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Região cai e Lorena tem
alta no emprego em 2017

MAIS INFORMAÇÃO  A lei que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo já está em vigor em Lorena. 
Em 2018, o evento será realizado entre os dias 2 (Dia Mundial da Conscientização do Autismo) e 7 de abril. O projeto tem o objetivo 
de instruir os familiares e todos que convivem com o autista, e conta com partilhas de experiências, encontros, palestras e consultas 
médicas, no amparo dessas pessoas. Pág. 5
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Pinda sorteia 
licença para 
ambulantes 
no Carnaval

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou o sorteio 
para definir os vendedores 
que terão licença para tra-
balhar no Carnaval Solidário. 
Ao todo 94 ambulantes par-
ticiparão de todos os dias de 
atrações. Os interessados se 
inscreveram no chamamento 
público, disponível no site da 
Prefeitura.

Dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados) divulgados na 
última sexta-feira revelaram 
que o Vale do Paraíba registou 
em 2017 um saldo negativo 
na geração de empregos pelo 
quarto ano seguido. Na con-
tramão da região, Lorena foi o 

destaque positivo do “ranking 
do emprego”. De acordo com 
o levantamento do Ministério 
do Trabalho e Emprego, a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba) obteve 
um saldo negativo de 3.506 
vagas de empregos formais fe-
chadas no ano passado. Além 

de apontar que somente 22 
dos 46 municípios da região 
tiveram saldos positivos, as 
estatísticas mostram que en-
quanto o ramo da construção 
civil foi o que mais fechou 
postos de trabalho, o comércio 
o que mais abriu.
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Cidade é destaque em levantamento do Caged, que 
aponta mais de três mil postos fechados na região

Cachoeira 
abre inscrições 
para concurso 
com 140 vagas

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista abriu inscrições do 
concurso público destinado 
à contratação e formação de 
cadastro de reserva de novos 
servidores de todos os níveis 
de escolaridade. O edital está 
publicado no site da Prefeitura. 
As inscrições começaram na 
última quinta-feira e seguem 
até o próximo dia 5.

Potim solicita 
maior efetivo 
policial nas
ruas da cidade

A prefeita de Potim Erica 
Soler (PR) se encontrou na úl-
tima terça-feira com o coman-
dante interino do 23º BPMI 
(Batalhão de Polícia Militar 
do Interior) de Lorena, major 
Lessa, para requerer mais poli-
ciamento à cidade de Potim. Na 
reunião, o comando alegou a 
maior dificuldade ser por conta 
do transporte de presos para o 
AME (Ambulatório Médico de 
Especialidades) e transferência 
de penitenciárias.
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Indústria foi um dos setores que elevaram números de Lorena, em 2017

Trecho da ameaça feita contra o vereador João Pita, o prefeito Marcus Soliva e o vice Régis Yasumura
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Vereador da base recebe 
ameaça anônima em Guará

O vereador João Pita (PSB) 
usou a tribuna da Câmara de 
Guaratinguetá, no retorno do 
recesso parlamentar, para 
denunciar uma ameaça que 
teria recebido através de 
uma carta. O documento foi 
entregue em seu gabinete 
na última quinta-feira, não 
tinha remetente e teria sido 
deixado pelos Correios. O 
manuscrito citava, além de 
Pita, o prefeito e vice-prefeito 

de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva e Régis Yasumura, 
ambos do PSB.

Pita mostrou o documento 
durante a explicação pessoal, 
no fim da sessão de Câmara. 
Em entrevista após o discur-
so ele revelou que a carta 
foi entregue pelos Correios 
e que continha fotos e ame-
aças, além do trio político, à 
sua família.
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Guará tem protesto por atraso 
em horas extras da Educação

Os motoristas da Educação 
de Guaratinguetá paralisaram 
os serviços na última quinta-
-feira e permanecem em estado 
de greve. A categoria alega que 
não recebe horas extras desde 
novembro de 2017 e pede, 
além do pagamento, melhoria 
na frota de veículos. O Sisemug 
(Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais) encaminhou ofícios 
no início de janeiro para o 
Executivo, mas os documentos 

não foram respondidos.
A paralisação já estava pre-

vista pelos servidores, que 
teriam informado sobre essa 
possibilidade no último ofício 
encaminhado ao Executivo. No 
primeiro dia de paralisação, 43 
motoristas cruzaram os braços 
em frente a sede da secretaria 
de Educação. Sem acordo, eles 
voltaram a se manifestar na 
última sexta.
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Lorena abre 
creche para 
185 crianças 
no Industrial

Com capacidade para aten-
der até 185 crianças de Lore-
na, foi inaugurado no fim da 
tarde da última quinta-feira 
o Centro Municipal de Educa-
ção Infantil Professor Paulo 
Pereira dos Reis, no Cidade 
Industrial. A creche, que re-
ceberá estudantes de quatro 
bairros, foi construída através 
de um investimento de quase 
R$ 1,5 milhão, provenien-
te do tesouro municipal e 
Fundeb.
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Bastidores da PolíticaAtos e Fatos
“O tribunal foi capturado por minis-
tros que superestimam sua capa-
cidade de serem levados a sério e 
subestimam a fragilidade da corte”

Márcio Meirelles Professor Conrado Hübner Mendes 

SUPREMO DESCASO !
O ex-presidente Lula, conde-

nado em duas instâncias, bi con-
denado, percorre o caminho dos 
corredores dos recursos.

Com um placar futebolístico, 
agora, a saída é o tapetão.

A publicação do acórdão do 
TRF-4 deverá sair nos próximos 
dias e abertura do prazo para os 
embargos declaratórios, sem alte-
ração do resultado do julgamento.

O próximo é recorrer ao Su-
perior Tribunal de Justiça e fi-
nalmente alcançar o Supremo 
Tribunal Federal.

Em paralelo, recurso junto à 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) e possivelmente ao Tri-
bunal de Haia, recorrer a OEA 
(Organização dos Estado Ame-
ricanos).

Todas as instâncias possíveis 

o ex-presidente recorrerá para 
provar a sua inocência, a falta de 
provas – exaustivamente exauri-
das nas duas instâncias apontando 
sua culpabilidade.

Como o placar foi futebolístico 
talvez venha recorrer ao Superior 
Tribunal Desportivo.

Em recintos fechados, com 
capacidade de até mil pessoas, o 
ex-presidente discursa para uma 
plateia de intelectuais derrama 
mentiras que nem um pouco abala 
os “ditos intelectuais”.

O episódio de seu discurso 
feito no Rio de Janeiro, uma 
comparação à Guerra de Canudos 
imaginando-se Antônio Conse-
lheiro, como um defensor dos 
povos oprimidos, ignora que se 
tratava-se de um líder religioso 
que não entendia nada de política!

