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Lorena alavanca índice que apontou alta 
nas contratações da região em outubro
Vale registra saldo positivo de mais de duas mil admissões em outubro; Cruzeiro e Pinda tem déficit

Lucas Barbosa
Regional

Dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados) revelaram na 
última segunda-feira que o 
Vale do Paraíba registrou a 
abertura de 2.072 postos de 
trabalho em outubro. Lorena 
foi um dos destaques positi-
vos da região, com um saldo 
favorável de 148 admissões.

O levantamento do Minis-
tério do Trabalho apontou 
que o Vale teve uma con-
siderável recuperação no 
saldo de vagas, já que no mês 
anterior o índice foi negativo, 
chegando a 834 demissões.

A região não tinha um mês 
tão próspero para o mercado 
de trabalho desde fevereiro 
de 2014, quando foram 
contabilizadas quatro mil 
admissões. 

A cidade que liderou a 
geração de empregos em 
outubro na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba) foi São José dos 

Campos, que teve um saldo 
de 854 admissões. 

Já na sub-região 3, que 
abrange nove municípios, 
Lorena foi teve índice po-
sitivo, com a abertura de 
148 vagas. Os setores que 
puxaram a geração de em-
pregos foram o comércio e a 
indústria de transformação, 
com um saldo favorável de 
52 vagas cada.

Para o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, 
Luiz Gustavo Rodrigues, o 
índice positivo foi impulsio-
nado pela recuperação eco-
nômica nacional e o cresci-
mento do comércio do fim de 
ano. “Tivemos a abertura de 
novos empreendimentos co-
merciais no shopping e tam-
bém em lojas no Centro, além 
do crescimento na indústria, 
reflexo do bom desempenho 
nacional da economia. Temos 
expectativa positiva para os 
próximos meses, já que as 
contratações temporárias 
são características de no-

vembro e dezembro, além 
da previsão de inauguração 
de um empreendimento 
hoteleiro”.

A segunda cidade no 
ranking do emprego foi 
Guaratinguetá, que registrou 
um saldo positivo de 75 
admissões. Os setores res-
ponsáveis por este superávit 
foram a construção civil (41) 
e de serviços (31). A grande 
decepção foi o comércio, 
que fechou 14 postos de 
trabalho.

As demais cidades que 
obtiveram saldo positivo na 
geração de emprego foram 
Aparecida (75), Cunha (23), 
Piquete (12) e Potim (7).

Já as cidades que negativa-
ram no levantamento foram 
Cruzeiro (-19), Pindamo-
nhangaba (-19) e Cachoeira 
Paulista (-5).

Mesmo com o bom resulta-
do de outubro, o Vale do Pa-
raíba ainda possui um saldo 
negativo no ano, já que 13,2 
mil trabalhadores perderam 
seus empregos.

Cartaz informa abertura de vaga no comércio de Lorena; cidade foi um dos destaques em outubro
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FEIRAS ITINERANTES REGULAMENTADAS!!!  Os vereadores de 
Guaratinguetá aprovaram o projeto de lei que regulamenta as feiras itinerantes 
em Guaratinguetá. O objetivo é estabelecer parâmetros rígidos na atuação de 
comerciantes de outras cidades em Guaratinguetá, através das feiras da madrugada 
e do Brás, que eram realizadas sem regularidade.

Com R$ 25,5 milhões de 
investimento, Fiesp entrega 
novo prédio do Senai

Cidades cobram 
melhorias na 
saúde em Potim

Quem busca uma qualifi-
cação profissional terá uma 
nova opção em Cruzeiro. Foi 
inaugurada no último dia 17, 
a nova unidade Senai do mu- Pág. 2

nicípio. Com um investimento 
de R$ 25,5 milhões, a escola 
tem capacidade para oito mil 
alunos.

