto Florestal, que
decidiram a melhor forma para
combater a criminalidade e impedir
novas invasões ao posto do ESF no
bairro: a união entre poder público
e a população, a mais prejudicada
quando há inércia nos tratamentos
dos problemas de uma cidade. Com
a parceria com a associação de
bairro, a administração municipal
espera devolver à comunidade o
serviço, paralisado após o roubo
de fiações e materiais pertencentes
à rede pública de saúde.

de soluções para melhorar a saúde
pública da cidade. Almeida ressaltou
que o trabalho de Yasumura tem deixado a desejar na área, uma vez que
sua profissão está ligada diretamente
à saúde.

Ponto divergente

O vereador Marcelo da Santa
Casa acabou ‘martelando o próprio dedo’ ao criticar na tribuna da
Câmara o andamento da saúde de
Guaratinguetá. Entre suas alegações
às dificuldades
da população em
conseguir atendimento, numa
linguagem crítica e acusadora. Parece que
ele não contava
com a resposta
Marcelo Santa Causa do próprio Marcus Soliva às suas ‘falácias’, durante
sua participação no programa da
Dani Dias, pela rádio Metropolitana, onde o prefeito ponderou que a
saúde tem duas situações: a parte
positiva e negativa e que, em Guará,
houve melhora significativa no atendimento com números e estatísticas
que comparavam e ainda existem
fatos isolados e cotidianos de uma
minoria de incidentes.

Quem cobra é cobrado

Ainda sobre o discurso crítico
do vereador Marcelo da Santa Casa
quanto a saúde de Guará, ele foi
‘lembrado’ na mesma medida pelo
prefeito Marcus Soliva, que o hospital que ele representa e empresta
o nome para sua identidade política
também tem suas dificuldades na
área de atendimento, inclusive na
hemodiálise. Situação que às vezes
recai sobre a saúde municipal. Soliva valorizou ainda a dificuldade
que a Santa Casa esta encontrando
para ampliar o número de quartos e
adequar os ambientes para receber
aporte da Prefeitura para impulsionar o atendimento.

Cenas dos próximos…

…capítulos Agora que a primeira fase do plano de cargos e
salários da Prefeitura de Guará
chegou ao final, duas certezas tornam-se evidentes: em atenção aos
funcionários municipais, Marcus
Soliva vai ter que correr o risco de
administrar a folha de pagamento
no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto o pessoal
do sindicato dos servidores vai
tentar a melhor posição ‘na foto’,
principalmente quando a Câmara
concluir a votação e chegar a hora
do aplauso da torcida. Perguntem
ao Edu Aires‼!

Não convidem para a...

...a mesma picanha Regis Yasumura e Marcio Almeida, ainda que o
churrasqueiro seja o Celão!

Rola pelos cafezinhos da região que existe uma expectativa
de quais as cidades do Vale, o
Governo do Estado – leia-se Marcio França – deverá receber um
polo da Univesp – Universidade
Virtual, uma vez que está sendo
prometida para muitos prefeitos. Depois da visita oficial do
vice-governador Márcio França
a Guaratinguetá, com direito a
titulo de cidadania e participação
em várias inaugurações, foi a Caio França conversa com Ernaldo, observado por Ricardo Bocalon
futura Universidade para Terra
de Frei Galvão. Esta semana, o Bocalon, com a boa notícia que sua viabilizar, recebeu os representanprefeito de Aparecida, Ernaldo cidade também será contemplada. O tes da instituição, juntamente com
César, recebeu o deputado Caio vereador Mauro Fradique também o prefeito Fabio Marcondes. Com
França (filho do ex-governador) está esperançoso com a conquista a palavra o diretor da entidade,
e o diretor da Univesp, Ricardo de uma unidade em Lorena, e para Ricardo Bocalon‼!

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá
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Definido, Plano de Cargos segue
para Câmara de Guaratinguetá

Executivo e Sindicato dos Servidores chegam a acordo após sexta discussão
sobre funcionalismo; documento deve entrar em votação na próxima semana

Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A reunião da última segunda-feira definiu o Plano de Cargos e Salários dos servidores
municipais de Guaratinguetá.
Esse foi o sexto encontro entre
as lideranças da Prefeitura, Câmara e do Sisemug (Sindicato
dos Servidores) para ajustar
a proposta. Acordado entre
as partes, o documento será
encaminhado à Casa de Leis
até o próximo dia 9.
Ao todo, 35% dos servidores
(a cidade conta com pouco
mais de três mil funcionários)
que recebiam as vantagens
provisórias sofrerão perdas
salariais. Para chegar a esse
percentual, o prefeito Marcus
Soliva (PSB) precisou estourar
em R$ 26 mil mensais o teto
do custo com as folhas salariais
da Prefeitura.
Antes, a meta do Executivo
era reduzir as perdas salariais
para 30% dos servidores,
mas conforme as negociações
avançavam e os pisos salariais