Agora, está se comparando 
ao líder sul-africano Mandela. O 
ex-presidente não é preso político 
é um político preso, pois não tem 
mais prerrogativas de presidente

Mandela lutou pelo direito dos 
negros, foi preso no vigor de sua 
idade e não se intimidou. 

Na prisão escrevia textos sobre a 
causa negra na África, denunciava o 
apartheid, não se entregou.

O ex-presidente se comparar à 
Mandela é uma ofensa a este líder 
reconhecido no mundo todo pela 

sua bravura, destemor, em defen-
der uma causa que viu vitoriosa.

O ex-presidente continua nas 
sus bravatas, incitando os mem-
bros do partido, na pessoa de sua 
presidente, - indiciada também na 
Lava Jato-, reafirmando a posição 
do ex-presidente que a condena-
ção de Porto Alegre nada mais 
foi do que um “cartel da Justiça” 
contra um injustiçado!

A afirmação de a justiça se 
transformar em um cartel é um 
despropósito, um desrespeito a 
um poder constituído e aos ope-
radores do direito.

Estas afirmações refletem a 
postura de nossa Corte Suprema, 
cujos membros superestima a sua 
capacidade de serem levados a 
sério e demostram a insegurança 
e a fragilidade da mais alta ma-
gistratura de um país.

O que a sociedade tem per-
cebido, em recentemente, que o 
Supremo Tribunal Federal, órgão 
moderador e defensor das garan-
tias constitucionais, converteu-se 
em um órgão causador de tensões 
gerando o que é mais nocivo para 
uma democracia: “a insegurança 
jurídica”. De órgão colegiado se 
transforma em “11 Supremos”.

O objetivo do Estado de Di-
reito é sustentar um governo das 
leis, não da vontade dos homens 
e que a aplicação da lei deva ter 
compromisso ético para decidir 
com a maior isenção e ponderação 
analítica.

Na verdade, o que temos visto 
é que a interpretação constitu-
cional deve estar submetida ao 
Supremo e não na visão e opi-
nião dos ministros onde aflora o 
voluntarismo dos seus membros 
e o poder individual levando à 
extravagância com risco da per-
da da legitimidade. O ministro 
Lewandoski, presidindo a sessão 
do Congresso Nacional no impe-
achment da ex-presidente Dilma 
Rousseff adulterou o texto da 
Constituição na pena acessória na 
perda da atividade pública. 

O maior desserviço que se 
possa prestar a um país e a demo-
cracia é denegrir a imagem de sua 
Suprema Corte!

“O maior desserviço que se possa 
prestar a um país e a democracia 

é denegrir a imagem de sua 
Suprema Corte!”

Faltam deputados no Vale
O deputado Padre Afonso visitou várias lideranças da região esta semana. Entre muitos 

encontros e cidades, ele participou do Atos no Rádio e comentou a falta de representativi-
dade do Vale, ao ponto de faltarem deputados para criar até frente parlamentar para buscar 
solução e recursos para suprir problemas pontuais como Saúde, Transporte e Segurança.

O deputado Padre Afonso, que se mostrou frustrado com o baixo desempenho da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e da fraca atuação do Codivap, no programa Atos no Rádio

Ciranda da Federal
A semana política de Cachoeira 

Paulista terminou quente e com di-
reito a presença da Polícia Federal 
- ‘visitando’ contratados indiretos 
do ‘homem das notas’. Mas parece 
que as divindades castigaram o 
‘fura-fila’ da vacina contra febre 
amarela, a reação foi catastrófica. 
Perguntem ao vereador Max, que 
por pouco não viajou de camburão 
para cidade ao lado...

De A a D para sucessão 
Numa análise política sobre 

as potencialidades eleitorais para 
2020, o prefeito Fabio Marcondes, 
embora sem direito a concorrer, é o 
que detém o maior acervo de nomes 
para sua sucessão. Além do plano 
A, que consiste naturalmente em 
Marietta Bartelega, Marcondes tem 
o plano B - com Totó de Oliveira 
Bastos. E com outras opções, tem 
o C - Luiz Fernando e o D - Galão 
Aquino. Se for o caso, a dobrada 
prefeito e vice pode sair deste mes-
mo elenco, exceto se houver a ne-
cessidade de absorver algum outro 
nome que possa surgir no cenário. 
Perguntem ao Beto Pereira!!!

Chá de cadeira
Parece que a relação prefeito 

e vice de Cachoeira Paulista não 
anda ‘bem das pernas’. Disseram 
que dias atrás, Domingos Geraldo 

foi flagrado na 
‘vala comum’ 
do atendimento, 
aguardando na 
fila para conse-
guir falar com o 
prefeito Edson 
Nota. O curioso 
que, enquanto o 
vice aguardava a 

vez, aquele vereador que estourou a 
grana na Câmara entrou sem bater 
na porta! Acreditam?

Despercebido
Entre os últimos presidentes que 

passaram pela Câmara de Pinda, o 
atual, Carlos de Moura - o Magrão, 
ao que tudo indica vai passar pelo 
cargo despercebido, ou seja, sem 
nada de relevante. Comenta-se 
ainda que a única diferença pontual 
entre os demais é negativa, não con-
segue nem conter o plenário a favor 
de seu grupo, haja vista a quantidade 
de CEI’s que foram instauradas na 
indiferença da presidência. Ou seja, 
sem resistência:  nem contra, muito 
menos a favor. Perguntem ao Goffi, 
que surfou na onda...

É por falar em Câmara...
...de Pinda - a especulação po-

lítica apelidou a primeira sessão do 
ano de “cinquenta tons de críticas”, 
por tantos questionamentos e recla-
mações dos vereadores contra a ad-
ministração Isael Domingues. Para 

piorar a situação do prefeito, quem 
estreou a tribuna foi o governista 
Professor Osvaldo Negrão, seguido 
da colega Gislene, que embalou 
o Ronaldo Pipas, que por sua vez 
levantou a bola para Rafael Goffi 
chutar em várias direções. Assuntos 
como mato alto nas ruas, convênio 
do SAMU, plano de cargos dos ser-
vidores e até convocação da secre-
tária de Saúde para esclarecimentos 
na Casa de Leis foram ouvidos em 
alto e bom tom. Ah! Não faltaram 
palpites aos vereadores de uma mi-
noria que interagia da arquibancada. 
Perguntem ao Norbertinho, que 
atuou como incendiário...

