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Lorena recebe peça “Um Conto de
Natal” no Teatro Teresa D’Ávila
Foto: Beatriz Villela

Da Redação
Lorena

O elenco de “Um Conto de Natal”, em cartaz neste fim de semana; espetáculo retrata uma das histórias mais conhecidas em todo mundo

Presos
embalando
meio quilo
de crack
Dois adolescentes de
16 anos e um homem de
49 anos foram flagrados
embalando meio quilo de
crack na noite da última
segunda-feira em uma casa
no Castolira, em Pindamonhangaba.
Segundo o boletim de
ocorrência, uma equipe
patrulhava o bairro quando
verificou um movimento
suspeito em frente a uma
residência. Ao entrarem no
local, os policiais se depararam com o trio embalando
a droga.
Os menores de idade tentaram fugir, mas acabaram
capturados.
Além de crack, foram
apreendidas uma balança
de precisão e uma determinada quantia de dinheiro.
Os adolescentes infratores foram apreendidos e
aguardam transferência
para a Fundação Casa. Já o
adulto foi preso em flagrante por tráfico de drogas e
recolhido à Cadeia Pública
de Taubaté.

Jornalista
é alvo de
tentativa de
homicídio
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O Centro Hípico Italiano
de Lorena convida hípicas
da região a participarem da
IV Etapa do ranking interno, realizado neste sábado
das 8h às 17h. As categorias são Plano, 0,40m,
0,60m, 0,80m, 0,90m e
1,0m, 1,1m.
O reconhecimento de
pista da série escola será
aberto as 8h30 e encerrado
após trinta minutos, para
o início da apresentação
da categoria plano às 9h.
Será reaberto o reconhecimento após apresentação
do último conjunto da série
0,60m e novamente após
apresentação do último
conjunto da série 0,90m.
As séries se apresentarão
na sequencia crescente da
altura dos obstáculos.
Para inscrições de última

Cruzeiro terá apresentação de
dança neste sábado no Capitólio

Foto: Divulgação

hora, poderão ser realizadas até trinta minutos antes
do início da prova em questão, será cobrado o dobro
da inscrição normal devido
ao atraso. Categorias série
escola de plano até 0,90m a
taxa é de R$ 50, Categorias
acima de 0,90m R$ 75 e
Hors Concours R$ 30.
To dos inscritos serão
premiados com uma medalha de participação. E a
premiação será feita logo
após a apresentação do último conjunto da categoria.
Séries 0,40m 0,60m 0,80m
e 0,90m serão premiados
do 1°ao 3°lugar com medalhas, escarapelas e outros
prêmios. A premiação será
feita logo após o término
da apresentação do último
conjunto da série de 0,40m
e posteriormente da série
0,90m.
Categoria acima da séria
escola serão premiados do
1°ao 3°com medalhas,
escarapelas e outros prêmios e a premiação será
no enceramento do evento.
O evento é aberto ao público com entrada gratuita,
o Centro Hípico fica na rua
Scylas Tomé de Souza, n°
409, no Parque das Rodovias.

Prefeitura
espera verba
de R$ 380 mil
para Capitólio
A Prefeitura de Cruzeiro
aguarda aprovação definitiva
do Estado para liberação de
verba de R$ 380 mil para a
aquisição de equipamentos
para o Teatro Capitólio. O valor solicitado será usado para
novas instalações e parte de
infraestrutura. O Teatro tem
a capacidade de 259 lugares
sentados no térreo, contando
o mezanino com mais 52
lugares, que hoje não está
liberado para acesso devido
à falta de guarda corpo (área
de segurança que não permite a pessoa se debruçar no
mezanino).
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Cena da peça ““Bruta Flor”, espetáculo que debate relacionamentos tem apresentação neste sábado, no Teatro Capitólio, no Centro de Cruzeiro
Da Redação
Cruzeiro

O Teatro Capitólio de Cruzeiro recebe o espetáculo de

dança “Bruta Flor”.
A apresentação teve início na última sexta-feira e
segue neste sábado, com
início às 19h30.
Os ingressos estão à ven-

da, na secretaria da Vitalité
Escola de Dança, à rua José
Florindo Coelho, n°
14, 2º
Retiro da Mantiqueira.
Mais informações pelo telefone 3144-8499 e na loja

“Casinha de Brinquedos”, na
avenida Jorge Tibiriçá, n°
479, no Centro.
O teatro está localizado
na R. Eng. Antônio Penido,
636 - Centro, Cruzeiro - SP.