O presidente da Câmara, Marcelo Coutinho (centro), ao lado do prefeito Marcus Soliva; reuniões entre poderes definiram Plano de Cargos

eram ajustados. O percentual
chegou a bater os 47 pontos.
Para chegar aos 35%, percentual mínimo enxergado pelas
três partes envolvidas na última
Foto: Arquivo Atos

reunião, o prefeito Marcus Soliva confirmou o estouro na folha.
O prefeito foi procurado
para responder sobre o impacto nos cofres públicos,

mas não pôde atender a reportagem do Jornal Atos por
compromissos de agenda.
Pela manhã, Soliva destacou
em entrevista que o índice

“significa 0,27% de acréscimo
na folha da administração, que
está em 49,6%”. “Isso ainda nos
mantém no limite máximo (da
Lei de Responsabilidade Fiscal,
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que determina em até 53% os
gastos com a folha)”.
Para o líder do Sisemug, José
Eduardo Ayres, o percentual de
perdas salariais ficou taxado
como o máximo possível a
ser feito pelo Executivo. Após
a aprovação, Ayres vai se
reunir com os servidores de
cada categoria, uma a uma,
para apresentar os números
dos novos salários que cada
classe receberá.
“Vamos informar todos sobre os pisos para os pagamentos já deste mês, já que não
teremos mais as gratificações.
Saem as gratificações e entram
os pisos. Os quinquênios, sexta
parte e insalubridade não serão alterados. Vamos realizar
assembleias com cada setor”,
ressaltou o sindicalista.
Entre todas as categorias, a
que mais sofrerá perdas salariais será a escriturária. Quase
todos os funcionários sofrerão
perdas. Ao todo, nessa classe,
são 169 profissionais em toda
rede de servidores municipais.
Os pagamentos são feitos
todo último dia útil do mês.
Para que os servidores recebam os salários de outubro
com os pisos revisados e com
o Plano de Cargos, é necessário que o documento seja
encaminhado à Câmara até o
próximo dia 9. Se aprovado o
plano, o prefeito Marcus Soliva
sanciona a alteração.
O custo com o funcionalismo público por mês, após a
aprovação do plano, será de
R$ 11,09 milhões.

Cassação de Elcinho entra em
análise na Câmara de Aparecida
Quebra de decoro é foco de processo aberto por morador da cidade
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Elcinho, na mira de processo de cassação na Câmara de Aparecida

Um pedido de cassação contra o vereador Élcio Ribeiro
Pinto, o Elcinho (PR), por quebra de decoro, feito em agosto,
entrou em debate na Câmara
de Aparecida. A denúncia, feita
por José Felipe, morador da
cidade, cobra agilidade nos
trâmites dentro da Casa.
O vereador está afastado
desde janeiro e a Câmara
decide neste mês se o pedido
é procedente. José Felipe, que
mora no bairro Santa Rita,
explicou que está preocupado

com o tempo de tramitação
de seu pedido dentro das comissões da Câmara. O prazo
é de sessenta dias e vence em
outubro.
“Eu vejo que um vereador
afastado não pode receber os
salários, sendo que ele não está
trabalhando, e que foi afastado
pela Justiça”, explicou o morador sobre outro apontamento
feito na denúncia apresentada
em agosto.
Procurado para responder
sobre a denúncia, o advogado
de defesa do vereador, Dr.
Jeferson Monteiro, explicou
que o documento está em

fase de análise por parte dos
vereadores. Se a maioria dos
parlamentares decidir pela
continuidade, será aberta uma
CPI. Caso contrário, o processo
será arquivado.
“Legalmente, a própria Constituição Federal determina que
ninguém pode ser considerado
culpado antes do trânsito julgado”, explicou Monteiro. “Não
há quebra de decoro, pois isso
seria uma ofensa aos demais
vereadores e isso em nenhum
momento ocorreu”, finalizou.
Sobre o recebimento dos salários, o advogado confirmou
que Elcinho está recebendo os

Câmara aprova adequação da
alíquota do ISSQN em Pinda

valores normalmente e que,
inclusive, a defesa confirmou
que o Tribunal de Justiça de
São Paulo determinou que ele
receba os vencimentos até o
final do mandato. O segundo
suplente, Waldir Siqueira, o
Zoinho (PR) substitui Elcinho
e também está recebendo
salários.
O diretor geral da Câmara de
Aparecida, Geraldo Souza, confirmou que o documento está
percorrendo as comissões da
Casa dentro do tempo previsto
de sessenta dias. O pedido deve
entrar em discussão entre os
dias 22 e 30 deste mês.
Foto: Arquivo Atos

Votação sobre índice do imposto sobre serviços tem
placar de 7 a 3; medida atende nova determinação federal
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhangaba aprovou na última segunda-feira o projeto de lei
do Executivo que aumenta a
alíquota de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer
Natureza), uma taxa descontada em todas as notas fiscais
de serviços emitidos na cidade.
De acordo com a Prefeitura, a
medida busca atender uma lei
complementar nacional, que
cobra que todos os municípios
se adequem a partir de 2018.