Carreira e salários
Nem só de críticas à Prefeitura 

se pautou a sessão de Câmara de 
Pinda, desta segunda-feira. Projetos 
de abertura de crédito, de fechamen-
to lateral da feira livre, construção 
de creche foram aprovados. Já de 
autoria da Mesa Administrativa, 
que reformula o Plano de Carreira 
e Salários dos servidores do Legis-
lativo, foi sutilmente adiado por 60 
dias, por obra de graça do vereador 
Felipe César (PV). 

Possibilidades
O mercado político de Potim 

acredita que a prefeita Erica Soler 
espera o melhor momento para dar 
um start para resolver os problemas 
crônicos da cidade, principalmente 
os que necessariamente tenham que 
passar pelo crivo dos vereadores. 
Avaliaram que desde o governo de 
João Cascão, não se tinha noticia 
de uma câmara tão amistosa como 
esta. Perguntem presidente Rivelino 
Felix!!!

Marcando posição 
É voz corrente entre a classe 

política de Aparecida que todo can-
didato a prefeito que se preze para 
2020, necessariamente terá que es-
quentar o nome na eleição de depu-
tado deste ano. Segundo o pessoal 
que toma café na Ouro Fino, Celso 
Alves e Jeffercy Chad já deram 
mostras de que estão em processo 
de aquecimento, só não souberam 
dizer se o mesmo acontece com o 
vereador Marcelo Marcondes, que 
atualmente preside a Câmara, com 
olhar fixo na Prefeitura!?!?!

O que muitos querem saber
Qual o conteudo da mensagem 

de Whats App que agitou os in-
tegrantes do primeiro escalão da 
Prefeitura de Guará, no período de 
férias de Marcus Soliva? 

Esquenta o clima de...
...campanha em Cruzeiro - o 

ex-presidente da Câmara e atual 
diretor de Turismo, Diego Miranda, 
admite disputar vaga na Assembleia 
Legislativa este ano. Miranda, co-

nhecido nas cidades da região por 
ter integrado por muito tempo o 
PSDB jovem, e agora fortalecido 
pelos encontros do movimento 
turístico do Vale do Paraíba, pode 
unir dois fatores importantes nesta 
campanha: votos e alianças com 
vários candidatos a federal.

É pra valer
E por falar em Cruzeiro, outra 

candidatura a federal que toma cor-
po nos arredo-
res do prefeito 
Thales Gabriel 
é a do seu vice, 
Dr. Davi Mota 
Costa, do PV. 
E pelo andar da 
carruagem, Ga-
briel se mostrou 
disposto a não 

poupar esforços e trabalho para ver 
o companheiro eleito, pela necessi-
dade da cidade voltar a ter um re-
presentante no Congresso Nacional.

100% no alvo
Vozes dos corredores da política 

de Guará dão conta que o vereador 
Celão não tem como negar a pro-
posta de Marcos Bertaiole (Mogi 
das Cruzes) em ser candidato a 
deputado estadual. Falam ainda 
que pelo menos cinco caciques 
da região já saíram em campo em 
busca de recursos para realização 
da campanha...

Política de boa vizinhança 
A necessidade do bom anda-

mento de algumas frentes pontuais 
da Prefeitura de Guará provocou, 
esta semana, um encontro ‘quase 
ocasional’ entre o prefeito Marcus 
Soliva e o ex-prefeito Junior Filip-
po. De acordo com os progressistas 
da cidade, oportunidade como esta 
em que dois ‘caciques’ se encon-
tram, o clíma torna-se propício 
para entendimentos políticos e de 
governabilidade. Ah! O cenário do 
acontecimento foi a residência do 
vereador Celão, e João Pita atuou 
como churrasqueiro durante o ‘ba-
te-papo’ que tratou de projetos fu-
turos e da necessidade de mudanças 
em algumas secretarias...

4 + 4 + 8 = 16 para 17...
...falta o ’hora lá, hora cá’ A 

Câmara de Lorena retoma as ses-
sões esta semana com nova confi-
guração nas bancadas. O profeti-
zado ‘centrão’, agora é realidade, 
podendo facilitar ou complicar nas 
votações. De acordo com a especu-
lação, a conta é simples: governistas 
somam oito votos enquanto a opo-
sição ficou reduzida a quatro. O fiel 
da balança nas votações polêmicas, 
provavelmente passa ser o ‘cen-
trão’, composto por quato nomes e 
não mais o ‘redondo’ que não está 
na conta das três bancadas. 

O vice governador Márcio França, que se prepara para assumir o comando do Estado em 2018 e prometeu 
liberação de recursos aos municípios durante encontro regional promovido pelo dep. Afonso Lobato

“Se preparem, vocês (prefeitos) não vão conseguir gastar o dinheiro...
...que vou locar para os municípios”! Márcio França declarou que pretende liberar mi-

lhões para pavimentação em 2018, mas teme que as prefeituras não consigam viabilizar as 
licitações. Ele orientou os prefeitos durante um o encontro desta sexta-feira, em Tremembé, 
a antecipar os processos licitatórios, porque o período eleitoral limita o prazo dos repasses.

Doutor Davi

Doutor Davi
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Vereador de Guará recebe ameaça na volta das sessões
João Pita apresenta carta com mensagem de ataques anônimos na tribuna; documento é entregue à polícia

Motoristas da Educação paralisam serviços e 
pedem pagamento de horas extras em Guará
Categoria está de braços cruzados desde quinta-feira; servidores pedem repasse de horas e melhorias

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os motoristas da Educação 
de Guaratinguetá paralisa-
ram os serviços na última 
quinta-feira e permanecem 
em estado de greve. A cate-
goria alega que não recebe 
horas extras desde novem-
bro de 2017 e pede, além 
do pagamento, melhoria na 
frota de veículos. O Sisemug 
(Sindicato dos Servidores 
Municipais) encaminhou 
ofícios no início de janeiro 
para o Executivo, mas os 
documentos não foram res-
pondidos.

A paralisação já estava pre-
vista pelos servidores, que 
teriam informado sobre essa 
possibilidade no último ofício 
encaminhado ao Executivo. 
No primeiro dia de paralisa-
ção, 43 motoristas cruzaram 
os braços em frente a sede da 
secretaria de Educação. Sem 
acordo, eles voltaram a se 
manifestar na última sexta.

O Sisemug nomeou quatro 
motoristas para formar uma 
comissão da categoria. Carlos 
Eduardo Isidoro é servidor 
há 11 anos e explicou a 
paralisação. “Reivindicamos 
nossos direitos e também as 
horas extras que fazemos. 
Ela tenta implementar horas 
ociosas, que por jurisprudên-
cia não devemos receber as 

horas extras. Teríamos que 
trabalhar o dia todo sem 
receber hora extra”.

Outra reivindicação da ca-
tegoria é o estado dos veícu-
los utilizados pela Educação. 