“Internet
para Todos”
em Cruzeiro
e Silveiras
A passagem do ministro
de Ciência, Tecnologia e Comunicações Gilberto Kassab
pela Região Metropolitana do
Vale do Paraíba trouxe frutos
para duas cidades. Silveiras e
Cruzeiro estão elaborando o
projeto para integrar o “Internet para Todos”, do Governo
Federal. O projeto, que consiste
em distribuição do sinal de 3G
para escolas públicas e zonas
rurais, deve ser disponibilizado
a partir de 2018.
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Cruzeiro espera
liberação de
R$ 380 mil para
Teatro Capitólio
Recursos devem ser usados para
novas instalações de poltronas,
ar-condicionado e iluminação
Foto: Divulgação

O teatro Capitólio, que espera pela liberação de verba de R$ 380 mil
Jéssica Dias
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro
aguarda aprovação definitiva
do Estado para liberação de
verba de R$ 380 mil para a
aquisição de equipamentos
para o Teatro Capitólio. O
valor solicitado será usado
para novas instalações e parte
de infraestrutura.
O Teatro tem a capacidade
de 259 lugares sentados no
térreo, contando o mezanino
com mais 52 lugares, que hoje
não está liberado para acesso
devido à falta de guarda corpo
(área de segurança que não
permite a pessoa se debruçar
no mezanino).
Desde o início do ano, Cruzeiro preparou a documentação para se tornar MIT (Município de Interesse Turístico).
O projeto estadual classifica
140 municípios com menos
de duzentos mil habitantes
com potencial em desenvolver
o turismo. “Os municípios
prontos tem a categoria especifica que é Estância Turística
e recebem um apoio muito
grande do Estado. Com essa
dificuldade dos que ainda
não se tornaram estância em
começar a desenvolver o seu
turismo, criou-se uma lei na
Assembleia Legislativa autorizando o Estado a repassar R$
600 mil para cada município,
de acordo com as regras estabelecidas na lei”, explicou
o diretor de Turismo Diego
Miranda.
A partir da aprovação, Cruzeiro conseguiu a qualificação no MIT no dia 1º de
novembro, com prazo até o
dia 20 de novembro para que
apresentassem um projeto
de melhoria na cidade. “Em
reunião com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo
de Cruzeiro), a gente definiu
que a primeira prioridade é
o Teatro Capitólio, devido a

utilização de todos os finais
de semana e a necessidade de
algumas adequações”.
A dotação disponível para o
município foi de R$ 380 mil.
De acordo com a Prefeitura, o
projeto vai liberar para Cruzeiro R$ 320 mil. “O projeto
vai para o Estado com uma
economia de R$ 60 mil”, contou Miranda. Com a liberação
da verba, o Teatro vai receber
instalação de ar-condicionado,
troca das poltronas, compra
de iluminação e equipamentos
de som. Na parte de infraestrutura será feita a instalação
de guarda corpo.
“Ele (projeto) teve a primeira autorização. O COC (Comitê
Organizador das Cidades) se
reuniu e mandou o técnico
para Cruzeiro. O engenheiro
da secretaria de Estado deu
o parecer favorável à nossa
demanda, ao que a gente
está pleiteando. O COC autorizou a Prefeitura a juntar
os documentos, para fechar
e assinar o convênio. Agora,
estamos esperando só a parte
burocrática”.
A expectativa é de que o
convênio seja assinado no
próximo dia 31, quando se
encerra o ano contábil.
Histórico – A recuperação
do Capitólio faz parte da
programação de obras da Prefeitura desde 2001, quando o
local passou por uma breve
restauração. Reaberto em
setembro do mesmo ano, o
teatro recebeu uma série de
apresentações culturais.
As atividades pararam em
2009 para uma nova reforma
orçada em R$ 152 mil no ano
seguinte, mas a obra acabou
não tendo sequência. Após
sete anos entre paralisações
e retomadas, o prédio foi
reaberto em dezembro do
ano passado. Desde de então
o teatro funciona todos os
dias, aberto ao público para
visitação, das 9h às 17h.

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá
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Centro Hípico
de Lorena recebe
4ª etapa do
Ranking interno
Evento aberto ao público espera atrair
cavaleiros e amazonas de toda região

Da Redação
Lorena

O Centro Hípico Italiano
de Lorena convida hípicas da
região a participarem da IV
Etapa do ranking interno, realizado neste sábado das 8h às
17h. As categorias são Plano,
0,40m, 0,60m, 0,80m, 0,90m
e 1,0m, 1,1m.
O reconhecimento de pista
da série escola será aberto
as 8h30 e encerrado após
trinta minutos, para o início
da apresentação da categoria
plano, às 9h. Será reaberto o
reconhecimento após apresentação do último conjunto
da série 0,60m, e novamente
após apresentação do último
conjunto da série 0,90m. As
séries se apresentarão na
sequência crescente da altura
dos obstáculos.
Para inscrições de última
hora poderão ser realizadas até
trinta minutos antes do início
da prova em questão, e será
cobrado o dobro da inscrição

normal devido ao atraso. Categorias série escola de plano
até 0,90m a taxa é de R$ 50,
Categorias acima de 0,90m
R$ 75 e Hors Concours R$ 30.
Todos inscritos serão premiados com uma medalha de
participação. A premiação será
feita logo após a apresentação
do último conjunto da categoria. Séries 0,40m 0,60m 0,80m
e 0,90m serão premiados do
1°ao 3°lugar com medalhas,
escarapelas e outros prêmios. A
premiação será feita logo após
o término da apresentação do
último conjunto da série de
0,40m, e posteriormente da
série 0,90m.
Categoria acima da séria escola serão premiados do 1°ao
3°com medalhas, escarapelas
e outros prêmios. A premiação será no encerramento do
evento.
O evento é aberto ao público
com entrada gratuita, o Centro
Hípico fica na rua Scylas Tomé
de Souza, n°409, no Parque
das Rodovias.