A nova legislação sobre o
ISSQN, que altera a de 2013,
obrigava que as prefeituras
encaminhassem um projeto de
alteração das leis municipais
que tratavam da concessão de
benefícios fiscais, às câmaras,
até a última segunda-feira.
Caso a ordem não seja atendida, os prefeitos poderão
responder por atos de improbidade administrativa.
Segundo o Governo Federal
a iniciativa busca acabar com a
guerra fiscal entre as cidades e
realizar uma redistribuição de
receitas mais justas no Brasil.

De acordo com o texto da
nova lei, é obrigatório que a
alíquota mínima do ISSQN seja
2%. Somente os serviços de
transporte municipal de passageiros e algumas atividades
ligadas à construção civil podem contar com uma alíquota
inferior a esta porcentagem.
Em Pindamonhangaba o
projeto foi aprovado por 7 votos a 3. Os parlamentares que
foram contrários ao documento foram: Rafael Goffi (PSDB),
Roderley Miotto (PSDB) e
Ronaldo Pinto de Andrade, o
Ronaldo Pipas (PR).

Centro comercial de Pindamonhangaba; cidade terá elevação na aliquota do imposto para empresas

No projeto encaminhado ao
Legislativo, o prefeito, Isael
Domingues (PR), ressaltou
que o ISSQN é maior receita
própria de Pindamonhangaba
e “...por esse motivo foi elaborado esse projeto de lei com

o intuito de nos adequarmos
à Lei nº 157/2016 e rever
as alíquotas de nossa lista de
serviços...”.
De acordo com o diretor
de Receitas e Fiscalização
Fazendária, Vicente Corrêa,

não houve aumento na taxa
de impostos de serviços relacionados aos setores da saúde,
educação, cultura e esporte,
que permaneceu em 2%.
Já outros serviços como
advocacia subiram para 5%.
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Menores são vítimas de estupro
coletivo durante festa em Cunha
Dois suspeitos são presos pela Polícia Civil, outros quatro seguem foragidos
Lucas Barbosa
Leandro Oliveira
Cunha

A Polícia Civil de Cunha
prendeu, na tarde da última
segunda-feira, dois homens
acusados de terem participado de um estupro coletivo
contra duas adolescentes durante uma festa de rodeio no
último final semana. As vítimas afirmaram que foram
abusadas por um grupo, de
cerca de seis homens, após
serem embriagadas.
De acordo com a Polícia
Civil, as jovens, de 14 e 15
anos, contaram que foram
acompanhadas de uma tia
para a Festa do Peão Va-

lente, realizada na noite
do último domingo. Após a
responsável deixá-las, já na
madrugada, as adolescentes teriam conhecido dois
rapazes que trabalhavam
na montagem da estrutura
do evento, que as teriam
oferecido bebidas alcoólicas.
Horas depois as menores
acordaram nuas em um
galpão, de acesso exclusivo
aos funcionários do evento.
Na manhã do dia seguinte,
elas denunciaram o caso ao
Conselho Tutelar, que acionou a Polícia Civil.
O delegado responsável
pelo caso, Paulo Sérgio Barbosa, revelou que quando os
policiais chegaram ao local

onde teria ocorrido o evento, se depararam com dois
homens, descritos pelas vítimas, desmontando uma das
estruturas do palco. “Dois
funcionários que prestavam
serviço no evento, vendo as
duas menores sozinhas no
local, passaram a oferecer
bebidas alcoólicas. Segundo
relatos das meninas, a partir
da 1h30 elas ficaram desacordadas. Só foram acordar
às 6h, sem roupa e com esses
homens em cima delas”.
Os funcionários, de 32 e
33 anos, confessaram que se
relacionaram sexualmente
com as garotas, mas negaram que os atos tenham sido
feitos sem o consentimento

delas. A dupla foi detida e encaminhada para a Delegacia
de Polícia de Cunha.
O delegado revelou ainda
que um terceiro homem, que
não foi localizado, furtou o
aparelho celular de uma das
vítimas. As primeiras investigações apontam para outros
envolvidos. “Pela narrativa
das meninas e de um dos autores, dá-se conta de que são
entre cinco e seis homens
envolvidos no abuso. Dois
deles confessaram o crime,
no sentido de que fizeram
sexo com as meninas, mas
eles dizem que foi concedido.
Só que elas estavam embriagadas, e por isso a versão
deles não procede. Quanto

aos demais participantes,
já temos alguns nomes e
vamos trabalhar para ter a
qualificação completa dos
demais envolvidos”.
Nenhum dos suspeitos é
morador de Cunha. Os dois
homens presos responderão
pelo crime de posse sexual
mediante fraude, quando
a vítima está inconsciente,
e foram encaminhados à
Cadeia Pública de Lorena.
Uma perícia foi realizada
no galpão e as adolescentes
foram submetidas a exames
de corpo de delito.
Até o fechamento desta
edição, os outros suspeitos
de terem participado do
estupro coletivo não haviam

