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Guará descobre 620 
tablets abandonados

Enquete

Comprados na gestão Francisco Carlos, aparelhos esquecidos 
deveriam ser entregues à crianças da rede municipal de Educação

A secretária de Educação de 
Guaratinguetá confirmou que 
foram encontrados centenas 
de equipamentos eletrônicos 
que seriam distribuídos na 
rede municipal de ensino. 
Elisabeth Sampaio revelou que 
foram achados 620 tablets, 
130 monitores e outros 150 
CPU’s em diversas escolas. Os 
tablets teriam sido comprados 
há quatro anos e não foram 
distribuídos. A descoberta teria 
acontecido por acaso, segundo 
Elisabeth. Ela visitava uma 
escola da cidade quando en-
controu um grande número de 
tablets lacrados. A secretária 
confirmou que nem ela e nem 
a diretora da escola tinham co-
nhecimento dos equipamentos.
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NO AGUARDO  Os idosos de Pindamonhangaba vivem a expectativa da isenção na cobrança do zona azul. 
Um projeto que propôs o benefício para motoristas que passaram dos 65 anos foi aprovado por unanimidade 
na última sessão legislativa de 2017. A proposta, do vereador Rafael Goffi (PSDB), aguarda sanção do prefeito 
Isael Domingues (PR). Pág. 5
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Intervenção 
continua na 
Santa Casa 
de Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
continuará à frente da Santa 
Casa de Misericórdia em 
2018, contrariando o recente 
anúncio do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (SD) de que 
a intervenção do hospital 
terminaria no final de 2017. 
A manutenção da interven-
ção, projeto do Executivo, foi 
votada na última terça-feira 
em sessão extraordinária da 
Câmara.

Thales, que mantém intervenção Fábio Marcondes: novas metas
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Lorenense quer 
mais emprego 
e atenção à 
saúde em 2018

O segundo ano do segundo 
mandato de Fábio Marcondes 
(PSDB) como prefeito de 
Lorena tem a expectativa de 
uma boa parte da população 
que espera por melhorias, 
como o atendimento no Pron-
to Socorro e o reforço no 
combate à criminalidade (a 
cidade conta com o reforço 
da Guarda Municipal Ar-
mada). Mas é na geração de 
empregos que o lorenense 
está de olho, como mostra a 
primeira enquete do Jornal 
Atos em 2018.

Passageiros esperam por ônibus do TUG; Prefeitura rejeita pedido de suspensão do reajuste em Guará
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Soliva nega 
suspensão de 
reajuste da 
tarifa do TUG

A Promotoria de Justiça de 
Guaratinguetá encaminhou à 
Prefeitura uma recomenda-
ção de suspensão do reajuste 
da tarifa do transporte pú-
blico municipal. O prefeito 
Marcus Soliva (PSB) respon-
deu em entrevista ao Jornal 
Atos que o reajuste não será 
revogado. No documento, a 
Promotoria enfatizou que 
“não há motivo razoável para 
se autorizar o aumento das 
tarifas”. 

Pinda planeja 
regularizar 21 
áreas após aval 
do Legislativo

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou por una-
nimidade na última sessão 
do ano o projeto do Executi-
vo que estabelece as normas 
para a regularização fundiá-
ria a partir do início de 2018. 
A expectativa da Prefeitura é 
que 21 áreas deixem de ser 
irregulares num prazo de até 
dois anos.

Região aguarda 
efetivos maior 
na PM e Civil 
contra violência

Apesar do déficit de policiais 
civis e militares, cidades do 
Vale do Paraíba registraram 
redução nos índices de cri-
minalidade. De acordo com 
os dados da secretaria de 
Segurança Pública do Estado, 
até novembro, Lorena e Pin-
damonhangaba se destacaram 
com a diminuição no número 
de homicídios, enquanto Gua-
ratinguetá e Cruzeiro apre-
sentaram um aumento nos 
assassinatos e roubos.

Lorena tenta 
vaga na fila de 
espera do MIT

Lorena se tornou mais uma 
cidade a buscar o título de Mu-
nicípio de Interesse Turístico. 
O secretário de Cultura e Turis-
mo, Roberto Bastos, o Totô, foi 
até à Assembleia Legislativa de 
São Paulo, no último dia 20, en-
tregar documentos e relatórios 
técnicos para que a cidade faça 
parte do grupo que conta com 
aporte financeiro para o turis-
mo. A cidade é integrante do 
“Mapa Turístico Brasileiro”, na 
“Região Turística da Fé”. Lorena 
espera ser contemplada pelo 
selo, garantindo um repasse 
de R$ 650 mil.

Pinda retoma 
“Bolsa-Atleta” 
após quatro 
anos parado

Há quatro anos paralisado 
em Pindamonhangaba, o 
programa “Bolsa-Atleta” será 
retomado em 2018. Com o 
orçamento anual de R$ 700 
mil, a medida deve garantir 
auxílio financeiro para téc-
nicos e praticantes de 15 
modalidades.

Malas com parte dos 620 tablets encontrados em escolas; compra chegou a ser comemorada em Guará
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Prefeitura descobre 900 tablets e PCs 
abandonados na gestão Francisco Carlos

Bastidores da Política

Charles Fernandes

Sylvinho Ballerini

Breno Anaya

Miguel Sampaio, ao lado do prefeito Marcus Soliva, na transmissão de posse a Regis Yasumura

Despercebido
Corre na boca pequena de Pinda 

que não foi apenas da candidatura a 
deputado federal que o vice Ricar-
do Piorino ‘abriu mão’. Disseram 
que até dos assuntos relevantes e 

polêmicos rela-
cionados à ad-
ministração, ele 
tem evitado apa-
recer ou emitir 
opinião, embora 
acumulando a 
função de secre-
tário de Governo. 

Segundo os ‘politiqueiros’ do pe-
daço, Piorino aguarda o momento 
certo de se manifestar, ainda que 
seja para anunciar o desacordo com 
o sistema. Perguntem ao veterano 
que mantém vaga no Legislativo há 
muito tempo...

Cartada tucana
É voz corrente entre a burgue-

sia de Guará que o médico Edson 
Riccomi está mais que confirmado 
para candidato a 
deputado estadu-
al, somando vo-
tos com o federal 
Samuel Moreira. 
De acordo com a 
boca pequena, essa 
é a receita tucana 
para tentar fortale-
cer um nome para encarar Marcus 
Soliva nas urnas de 2020, já que o 
Tribunal de Contas está forçando 
a aposentadoria eleitoral de Chico 
Hair...

É por falar Hair...
...ele mandou vinhos ‘argentino’ 

de presente de Natal, aos verea-
dores. Segundo a boca pequena, 
tamanha generosidade foi pelo fato 
deles terem aprovado suas contas 
referentes a 2014, na última sessão 

ordinária de 2017. Foi cômico pelas 
esquinas da cidade e ironizado no 
café do Esperança (do Shopping) 
o fato que numa mesma sessão, 
enquanto o prefeito Marcus Soliva 
perdia a votação para contratação 
de uma OS para saúde, Chico Hair, 
sem muito esforços, ganhava por 
unanimidade a aprovação de suas 
contas. Será que só rolou vinhos? 
E ainda argentino...

Ponta aérea
É publico e notório que o prefeito 

Marcus Soliva não vive seu melhor 
momento com a especulação polí-
tica, onde pelo menos três ‘torcidas 
organizadas’ se unem a criticá-lo. 
Mas algo é incontestável, a cidade e 
principalmente a Prefeitura há muito 
não vivia resultados tão relevantes 
como neste primeiro ano de seu 
mandato. Exemplos: não se ouviu 
falar em crise na hora de saldar 
salários e décimo terceiro, porém, 
foi publicitado superávit de cerca 
de R$5 milhões nos cofres públicos 
para investimentos com recursos 
próprios, como os três mil e tre-
zentos metros de pavimentação no 
Engenheiro Neiva. Após anunciar 
mais de R$ 2 milhões em ilumina-
ção pública e mais R$ 2 milhões 
em pavimentação para os próximos 
meses, Soliva sai de férias em alta 
com a classe produtiva e adminis-
trativa de Guará.

Perguntar não ofende
Por que será que o prefeito de 

Cachoeira Paulista, Edson Nota, tem 
preferido o combustível de Cruzeiro 
para abastecer a frota municipal, em 
detrimento dos postos de abasteci-
mento de ‘sua própria cidade’???

É por falar em Cachoeira...
...será que o destronado da pre-

sidência da Câmara, Breno Arraia, 

considerou a hipótese de contratar 
um bom escritório de advocacia para 
defendê-lo no pós 
mandato? Segun-
do o zum-zum pe-
los corredores do 
Ministério Públi-
co, ele vai preci-
sar. Exemplos não 
faltam; haja visto 
seu chefe que no 
primeiro ato administrativo frente à 
prefeitura, contratou o Castelutti, e 
de forma emergencial! Pelo menos 
este foi o comentário da semana na 
Padaria da rua de trás...

Apostas
Tem gente apostando pesado pe-

las esquinas da Praça de Lorena, que 
o secretário de Cultura, Totó Bastos, 
vai deixar passar a oportunidade de 
viabilizar seu nome para deputado 
federal, mesmo com o provável 
incentivo de Fabio Marcondes e o 
apoio dos carismáticos. No contra-
ponto desta situação, comenta-se 
que o vereador Samuel da Canção 
Nova está na torcida pelo fracasso 
do afilhado do prefeito, para enca-
rar a missão em nome da turma da 
hóstia. 