Jornalista é alvo de
tentativa de homicídio

Foto: Reprodução

Da Redação
Lorena

A Polícia Civil de Lorena
investiga uma tentativa de
assassinato contra o jornalista, Páride Zanini, 69 anos, na
noite da última quinta-feira,
no Centro. O repórter policial
chegou a ser atingido por um
tiro de raspão no peito.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na varanda de sua casa, localizada
na avenida Bernardino de
Campos, quando o criminoso
chegou e afirmou que estava
ali para matá-lo. O criminoso
fugiu após efetuar seis tiros,
sendo que somente um atingiu de raspão o jornalista.
Páride foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro
Municipal. Segundo a Polícia
Civil ele não corre risco de
morte.
Ao Jornal Atos, o jornalista
contou que suspeita que o

Páride Zanini, alvo de atentado

autor dos disparos foi até
ele após a publicação de um
texto na internet sobre o acusado, seguida da assinatura
de Páride. “Colocaram uma
matéria sobre ele, falando de
crimes, mas não fui eu. Não
tenho nada com isso, mas a
Polícia está em cima”.
Até o fechamento desta
edição, o suspeito havia sido
encontrado.
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Cruzeiro e Silveiras
esperam liberação
para o programa
“Internet para Todos”
Projeto do Governo federal que facilita
acesso para regiões “off-line” deve ser
disponibilizado a partir do ano que vem
Jéssica Dias
Região

A passagem do ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações
Gilberto Kassab pela Região Metropolitana do Vale do Paraíba trouxe
frutos para duas cidades. Silveiras
e Cruzeiro estão elaborando o projeto para integrar o “Internet para
Todos”, do Governo Federal.
O projeto, que consiste em distribuição do sinal de 3G para escolas
públicas e zonas rurais, deve ser
disponibilizado a partir de 2018.
Kassab explicou que o Governo
Federal arcará com as despesas
da instalação. Já o Município é
responsável pelo terreno que possa
receber a torre, as antenas e por
tomar as devidas providências de
segurança no local.
No último dia 2, o ministro participou de uma reunião do Codivap
(Consórcio de Desenvolvimento
Integrado do Vale do Paraíba), onde
apresentou o projeto “Internet para
Todos”. O encontro aconteceu em
Cruzeiro, no auditório da Fatec
(Faculdade de Tecnologia) “Waldomiro May”. A cidade é uma das
que buscam apoio para receber o
projeto.
Já o prefeito de Silveiras, Guilherme Carvalho (PSDB), se encontrou

na cidade de Pindamonhangaba
com Kassab. Juntos firmaram parceria para o programa “Internet
Para Todos”, que fará a instalação
de uma antena 3G para atender aos
moradores do bairro do Bom Jesus,
que sofre com as dificuldades para
obter acesso à internet. “O Município já pleiteou a questão do bairro
do Bom Jesus, tem uma antena lá
que é o ‘quebra galho’, que estraga
sempre, então o município já solicitou e já tem o terreno próprio, e
está na fase de formalização para
poder conseguir essa antena para
o bairro”, explicou o chefe de Gabinete, Zé Ritinha.
De acordo com a Prefeitura, outras localidades também receberão
o sinal de 3G como bairro do Sertão
dos Marianos e bairro dos Macacos.
Cidade Inteligente - Outras cidades da região buscam apoio do
ministério de Ciência, Tecnologia e
Comunicações para poder receber
projetos para ampliação do sinal
de internet para os moradores.
No “Cidade Inteligente”, além da
disponibilização de sinal de internet gratuito à população, o projeto
busca contribuir com os setores de
segurança e de serviços.
Guaratinguetá e Pindamonhangaba aguardam liberação para a
implantação do projeto.

Cruzeiro adquire
motocicletas para a
fiscalização nas ruas

Foto: Divulgação

Guardas Civis, durante apresentação de novas motos entregues para atendimento
Da Redação
Cruzeiro

O Departamento de Trânsito
de Cruzeiro começou a utilizar
duas motocicletas, marca Honda,
modelo NXR Bros, nas atividades
de fiscalização nas ruas da cidade.
Os veículos começaram a circular

pelas vias na última segunda-feira.
As motos estão sendo usadas em
escala de serviços para fiscalização
nas ruas com mudança de direção,
centro e bairros do município.
Os veículos foram adquiridos
por recursos próprios da Prefeitura, para auxiliar e melhorar os
trabalhos dos agentes municipais.