“Nossa frota é sucateada de 
Kombis ultrapassadas, onde 
nós passamos maior parte do 
tempo fazendo manutenção, 
abastecimento e lavagem”, 
detalhou Isidoro.

Categoria – Os motoristas 
afirmam que até outubro as 
horas extras feitas por eles 
foram pagas integralmente. 
Mas em novembro, houve um 
corte de metade do benefício 

de todos os servidores. “Ela 
não fez nenhuma reunião 
com a gente, foi à rádio e 
disse que essas horas extras 
foram cortadas e que seriam 
implementadas horas ocio-

sas. Não aceitamos isso”, 
explicou o motorista.

Outro servidor, Paulo Scas-
sa, que é motorista há dez 
anos, confirmou que se não 
houver um acordo entre as 
partes a categoria vai con-
tinuar de braços cruzados. 
“Enquanto ela não nos rece-
ber, vamos continuar. Não 
chegando a um acordo, nós 
continuamos em greve”.

O presidente do Sisemug, 
José Eduardo Ayres, mos-
trou os ofícios que foram 
encaminhados ao Executivo 
e confirmou que a paralisa-
ção vai prosseguir até que 
as solicitações da categoria 
sejam atendidas. “Se não 
houver acordo, a paralisação 
continua. Da nossa parte os 
motoristas precisam concor-
dar com alguma proposta vi-
ável da secretária. Ela precisa 
pagar as horas pelo menos, 
porque desde novembro 
eles não recebem, e a gente 
chegar num acordo e voltar 
a trabalhar”, declarou.

Outro lado – A secretá-
ria da Educação, Elisabe-
th Sampaio, comunicou os 
servidores de que tinha um 
compromisso na manhã 
desta sexta-feira, e poderia 
atendê-los no fim da manhã. 
Ela informou ainda que fala-
ria com a imprensa somente 
após a reunião com a catego-
ria, no período da tarde.

Reunião em frente à secretaria de Educação contou com participação de motoristas, que questionam pagamento de benefícios atrasados

Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O vereador João Pita 
(PSB) usou a tribuna da 
Câmara de Guaratingue-
tá, no retorno do recesso 
parlamentar, para denun-
ciar uma ameaça que teria 
recebido através de uma 
carta. O documento foi 
entregue em seu gabinete 
na última quinta-feira, não 
tinha remetente e teria sido 
deixado pelos Correios. O 
manuscrito citava, além 
de Pita, o prefeito e vice-
-prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva e Régis Yasu-
mura, ambos do PSB.

Pita mostrou o documen-
to durante a explicação 
pessoal, no fim da sessão de 
Câmara. Em entrevista após 
o discurso, ele revelou que 
a carta foi entregue pelos 
Correios e que continha 

fotos e ameaças, além do 
trio político, à sua família. 

“Fotos do prefeito e vice-
-prefeito de Guaratinguetá, 
da minha esposa e da minha 
família. Fiquei preocupado. 
Essa ameaça de morte foi 
feita, inclusive, pelo jeito 
que voto alguns projetos na 
Câmara, insinuando que se 
eu continuasse desse jeito 
alguma coisa de ruim pode-
ria me acontecer”, detalhou.

Com receio do decorrer 
da história, o vereador con-
firmou que vai encaminhar 
o documento para análise, 
para que as autoridades 
tentem descobrir quem é o 
autor das ameaças através 
da caligrafia. Em seu quarto 
mandato, Pita revelou que 
pela primeira vez se sentiu 
ameaçado e que atitudes 
como essa preocupam e são 
dignas de pena.

“Eu deverei fazer um 

registro na Polícia Militar. 
Mas, vou ver ainda, porque 
se a gente levar para fren-
te, pode ser que a pessoa 
fique mais louca e venha 
querer tirar a minha vida”, 
desabafou.

Em alguns trechos do 
documento, o autor cita 
que tanto o vereador como 
os chefes do Executivo 
são “mascarados, covar-
des e omissos”. Na carta, 
o discurso atribui a Pita a 
responsabilidade pelo não 
desenvolvimento de Guara-
tinguetá e que ele “vem pre-
judicando a população”, de 
acordo com suas votações.

Pita deve abrir um bo-
letim de ocorrência e o 
documento deverá ser en-
tregue para perícia. Como 
não havia remetente na 
correspondência, se torna 
mais difícil chegar até o 
autor.

O vereador de Guaratinguetá, João Pita Canettieri, mostra parte da ameaça que recebeu na última quinta

Foto: Leandro Oliveira

Comércio de sementes de Silveiras fica 
entre as quarenta maiores do Estado
Obra de recuperação é orçada em R$ 250 mil; serviço deve ocorrer em 2019

Lucas Barbosa
Silveiras

Um ranking divulgado na 
última semana pela secreta-
ria de Agricultura e Abasteci-
mento de São Paulo apontou 
que a Casa da Agricultura 
de Silveiras ficou entre as 
quarenta do Estado que mais 
venderam sementes na safra 
2017/2018. Para o órgão, o 
apoio da Prefeitura foi es-
sencial para a venda recorde, 
que chegou a 1.350 quilos, já 
que desde o início do segun-
do semestre de 2017 o Muni-
cípio disponibiliza tratores e 
outros maquinários para os 
produtores rurais. 

Criada pela secretaria de 

Agricultura e Abastecimen-
to de São Paulo, a Casa da 
Agricultura conta com 594 
unidades espalhadas pelo es-
tado. Com apoio técnico aos 
produtores rurais, o órgão 
auxilia e proporciona ações 
práticas de desenvolvimento 
do agronegócio. 

De acordo com o enge-
nheiro agrônomo da Casa 
da Agricultura de Silveiras, 
Marcio Aurélio Fontes, foi a 
primeira vez que a unidade 
ficou tão bem colocada no 
ranking, sendo com Parai-
buna, as únicas cidades do 
Vale do Paraíba presentes 
no levantamento. “Vendemos 
1.200 quilos de sementes de 
milho e 150 quilos de feijão. 

Para se ter ideia, com esta 
quantia é possível plantar 
65 hectares. É importante 
ressaltar que cerca de me-
tade destas sementes foram 
vendidas para os produtores 
de Silveiras”.  

O engenheiro agrônomo 
destacou ainda que o apoio 
dado pela Prefeitura, desde 
o início do segundo semestre 
do ano passado, foi funda-
mental para que ocorresse 
o aumento das vendas de 
sementes. “Já que o Executi-
vo passou a disponibilizar o 
maquinário aos produtores, 
eles começaram a registrar 
uma maior produtividade, 
consequentemente aumen-
tando a necessidade pela 

compra de mais sementes. 
A expectativa é que a comer-
cialização do produto cresça 
em 2018, já que a Prefeitura 
tentará reservar um trator 
para ajudar os produtores do 
Bairro dos Macacos”.  