Potim recebeu na última 
terça secretários de saúde das 
cidades da região para debater 
as necessidades de atendimen-
to à saúde regional. 
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Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

Com investimento de R$ 25,5 milhões, Fiesp 
entrega novo prédio do Senai em Cruzeiro
Unidade tem capacidade para oito mil alunos; cursos são direcionados para indústria e metalurgia

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Quem busca uma qualifi-
cação profissional terá uma 
nova opção em Cruzeiro. Foi 
inaugurada no último dia 
17, a nova unidade Senai do 
município. Com um investi-
mento de R$ 25,5 milhões, a 
escola tem capacidade para 
oito mil alunos.

Em atividade há cerca de 
um ano, o Senai foi oficial-
mente inaugurado com a 
presença do presidente da 
Fiesp (Federação das Indús-
trias do Estados de São Paulo) 
Paulo Skaf.

A unidade conta com 9.272 
m² de área construída, na 

rua São Tomás, no Jardim 
São José, possui 11 salas 
de aula, 9 laboratórios e 11 
oficinas e oferece cursos nas 
modalidades de aprendiza-
gem industrial, formação 
inicial e continuada e técni-
co. Entre as novas oficinas a 
manutenção eletromecânica, 
tornearia mecânica, centro de 
usinagem CNC, ferramenta-
ria, caldeiraria, soldagem e 
instalações elétricas.

Com uma estrutura de alta 
tecnologia, os laboratórios 
como o de hidráulica/pneu-
mática, metrologia, manu-
tenção mecânica e projetos 
são utilizados para qualificar 
a prática do ensino aplicado 
em sala de aula.

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD), que acompa-
nhou toda a visita de Skaf 
ao novo prédio, destacou 
que esta é a maior escola 
Senai do Vale do Paraíba. 
“Não é para atender apenas 
Cruzeiro, mas principalmente 
o Vale Histórico. Nós somos 
referência para as cidades 
aqui vizinhas e também para 
o Sul de Minas, porque a 
escola está muito bem en-
troncada na SP-52 e o bairro 
Jardim São José podendo 
receber também alunos de 
Passa Quatro, Itanhandú e 
Itamonte”, frisou.

A unidade, que possui cinco 
mil alunos atualmente, tem 
ainda três mil vagas em aber-

Estudantes na saída de centro educacional do Senai, em Cruzeiro, que recebeu ampliação da estrutura de atendimento; jovens acompanham apresentação de ações do Senai, durante inauguração de espaço
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to. Em visita à escola, Skaf res-
saltou que as inaugurações 
são sempre realizadas após 
um período de atividades, 
e lembrou das dificuldades 
para conseguir um terreno 
em Cruzeiro. “É muito difícil 
encontrar terreno aqui, uma 
escassez, mas quando surgiu 
este com tamanho certo e a 
documentação em ordem, aí 
rapidamente construímos 
o projeto, que desde o ano 
passado virou realidade. É 
uma escola moderníssima, 
fico muito feliz”.

Skaf disse ainda que a 
escola e o ensino são com-
paráveis às melhores escolas 
da Coreia, Alemanha e Esta-
dos Unidos, destacando que 

os alunos frequentemente 
participam de competições 
internacionais. 

Já o prefeito acredita ser 
um grande passo para o 
município se tornar um polo 
educacional para a região. 
“Cruzeiro está se preparando 
para exercer esse protagonis-
mo. É uma questão voltada 
para a cidade, que tem uma 
ligação direta com a metalur-
gia, mas também tentando 
abranger outros ramos de 
atividades regional”.

Região – O presidente da 
Fiesp anunciou a conclusão 
das obras da nova escola Sesi 
de Pindamonhangaba para o 
primeiro semestre de 2018, 
e a construção do Senai de 

Jacareí, que estava paralisada 
devido a problemas com a 
construtora. A unidade tem 
expectativa de ser concluída 
em 2018.

Outras obras aguardadas 
na rede Fiesp são as unida-
des do Sesi em Caçapava e 
Lorena, que também devem 
ser entregues até o final do 
próximo ano. 