Instituto ‘Mãe Dináh’
Se valer as previsões de fi-

nal de ano sobre 
a sucessão de Fá-
bio Marcondes, o 

suposto vencedor 
das eleições em 
2020 dependerá da 
escolha do vice, devido a probabili-
dade de polarizarão entre Marietta 

Bartelega e Sylvio Ballerini. Quem 
observa o ‘entra e sai’ da Prefeitura 
do balcão da Padaria do Ivan admite 
uma movimentação extra entre os 
palacianos para o consenso de um 
nome que reúna condições de salvar 
a ‘lavoura’ da vice, para não fazer 
feio nas urnas!!!

Instituto ‘Mãe Dináh’ II
A mesma especulação que prevê 

o cenário eleitoral de 2020 aposta 
em substituições no Legislativo 
de Lorena neste ano. Segundo a 
patuleia, ‘alguém ou alguns’ vão de-
socupar a cadeira para outro sentar.

Impositivo 
De olho no superávit que garantiu 

um percentual significativo no orça-
mento de Guará - para investimento 
em 2018, vereadores mais aguçados 
pretendem impor suas emendas im-
positivas na cidade, principalmente 
depois que os deputados estaduais 
garantiram R$4,5 milhões para cada 
um indicar recursos do Governo do 
Estado aos municípios.

Edson Riccomi

Ricardo Piorino

Marietta Bartelega

Farra com dinheiro público
A repercussão da devolução de 

R$ 340 mil da Câmara de Cruzeiro 
à Prefeitura, parece 
que não agradou o 
presidente Charles. 
Rolou entre o pes-
soal das esquinas, 
que dada a situação 
financeira do muni-
cípio, o presidente 
deveria ter econo-

mizado ainda mais, ao invés de per-
mitir tantas gratificações em tempos 
de crise...

Mudança de comando
Como anunciado, o vice-prefeito Regis Yasumura assumiu nesta 

terça-feira o comando da prefeitura de Guaratinguetá, em razão às férias 
de Marcus Soliva. A boa notícia é que Yasumura vai administrar com 
‘tinta na caneta’ para assinar e deliberar o que for preciso, acompanhado 
pelo secretário de Governo Miguel Sampaio!!!

A vereadora Tia Creusa, que 
após ter votado contra saúde de 
Guará, teve o despreparo de pos-
tar nas redes sociais um apelo à 
administração Marcus Soliva pela 
falta de funcionamento dos ares 
condicionados do Pronto Socorro. 
Adivinha o que ela ouviu da dupla 
Baracho Pai e Baracho Filho?!?!?

Comprados há quatro anos, aparelhos fazem parte de estoque que deveria ser entregue à crianças
da rede municipal de Educação; Secretaria planeja reaproveitar material nas escolas  da cidade

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A secretária de Educação de 
Guaratinguetá confirmou em 
entrevista ao Jornal Atos que 
foram encontrados centenas 
de equipamentos eletrônicos 
que seriam distribuídos na 
rede municipal de ensino. Eli-
sabeth Sampaio revelou que 
foram achados 620 tablets, 
130 monitores e outros 150 
CPU’s em diversas escolas. 
Os tablets teriam sido com-
prados há quatro anos e não 
foram distribuídos.

A descoberta teria aconteci-
do por acaso, segundo Elisa-
beth. Ela visitava uma escola 
da cidade quando encontrou 
um grande número de tablets 
lacrados. “Eu estava na es-
cola da pirâmide do Jardim 
Primavera, quando vi um ar-
mário meio quebrado. Puxei 
esse armário e descobri uma 
coleção de tablets”, revelou 
Elisabeth, que confirmou que 
nem ela e nem a diretora da 
escola tinham conhecimento 
dos equipamentos.

Depois de encontrar os 
aparelhos na escola, Elisabeth 
pediu que outros colégios fos-
sem vasculhadas. Após vinte 
dias de vistorias, a secretaria 
de Educação fechou o número 

total em 620 tablets encon-
trados lacrados.

“Descobrimos há quase 
vinte dias que, embaixo da 
minha sala, haviam duas 
malas pretas fechadas com 
tablets. São cerca de 620 
tablets de uso do aluno, mais 
de 130 monitores, 150 CPU’s, 

caixinhas de som, todo equi-
pamento necessário para 
instalação de laboratórios 
de informática nas escolas”, 
contou.

Somente na escola Bro-
ca Meirelles, no Campo do 
Galvão, foram descobertos 
cem tablets. A secretária foi 

questionada da procedên-
cia e data de aquisição dos 
equipamentos. “Eles estão 
parados há mais de quatro 
anos”, garantiu.

A secretária lembrou que, 
como não foi feita a devida 
transição de governo entre 
2016 e 2017 na troca de 

gestão do ex-prefeito Fran-
cisco Carlos (PSDB) para o 
atual prefeito Marcus Soliva 
(PSB), será aberta uma sindi-
cância para ter conhecimento 
dos valores gastos com a 
aquisição dos equipamentos 
e o ano em que eles foram 
comprados.

Em janeiro de 2013, um 
evento marcou a entrega de 
aparelhos à rede municipal 
de ensino, em parceria com 
a empresa Planeta Educação. 
A iniciativa foi considerada 
“inovadora”.

Os PC-Tablets seriam usa-
dos dentro e fora da escola 
para os alunos na educação 
infantil, fundamental e EJA 
(Educação de Jovens e Adul-
tos). No evento, o então pre-
feito chegou a exaltar a en-
trega. “Esses tablets acabam 
permitindo que os estudantes 
sejam incluídos na educação”, 
frisou Francisco Carlos. 

Mas a inclusão acabou 
presa nas caixas encontra-
das pela atual gestão. Entre 
tablets, CPU’s e monitores, 
apenas 10% dos eletrônicos 
apresentou algum tipo de 
defeito. Elisabeth Sampaio 
confirmou que os aparelhos 
serão disponibilizados para as 
escolas da rede municipal de 
ensino neste ano. A secretária 
assegurou que serão criados 
pequenos laboratórios de 
informática com os itens 
encontrados em cada escola.

A Redação tentou contato 
com o ex-prefeito Francisco 
Carlos, mas ele não foi en-
contrado até o fechamento 
desta edição.

Dos 620 tablets encontrados, duas malas fechadas (foto) estavam com os equipamentos eletrônicos na Educação há pelo menos cinco anos

Foto: Leandro Oliveira
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Após aval da Câmara, Pindamonhangaba 
planeja regularizar 21 áreas até 2020
Núcleos irregulares não contam com rede elétrica e de saneamento básico

Intervenção continua na 
Santa Casa de Cruzeiro
Em sessão extraordinária, vereadores aprovam prorrogação de 
contrato com entidade e Prefeitura continua à frente do hospital

Principal acesso à Santa Casa de Cruzeiro; ainda sob dificuldades, hospital segue com intervenção

Rua no Centro de Pinda; cidade tenta regulamentar áres até 2020

Thales Gabriel, que vai manter Prefeitura à frente da Santa Casa

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
continuará à frente da Santa 
Casa de Misericórdia em 
2018, contrariando o recente 
anúncio do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (SD) de que 
a intervenção do hospital 
encerraria no final de 2017. 
A manutenção da interven-
ção, projeto do Executivo, foi 
votada na última terça-feira, 

em sessão extraordinária da 
Câmara.

Os vereadores, todos da 
base aliada do prefeito, vo-
taram favoravelmente ao 
projeto. Foram oito votos 
para manter a Prefeitura à 
frente da Santa Casa. Paulo 
Vieira (PR) e Maria Divina 
(PV) não estavam presentes.

Até a semana da votação, 
a expectativa era que a atual 
administração entregasse 
o hospital para Irmandade, 

pertencente à Diocese de 
Lorena, que ao longo dos 
anos foi a responsável pelo 
gerenciamento. Em entre-
vista ao Jornal Atos, no ini-
cio de dezembro, o prefeito 
havia mencionado que a 
intervenção na Santa Casa 
seria encerrada até o final do 
mês. Após quase um ano de 
mandato, a expectativa para 
2018 é de que a gestão seja 
compartilhada entre Execu-
tivo e Irmandade.

Mas contrariando a própria 
declaração, Fonseca disse 
após a prorrogação da in-
tervenção que a medida foi 
tomada para evitar um colap-
so financeiro do hospital no 
início do ano. “Estamos preo-
cupados com as festas de fim 
de ano, e se não tivéssemos 
prorrogado a intervenção, 
correríamos o risco de arcar 
com todas as contas da Santa 
Casa, o que dificultaria não só 
o pagamento de colaborado-
res e médicos, mas também a 
compra de insumos e serviços 
necessários”.

O prefeito disse ainda que 
a decisão foi tomada porque 
a própria Irmandade não se 
organizou estruturalmente 
para assumir o hospital. 
“Decidimos prorrogar a in-
tervenção com a autorização 
dos vereadores, em sessão 
extraordinária, porque não 
foi possível uma eleição da 
mesa diretora da irmandade, 
que seria um ponto impor-
tante para eles reassumirem 
o hospital”.

A intervenção da Santa 
Casa de Cruzeiro completou 
três anos em agosto. A de-
cisão foi tomada em 2014, 
quando o então prefeito 
Rafic Simão (PMDB), que 
ocupava o lugar da afastada 
Ana Karin (PRB), implantou 
a intervenção municipal no 
atendimento. 

Após uma série de para-
lisações, crise financeira e 

previsões não cumpridas 
de desintervenção, 2017 se 
encerra com um balanço 
estabilizado, segundo o chefe 
do Executivo. “Iniciamos o 
mandato com a intervenção 
na Santa Casa, e a nossa in-
tenção era que durante os 12 
meses do primeiro ano nós 
fizéssemos a desintervenção. 
E assim está sendo feito”.