sido localizados pela Polícia
Civil.
Evento – Em nota oficial, a
empresa Kadu e Aley Eventos, organizadora da Festa do
Peão Valente, informou que
nenhum de seus funcionários
está envolvido no crime. O
documento ressaltou ainda
que é necessário levar em
conta a hipótese de que o
ato possa ter sido praticado
por profissionais liberais
terceirizados, que atuaram
na praça de alimentação do
evento.
Angústia – Em entrevista
à TV Vanguarda, afiliada da
Rede Globo no Vale do Paraíba, as adolescentes revelaram mais detalhes da noite
de terror. “Eu abri os olhos e
vi que tinham vários homens
no galpão, inclusive um em
cima da minha amiga. Foi
horrível porque eu não consegui reagir e desmaiei de
novo. Só quando acordamos,
quase cinco horas depois,
tivemos noção do que estava
acontecendo, e ainda tinham
alguns homens lá”, revelou a
menor, de apenas 14 anos.

Sacrário furtado de igreja é encontrado em Aparecida
Crime chocou moradores do bairro São Roque; Polícia Civil recupera objeto em menos de 24 horas
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Vistoria de material recuperado após roubo da igreja de São Paulo Apóstolo, que assustou moradores do São Roque; 24 horas após crime, objetos levados do sacrário haviam sido encontrados
Rafael Rodrigues
Aparecida

Em menos de 24 horas,
o sacrário da igreja de São
Paulo Apóstolo, no Jardim São
Paulo em Aparecida, furtado
na madrugada da última segunda-feira (2), foi encontrado
pela Polícia Civil. Os fiéis da

Paróquia de São Roque ficaram chocados com o crime.
O objeto furtado é considerado importante pelos católicos. É nele que se guardam
objetos sagrados como a hóstia consagrada, que para os
católicos representa o Corpo
de Cristo.
Nas redes sociais, pessoas

ligadas à Igreja garantiram
que o sacrário foi recuperado,
mas que estava danificado. De
acordo com as informações
preliminares, uma pessoa havia sido detida na tarde desta
terça-feira (3), e prestado
esclarecimentos.
Antes de encontrar o sacrário, durante entrevista à Rádio

Aparecida, o padre Renan
Rangel, pároco da comunidade de São Roque, se mostrou
chocado com o crime. Ele contou que moradores notaram o
furto quando passaram pela
porta da igreja, na manhã da
última segunda-feira. “Por volta das 7h15 da manhã, duas
senhoras passando pela sede

perceberam a porta aberta.
Uma delas, coordenadora da
comunidade, entrou na igreja
e percebeu que o local tinha
sido invadido”.
O religioso disse ainda que
uma das testemunhas começou a verificar se havia danos
ou algo faltando, e a única
coisa que se deu falta, foi o

Mulher é presa com três quilos de pasta base de cocaína, em Lorena
A Polícia Militar prendeu,
na manhã da última segunda-feira, uma mulher de
31 anos flagrada com três

quilos de pasta base de
cocaína, em Lorena.
De acordo com a Polícia
Militar, uma denúncia anô-

nima apontou que a droga
estava armazenada em uma
casa na rua Maria Bissoli
Campos, no Santo Antônio.

Ao chegarem ao local, os
policiais se deparam com
a suspeita na porta do
imóvel.

Além do entorpecente,
foram apreendidas uma balança de precisão e 14 mil
cápsulas vazias, utilizadas

sacrário. “Não levaram mais
nada, só mesmo o sacrário da
igreja”, contou.
Uma missa em desagravo
ao ato reuniu um grupo de
moradores do bairro. No sábado outra celebração será
realizada às 20h, na igreja,
para reconduzir o sacrário
ao templo.
para armazenar a cocaína.
A criminosa foi presa em
flagrante por tráfico de drogas, e aguarda transferência
para algum presidio feminino da região, onde ficará à
disposição da Justiça.

PM apreende adolescente Polícia Militar prende jovem
Lanchonete é alvo de
em flagrante com doze
ladrão em Guaratinguetá e mulher com cocaína,
gramas de crack, em Pinda
no Parque das Rodovias
Funcionários de uma lan- dinheiro do caixa.
chonete viveram momentos
de tensão durante um assalto na noite da última segunda-feira, em Guaratinguetá.
Segundo o boletim de
ocorrência, um criminoso
armado invadiu o estabelecimento comercial, localizado
na rua Coronel Pires, no
Campo do Galvão, e obrigou
a atendente entregar todo o

Na sequência, o assaltante fugiu de bicicleta
do local. A Polícia Militar
chegou a realizar busca
na região, mas não obteve
sucesso.
Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até
o fechamento desta edição
o bandido não havia sido
preso.