Em relação às cidades que 
ainda não possuem sedes do 
Senai e Sesi, Skaf ressaltou as 
parcerias e convênios como 
o programa Atleta do Futuro, 
que está em 23 municípios 
da região, atendendo cerca 
de 25 mil alunos com a prá-
tica de esportes através da 
metodologia do Sesi.

Pacientes aguardam atendimento em corredor de hospital na região

Região encaminha demandas na saúde após reunião em Potim
Debates mensais na cidade pautaram problemas relacionados à cardiologia, vagas no AME e saúde mental

Jéssica Dias
Potim

Potim recebeu na manhã da 
última terça-feira secretários 
de saúde das cidades da região 
para debater as necessidades 
de atendimento à saúde re-
gional. Os assuntos colocados 
em pauta foram os problemas 
relacionados à cardiologia, 
vagas no AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) 
de Lorena e sistema da saúde 
mental que vai entrar no Cross 
(Central de Regulação de Ofer-
tas de Serviços de Saúde), em 
Taubaté.

As reuniões são realizadas 
mensalmente em cidades da 
região. Em Potim o foco foram 
problemas apresentados por 
pacientes e profissionais do 
atendimento público nos últi-
mos meses. No próximo mês 
a reunião será em Aparecida.

De acordo com a secretária 
de Saúde de Potim, Maria 

Rodineia, o problema com o 
AME tem sido a redução na 
oferta de vagas. “Aumentou 
muito o número de pessoas, aí 
diminuiu as nossas vagas, e a 
gente está com uma demanda 
grande”.

Inaugurado em julho de 
2016, o AME de Lorena foi 
construído através de um in-
vestimento superior à R$3 mi-
lhões. A unidade, que abrange 
17 municípios, realiza uma 
média de quinhentos atendi-
mentos mensais e possui equi-
pamentos capazes de realizar 
exames de 31 especialidades 
médicas.

A dificuldade com o número 
de vagas foi o tema de matéria 
publicada no último mês pelo 
Jornal Atos, quando o deputa-
do estadual, Padre Afonso Lo-
bato (PV) e representantes de 
Silveiras, Lavrinhas e Piquete 
reclamaram da falta de vagas 
no AME.

A prefeita de Piquete Teca 

Gouvêa (PSB) também protes-
tou, afirmando que a dificul-
dade no agendamento não 
condiz com a justificativa da 
construção da unidade, que 
era de atender de forma igual 
às cidades da região. O DRS, 
afirmou que os apontamentos 
não procedem.

De acordo com a Depar-
tamento Regional, um dos 
principais problemas enfren-
tados pela gestão do AME é 
a média mensal de 17,7% de 
absenteísmo, equivalente a 
4.354 pacientes ausentes. O 
órgão ressaltou que a maioria 
dos casos decorre da falta de 
confirmação do agendamento 
por parte dos municípios com 
os pacientes.

A responsável pelo setor de 
Regulação de Silveiras, Andre-
za Maura de Lacerda, também 
relatou as dificuldades com as 
vagas. “Estamos cada vez mais 
sem vagas. Continuamos sem 
porta de entrada e a quem re-

correr. As prefeituras do Vale 
Histórico estão em conversa, 
porém sem muita luz no fim 
do túnel”.

A diretora do Departamento 
Regional de Saúde, Sandra 
Maria Carneiro Tutihashi, 
explicou que estão tomando 
atitudes visando a redução 
da taxa de ausências. “Men-
salmente o DRS se reúne com 
os secretários municipais e 
apresenta as taxas de absen-
teísmo e as perdas primárias 
para redimensionar a oferta 
de serviço”.