Em nota oficial, a Prefei-
tura ressaltou que fornece 
trator, arado, grade e roça-
deira aos produtores rurais 
do município com objetivo 
de “fortalecer o desenvolvi-
mento da agricultura, aju-
dando os pequenos e médios 
agricultores que não têm 
condições financeiras para 
contratar um trator, desta 
maneira contribuindo para 
o desenvolvimento da produ-
ção da agricultura familiar”. Funcionários trabalham em ação que conta com apoio do Estado

Foto: Divulgação



3 DE FEVEREIRO DE 20184

Valores altos causam revolta em ambulantes 
que querem trabalhar no Carnaval de Guará
Locação, custo de bebidas e obrigatoriedade de compra na empresa que vai administrar evento 
na cidade deixaram vendedores descontentes; valores para áreas de atuação têm mudanças

A avenida Getúlio Vargas, que recebe infraestrutura para o Carnaval de Guaratinguetá; cidade enfrenta polêmicas após terceirização

Shows de pagode e retorno das 
escolas de samba em Guaratinguetá
Programação tem mudanças na cidade, que conta com outras alternativas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Carnaval deste ano, 
em Guaratinguetá, terá 
atrações conhecidas em 
todo o País, como os gru-
pos Pixote e Soweto, além 
do retorno do desfile das 
escolas de samba da ci-
dade. Blocos tradicionais 
como a Banda Mole e a 
Carroça também estão con-
firmados. O cadastro dos 
ambulantes e a venda de 
ingressos já tiveram início.

A programação de atra-
ções do Carnaval começa 
na sexta-feira, dia 9, com 
shows da Banda Bala e 
Circuito do Samba, a partir 
das 21h. No sábado, a Ban-
da Mole vai sair da avenida 
João Pessoa, em frente à 
Câmara Municipal, às 18h. 
Às 20h30, será feita a apre-
sentação da banda X da 
Questão, atrações gratuitas 
para pista e arquibancada.

No domingo, às 10h, será 
realizado o Bloquinho Liga 
da Justiça, e às 12h o Bloco 

Pitbull e Poodle, no Centro. 
Na avenida, a partir das 16h, 
desfilarão os blocos da Lata, 
PDA, Nóis Enverga + Não 
Quebra, e Neto. Às 23h o 
grupo Pixote se apresenta, 
com ingressos já à venda. Na 
segunda-feira, às 10h, é a vez 
do Bloquinho para Crianças, 
no Centro. E às 16h o Bloco 
da Carroça, também na re-
gião central. Na avenida, às 
21h, o grupo Canto do Sam-
ba se apresenta, e logo na 
sequência é a vez do Soweto, 
com ingressos à venda.

A Banda Furiosa se apre-
senta às 10h da quarta-feira, 
no Centro. Às 21h, as cinco 
escolas de samba de Guara-
tinguetá voltam à passarela 
do samba com a seguinte 
ordem: Embaixada do Morro, 
Mocidade Alegre, Unidos da 
Tamandaré, Bonecos Cobiça-
dos e Acadêmicos do Campo 
do Galvão. Os ingressos para 
o desfile estão à venda em 
pontos comerciais da cidade 
e em sites.

Após a polêmica sobre o 
preço dos ingressos para o 

dia de desfile das escolas de 
samba de Guaratinguetá, o 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
se reuniu com a empresa 
Bauhaus, vencedora da 
licitação para organização 
do Carnaval na cidade, e 
vereadores para reduzir 
os valores. Os novos pre-
ços para arquibancada são 
R$25 e R$ 12,50 para meia-
-entrada.

Além do corte dos preços 
pela metade, ficou definido 
a implantação de dois novos 
setores na avenida Presiden-
te Vargas para os desfiles. Os 
setores Pista Concentração 
e Pista Dispersão, no início 
e término da passarela do 
samba, respectivamente, 
custarão R$ 10 e R$ 5, meia-
-entrada, e terão mesas e ca-
deiras para dois mil foliões.

Alternativa – Para quem 
quer ficar na cidade durante 
o Carnaval, mas pretende 
fazer um programa diferen-
te, será realizado mais uma 
vez neste ano o Circuito Ci-
dade. A opção tira o foco da 
folia na avenida Presidente 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os valores para a compra 
e revenda de bebidas além 
do espaço para uso de ambu-
lantes gerou discussões entre 
comerciantes e a empresa 
contratada após licitação do 
Carnaval de Guaratinguetá. Os 
preços cobrados chegaram a 
ser reajustados, mas a cidade 
ainda não conseguiu tranqui-
lidade para a festa de Momo. 

Os vendedores terão que 
comprar junto à empresa 
Bauhaus, vencedora da lici-
tação para gerir a festa, cada 
lata de cerveja e refrigerante 
por R$ 4 para revender na 
avenida do desfile por R$ 5, o 
que geraria um lucro baixo. Já 
a água será comprada por R$3 
para ser revendida por R$ 4.

As novas normas definem 
ainda que eles têm que com-
prar, de forma obrigatória, 
refrigerantes, água e cerveja 
da própria empresa, sem a 
opção de adquirir os itens 
em outros lugares com pre-
ços mais acessíveis. Outra 
reclamação contundente é 
com relação ao preço que os 
ambulantes terão que pagar 
à empresa para trabalharem 
no Carnaval. No priemiro 
momento, o valor de locação 
dos espaços variava entre 
R$ 1 mil e R$ 1,3 mil. Mas 
na quinta-feira, a Prefeitura 
anunciou mudanças na tabela 
para atuação no evento.

Para a área interna, o am-
bulante que trabalhará com 
carrinho de alimentação deve 
pagar R$ 600. O carrinho de 
drinks ficou em R$ 800, en-
quanto trailer de alimentação 
será de R$ 1,3 mil e barraca 
de alimentação R$ 2 mil. 
Na área externa, os valores 
definidos foram: carrinho de 
alimentação R$ 500, carrinho 
de drinks R$ 700 e trailer de 
alimentação R$ 1 mil.

Atrito – Na última terça-fei-
ra, ao apresentar a proposta, 
a empresa recebeu resposta 
negativa dos comerciantes. “O 
preço não condiz com o Car-
naval de Guaratinguetá. Nós, 
ambulantes, não aceitamos 
esse preço e não temos con-
dições de pagar esse preço”, 
contou o vendedor de pipoca 
Rafael Julien, que, de acordo 
com a determinação, terá que 
pagar R$ 1,3 mil para traba-
lhar. “O valor da minha pipoca 
é R$ 4, como vou pagar isso 
pelo espaço?”, indagou o am-
bulante, que teria que vender 
325 saquinhos de pipoca so-
mente para bancar o espaço.