A Polícia Militar prendeu
uma mulher e apreendeu um
adolescente por tráfico de
drogas, na tarde da última
segunda-feira, no Parque das
Rodovias, em Lorena.
De acordo com a PM, uma
equipe patrulhava o bairro
quando desconfiou da atitude
de um menor de idade, de 15

anos, que estava agachado
e mexendo no chão da rua
Domingos Adolpho Vilella. No
local, onde uma mulher de 31
anos também foi abordada,
foram localizadas 14 cápsulas
de cocaína e uma quantia de
R$ 130. A dupla foi aprendida
e permanece à disposição da
Justiça.

Um jovem de 19 anos foi
preso, na madrugada da
última segunda-feira, após
ser flagrado traficando
crack em Pindamonhangaba.
Segundo a Polícia Militar, o criminoso foi abordado por uma equipe que
patrulhava o bairro Cas-

tolira. Com o rapaz foram
apreendidas cerca de doze
gramas de crack e uma
quantidade de dinheiro,
possivelmente proveniente
da venda de entorpecentes.
O criminoso foi preso em
flagrante por tráfico de drogas, e recolhido à Cadeia Pública de Pindamonhangaba.
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Pinda registra 33% de faltas de
pacientes em consultas agendadas
Oftalmologia e ortopedia lideram índice de ausências na rede pública municipal;
mesmo com queda de percentual, Prefeitura descentraliza local de agendamento
Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A diretora de Assistência à Saúde, Mariana Prado, fala durante audiência sobre dificuldades com índices de faltas em consultas agendadas

Durante audiência pública realizada na Câmara
de Pindamonhangaba, na
última quinta-feira, representantes da secretaria de
Saúde revelaram que município registrou, no último
quadrimestre, um índice de
33% de faltas de pacientes
em consultas médicas. Para
evitar que o número cresça
até o fim do ano, a Prefeitura descentralizou o local
de agendamento.
De acordo com a diretora de Assistência à Saúde,
Mariana Prado, de maio
a agosto, das 27.880 consultas agendadas somente
21.052 pacientes compareceram, totalizando 6.828
faltas. Já no inicio do ano,
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quando a atual gestão assumiu o município, o número
de ausências chegava a
quase 45%.
As duas especialidades
médicas que registraram
mais ausências foram oftalmologia e ortopedia. “Além
de prejudicar o trabalho
dos profissionais da saúde,
as faltas, não comunicadas
com antecedência, acabam
impossibilitando o agendamento de outros pacientes.
No último quadrimestre, o
Município perdeu cerca de
R$ 70 mil, já que mesmo
quando o paciente não
comparece, os médicos precisam ser pagos”, explicou
Mariana.
A diretora de Assistência
à Saúde apontou a principal
medida que foi tomada para
que nos próximos meses
ocorra a redução do índice
de faltas em consultas agendadas. “Estamos descentralizando o agendamento,
que antes era feito por um
sistema central, em somente um local. Agora, as consultas podem ser marcadas
nas unidades de saúde dos
bairros. Assim, o morador
tem melhores condições de
escolher a data em que poderá comparecer, evitando
futuras ausências”.

Cachoeira aprova regularização de núcleo do CDHU

Foto: Jéssica Dias

Loteamento irregular é demarcado
para doação igualitária; benefício
é apenas para famílias
que residem em área clandestina
Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Depois de causar indecisão
e polêmica em Cachoeira
Paulista, um projeto do Executivo que regulariza o loteamento CDHU (Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), no Jardim
Trabalhista, foi aprovado
por unanimidade, na última
semana. A Prefeitura iniciou
a demarcação dos lotes para
a distribuição igualitária aos
moradores.
A proposta, que dispõe sobre a desafetação da área
institucional, promete dar
mais segurança e condições de
vida para as mais de quarenta
famílias que moram nesta
área clandestina.
De acordo com a Prefeitura,
os moradores estão no local
desde 2011, e com o crescimento das ocupações e vendas
irregulares, a situação saiu do
controle da administração pública a ponto de não ter mais
a possibilidade de desfazer
o loteamento. Desta forma,
o Executivo, através da Lei
Federal 13.465/2017 optou

pela desafetação da área (ato
de tornar-se um bem público
apropriável). A lei permite a
desafetação tanto de áreas
institucionais em situações
parecidas a do CDHU, quanto
de APP’s (Áreas de Proteção
Permanentes).
O Serviço Social da Prefeitura está cadastrando as
famílias que lá residem com
todos os documentos que
comprovem o tempo de moradia. A intenção é regularizar
o núcleo para as famílias já
existentes, e não abrir oportunidade para outras.
A Prefeitura afirmou que o
local vai precisar de investimentos para implantar uma
reserva de área verde, uma
área de lazer como praça e
parque infantil e um centro
comunitário, o que requer
planejamento em relação ao
espaço, assim como a construção das casas.
O trabalho de demarcação
dos lotes teve início nesta
semana. O sistema requer urgência, assim como a agilidade
para a instalação de energia
elétrica e todo o saneamento
básico, devido ao despejo de