Para Fonseca, o ano foi 
um período para recuperar 
a credibilidade junto à po-
pulação. A cidade voltou a 
atender os municípios do 
Vale Histórico e não registrou 
as recorrentes paralisações 
de médicos e servidores 
durante todo o primeiro ano 
de mandato. “A Saúde é um 
‘calcanhar de Aquiles’ para 
qualquer governo, e Cruzeiro 
não é diferente. Mas esta-

mos tentando manter tanto 
a folha dos colaboradores 
do hospital em dia quanto a 
parte médica. A Santa Casa 
é a primeira porta para as 
cidades do Vale Histórico, e 
estamos atendendo” frisou.

A Santa Casa tem hoje uma 
dívida que gira em torno 
R$30 milhões. Já a dívida do 
Município com o hospital é 
de aproximadamente R$ 5 
milhões, acumulada, segundo 
o prefeito, durante o governo 
Ana Karin. “A gente manteve 
o convênio em dia neste ano, 
diferente da gestão anterior. 
Ao final da intervenção, va-
mos propor um parcelamento 
para custear mensalmente 
essa dívida frente ao hospital. 
Então a gente sai do hospital 
já com uma previsão de paga-
mento da dívida do passado”.

Foto: Arquivo Atos
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Guaratinguetá baseia reajuste do IPTU no IPCA
Aumento é de 2,7%, de acordo com Fazenda municipal

O prefeito de Guará, Marcus Soliva, que baseou reajuste no Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O IPTU de Guaratinguetá 
terá um reajuste de 2,7% 
para 2018. O aumento foi 
feito baseado no IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor) entre no-
vembro de 2016 e outubro 
de 2017, de acordo com a 
secretária municipal da Fa-
zenda, Tânia Mara Reis. Os 
moradores poderão pagar o 
imposto em parcela única ou 
dividi-lo em até dez vezes.

Os carnês do IPTU serão 
entregues a partir de feve-
reiro, e a data de vencimento 
será no dia 15 de março 
para quem optar por pagar 

a cota única. Já para quem 
decidir dividir o pagamento, 
o número máximo é de dez 
parcelas. “Esse vencimento 
também será para os próxi-
mos meses subsequentes. O 
desconto na parcela única é 
de 10%”, revelou Tânia Mara.

A licitação para escolha da 
gráfica que fará a impressão 
dos carnês do IPTU já foi 
finalizada. A entrega dos bo-
letos somente em fevereiro 
foi motivada pelo processo 
de georreferenciamento, 
para corrigir os cadastros 
imobiliários de edificações 
e terrenos. O trabalho foi 
encerrado na última semana 
de dezembro.

O proprietário de edifica-

ções ou terreno que alterou, 
construiu ou ampliou e não 
realizou as mudanças ne-
cessárias junto ao cadastro 
imobiliário da Prefeitura 
foram notificados e terão os 
valores do IPTU ajustados 
para o pagamento de 2018, 
já que o georreferenciamen-
to não era feito na cidade 
desde 2006.

“Essas pessoas foram no-
tificadas através de corres-
pondência, e com prazo de 
15 dias após o recebimento 
das cartas. Então elas têm 
nos procurado para regulari-
zar. Quem não nos procurar, 
nós estaremos inserindo já 
no carnê de 2018”, confir-
mou Tânia Mara.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou por una-
nimidade na última sessão do 
ano o projeto do Executivo 
que estabelece as normas 
para a regularização fundiá-
ria a partir do início de 2018. 
A expectativa da Prefeitura é 
que 21 áreas deixem de ser 
irregulares num prazo de até 
dois anos.

De acordo com a descrição 
do projeto, o processo de 
Reurb (Regularização Fun-

diária Urbana) será aplicado 
no município de acordo com 
as recomendações de uma 
lei federal, criada em julho.

As duas modalidades ado-
tadas serão a regularização 
de interesse social e a de in-
teresse específico. Enquanto 
a primeira busca retirar da 
clandestinidade núcleos urba-
nos informais ocupados por 
população de baixa renda, o 
segundo atinge locais em que 
os proprietários tentam criar 
loteamentos, condomínios ou 
outros modelos de empreen-
dimentos privados.

O secretário de Habitação, 
Meio Ambiente e Regula-
rização Fundiária, Marcus 
Vinícius Faria, lembrou os 
principais pontos que entra-
rão em processo de regula-
rização a partir do primeiro 
semestre do ano que vem. 
“As prioridades são os nú-
cleos urbanos existentes 
no Mandú, Mossoró, Karina 
Ramos e Ribeirão Grande. 
Após o cadastramento dos 
moradores e o levantamento 
social, que nos revelará o nú-
mero de famílias que serão 
beneficiadas, concluiremos 

o estudo topográfico dos 
terrenos”.

Marcus Vinícius Faria 
apontou quais os benefí-
cios às famílias de baixa 
renda contarão após o fim 
da clandestinidade. “Com a 
regularização, estes locais 
estarão aptos a receberem 
ligações de energia elétrica 
e saneamento básico. Além 
disso, os moradores terão 
a documentação do imóvel.  
Não é um processo rápido, 
mas acreditamos que todas 
essas áreas estarão regulari-
zadas até 2020”.

Foto: Arquivo Atos
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Lucas Barbosa
Regional

O aumento nos registros 
de casos de falsificação de 
anilhas (anéis de identifica-
ção) de pássaros silvestres 
na região vem preocupando 
a Polícia Federal de Cruzeiro. 
No segundo semestre do ano, 
foram instaurados 25 inqué-
ritos criminais para apurar 
possíveis adulterações.

De acordo com as determi-
nações do Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais 
Renováveis) os interessados 
em comprarem pássaros 
silvestres de criadouros co-
merciais devem se adequar à 
uma série de procedimentos 
legais. Além de ter documen-
tos comprovando a proce-
dência legal da compra do 
animal, como nota fiscal, os 

proprietários devem solicitar 
a expedição do certificado de 
registro junto ao Ibama. Após 
o aval do órgão, são coloca-
das as anilhas nas patas dos 
pássaros.

Mas muitos brasileiros 
buscam uma forma para “dri-
blar” a fiscalização através 
da falsificação dos anéis de 
identificação.

De acordo com o delegado 
da Polícia Federal, Ronilson 
dos Santos, dos 25 inqué-
ritos criminais instaurados 
pela unidade de Cruzeiro, 14 
indiciados acabaram presos. 
“Além de Cruzeiro, temos 
casos recentes em Silveiras,     
Piquete, Guaratinguetá e 
Lorena. Neste ano, os poli-
ciais militares ambientais 
receberam uma capacitação 
que os ajudaram a terem mais 
habilidade na fiscalização das 
anilhas, já que os crimino-

sos adotam diversas táticas 
de falsificação. Além disso, 
muitos indivíduos aproveitam 
os anéis de pássaros mortos, 
para colocarem em filhotes”.

O delegado ressaltou ainda 
que muitos donos de pássaros 
não tem a noção da gravidade 
da irregularidade que estão 
cometendo. “Colocar uma 
anilha     falsa ou adulterada 
é um crime federal. O infrator 
acaba preventivamente preso 
até um juiz federal decidir o 
que será feito. Todo mundo 
que comprar um pássaro tem 
que ter a consciência de que 
necessita atender rigorosa-
mente a lei, ou estará sujeito 
à punições”.

Lei - Em caso de conde-
nação por falsificação de 
anilhas, o código criminal 
nacional determinar que o in-
frator poderá ser condenado 
de 2 a 6 anos de prisão.

Ação da PF rastreia falsificadores de anéis 
de identificação de pássaros silvestres

Com redução na criminalidade, 
região aguarda aumento nos 
efetivos das Polícias Militar e Civil

Homem leva tiro no rosto em Guaratinguetá

Ocorrências aumentam com 14 presos no último semestre; delegado cobra maior conscientização

Cidades tem queda no número de roubos e homicídios, mesmo com 
déficit estrutural; governo abre concursos para combate à violência

Rafaela Lourenço
Região

Apesar do déficit de policiais 
civis e militares, cidades do 
Vale do Paraíba registraram 
redução nos índices de crimi-
nalidade. De acordo com os 
dados da secretaria de Segu-
rança Pública do Estado, até 
novembro, Lorena e Pindamo-
nhangaba se destacaram com 
a diminuição no número de 
homicídios enquanto Guaratin-
guetá e Cruzeiro apresentaram 
um aumento nos assassinatos 
e roubos.

Mesmo com um índice 
menor, os dados divulgados 
mantém a preocupação com 
a criminalidade na região, 
considerada a mais violenta 
do interior do estado.

No levantamento, até no-
vembro, Pindamonhangaba 
aparece com 19 homicídios, 
dez a menos do que o registra-
do no ano passado. Os roubos 
também tiveram baixa, mas 
menos acentuada, 685 contra 
696.

Ao lado de Pinda, segue 
Lorena com dados positivos 
em relação a 2016. Foram 23 
homicídios, três assassinatos 
a menos do que o mesmo 
período do ano anterior. Já os 
roubos tiveram uma redução 
mais significante, foram 445 
contra 619. Apesar da redu-
ção, os números ainda são 
alarmantes se levado em con-
sideração a proporcionalidade 
de habitantes.

Segundo o coordenador 
operacional do 23º Batalhão 
da Polícia Militar do Interior, 
major José Ronaldo Andrade, 
a corporação faz uma análise 
dos indicadores, e em reuni-
ões periódicas, mensais ou 
até mesmo semanais junto à 
direção do CPI 1 Comando de 
Policiamento do Interior), que 
fica em São José dos Campos, 

é feito um estudo e verificadas 
se as áreas estão sofrendo 
impactos e quais medidas 
deverão ser tomadas, como 
“a criação de videomonito-
ramento, uma série de ações 
com o uso de tecnologias e 
a junção de esforços com os 
governos municipais, já que 
a criação das guardas civis 
também contribuem conosco”, 
exemplificou Andrade.