Após a reunião as demandas 
serão encaminhadas para a 
reunião regional que acontece 
no próximo dia 27 na DRS, em 
Taubaté, e depois para a reu-
nião estadual, em São Paulo. 
De acordo com a secretária de 
Saúde de Potim no próximo 
dia 1 acontecerá a reunião 
com os secretários, onde a 
diretora regional apresentará 
a decisão final.

Foto: Arquivo Atos
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai,
Jiu-Jtsu, MMA - F: 98116-
4858 - Rod.  Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)3637-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

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

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

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 -
Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 -
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –

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

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

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

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

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av.
Fco Lessa Junior (via expressa)
ao lado Padaria Paned’oro -F:
99187-4904 - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

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

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

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

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

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

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R.

José S. Cardoso, 84 (Atrás
Bradesco) Moreira César

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

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

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César

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

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

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

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

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-
1552/99241-0518/52*106291 -
l iderlubrif icantespinda@
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.

Dr. Fontes Junior nº 880 -
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F:
98248-0334 - Ipê II - Moreira
Cesar - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

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

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-

9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

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

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

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

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111

(12) 99104-0182
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra
Bom Sucesso, 1510 Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante Mantiqueira -
DISK marmitex - 3637-4233/
98137-4383/99791-7008 - Rua
José Milton Monteiro 293 (trevo
Mantiqueira) Moreira César
Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -
Moreira Cesar

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

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./aeroportos/excurções
em geral - F: 3641-1297/7817-
4501/99739-1570/99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO mudanças
ALUGO
Casa - Pque das Nações - c/dorms., 3
banhs., coz,m sala, garagem p/2carros -
Tr.F: (12) 99131-9297 - Pinda

ALUGO
Ponto comercial - Moreira Cesar -
avenida principal - c/200m2 AC. R$
800,00. Tr.F: (12) 99112-6620 - Pinda

GRÁTIS

Feirinhas em Guará devem seguir 
normas para comercializar produtos; 
proposta promete rigor com prazos

Câmara aprova 
regulamentação de 
feiras itinerantes

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guara-
tinguetá aprovaram o proje-
to de lei que regulamenta as 
feiras itinerantes em Guara-
tinguetá. O documento é de 
autoria dos parlamentares 
Fabrício Dias (PMDB), Mar-
celo Augusto ‘da Santa Casa’ 
(PSD) e Marcos Evangelista 
(PSDB). O objetivo é estabe-
lecer parâmetros rígidos na 
atuação de comerciantes de 
outras cidades em Guara-
tinguetá, através das feiras 
da madrugada e do Brás, 
que eram realizadas sem 
regularidade.

O documento indica que 
as feiras itinerantes não 
poderão chegar à Guara-
tinguetá num período de 
45 dias antes de festas que 
movimentam o comércio 
local, como Dia das Mães, 
Dia dos Pais, Dia das Crian-
ças e Natal. Ainda de acordo 
com o documento, 50% dos 
boxes das feiras terão que 
ser oferecidos para a Aceg 
(Associação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá). 
Se não houver interesse da 
Aceg, os feirantes itineran-
tes poderão ocupar o per-
centual restante dos boxes.

“Essas feirinhas que vêm 
para Guaratinguetá, e pelo 
fato da cidade não ter uma 
legislação específica, eles 
entravam com uma limi-
nar para poder trabalhar. 
Entravam, alugavam um 
imóvel, não recolhiam o 
imposto no município, não 
deixavam ICMS na cidade 

para vender mercadorias 
que os nossos comerciantes 
vendem, não pagavam os 
encargos trabalhistas que os 
comerciantes daqui pagam, e 
vendiam a mesma mercadoria 
por um preço, é lógico, muito 
mais baixo”, garantiu Fabrício.

Cada feira terá que pagar 
um total de R$ 375 por dia de 
vendas ao Município. As feiras 
poderão ter, no máximo, três 
dias de duração. Se houver a 
possibilidade de prorrogação 
da permanência dos feirantes, 
será necessário um pedido dos 
comércios em Guaratinguetá. 
“O recolhimento será feito 
diariamente pela prefeitura. 
Se a feirinha ficar por três dias 
e prorrogar por mais três, será 
recolhida na mesma quantida-
de de dias que a feira estiver 
aberta”, concluiu o vereador.