Área do CDHU em Cachoeira passa por processo de regularização; famílias devem sair de moradias clandestinas no Jardim Trabalhista

lixo no núcleo.
Algumas casas são compostas por um ou dois cômodos.
Há casos de pessoas morando
em contêineres que não chegam a 3m². Com a situação
precária, a intenção da Prefeitura não é apenas individualizar os lotes e doá-los, mas sim
fazer um estudo da extensão
do terreno, para futuramente
trazer investimentos como
programas do governo fede-

ral, a exemplo do Minha Casa
Minha vida.
As famílias beneficiadas
com os lotes passarão por uma
análise criteriosa, que já teve
início no bairro, com prioridade às reais necessidades como
ter uma situação financeira
precária, e que necessariamente não possuam outro
terreno ou residência em seu
nome. Quem não passar pelo
atendimento in loco deve ir

até o Serviço Social da Prefeitura e procurar pela diretora
do departamento Adila Marlene Farias, responsável pelo
este serviço. Os interessados
devem levar seus documentos pessoais, principalmente
os que comprovam a renda
e a aquisição do imóvel, de
segunda a sexta-feira, das
12h às 17h.
Segundo o setor Jurídico, a
Prefeitura está realizando um

Para evitar furtos em unidade saúde, Prefeitura
firma parceria com moradores do Horto Florestal
Fechada após invasão, ESF deve ser reaberta; prédio teve parte elétrica danificada por bandidos
Foto: Colaboração

Lucas Barbosa
Lorena

O prefeito de Lorena, Fábio
Marcondes (PSDB), participou
de uma reunião, na última semana, com cerca de trezentos
moradores do Horto Florestal
para discutirem a situação do
ESF (Estratégia de Saúde da
Família), fechada no mês passado após ser duas vezes alvo
de ladrões. Para evitar novos
ataques a unidade, o Município
firmou uma parceria com a
Sabhor (Sociedade dos Amigos
do Bairro do Horto) para que
o local seja vigiado durante
a noite.
Na madrugada do feriado
de 7 de Setembro, criminosos
furtaram toda a fiação elétrica da ESF do Horto Florestal,
impossibilitando o funciona-

A reunião entre o prefeito Fábio Marcondes e os moradores do Horto para retomada de atendimento no UBS

mento do prédio, que contava com mais de três mil
pacientes cadastrados e que
realiza cerca de quatrocentos

atendimentos mensais.
Nove dias depois do primeiro furto, bandidos invadiram
novamente o local e roubaram

caixas dos disjuntores e da
entrada do poste padrão de
energia, comprometendo até
mesmo os cabos de energia

da EDP Bandeirante.
Sem condições de operar, a
unidade foi fechada no último
dia 18 e seus profissionais
foram transferidos para a
Unidade Básica de Saúde do
Vila Nunes, encarregada de
atender os pacientes do Horto
Florestal.
Na última quinta-feira, o chefe do Executivo e a secretária
de Saúde, Imaculada Conceição, se reuniram com famílias
do Horto Florestal e membros
do Sabhor para definirem o
futuro da unidade. “Foi uma
reunião muito proveitosa e
que serviu para sensibilizarmos estas famílias sobre a
necessidade uma parceria
para preservarmos esta ESF.
Os moradores e a associação
de bairro se comprometeram
a nos ajudar na vigilância

trabalho de regularização de
todos os bairros e núcleos irregulares da cidade, e também
um levantamento paralelo de
terrenos abandonados do Município, para evitar possíveis
invasões.
O estudo completo sobre a
regularização fundiária realizada pelo setor está disponível
para prefeituras vizinhas e
interessados em processos
similares.

desta unidade, principalmente na madrugada”, explicou
Imaculada.
A secretária de Saúde revelou a previsão da data para o
retorno do atendimento no
prédio. “A Prefeitura já iniciou
o processo licitatório para a
compra das novas peças do
sistema elétrico, mas ainda
não foi definido o custo. Nossa
expectativa é que a ESF do
Horto volte a atender a população a partir do próximo dia
12. Contaremos com o apoio
da população para que não
sejam mais registrados atos
de vandalismo nesta unidade
tão importante”.
O Executivo estuda ainda
a realização de obras de adequação no prédio, para que
ele tenha estrutura para abrigar um vigilante, que ficará
encarregado pela segurança
do local.
A reportagem do Jornal
Atos tentou contato com o
presidente do Sabhor, José
de Oliveira, mas ele não foi
localizado para comentar o
caso.
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Pinda abre
inscrições
para estágios
em 2018
Da Redação
Pindamonhangaba

O CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) abriu, na
última semana, as inscrições
para o processo seletivo de
estagiários que poderão atuar
na Prefeitura no ano que vem.
As vagas são para cadastro
reserva e as inscrições devem
ser efetuadas, até o próximo
dia 15, no site oficial do CIEE.
Já a prova seletiva será realizada no próximo dia 22 no
prédio da Funvic (Faculdade
Universitária Cristã de Pindamonhangaba).
O valor da bolsa auxílio será
de R$ 472,44 (nível superior)
e R$ 420,42 (médio e técnico).
As vagas são para as seguintes áreas de conhecimento:
administração, arquitetura
e urbanismo, biologia, jornalismo, direito, educação
física, engenharia ambiental
e civil, farmácia, fisioterapia,
informática, computação,
engenharia da computação,
análise de sistemas, tecnologia em redes e análise de
desenvolvimento de sistemas,
pedagogia, psicologia, serviço
social, terapia ocupacional e
segurança do trabalho.