O major frisou ainda que 
não adianta pensar apenas 
em prender, e sim investir na 
educação e no planejamento 
das cidades. A média de prisões 
realizadas pela Polícia Militar, 
no Estado gira em torno de 
cem mil mensalmente. “Se pe-
garmos que cada presídio cabe 
cerca de quinhentos pessoas, 
imagina quantos presídios 
não deveriam estar sendo 
construídos. É preocupante, 
tem que ter um trabalho de 
educação com as famílias, isso 
é o primordial, os princípios 
éticos e morais”.

Na contramão do levanta-
mento do Estado aparecem 
Guaratinguetá e Cruzeiro, que 

até novembro registraram 
dados negativos. A primeira ci-
dade teve um homicídio a mais 
que em 2016, sendo 19 casos, 
mas os números de roubos 
tiveram uma crescente, com 
445 contra 347 no mesmo 
período do ano passado.

Apesar dos casos de ho-
micídio em Cruzeiro terem 
apresentado um aumento de 
6 para 11, a cidade reduziu o 
número de roubos. Foram 208 
neste ano, 63 vítimas a menos 
do que ano passado.

Efetivo – Dos 31.957 novos 
policiais contratados pelo 
governo estadual entre os 
anos de 2011 e 2017, apenas 
598, o equivalente a 1,8% do 
reforço total, foram enviados 
à região. Em dezembro, o 23º 
Batalhão da Polícia Militar re-
cebeu oito novos homens para 
compor o efetivo de cerca de 
560 policiais, que possui uma 
defasagem de 5%.

Major Ronaldo confirmou 
o déficit, mas garantiu que o 
Comando está remanejando 
policiais na medida que vão 
se formando novos PMs e 

assim atendendo todos os 
batalhões.

No início de novembro, o 
Jornal Atos publicou uma 
matéria mostrando as di-
ficuldades da Polícia Civil 
com a baixa no efetivo e 
um déficit de 12.705 car-
gos. Para o chefe do setor 
de investigação do 2º DP 
(Departamento de Polícia) 
de Lorena, o investigador 
Alfredo Pereira, faltam in-
vestigadores, escrivãos e 
delegados. “É uma situação 
muito difícil, por outro lado 
temos que dar a solução para 
a população, e é o que esta-
mos fazendo. Temos cerca e 
80% de esclarecimentos, um 
índice muito alto no Estado e 
Brasil. Mas os policiais civis e 
militares estão trabalhando 
no limite”, frisou.

O governo do Estado abriu 
dois concursos públicos que 
disponibilizarão 5,4 mil va-
gas para soldado de segunda 
classe da Polícia Militar. 
A Polícia Civil deve lançar 
um edital para 2.750 vagas 
ainda este mês.

Uma das várias operações da Polícia Militar, na tentativa de reduzir a ação da criminalidade na região

Pássaros são o principal foco da ação de caçadores ilegais na região; PF intensifica combate ao crime

Um homem de 28 anos 
sofreu uma tentativa de 
homicídio na madrugada 
do último sábado no Pingo 
de Ouro, em Guaratinguetá.

De acordo com o boletim 

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar 
o caso, mas o atirador não 
havia sido identificado 
até o fechamento desta 
edição.

de ocorrência, a vítima foi 
alvejada enquanto saia 
de casa para atender a 
campainha. Os disparos 
acertaram o braço e o rosto 
do homem. 

O ferido foi encaminhado 
ao Pronto Socorro, onde foi 
submetido a uma cirurgia. 
A vítima não corre risco de 
morte e seu estado de saú-
de é considerado estável.

Foto: Francisco Assis

Foto: Arquivo Atos

Caseiro é vítima de 
latrocínio em Guará

Trio é preso traficando 
crack em Guaratinguetá

Operação apreende arma e 
cocaína em Pindamonhangaba

Autor de assassinato em Pinda 
é preso em Santa Catarina

A DIG (Delegacia de In-
vestigações Gerais) de Gua-
ratinguetá abriu um inqué-
rito na última semana para 
apurar um latrocínio (roubo 
seguido de morte) contra o 
caseiro de uma fazenda no 
Alto de São João.

De acordo com a Polícia 
Civil, o corpo do homem 
de 56 anos foi encontrado 
com marcas de pauladas 

Três homens foram presos 
por tráfico de drogas na 
tarde da última sexta-feira 
no Pedregulho, em Guara-
tinguetá. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, uma equipe da 
Rocam (Rondas Ostensivas 
Com Apoio de Motocicletas) 

Uma operação da Polícia 
Civil de Pindamonhangaba 
apreendeu na última sex-
ta-feira uma arma de fogo 
e 349 pinos de cocaína em 
uma casa no Santa Cecília.

Após cerca de um mês 
de investigação, os poli-
ciais descobriram que a 
residência era usada por 
criminosos para armaze-
nar produtos ilícitos. Ao 
invadir o local, as equipes 
encontraram o entorpecen-

Após quase 11 meses de 
investigação, foi preso na 
última semana um homem 
acusado de assassinato e de 
dupla tentativa de homicídio 
em Pindamonhangaba. O 
autor do crime, que ocorreu 
no fim de janeiro, foi captu-
rado em Santa Catarina. 

Na manhã de 21 de janei-
ro, um jovem de 17 anos 
caminhava pela rua General 
Júlio Salgado, no Alto do 
Tabaú, quando foi surpre-
endido por um atirador. 
Ele acabou atingido por 
dois disparos na cabeça, 
morrendo no local.

Dois idosos que passavam 
pelo local na hora do cri-

e tiros na manhã do último 
sábado. A vítima estava com 
uma das mãos amarradas por 
um arame. 

Os policiais também ave-
riguaram que além da casa 
estar revirada, a moto do 
trabalhador, que morava so-
zinho no local, foi levada na 
ação criminosa. Até o fecha-
mento desta edição nenhum 
suspeito havia sido preso.

patrulhava uma região do 
bairro conhecida como Vila 
Socó, quando flagrou três 
rapazes em atitude suspeita. 
Na abordagem, foram apre-
endidas 48 pedras de crack 
e três aparelhos celulares. O 
trio acabou preso e recolhido 
á Cadeia Pública de Guará.

te em um cesto de roupas 
sujas. Já o revólver calibre 
38, que estava municiado, 
foi encontrado escondido 
em um sofá.

De acordo com duas mu-
lheres que estavam no local, 
os produtos ilícitos perten-
cem ao filho de uma delas, 
que não estava na casa no 
momento da apreensão. 

A proprietária da residên-
cia foi detida e o jovem é 
considerado foragido. 

me, acabaram atingidos por 
balas perdidas. Eles foram 
socorridos e conseguiram 
sobreviver. 

Após colher depoimentos 
e consultar as imagens de 
câmeras de segurança do 
bairro, os policiais consegui-
ram identifica o responsável 
pelos disparos.  

O criminoso teve sua pri-
são decretada no início de 
dezembro e acabou preso 
no dia 16 do mesmo mês no 
Estado de Santa Catarina. O 
homem, que esta recolhido 
no Complexo Penitenciário 
do Vale do Itajaí, deverá ser 
transferido para Pinda até a 
segunda semana de janeiro.
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Câmara aprova isenção para 
idosos na zona azul de Pinda

Prefeito garante que não vai acatar pedido da Promotoria 
para suspender reajuste da tarifa do transporte em Guará

Lorena recebe dois automóveis 
para atendimento na saúde

Projeto é aprovado e aguarda decisão do Executivo, que deve sair até o fim de janeiro

Soliva tenta agilizar licitação após solicitação de revisão no documento; cidade espera definir debate em janeiro

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Os idosos de Pindamonhan-
gaba vivem a expectativa da 
isenção na cobrança de zona 
azul. Um projeto que propôs 
o benefícios para motoristas 
que passaram dos 65 anos foi 
aprovado por unanimidade 
na última sessão legislativa 
de 2017. A proposta, do ve-
reador Rafael Goffi (PSDB) 
aguarda sanção do prefeito 
Isael Domingues (PR)

Caso a proposta seja veta-
da, os portadores de necessi-
dades especiais continuarão 
sendo os únicos a contarem 
com o benefício.

Implantada em 2001, a 
zona azul possui 696 vagas 
na região central de Pinda 
(os números passam por 
nova avaliação da Prefeitura, 
finalizada após o fechamen-
to desta edição). Enquanto 
quarenta espaços são desti-
nados exclusivamente para 
os idosos, outras 16 são para 
deficientes físicos. O valor 
cobrado por hora na zona 

azul é de R$ 1,65. 
De acordo com Goffi, além 

de atender uma antiga rei-
vindicação da população, o 
projeto contribuirá financei-
ramente com os membros da 
“turma da melhor idade”, que 
poderão utilizar o dinheiro 
economizado para o custeio 
de outras despesas como a 
compra de medicamentos. 
“A repercussão da aprova-
ção deste projeto foi muito 
positiva, já que o Conselho 
Municipal do Idoso e diver-
sas entidades se manifesta-
ram. Esta medida não gerará 
impacto financeiro para a 
cidade, pois aquelas vagas 
especiais já são destinados 
aos idosos e deficientes físi-
cos”, justificou. 

Mesmo apontado como o 
principal vereador de opo-
sição, o tucano revelou que 
está confiante que a pro-
posta será sancionada pelo 
Executivo. “Este projeto foi 
apresentado no início do ano, 
mas devido à realização de 
diversos estudos e questiona-
mentos ele acabou entrando 
em votação somente na 
última sessão do ano. Espe-
ro que ele não seja vetado, 
porque é muito importante 
para a cidade valorizar os 
seus idosos”. 