Outros ambulantes de Gua-
ratinguetá também protesta-
ram contra os preços pedidos 
pela empresa, mas com medo 
de represália, os vendedores 
preferiram não revelar os 
nomes completos. “Não de-
ram oportunidade de a gente 
procurar outro lugar com 
preços baixos. A gente que-
ria que reduzisse o valor das 
bebidas, porque a locação em 
si, a empresa disse que ia tirar 
o valor do ponto para quem 
quisesse trabalhar para eles. 
Mas eles disseram que não 
vão baixar o preço”, contou 
Maria, vendedora de bebidas 
há oito anos na cidade.

Outro ambulante que tra-
balha com bebidas lembrou 
que o valor de custo está 
mais alto do que o preço de 
venda do ano passado. “Está 
bem puxado. O preço é o 
mesmo que a gente venderia 
na avenida. Se for esse valor, 
não consigo participar. O 
povo de Guará vai perder 
com isso, pois é muito caro. 
A água vai custar R$ 4”, 
criticou Carlos, comerciante 
há dez anos.

Com discurso semelhante, 
Gustavo, outro ambulante 
que espera conseguir tra-
balhar na avenida, acredita 
que os preços altos vão 
afastar a população mais 
humilde da avenida Presi-
dente Vargas. “A água esse 
ano é R$ 4, no ano passado a 
gente vendia por R$ 2. Uma 
mulher na reunião falou que 
tem três filhos, se cada um 
quiser tomar uma garrafa 
de água, como ela vai pagar? 
O povo vai no máximo com 
R$ 30 para curtir a festa. 
Estão excluindo o pessoal 
de poder aquisitivo menor”.

Prefeitura – O secretário 
de Turismo de Guaratin-
guetá, Felício Murade, disse 
que os valores e a nego-
ciação com os ambulantes 
competem exclusivamente 
à empresa vencedora da 
licitação. Ele confirmou que 
foi recomendado que fosse 
dada preferência para os 
vendedores da cidade, e que 
os preços fossem populares.

Questionado se, no edital 
de licitação, foram determi-
nados valores para venda de 
bebidas, alimentos e locação 
de espaços, Murade respon-
deu que a recomendação 
foi, pós-licitação, para a 
empresa fizesse preços de 
acordo com a capacidade 
de compra de mercado. “Se-
guir é critério da empresa”, 
concluiu.

A empresa Bauhaus foi 
procurada para responder 
sobre os preços citados pe-
los ambulantes. O contato do 
responsável pela negociação 
direta com os vendedores 
foi passado via telefone. 
Toninho, único nome repas-
sado como encarregado pelo 
serviço, confirmou que os 
preços de locação poderão 
sofrer alterações, mas ele 
descartou que os valores das 
bebidas sejam reduzidos.

Quando foi questionado 
sobre a possível troca dos 
ambulantes de Guaratingue-
tá por vendedores de outra 
cidade, a ligação caiu. Em 
novas tentativas de contato, 
a reportagem não foi mais 
atendida.

Os interessados em tra-
balhar como ambulantes 
durante os dias de festa 
devem entrar em contato 
por telefone e realizar o 
cadastro. Para se cadastrar, 
é fundamental enviar fotos 
do carrinho de bebidas ou 
comidas, comprovante de 
endereço em Guaratingue-
tá e estar de acordo com 
as normas da Vigilância 
Sanitária. Os telefones são 
(11) 94749682, falar com 
Toninho, (11) 993827699 
ou (11) 72602949.

Vargas e coloca em ação 
atrações na região central 
de Guaratinguetá. Em 2017 
o grupo que reuniu o maior 
número de pessoas foi o 
Bloco da Carroça, com quase 
dois mil participantes.

Foi confirmado que o aces-
so à avenida Presidente 
Vargas e à praça Conselheiro 
Rodrigues Alves será per-
mitida após revista pessoal. 
Será proibida a entrada de 
objetos que representem ris-
cos à segurança do público, 
como garrafas. Quem estiver 
com alimentos e bebidas em 
coolers, caixas com isopor ou 
outras embalagens também 
não poderão entrar na área 
dos eventos.

Competição – A apuração 
da vencedora do Carnaval 
deste ano poderá acontecer 
na Câmara. “Veremos o local 
possível, com cabeamento, 
que possa ser transmitido 
via rádio. A Câmara é um 
lugar ideal para esse tipo 
evento”, concluiu Murade, 
sobre a apuração que acon-
tece sempre na Quarta-feira 

Foto: Leandro Oliveira

Pindamonhangaba sorteia licença 
para ambulantes no Carnaval
Prefeitura recebe 385 inscrições com 94 selecionados; 
taxa para atuação no evento varia de R$ 90 e R$ 270

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou o 
sorteio para definir os 
vendedores que terão li-
cença para trabalhar no 
Carnaval Solidário. Ao 
todo 94 ambulantes par-
ticiparão de todos os dias 

de atrações.
Os interessados se ins-

creveram no chamamento 
público, disponível no site da 
Prefeitura. No sorteio foram 
definidos 14 vendedores 
ambulantes para o festival 
de marchinhas, 24 para o 
Pré-Carnaval, vinte na Ma-
tinoite (evento que começa 
a tarde e termina a noite) e 

36 no Parque da Cidade.
As inscrições chegaram a 

117 pessoas para o Festival 
de Marchinhas, 27 vendedo-
res para o pré-Carnaval, 113 
inscritos para o Carnaval 
no Parque da Cidade e 128 
pessoas para a Matinoite, 
na Praça do Quartel se ins-
creveram.

Os ambulantes inscritos 

ficaram divididos entre bar-
racas, carrinhos de pipoca, 
food trucks e trailers.

O vendedor ambulante 
que vai trabalhar nas fes-
tividades deve pagar uma 
taxa única no valor da UFMP 
(Unidade Fiscal do Municí-
pio de Pindamonhangaba), 
que no momento equivale a 
R$ 90,18.

Os carrinhos de pipoca 
devem pagar a um UFMP. 
As barracas a dois UFMP’s 
(R$ 180,36) e os food tru-
cks e trailers três UFMP’s 
(R$270,54).