Lorena recebe
mais de 300
litros de leite em
doação da Allarte
Da Redação
Lorena

Na tentativa de contribuir
com as entidades assistenciais de Lorena, a Allarte
(Academia Lorenense de Letras e Artes) doou, na última
terça-feira, 336 litros de leite
para o Fundo Social da Solidariedade de Lorena, responsável pelo encaminhamento
do alimento arrecadado.
De acordo com a Prefeitura, as caixas de leite serão
distribuídas, nesta semana,
para entidades sociais cadastradas no município.
O alimento foi arrecadado
durante a festa de comemoração de três anos da Allarte,
realizada no último sábado.
O presidente da academia,
Ildebrando Pereira, realizou
a entrega das caixas de leite
na Casa de Cultura, onde foi
recebido pela vice-prefeita e
presidente do Fundo Social,
Marietta Bartelega (PMDB),
e do secretário de Cultura
e Turismo, Roberto Bastos,
o Totô.
Prefeitura de Silveiras
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Silveiras, através da Secretaria Municipal
de Saúde, convida a população
para Audiência Pública a ser realizada no dia 20 de outubro de 2017
na Câmara Municipal de Silveiras,
às 11h, para apresentação das
receitas e despesas com saúde no
2º Quadrimestre de 2017.
Silveiras, 2 de outubro de 2017.
Marlene Borges Sodero
Secretária Municipal de Saúde
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O título que coroou o Manthiqueira

Depois de seis temporadas de dificuldades em campo, Laranja Mecânica faz o dever de casa,
quebra tabu do Estádio Dario Rodrigues Leite e conquista o primeiro troféu de sua curta história
Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Manthiqueira colocou
fim ao tabu de 57 anos sem
títulos de clubes de Guaratinguetá na cidade. A vitória por
2 a 1 contra o São Bernardo
fechou com chave de ouro o
ano mágico da Laranja Mecânica, que teve início com
a disputa da Copa São Paulo,
em janeiro, e terminou com
o acesso à Série A-3.
Até a definição das equipes
que disputariam o Campeonato Paulista deste ano, em
fevereiro, a cidade enfrentou
uma incógnita. Dois outros
projetos disputavam o apoio
da Prefeitura e a atenção do
torcedor. O Guaratinguetá
Futebol, do empresário João
Telê, tentava voltar ao município, após o afastamento
geográfico e de filosofia que
criou um bloqueio entre os
amantes do futebol com o
Tricolor do Vale. A proposta
não foi viabilizada, apesar da
filiação na Federação Paulista de Futebol.
Outra proposta, de Francisco Gonçalves, responsável
pelo planejamento do retorno da Esportiva de Guaratinguetá, não conseguiu nem
mesmo a filiação. Os dois
projetos caíram por terra e

Elenco e comissão técnica comemoram conquista do último sábado, após vitória por 2 a 1; projeto de futebol limpo foi coroado com taça inédita

apenas o Manthiqueira foi
mantido no cronograma
esportivo da cidade.
E foi como aposta única
que o time de Dado de Oliveira deixou uma série de
adversários para trás, até
a final do último sábado,
contra o São Bernardo. Com

pouco mais de cinco mil torcedores no Professor Dario
Rodrigues Leite, o Manthiqueira precisou apenas de
15 minutos para ampliar a
vantagem, que era de um empate, para ficar com o título.
Aos 5’, após cruzamentos
da esquerda e bola espirrada,

Léo Costa bateu de pé direito
e abriu o placar. Em jogada
parecida, aos 16 minutos,
Vitor Ono bateu de fora e
aumentou para 2 a 0.
Ainda no primeiro tempo,
aos 33’, o São Bernardo esboçou uma reação. Alan Baiano
aproveitou jogada aérea,

Lorena recebe oficina de dança
“Desdobramentos” em outubro

Foto: Divulgação

Da Redação
Lorena

A Prefeitura de Lorena
está trazendo para cidade
pela segunda vez a oficina
de dança com a atriz e dançarina profissional, Mônica
Alvarenga para o módulo II
intitulado “Desdobramentos”.
A primeira edição aconteceu
em julho e agosto. As aulas
serão realizadas na Casa da
Cultura, para jovens com
idade mínima de 16 anos.
São quarenta vagas disponíveis com cinco dias de atividades, sempre aos domingos.
A oficina explora passos,
ritmos e desenhos coreográficos populares dentro de um
processo contemporâneo de

desviou de cabeça e diminuiu
a contagem. Nos minutos
finais, o time do ABC ainda
mandou uma bola na trave.
Quando os últimos 45 minutos da partida tiveram início, a
chuva, que caía timidamente
durante toda a tarde de sábado, decidiu vir de vez. Com

Trinta cursos gratuitos
estão com inscrições
abertas em Guará
Da Redação
Guaratinguetá

Aula de dança na Casa da Cultura de Lorena; projeto “Desdobramentos” tem quarenta vagas abertas

estudo da cena.
As inscrições podem ser feitas na Casa da Cultura, na rua

Viscondessa de Castro Lina,
nº 10, no Centro, de segunda
a sexta-feira, das 9h às 17h.