Os feirantes terão que expe-
dir nota fiscal para os clientes. 
Também será exigido um 
pedido de licença junto à Pre-
feitura com um prazo de ses-
senta dias de antecedência de 
realização da feira itinerante. 

Para o presidente da Aceg, 
Ricardo Teberga, o projeto 
representa uma vitória para 
o comércio local. “Na verdade 
nós conseguimos que essas 
feiras venham para a cidade 
em competição de igualdade 
com os comerciantes locais, 
pagando impostos e aten-
dendo aos demais requisitos, 
coisa que já fazemos. É uma 
proteção à economia local”, 
concluiu.

O projeto foi encaminhado 
para sanção do prefeito Mar-
cus Soliva (PSB), que deve 
acontecer nesta semana.

Feira realizada na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, em Guará

Foto: Arquivo Atos
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Associação dos 
moradores do 
Jardim do Vale 
recebem UBS
Mudança que já era 
prevista durante reforma 
de unidade foi antecipada 
devido às fortes chuvas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A sede da Associação dos 
Moradores do Jardim do 
Vale 1, em Guaratinguetá, 
será usada como um posto 
de saúde temporário para 
os moradores dessa região. 
A unidade do bairro será 
reformada pelos próximos 
quatro meses, e a secretaria 
de Saúde negocia a mudança 
provisória para o local. As 
mudanças foram antecipa-
das devido às chuvas dos 
últimos dias que impossi-
bilitam a abertura do posto.

De acordo com o chefe 
de Gabinete da Saúde, Ale-
xandre Rocha, a equipe de 
funcionários do posto de 
saúde será dividida. Parte 
dela vai prestar atendimen-
tos na sede da associação e, 
quando não houver grande 
demanda, será redireciona-
da para as unidades do En-
genheiro Neiva, Jardim Es-
perança e Cohab. “Em razão 
da reforma, vamos dividir a 
unidade. A atenção básica, 
clínica geral e enfermagem 
ficarão na associação”.

O chefe de gabinete garan-
tiu ainda que as demais es-
pecialidades serão distribu-
ídas para as três unidades, 
e que não há previsão de 
início dos atendimentos na 
sede da associação, mas até 
a próxima semana a instala-
ção deve ser regularizada.

Até que a mudança acon-
teça, os moradores dos 
bairros Jardim do Vale 1 e 2 
e Chácaras Agrícolas devem 
procurar um dos três postos 
de saúde. “Até semana que 
vem já estará funcionando. 
As instalações da Associação 
são muito boas, mas por se 
tratar de atendimento de 
saúde, há necessidade de 
uma pequena adaptação, 
principalmente na parte de 
enfermagem. Isso já está 
sendo providenciado”, de-
talhou Rocha. 

A secretaria de Saúde ain-
da tem trâmites que ainda 
estão sendo ajustados antes 
da mudança dos atendimen-
tos. A prioridade na pasta é 
dar andamento a instalação 
para normalizar e melhorar 
o atendimento à população 
dessa região. O pregão para 
definir as obras do posto de 
saúde foi aberto na última 
segunda-feira e ainda não 
existe um prazo para o iní-
cio da reforma.

A previsão é de que os 
serviços durem pelo menos 
três meses. De acordo com a 
secretária de Saúde Mariste-
la Macedo, o custo deve ter 
teto de R$ 310 mil.

Para o chefe de gabinete, 
os feriados de fim de ano 
devem atrasar o andamen-
to das obras. “Nós estamos 
considerando Natal e Ano 
Novo, talvez isso atrapalhe 
um pouco. Em torno de três 
a quatro meses é a previsão 
de entrega das obras finali-
zadas”, concluiu.