Outras informações sobre 
o Carnaval de Pinda, no site 
da Prefeitura, pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.
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Prefeitura de Lorena inaugura creche 
para 185 crianças no Cidade Industrial

Projeto voluntário enfrenta drogas e álcool em Cruzeiro

Unidade atende quatro bairros; outros dois centros educacionais devem ser inaugurados em 2019

Cidade se une para diminuir os impactos dos problemas 
sociais com ações práticas e estudos sobre o tema

O prefeito Fábio Marcondes durante inauguração de creche no bairro Cidade Industrial; Prefeitura aguarda finalização de outras duas unidades até 2019, para atender famílias

Lucas Barbosa
Lorena

Com capacidade para aten-
der até 185 crianças de Lore-
na, foi inaugurado no fim da 
tarde da última quinta-feira 
o Centro Municipal de Educa-
ção Infantil Professor Paulo 
Pereira dos Reis, no Cidade 
Industrial. A creche, que re-
ceberá estudantes de quatro 
bairros, foi construída através 
de um investimento de quase 
R$ 1,5 milhão, proveniente do 
tesouro municipal e Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação).

Construída no encontro 
entre as ruas Tiradentes e 
Paraíba, a creche atenderá 
105 alunos, de 0 a 3 anos 
e 11 meses, em período in-
tegral, e oitenta em regime 
parcial, divididos em período 
da manhã e tarde.

Além das crianças do Cida-
de Industrial, a unidade, que 
começou a ser edificada em 
2016, receberá moradores 
do Santo Antônio, Vila Cida 
e Vila Hepacaré.

A cerimônia de inaugura-
ção contou com as presenças 
do prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB), representantes do 
Legislativo, familiares do 
professor homenageado Pau-
lo dos Reis, e moradores do 
Cidade Industrial.

O chefe do Executivo reve-
lou detalhes do investimento 
para a construção da creche. 
“Por obrigação legal tivemos 
que colocar esta placa que 

indica que a obra teve o apoio 
do Governo do Estado, mas na 
verdade não teve, já que os 
recursos saíram da nossa cota 
do Fundeb, e há dois anos 
estávamos reservando uma 
parte dela para a realização 
da obra”.

Marcondes ressaltou ainda 
que existe a expectativa de 
que o atendimento educacio-
nal às crianças do município 
receba mais dois considerá-

veis reforços em 2019. “Estão 
em andamento as obras de 
construção de duas creches, 
no Santa Edwiges e Vila dos 
Comerciários 2, que contam 
com recursos do Governo 
Federal. Elas praticamente 
terão o mesmo porte da 
unidade do Industrial, mas 
com algumas diferenças ar-
quitetônicas. Juntas, as duas 
atenderão trezentas crianças 
a partir do ano que vem”.

A estrutura da nova creche 
impressionou a moradora do 
Cidade Industrial e diarista, 
Daniela Aparecida Batista, 
26 anos, que pretende ma-
tricular sua filha de quase 
um ano na unidade. “Ficou 
muito bonita as salas de aula, 
refeitório e o parquinho. Faz 
tempo que o bairro precisa 
de uma creche com mais es-
trutura. O governo tem que 
investir na educação mesmo, 

porque só assim para as coi-
sas melhorarem”.

Estrutura – Além de salas 
de aulas e playground, a cre-
che Professor Paulo Pereira 
dos Reis possui pátio coberto, 
lactário, fraldário, sala de 
amamentação, vestiários, 
cozinha, sala de professores, 
diretoria, sala de material 
pedagógico, lavanderia, rou-
paria, refeitórios, estaciona-
mento e uma praça externa.

Fotos: Lucas Barbosa

Cachoeira Paulista abre inscrições para concurso
São 140 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade; salários disponíveis são de até R$ 1.781,83

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista abriu inscrições do 
concurso público destinado 
à contratação e formação de 
cadastro de reserva de novos 
servidores de todos os níveis 
de escolaridade. O edital está 
publicado no site da Prefei-
tura. As inscrições começa-

ram na última quinta-feira e 
seguem até o próximo dia 5.

São 140 vagas distribuídas 
para os cargos de agente co-
munitário de saúde, agente 
de combate a endemias, cozi-
nheiro, inspetor de alunos, me-
rendeira, servente de limpeza, 
auxiliar de desenvolvimento 
infantil, secretário de escola, 
professor I e professor de 
educação artística-P2.

As inscrições devem ser 
realizadas exclusivamente 
pela internet no site promun.
com.br, onde estão disponí-
veis o edital, requerimento 
de inscrição e o boleto para 
pagamento da taxa. Os valores 
da inscrição são de R$ 25 para 
ensino fundamental completo, 
R$ 30 ensino médio comple-
to e R$ 35 ensino superior 
(licenciatura).

Os candidatos podem se 
inscrever para dois cargos 
públicos, desde que não haja 
conflito no horário das provas. 
A idade mínima é de 18 anos. 
Os aprovados e convocados 
atuarão em regime de tra-
balho de até quarenta horas 
semanais, com salários que 
variam entre R$ 978,76 até 
R$ 1.781,83.

A prova objetiva terá du-

ração de três horas e será 
composta por quarenta ques-
tões de múltipla escolha com 
quatro alternativas cada, com 
caráter eliminatório e com 
o mínimo de 50% de acerto, 
sendo avaliada na escala de 0 
a 40 pontos, correspondendo 
a um ponto o valor de cada 
questão. A previsão para a 
realização da prova é para o 
dia 18 de fevereiro, das 9h 

às 17h. Os locais ainda não 
foram divulgados. O candidato 
deverá comparecer ao local a 
ser definido, munido de caneta 
esferográfica azul ou preta, 
lápis preto número dois e 
borracha macia.

O prazo de validade do con-
curso público é de dois anos, 
podendo ser prorrogado uma 
única vez a critério da admi-
nistração por igual período.

Participantes do projeto Coalizão, que busca apoio para afastar o risco das drogas nas ruas de Cruzeiro

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Lançado na última sema-
na em Cruzeiro, o Projeto 
Coalizão quer unir a cidade 
em busca do enfrentamento 
do uso abusivo de álcool e 
drogas no município. Para 
isso conta com um grupo 
de pessoas, formado pela 
sociedade civil, empresas, 
comércios e poder público; 
a Associação Pró Coalizões 
Comunitárias Antidrogas 
do Brasil, que tem métodos 
e princípios de resultados 
comprovados em diversas 
partes do mundo.

A coordenadora do pro-
jeto em Cruzeiro, Carina 
Franqueira, lembrou que a 
cidade sofre como qualquer 
outra no País, com o aumen-
to de usuários de drogas, 
principalmente entre jovens 
e adolescentes. O ‘Coalizão’ 
chegou à cidade depois que a 
coordenadora foi convidada 
pelo prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PR) para fazer 

parte da equipe de Saúde na 
cidade. “Eu participei de uma 
conferência no ano passado 
e conheci o projeto. Como eu 
já tinha conversado com o 
prefeito, comecei a analisar 
alguns programas para im-
plantar na cidade”, contou a 
coordenadora.  