Após o aval legislativo, 
Isael Domingues tem até o 
fim de janeiro para decidir 
se sancionará a isenção da 
cobrança da zona azul para 
os motoristas de mais de 
sessenta anos.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Promotoria de Justiça de 
Guaratinguetá encaminhou 
à Prefeitura uma recomen-
dação de suspensão do rea-
juste da tarifa do transporte 
público municipal. O prefeito 
Marcus Soliva (PSB) respon-
deu em entrevista ao Jornal 
Atos que o reajuste não será 
revogado.

No documento, a Promo-
toria enfatizou que “não 
há motivo razoável para se 
autorizar o aumento das ta-
rifas”, com base nos serviços 
apresentados e na falta da 
abertura de um novo certa-
me licitatório para definir 
a prestadora de serviços. O 
documento foi assinado pelo 
promotor de Justiça, Gilberto 

Cabett Júnior, no dia 16 de 
novembro.

No início de dezembro foi 
solicitada uma entrevista 
com o prefeito, para que 
ele pudesse comentar a 
recomendação. Na época, 
uma nota foi encaminhada à 
reportagem do Jornal Atos. 
Já na última semana, Soliva 
foi questionado sobre a ação 
da Promotoria de Justiça. De 
acordo com o prefeito, foi 
necessário alterar diversos 
pontos do processo licitató-
rio para o transporte público.

Mas antes de encaminhá-
-lo à Câmara, o Executivo 
alterou a Lei de Mobilidade 
Urbana, que também preci-
sou tramitar pela Câmara. 
“Fizemos diversas modifica-
ções nas leis para não haver 
impugnação. Tivemos que 

trabalhar com a mobilidade 
urbana, e isso atrasou o pro-
cesso licitatório”, explicou 
Soliva.

Questionado sobre a reco-
mendação da Promotoria de 
Justiça, o prefeito voltou a 
salientar que foi necessário 
realizar o reajuste de R$3,20 
para R$ 3,50, e que a licita-
ção deve ser discutida na 
Câmara no início de 2018. 
“Sabemos que os ônibus 
estão ficando mais velhos e 
com maior necessidade de 
manutenção, mas enquanto 
não houver a licitação não 
tem jeito da empresa subs-
tituir os ônibus”, respondeu. 
“Esperamos que a Câmara, 
após o recesso, dê o ok para 
que a gente realize esse pro-
cesso o mais breve possível”, 
concluiu.

Da Redação
Lorena

A secretária de Saúde de 
Lorena, Imaculada Concei-
ção Magalhães, recebeu em 
dezembro dois automóveis, 
modelo Sedan, com cinco 
lugares. As chaves foram 
entregues pelo prefeito Fábio 
Marcondes (PSDB). Os veículos 
serão utilizados pelas equipes 
da Vigilância Epidemiológica.

O reforço dos carros vai 
auxiliar no atendimento na 
Atenção Básica e Nasf (Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família) e 
para transportar os profissio-
nais em suas atividades diárias 
no município, transportes de 
insumos e equipamentos para 
as unidades de saúde, no setor 
de hanseníase, tuberculose e 
ambulatório médico de infec-
tologia, para transporte de 
profissionais, realização de in-
vestigações epidemiológicas e 
busca relacionada às doenças 
transmissíveis, além do acom-
panhamento de pacientes.

Os veículos foram adqui-
ridos por meio de emenda 

parlamentar federal, junto 
ao Ministério da Saúde, por 
indicação dos deputados fe-
derais Carlos Zarattini (PT), 
Ricardo Izar (PP) e Eduardo 
Cury (PSDB).

Outro serviço beneficiado 
com os novos veículos foi 
o Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial) para busca ativa 
dos pacientes do programa. 
“Com a aquisição de mais estes 
dois automóveis, quem ganha, 
principalmente, é a população 
de Lorena”, comemorou Ima-
culada Conceição.

Parquimetro da zona azul, no Centro de Guaratinguetá; aprovado na Câmara, projeto de isenção aguarda sanção de Isael Domingues

Passageiros aguardam ônibus do TUG; Promotoria pede suspensão de reajuste do serviço municipal

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

O prefeito Fábio Marcondes entrega veículos à secretária de Saúde; setor ganha reforço no atendimento

Foto: Divulgação

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Arapei tiveram seu funcionamento prejudicado de 
26/12/2017 às 16h28 até 27/12/2017 às 07h47. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de Bananal tiveram seu funcionamento prejudicado no 

dia 27/12/2017 das 15h38 às 22h26. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes 

especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de vandalismo no meio de transmissão da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Bananal e Campos de Cunha tiveram seu 
funcionamento prejudicado de 24/12/2017 às 18h12 até 27/12/2017 às 12h31. Assim 
que houve a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento 
danificado foi substituído.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 27/12/2017 das 17h14 às 19h02. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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80.000,00. Telefone: 
99740-8124
Vendo casa no Villa-
ge Santana com 2 
quartos, 1 banheiro, 
sala, copa, cozinha, 
3 vagas na garagem, 
escritório, quintal. Te-
lefone: 98824-2930
Vendo uma casa no 
França II. Ótima. Va-
lor R$ 100.000,00 + 
parcelas. Telefone: 
3133-5688
Vendo apartamento 
no Bela Vista. Acaba-
mento de primeira. R$ 
250.000,00. Telefone: 
99703-3852
Vendo casa no jar-
dim esperança, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, ga-
ragem. Apenas R$ 
140.000,00. Telefone: 
99740-7121
Vendo 1.000 metros 
no parque das gar-
ças. R$ 70.000,00. 
Telefone: 3133-5688
Vendo 3 casas no 
parque rodovias, 3 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
àrea de serviço. Te-
lefone: 3157-4782 ou 
99117-4301
Vendo Chácara no 
Engenho D’agua. 
Com casa, 3 quar-
tos, 1 suíte, fogão a 
lenha, varanda, córre-
go, ribeirão. Telefone: 
99602-2387
Vende-se terreno no 
São Dimas, 500m 
murado e um terreno 
500m no Village San-
tana. Ótimo preço. 
Telefone: 99772-6100 
ou 98812-4180

Alugo casa no Pe-
dregulho, na praça 
Caetés, 2 suíte, sala, 
cozinha, lavabo, sem 
garagem. Valor R$ 
700,00. Telefone: 
3122-2960
Alugo ponto comer-
cial com 2 banheiros, 
na avenida do Beira 
Rio I. Ótima localiza-
ção. Telefone: 99676-
2177
Aluga-se casa no 
Jardim Esperança, 
reformada. 4 cômo-
dos, garagem, àrea 
de serviço e quintal. 
Valor R$ 800.00. Tele-
fone: 3122-4007
Alugo casas e aparta-
mentos em Paraty e 
Ubatuba, para férias 
e Reiveillon. Telefone: 
3133-4600 ou 99756-
6830
Aluga-se chácara, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, anexo 
no fundo com quarto, 
banheiro, garagem 
para 4 carros. Aveni-
da Brasil, 622. Valor 
R$ 3.000,00. Telefo-
ne: 99748-8343 ou 
3132-7106
Alugo casa, 2 quar-
tos, sala, cozinha, ba-
nheiro, edícula fundo, 
e garagem. Rua Apa-
recida, 50 – Potim. 
Valor R$ 1.100,00. 

Apartamento com 
ótima localização, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, 1 banheiro so-
cial, área de serviço 
com banheiro. Aceito 
permuta por casa em 
Lorena. Whats App: 
(12) 99214-9129. Fica 
no primeiro andar.
Esta rua fica próxi-
mo à Santa Casa, no 
centro. Negocia-se 
o preço e aceita -se 
troca por casa
Vendo apartamento 
novo no Village San-
tana, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, va-
randa, 2 vagas na ga-
ragem R$ 230.000,00. 
Telefone: 2103-2599
Vendo Chacrinha na 
estrada de Lagoinha 
à 4km do trevo. Casa 
nova com varanda, 
água boa, lago. R$ 
230.000,00. Telefone: 
99201-2826
Vendo lote no Jar-
dim do Vale. Área de 
175m² R$ 65.000,00. 
Telefone: 2103-2599 
ou 98106-6670
Vendo casa no Pedre-
gulho.  Piscina, edí-
cula. Aceito casa de 
menor valor na troca. 
Telefone: 99772-6100 
ou 98888-4180
Chácara no bairro dos 
motas. Casa nova, 3 
quartos, 2 varandas, 
beira da estrada e 
mata verde. Aceito 
troca automóvel. Faci-
lito. Telefone: 99618-
4100
Imóveis para alugar
Alugo chácara no alto 
da serra com pisci-
na, campo de futebol, 
churrasqueira, salão 
de jogos. 5 quartos. 
Telefone: 3127-1161
Aluga-se apartamento 
no pedregulho com 
1 ou 2 quartos e ga-
ragem, tratar com o 
prorprietáro. Telefone: 
3132-7171
Casa em Paraty, cen-
tro histórico, ao lado 
da praça. Acomoda 
10 pessoas. Telefone: 
99707-8302
Aluga-se apartamento 
no bairro beira rio, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, área 
de serviço, garagem. 
Valor R$ 950,00 + 330 
condomínio. Telefone: 
3128-4488
Aluga-se casa no 
Jardim França 2,. 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, área 
de serviço, quintal, 
garagem. R$ 850,00. 
Telefone: 3128-4488
Alugo excelente apar-
tamento em Ubatuba, 
praia do perequê, di-
árias ou fim de ano. 
Telefone: 99153-9495
Casa em Ubatuba 
para fins de semana 
e temporada, praia 
perequê açu. Telefo-
ne: 3125-1630
Alugo apartamentos, 
casa ou kitnet em 
Ubatuba, próximo a 
praia grande tenório. 
(12) 3832-1317 ou 
99752-0968
Alugo apartamento 
novo em Ubatuba, 

2 dormitorios, para 
8 pessoas, comdo-
mínio fechado.  2 
dormitórios suíte, ar 
condicionado, pisci-
na, churrasqueira. 
Telefone: 3133-6614 
ou 99616-6700
Salão real com pro-
moção de corte de 
cabelo. De segunda a 
sexta feira + concorra 
100 litros de gasoli-
na até 28/12/2017. 
Jardim Esperança. 
Telefone: 99636-3710
Móveis para Loja, 
prateleiras em nichos 
de mdf, cor branca, 
seminovos, preço de 
ocasição. Telefone: 
98812-3320
Frete mudança e car-
reto em geral, é com 
expressinho mineiro. 
Em toda região e Ca-
pital. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Cabine fotográfica 
para festas, eventos, 
revelação na hora. 
Preços promocionais. 