Menores de 18 anos devem
comparecer acompanhados
dos pais ou responsáveis.

o campo molhado, as duas
equipes tiveram poucas chances de gol até o apito final e o
início da festa laranja.
“Sabíamos que seria uma
competição difícil, mas tivemos fé que podíamos brigar
pelo acesso. Fui feliz em marcar o gol, mas o mérito é de
todos”, enfatizou Léo Costa,
em meio a fotos e abraços.
O goleiro Adalberto, responsável por fechar o gol na
primeira partida da decisão,
também avaliou a campanha
da equipe. “Esse grupo está
de parabéns. Nosso objetivo
era o acesso. Depois veio a
disputa pelo título. Seremos
sempre lembrados pelo nosso trabalho”.
O título foi o primeiro
do estádio Professor Dario
Rodrigues Leite, inaugurado
em 1960. A conquista e o
acesso levam o Manthiqueira para a Série A-3 do Paulista e pode colocar o time
na disputa da Copa Paulista,
que dá vaga para a Copa do
Brasil e para a Série D do
Brasileirão.
A preparação para a temporada 2018 começa já nesta
semana. A direção do clube
se reunirá para definir os primeiros nomes para reforçar
o Manthiqueira para o ano
que vem.

A Prefeitura de Guaratinguetá está disponibilizando
cursos profissionalizantes
gratuitos em parceria com
o Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial).
As inscrições começaram no
último dia 28 e segue até a
próxima sexta-feira, e devem
ser feitas na sede do Qualifica
Guará. A previsão é de que as
aulas começam na segunda
semana de outubro.
São trinta cursos como

hotelaria, manutenção e administração, aperfeiçoamento
em artesanato, cabeleireiros e
maquiadores com carga horária de 160 horas.
Para se inscrever é necessário possuir o ensino fundamental completo e comparecer ao
Qualifica Guará, à rua Santa
Clara, nº 301, no Bairro Campinho, com uma cópia do RG,
CPF, comprovante de endereço
e de escolaridade.
Para mais informações sobre
os cursos, o interessado pode
encontrar no site da Prefeitura,
guaratingueta.sp.gov.br.

Pinda lança chamamento
para entidades sociais
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba lançou na última
segunda-feira o edital de
chamamento público para as
entidades sociais que buscam
receber repasses em 2018.
O regulamento está disponibilizado no site oficial do
Município.
De acordo com o Executivo,
as instituições filantrópicas

tem até o próximo dia 31 para
se inscreverem.
Após avaliarem as propostas
de trabalho de cada entidade, a
Prefeitura revelará as contempladas em 17 de novembro. Já
a publicação e homologação
da classificação final será
publicada até 1 de dezembro.
O prefeito Isael Domingues
(PR) garantiu que processo
de seleção das entidades será
mais transparente e ético através do chamamento público.

HAVAN
CONTRATA
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
BENEFÍCIOS:
Vale alimentação, vale transporte, participação
nos resultados e oportunidades de crescimento
Se você deseja fazer parte de nossa
equipe em um ambiente de muitas
oportunidades, envie currículo dizendo
qual deficiência possui para
inclusao@havan.com.br, informando no
assunto a cidade e estado em que reside.

Em sua sétima temporada entre os profissionais do mais disputado
campeonato regional do Brasil, o Manthiqueira mostrou que
seu projeto de futebol limpo e bem jogado não ficou apenas nos
discursos. A filosofia implantada pelo presidente Dado de Oliveira
deu resultado e a Laranja tornou real o sonho do título, o primeiro do
futebol de Guaratinguetá no estádio Professor Dario Rodrigues Leite.

Foto: Leandro Oliveira

Em pé: Denilson Santos (preparador de goleiro), Adalberto, Vitor Ono, Léo Costa,
Léo Turbo, Lucas Batata, Lucas Monteiro, Lucas Lima, Felipe Gomes, Victor
Clemente, João, Tata, Jorge Gether, Dr. Yassuo, Luiz Felipe Domingos (técnico).
Agachados: Fernando ‘Cabeça’, Guilherme Cururu, Fabio Silva, Anderson,
Luciano Pit, Denner, Pedrinho, Alex Cleber, Igor, Adílson Brito, Hugho.
Completam o elenco: Alan, Silas, Yago, Felipinho, Ruan, Osmar e Giovani.
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