Saveiro Cross 2013 
b ranca  comp le ta 
34.000,00 (só venda) 
97401 8866.
Vende se um Logus 
94 580000 rodados, à 
gás. Telefone: 99740-
7444
Fiat punto, ano 2014, 
prata, flex, completo, 
único dono. Ótima 
oportunidade. Tratar 
com João no telefone: 
98235-7124
Celta Life, ano 2010, 
ótimo estado. Ven-
do ou troco por moto 
em até 12x no cartão 
ou financio. Telefone: 
98264-6628

Ve n d o  G o l ,  a n o 
1998, motor novo, 
1.0, documento ok 
até outubro de 2018, 
abaixo da tabela. Te-
lefone: 99748-3646 
ou 99105-4492.
Fiesta, ano 1995, 1.3, 
bom estado, trava 
carneiro, pneus no-
vos, freios revisados, 
bateria nova. Tele-
fone: 3125-8200 ou 
99103-8224
Saveiro Cross, ano 
2013, branca, com-
ple ta ,  34.000,00. 
(só venda) Telefone: 
97401-8866
Vendo Bros 160, mo-
delo novo, esd, linda. 
Aceito troca por carro. 

Negócio de ocasião: 
Vendo Drogaria/Pin-
da - Atendo vários 
convênios. Região 
privilegiada prox. de 
comercios em geral 
e loteamentos recém 
inaugurados(situando 
-se a Rodovia Ve-
reador Abel Fabício 
Dias 1473,Vila São 
Benedito. Tr.F: (12) 
99771-1089 - Pinda
Eletricista ou enca-
nador residencial, co-
mercial, industrial. 38 
anos de experiência. 
Telefone: 99238-7456 
ou 3013-5732
Marmitex do Pai. Co-
mida caseira e preço 
justo, experimente! 
Todo dia das 11h30 
às 14h00. Ligue 3132-
7304
Faço faxina em ca-
sas e apartamentos. 
Tenho referência, pre-
ço à combinar. Falar 
com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pin-
turas, pisos, azulejos, 
eletricista e peque-
nos reparos. Telefone: 
99828-4472 ou 3126-
8346
Carreto Murilo a partir 
de 40,00. Caminho ¾, 
trabalho qualquer dia. 
Telefone: 3126-4265 
ou 99703-1020 ou 
98243-2809
Vendo 2 carrinhos de 
pão sal modelo adora, 
balcão gelado 1.20m, 
balcão cx 20 formas 
pão de sal. Falar com 
José. Telefone: 3125-
5221
Vendo ótima banca 
de jornal, excelente 
localização em Gua-
ratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Compro ou assumo 
estabelecimento co-
mercial em Apareci-
da. Loja, quiosque, 
pousada. Telefone: 
3133-4600 ou 99756-
6830
Vende-se título do 
Itaguará. Telefone: 
3132-7316 ou 99618-
8586
Vendo 1 Jazigo no 
cemitério dos passos, 
com 3 gavetas, grani-
to, próximo a capela 
R$ 22.000,00. Telefo-
ne: 99151-0984. Falar 
com Lima
Vendo um iphone 

Telefone: 98707-2571 
ou 98812-3695
Máquina de chinelo, 
personalização in-
dustrial, vendo! Inte-
ressados ligar para 
Natália. Telefone: 
99739-0903
Aluga-se cama elás-
tica, piscina de boli-
nas, todos brinque-
dos, confira nossa 
promoção de natal e 
ano novo. Telefone: 
98163-8421
Mutas gravíssimas, 
CNH pe rm issão , 
pontos, suspensão, 
cassação, bafômetro. 
Telefone: 3133-4600 
ou 99756-6830
Vende-se título Ita-
guará .  Te le fone : 
9 9 1 5 8 - 1 7 1 6  o u 
98868-6826
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil, Guaratinguetá. 
Telefone: 3132-4765 
ou 3133-9274

Aluguel de mesas, 
cadeiras e brinque-
dos é na santa cla-
ra locações. Telefo-
ne: 98181-9814 ou 
98299-4881 ou 3122-
5497
Vendo base Mary Kay, 
cor bege 7, nova, na 
embalagem. 30,00. 
Fernanda. Telefone: 
98832-0075 ou 3125-
2584
Vendo vitrine, arara, 
mesa com vidro, ca-
bides, provador, tudo 
para sua loja. Tratar 
com Marisa. Telefone: 
3105-4135 ou 99628-
6297

Terras, sítios e fa-
zendas em Guará, 
Aparecida, Cunha e 
Região. De 02 a 990 
alqueires., Telefone: 
3132-3132
Vendo Terreno de 
252 metros, no clu-
be dos 500, na Rua 
magnólia. Valor R$ 

Financio, particular. 
Telefone: 99185-1801
Biz 125 ex, preta, ano 
2013. R$ 6.200,00. 
Com alarme, pneus 
novos, documento ok. 
23.500km rodados. 
Telefone: 99227-3552
Vendo moto Dafra 
speed, ano 2009, 
p a r t i d a  e l é t r i c a , 
documentação ok, 
pneus novos. Valor 
R$ 1.900,00. Telefo-
ne: 99198-1727. Ligar 
após as 17h00h
Suzuki Yes, 3.000.00. 
Titan 3.200,00. Com-
pro moto, pagamen-
to a vista. Telefo-
ne: 99856-4241 ou 
99627-5057 

VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
V E N D O  F u s c a  
ano 82. Tr.F: 3522-
5841/99129-8594 - 
Pinda
VENDO Fusca ano 72 
- td reformado - Funil./
elétrica. Pequeno re-
paro  p/fazer no motor.
Doc.ok. Tr.F: 99100-
6673 - Pinda
VENDO Celta 1.0 LT 
ano 2013. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – PindaVEN-
DO Celta 1.0 LT ano 
2013. Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Pickup Corsa 
GL 1.6 - ano 1997. 
Tr.  F:  (12)  3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda

HB20,  ano 2015, 
confort, pequena en-
trada + parcelas de 
R$ 774,00. Telefone: 
3341-0223
Vende-se Palio, ad-
venture, ano 2014, 
completo, pneus no-
vos, documento ok. 
R$ 42.000,00. Falar 
com Luiz no telefone: 
99679-8300
Vendo Sandero Ex-
pression, hi power, 
1.6, 8v, cor preta, ano 
2016, R$ 33.600,00. 
Telefone: 3105-3814
Vendo Parati, G#, ano 
2002, completa, só 
dinheiro. Ligar após 
as 14h00. Valor R$ 
10.000,00. Telefone: 
99129-4518
Vende-se Uno Mil-
le Smart, ano 2011., 
cor branco, em bom 
estado, bateria e es-
capamento novos. R$ 
7.500,00. Telefone: 
3125-9707 ou 99221-
0281
V E N D O  M e r i v a 
Joy 1.8 ano2005. 
Tr.  F:  (12)  3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Paraty CL 
1 . 8 M i a n o 1 9 9 7 . 
Tr.  F:  (12)  3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO S-10 LTZ ano 
2014- cabine dupla - 
D - preta. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas Pindamonhangaba - SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010 -
F: (xx) 12- 3642-4185 - Pindamonhangaba

Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa - Oficial de Registro

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
FERNANDO ANTONIO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil
divorciado, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 28 de agosto de 1978, residente
e domiciliado Rua Natalio Soares Lemes dos Santos nº 16, Shangrilá, em Pindamonhangaba SP, filho de
VICENTE ALVES DE MOURA e MARIA EMILIA ANTONIO DE MOURA.
ISABEL CRISTINA MARIA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, de 36 anos
de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 20 de maio de 1981, residente e domiciliada Rua Natalio
Soares Lemes dos Santos nº 16, Shangrilá, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDICTO MARIA e
EDUARDA EPIFANIA MARIA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
FLAVIO ALESSANDRO GALVÃO, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil solteiro, de
41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 28 de novembro de 1976, residente e domiciliado
Rua Abelardo Pinto Piolim nº 113, Jardim Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO JACINTO
GALVÃO e MARIA LOURDES FERNANDES GALVÃO.
ALEXSANDRA ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de
26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 22 de março de 1991, residente e domiciliada
Rua Abelardo Pinto Piolim nº 113, Jardim Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filha de AMÉRICO DA SILVA
FERREIRA e EDNA APARECIDA ALVES FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
DANIEL DOUGLAS MANOEL, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de laboratório, estado civil
solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 20 de agosto de 1987, residente e
domiciliado na Rua Alvaro Pinto Madureira no 575, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MANOEL
e MARIA HORACIA MANOEL.
NAARA DE MELO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, de 21
anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 15 de setembro de 1996, residente e domiciliada
na Rua Oscar Pimentel de Carvalho no 43, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL VALERIANO
WANDERLEY DA COSTA e KARINA FLAVIA DE MELO COSTA. Apresentaram os documentos I, III e IV,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
VAGNER NUNES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar, estado civil divor-
ciado, de 33 anos de idade, nascido em Mauá - SP, no dia 26 de maio de 1984, residente e domiciliado na Rua
Professor Otacilio Salgado no 125, Maria Aurea, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO COSTA ALMEIDA
e MARIA NUNES DA SILVA ALMEIDA.
GABRIELA PRISCILA DOS SANTOS GREGORIO, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar,
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 23 de dezembro de 1986,
residente e domiciliada na Rua Professor Otacilio Salgado no 125, Maria Aurea, Pindamonhangaba SP, filha
de FRANCISCO CARLOS GREGORIO e MARIA DE LURDES DOS SANTOS GREGORIO. Apresenta-
ram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
MAURICIO DA SILVA ALONSO FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado civil
solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Diadema - SP, no dia 28 de setembro de 1994, residente e
domiciliado Rua Araçatuba nº 85, Maricá, em Pindamonhangaba SP, filho de MAURICIO DA SILVA ALONSO
e SANDRA DIAS DA SILVA ALONSO.
JOYCE MEIRELES MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de cozinha, estado civil sol-
teira, de 19 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia 31 de dezembro de 1997, residente e domiciliada
Rua Araçatuba nº 85, Maricá, em Pindamonhangaba SP, filha de LUCIO ANUNCIAÇÃO MOURA e ARLE-
TE MEIRELES PEREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2017.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
BRUNO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão coletor, estado civil solteiro, de 22 anos de idade,
nascido em São Paulo - SP, no dia 20 de maio de 1995, residente e domiciliado na Estrada da Cerâmica nº
8, Mandú, em Pindamonhangaba SP, filho de MARIA ISABEL DA SILVA.
ÂNGELA LEITE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 22 anos
de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 4 de abril de 1995, residente e domiciliada na Estrada
da Cerâmica nº 1030, Mandú, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO GABRIEL DA SILVA e ANGELITA
LEITE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2017.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos  exigidos pelo Código Civil Brasileiro:
FELIPE LUIZ  DA   FONSECA   CARVALHO,   nacionalidade   brasileira, professor, solteiro, natural de
Cruzeiro  SP,  nascido  em  08  de  abril de 1983, residente  e  domiciliado  na  Rua  Capitão  Antonio Marcondes
do Amaral 312, Alto do Cardoso,  em  Pindamonhangaba  SP,  filho de JOÃO LUIZ DE CARVALHO    e  de
CARMEN  LÚCIA  DA  FONSECA CARVALHO.
HELYZAMA CARVALHO  PIO,   nacionalidade   brasileira,   professora, solteira, natural de Jacarezinho PR,
nascida  em  10  de  maio  de 1985, residente  e  domiciliada  na  Rua  Santa  Catarina  429,  em  Jacarezinho
PR, filha de JOÃO CARLOS PIO e de  ANAIDE  DE  CARVALHO PIO. Apresentaram os documentos I, III
e  IV  do  Art.  1.525,  do   Código Civil Brasileiro. Se alguém  souber  de  algum  impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2017.

PREFEITURA DE LORENA
Comunicado: TOMADA DE PREÇO n°. 11/2017 – Proc. nº. 563/17

O Município de Lorena-SP torna público que a empresa que não optar pela 
realização da visita técnica, estará dispensada de apresentar o ATESTADO DE 
VISTORIA – ANEXO VII dentro do envelope de habilitação. O Processo encontra-
se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.
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Lorena tenta vaga 
na fila de espera por 
título de Município 
de Interesse Turístico

Lorenense quer mais emprego 
e atenção à saúde em 2018

Prefeitura encaminha documentos 
para a Assembleia Legislativa; 
MIT pode garantir repasse para 
investimento em projetos no setor

A Basílica de São Benedito, um dos destaques de projeto do MIT

A rua Dr. Rodrigues de Azevedo,destaque do comércio em Lorena;empregos predominam pedidos na cidade

Enquete do Jornal Atos busca expectativas dos moradores 
para prioridades das prefeituras no segundo ano de mandato

Lucas Barbosa
Lorena

Lorena se tornou mais 
uma cidade a buscar o tí-
tulo de MIT (Município de 
Interesse Turístico). O secre-
tário de Cultura e Turismo, 
Roberto Bastos, o Totô, foi 
até à Assembleia Legislativa 
de São Paulo, no último dia 
20, entregar documentos 
e relatórios técnicos para 
que a cidade faça parte do 
grupo que conta com aporte 
financeiro para o turismo.

A cidade é integrante do 
“Mapa Turístico Brasileiro”, 
na “Região Turística da 
Fé”, que conta ainda com 
Aparecida, Guaratinguetá, 
Piquete, Cunha, Cachoeira 
Paulista, Potim, Canas e 
Roseira. Lorena espera 
ser contemplada pelo selo, 
garantindo um repasse esta-
dual de mais de R$ 650 mil.

Entregue ao deputado 
estadual Davi Zaia (PPS), a 
documentação tenta com-
provar que o município tem 
potencial para se desenvol-
ver no setor.

Uma das exigências buro-
cráticas estabelecidas pelo 
Governo do Estado é que a 
cidade indique que conta 
com meios de hospedagem, 
alimentação e serviço de 
informação turística capa-
zes de receber os turistas. 
Lorena precisa ainda de-
monstrar que possui condi-
ções de atender a população 
fixa e flutuante, em relação 
ao abastecimento de água e 
coleta de resíduos sólidos.

Seguindo as determina-
ções do trâmite, Davi Zaia 
encaminhará à documen-
tação de Lorena para a 
secretaria Estadual do Tu-
rismo. Após a avaliação do 
projeto, a pasta informará 
ao Legislativo se ele está 
apto para a aprovação. Os 
dois últimos passos são o 
aval da Assembleia e a san-
ção do governador Geraldo 
Alckmin (PSDB). 

Totô demonstrou otimis-
mo com a possibilidade de 
Lorena conquistar o título 
de MIT. “Com esse reco-
nhecimento conseguiremos 
efetivamente garantir uma 
parceria com o Estado, 
recebendo recursos que 
nos ajudarão a fortalecer o 
setor turístico. Esperamos 
receber boas notícias já no 

início de 2018”.
Além de explicar que a 

pasta contará com um orça-
mento de R$ 1,8 milhão em 
2018, Totô ressaltou que 
caso a cidade consiga o MIT, 
terá um   importante reforço 
financeiro. “A previsão é que 
o Estado encaminhe uma ver-
ba anual de até R$ 650 mil. 
Estes recursos seriam funda-
mentais para conseguirmos 
avançar em alguns projetos, 
alavancando o setor”.

A expectativa de Lorena 
é que o pedido de inclusão 
no MIT seja analisado pela 
Assembleia Legislativa no 
início do primeiro semestre 
de 2018.

Atrações – A secretaria 
de Cultura e Turismo apon-
tou que Lorena conta ofi-
cialmente com trinta locais 
considerados atrativos, que 
integram a lista encaminhada 
a Assembleia Legislativa.

No âmbito religioso, os 
destaques são a Catedral 
de Nossa Senhora da Pieda-
de, Comunidade Bethânia, 
Santuário São Benedito e o 
Santuário de Dom Bosco.

Já nas áreas culturais e 
educacionais, aparecem a 
Casa de Cultura, a USP (Uni-
versidade de São Paulo), 
Unisal (Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo e Uni-
fatea (Centro Universitário 
Teresa D’Ávila).

Na região – Em outubro, 
Cruzeiro passou a fazer par-
te do MIT. Diferente das 
vizinhas Cachoeira Paulista, 
Guaratinguetá e Aparecida, 
Cruzeiro foca no turismo 
rural e de aventura.

Ao todo 31 cidades pau-
listas receberão o título. De 
acordo com a Assembleia 
Legislativa, outras seguem 
próximas de receber a apro-
vação para o título turístico: 
Altinópolis, Araras, Arara-
quara, Cabreúva, Campina 
do Monte Alegre, Cardoso, 
Itapuí, Itupeva, Jaú, Lençóis 
Paulista, Limeira, Lins, Mai-
riporã, Mira Estrela, Mogi 
das Cruzes, Nazaré Paulista, 
Novo Horizonte, Rancharia, 
Registro, Riolândia, Rosana, 
Santa Cruz do Rio Pardo, 
Santo Expedito, São Simão, 
Tabatinga, Tambaú, Uchôa, 
Votuporanga e Cachoeira 
Paulista, que conta com a 
Comunidade Canção Nova, 
destino de milhares de pes-
soas somente em 2017.

É difícil apontar uma prio-
ridade, mas acho que a ge-
ração de empregos é o setor 
que mais tem que evoluir no 
ano que vem. É muito com-
plicado ver tantas pessoas 
sem condições financeiras 
para darem coisas básicas 
aos seus filhos. Outra área 
que sempre necessita de 
mais investimentos é a 
saúde, porque a demanda 
sempre é alta.

José Leonardo de Oliveira,
60 anos, marceneiro,
Centro

A prioridade para o ano 
que vem ter que ser melho-
rias para a saúde, principal-
mente nos postinhos. Faz 
quatro anos que estou es-
perando a unidade do meu 
bairro liberar um papel para 
que eu possa ser atendida 
pelo médico de Taubaté, mas 
acho que eles perderam a 
minha documentação por-
que até agora não liberaram 
o meu exame. 

Para o ano que vem, 
Lorena precisa ter uma 
Câmara mais atuante e 
trabalhadora. Não estou 
vendo os vereadores aju-
darem no desenvolvimento 
da cidade. O prefeito Fábio 
Marcondes não tenho mui-
to o que falar, porque vejo 
que ele é trabalhador, mas 
se ele tivesse a ajuda dos 
vereadores poderia fazer 
mais por Lorena.

Fátima Pereira dos Santos,
53 anos, vendedora,
Vila Nunes

Deraldo Rodrigues dos Santos, 
64 anos, cozinheiro,
Santa Edwiges

Sem dúvida, a prioridade 
tem que ser a saúde. Lore-
na precisa de mais médi-
cos, principalmente para 
trabalharem no sistema 
de urgência e emergência 
no Pronto Socorro. Obser-
vo que o setor da saúde 
deu uma melhorada nos 
últimos anos, mas mesmo 
assim acho que ainda não 
está funcionando tão bem 
quanto deveria.

Domingos Sávio de Farias,
58 anos, aposentado,
Bairro da Cruz

Qual deve ser a prioridade para Lorena em 2018?

ENQUETE:

Vejo que está muito di-
fícil para a juventude con-
seguir arrumar emprego. 
Sei que isso está aconte-
cendo em todo o País, mas 
Lorena tem que tentar 
fazer algo diferente para 
mudar essa situação. Com 
mais gente trabalhando 
a economia vai melhorar 
bastante. Nas outras áreas 
acho que a cidade evoluiu 
bastante nos últimos anos.

O que está precisando 
avançar em Lorena são a 
saúde e segurança. A Pre-
feitura deveria tentar trazer 
mais policiais militares para 
termos mais tranquilidade 
em nosso dia a dia. Já na 
saúde era bom contratar 
mais médicos para o Pronto 
Socorro e postinhos. Uma 
cidade para crescer preci-
sa estar bem nessas duas 
áreas.

José Atílio de Paula Reis,
60 anos, funcionário público, 
Centro

Marciel Pereira da Silva,
27 anos, atendente,
Jardim Novo Horizonte

A prioridade tem que ser 
a chegada de novas em-
presas para Lorena. Estou 
vendo muitos jovens que 
concluíram cursos técni-
cos sofrendo muito porque 
não conseguem encontrar 
nenhuma oportunidade de 
trabalho. Também acredi-
to que tem que ter mais 
investimentos na saúde, 
principalmente o Pronto 
Socorro. 

Maria Aparecida Alves,
64 anos, aposentada,
Santo Antônio

Nossa cidade precisa avan-
çar na geração de empregos, 
porque infelizmente o povo 
não tem aonde trabalhar. 
Além desse problema, está 
precisando melhorar muito 
a parte da segurança. Outra 
área que precisa de melho-
rias é na educação. Tenho 
visto muitas famílias recla-
mando de falta de creches, 
e isso acaba prejudicando 
muita gente.

Luiz Carlos Santos,
66 anos, pedreiro,
Cidade Industrial
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Da Redação
Lorena

O segundo ano do segundo 
mandato de Fábio Marcondes 
(PSDB) como prefeito de Lore-
na tem a expectativa de uma 
boa parte da população que 
espera por melhorias, como o 
atendimento no Pronto Socor-
ro e o reforço no combate à 
criminalidade (a cidade conta 
com o reforço da Guarda 
Municipal Armada). Mas é na 
geração de empregos que o 
lorenense está de olho, como 
mostra a primeira enquete do 
Jornal Atos em 2018.

Não são poucas as dificul-
dades que os prefeitos da 
região devem ter em 2018. 
Mesmo com indicativos de 
recuperação econômica, o 
ano, marcado pelas eleições 
estaduais e federal de ou-
tubro, deve ser “curto” para 
quem busca apoio financeiro. 
Enquanto isso, a população 
quer resultados e não quer 
acumular promessas. Para 
saber o que o morador da 
região espera, o Jornal Atos 
percorrerá as cidades colhen-
do sugestões e cobranças das 
ruas sobre as demandas do 
ano novo.

A primeira enquete do ano 

passou por Lorena. Além da 
corriqueira atenção à saúde 
pública, os entrevistados 
lembraram da necessidade de 
um trabalho forte para atrair 
empresas e gerar empregos.

A preocupação segue os 
números negativos em todo 
País. De acordo com dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), 

o saldo de empregos formais 
no Brasil em novembro teve 
redução de 12.292 vagas. 
Em relação a outubro, houve 
baixa de 0,03%.

Mas, de acordo com as 
informações divulgadas no 
último dia 27 pelo Ministério 
do Trabalho, a cidade vem 
na contramão, com elevação 
nas contratações. De janeiro 

a novembro de 2017, Lorena 
registrou um saldo positivo 
de 397 vagas. A cidade vinha 
de dois anos no negativo, 
referente à dados do mesmo 
período. Em 2015, -285 e em 
2016, -254. Os dados atuais 
são os melhores desde 2014, 
quando Lorena teve saldo po-
sitivo de 501 postos abertos 
entre janeiro e fevereiro.
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Legislativo derruba veto de Isael 
em “adoção” de pistas de skate

Após quatro anos de paralisação, 
“Bolsa-Atleta” é retomado em Pinda

Proposta recebe apoio de nove parlamentares; Executivo aponta inconstitucionalidade

Prefeitura investe R$ 700 mil para incentivar esportistas do município; 
comissão técnica também de ser contemplada com reativação de programa

Esqueitista faz manobra durante competição em pista pública de Pinda; Câmara derruba veto de Isael 

Atleta de Pinda representa a cidade, que retomou Bolsa Atleta em 2018

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Por 9 votos a 1, a Câma-
ra de Pindamonhangaba 
derrubou o veto do prefeito 
Isael Domingues (PR) sobre 
o projeto que criava o pro-
grama “Adotando as Pistas 
de Skate”. A proposta foi 
apresentada em agosto pelo 
vereador Renato Nogueira, o 
Renato Cebola (PV).

O autor do projeto sugeriu 
ao Executivo celebrar parce-
rias com empresas privadas 
que ficariam responsáveis 
por reformarem e preser-
varem as pistas de skate 
espalhadas pelo município. 
Em compensação, os permis-
sionários seriam autorizados 
a usarem suas marcas nos 

locais com adesivos e reali-
zarem eventos promocionais.

Além das pistas do Centro 
Esportivo Zito e do Centro 
Esportivo João do Pulo, Pin-
da conta com outros três 
espaços destinados à prática 
do esporte, no Cidade Jardim, 
Vila Rica e distrito de Morei-
ra César.

A proposta de Renato Ce-
bola, colocada em votação 
em 20 de novembro, foi 
aprovada por unanimidade 
pelo Legislativo, porém, aca-
bou vetada no dia seguinte 
por Isael.

De acordo com o parecer 
do prefeito, a proposta é 
inconstitucional e apresenta 
vício formal de iniciativa (lei 
que deveria ser criada pelo 
Executivo). A justificativa do 

veto destacou ainda que o 
projeto “culmina em obriga-
ções e, consequentemente, 
aumento de despesas”.

Mas durante a última ses-
são de 2017, realizada no 
dia 18, o veto de Isael só foi 
seguido pelo vereador Felipe 
César (PV).

Renato Cebola comemorou 
o apoio dos parlamentares 
e discordou do apontamen-
to do Executivo, citando a 
existência de outro projeto 
semelhante, aplicado pela 
antiga gestão no município. 
“Acredito que esta proposta 
não geraria gastos a Prefeitu-
ra, mas sim economia, já que 
ficaria a cargo das empresas 
arcarem com as despesas da 
manutenção das pistas. Além 
disso, já temos um projeto se-
melhante no município, cria-
do pelo ex-vereador André 
Raposo (PV), que autoriza a 
adoção de praças”.

Após a derrubada do veto, 
o projeto e os apontamentos 
dos parlamentares serão 
novamente analisados pelo 
Executivo, que terá um pra-
zo de até sessenta dias para 
decidir se a proposta será 
sancionada.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Há quatro anos paralisado 
em Pindamonhangaba, o 
programa “Bolsa-Atleta” será 
retomado em 2018. Com o 
orçamento anual de R$ 700 
mil, a medida deve garantir 
auxílio financeiro para téc-
nicos e praticantes de 15 
modalidades esportivas.

Aprovado de forma unâ-
nime na última sessão de 
Câmara do ano, o projeto do 
Executivo modificou trechos 
da lei do “Bolsa-Atleta”, cria-
do em   2005 no município. 
Com a mudança, a partir 
de 2018 os integrantes das 
comissões técnicas também 
serão contemplados pelo 
auxilio, que anteriormente 
era exclusivo dos atletas.

De acordo com a descrição 
do projeto, além de demo-
cratizar o acesso à prática 
esportiva, os principais ob-
jetivos do programa são es-
timular a revelação de atletas 
locais, incentivar o desenvol-

vimento do esporte amador 
e a manutenção da carreira 
dos esportistas e comissões 
técnicas que representam o 
município em competições.

Os valores do auxílio para 
os atletas variam de R$ 400 
a R$ 3 mil. Enquanto o valor 
mais baixo fica para as es-
portistas de nível estudantil, 
o mais alto é destinado aos 
que integram ou já fizeram 
parte da seleção brasileira 
da modalidade.

Já as comissões técnicas 
receberão entre R$ 1,3 mil 
e R$ 5 mil, dependendo do 
nível e números de atletas 
que supervisionam.

Além de ressaltar a impor-
tância do programa, o se-
cretário de Esporte e Lazer, 
Everton Chinaqui, afirmou 
que ele contribuirá para 
que a delegação   da cidade 
seja ainda mais forte para 
a disputa de competições 
regionais, estaduais e nacio-
nais. “Ainda não foi definido 
o número de contemplados, 
pois estamos aguardando os 
técnicos enviarem até o fim 
de janeiro a lista de atletas 
e o plano de treinamento. 
Na sequência, serão sele-
cionados os que contarão 
com o incentivo a partir de 
2018”.
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