De acordo com Carina, o 
projeto não tem fins lucra-
tivos, sequer recebe verbas, 
realidade que deve mudar, já 
que a partir de 2018 o Estado 
selecionou municípios (entre 
eles Cruzeiro) para oferecer 
parcerias e disponibilizar 
meios para que o projeto 
possa ser implantado. “Não 
existe ajuda financeira, mas 
sim para arrumar uma sede 
e também material informáti-
co para realização de eventos 
de prevenção”.

Atualmente o projeto conta 
com um grupo formado por 
comerciantes, empresários, a 
Polícia e membros da Igreja, 
que desde o ano passado tem 
se encontrado para definir as 
ações de trabalho.

Uma das pessoas que in-
gressaram no grupo é Erick 
Santos, diretor do Instituto 
Palpare, uma ONG (Organiza-
ção Não Governamental) que 
tem desempenhado um papel 
importante junto ao Municí-
pio. Ele disse que a iniciativa 
tem grandes possibilidades 
para ser bem-sucedida. “Acre-
dito que pode e vai dar certo 
se todos derem a mão para 
essa causa. A droga, seja ela 
lícita ou ilícita, precisa ser 
prevenida em casa, na escola, 
nas ruas e só vamos alcançar 
esses espaços com todos se 
abrindo para isso”.

Ele acredita que a ideia de 
prevenção é mais eficiente 
para enfrentar os proble-
mas que surgem com o uso 
indiscriminado de drogas 
e álcool. “Prevenir é muito 
mais eficaz e produtivo do 
que recuperar. Ao longo dos 
anos, olhamos somente os 
resultados e então montamos 
ações para intervir, a Coa-
lizão tem os métodos para 
antecipar esse caos”. 

Carina Franqueira explicou 
que inicialmente o grupo 
irá pesquisar a realidade de 
Cruzeiro para, em seguida, 
aplicar ações práticas de 
conscientização. Para ela, 
como cada cidade tem sua 
particularidade, é necessário 
um levantamento prévio dos 
dados sobre o tema. “Um le-
vantamento de todos os pro-

blemas e impactos sofridos 
com as drogas. Só podemos 
fazer alguma ação quando 
entendermos o problema no 
município”. 

A pesquisa será feita ini-
cialmente com dados obtidos 
com a Polícia Militar, Santa 
Casa, comércio, escolas e 
população em geral.

A ideia, segundo Carina, 

é que os jovens conheçam 
possibilidades de lazer sem 
que haja a necessidade do 
abuso dessas substâncias. 
“Ninguém quer que o jovem 
não seja jovem. Não vamos 
dizer que ele tem que ser 
careta, mas sim que ele tem 
que tomar cuidado com os 
abusos e os problemas que 
as drogas trazem”.

Foto: Divulgação
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Após 14 anos foragido, homicida é capturado em Pinda

Trio de traficante é preso 
durante operação da 
Dise em Guaratinguetá

Foragido é flagrado 
com drogas em Pinda

Homem é preso com armas
e animais silvestres em Pinda

Casal é preso com crack
e cocaína na Vila Brasil

Homem flagrado com arma 
perto da rodoviária de Guará

Procurado pelos crimes 
de homicídio e roubo, um 
homem de 49 anos foi cap-
turado na noite da última 
quarta-feira no Araretama, 
em Pindamonhangaba.

Uma operação da Dise (De-
legacia de Investigações Sobre 
Entorpecente) prendeu três 
criminosos por tráfico de dro-
gas na tarde da última quarta-
-feira, em Guaratinguetá.

Segundo a Polícia Civil, 
após duas semanas de in-
vestigação, a Dise descobriu 
que uma casa no Olaria José 
Benedito era usada por uma 
quadrilha de traficantes de 
entorpecentes.

Um foragido da Justiça foi 
capturado na noite da última 
quinta-feira em Pindamo-
nhangaba. No momento da 
prisão, o criminoso estava tra-
ficando drogas no Castolira.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma denúncia 
anônima indicou a localiza-
ção de uma casa que servia 
para o armazenamento de 
entorpecentes. Ao chegar no 
local, os policiais militares 

A Polícia Militar Am-
biental prendeu na manhã 
da última quarta-feira um 
homem com oito armas 
de fogo e munições no 
Crispim, em Pindamonhan-
gaba. Além do armamento, 
na casa do criminoso foram 
apreendidos dez pássaros 
silvestres.

Segundo o boletim de 
ocorrência, uma denúncia 
anônima revelou que o 

Um casal foi preso na 
noite da última quarta-
-feira na Vila Brasil, em 
Guaratinguetá. Eles foram 
flagrados com cocaína e 
crack.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, policiais 
militares patrulhavam a 
rua José Ferreira de An-
drade, quando deram voz 
de parada a um homem 

Um homem foi preso em 
flagrante por porte ilegal de 
arma de fogo, na noite da 
última quinta-feira. A ação 
aconteceu próximo à rodovi-
ária de Guaratinguetá.

De acordo com a Polícia 
Militar, uma equipe patru-
lhava a região do terminal 
rodoviário, quando suspeitou 
da atitude de um homem que 

Segundo a Polícia Militar, 
uma viatura patrulhava a rua 
Therezinha de Jesus Nunes 
Prado, quando desconfiou 
da atitude de um motoris-
ta. Ao checar a carteira de 

Durante vistoria no imó-
vel, os policiais surpreen-
deram três homens, de 19, 
21 e 30 anos, que estavam 
em posse de 194 gramas 
de cocaína, 103 pedras de 
crack e pouco mais de meio 
quilo de maconha.

O trio foi preso por tráfico 
de drogas e encaminhado à 
Cadeia Pública de Lorena, 
onde permanece à disposi-
ção da Justiça.

localizaram trinta pinos 
de cocaína e cerca de vinte 
gramas de crack.

Depois de consultarem a 
documentação do homem 
que estava na residência, 
os PM's descobriram que 
ele era foragido da Justiça 
por furto.

O criminoso foi encami-
nhado ao 1° Distrito Policial, 
e agora também responderá 
por tráfico de drogas.

individuo, que é criador de 
aves, possuía ilegalmente 
algumas espécies de animais 
em sua casa.

Em vistoria pelo local, 
os policiais apreenderam 
duas espingardas, um ri-
fle, dois revólveres, duas 
garruchas e uma pistola. 
Na residência também fo-
ram localizados pássaros 
das espécies trinca-ferro, 
coleirinho e canário.

que caminhava em uma 
passarela. Com ele, foram 
encontrados 51 pinos de 
cocaína e uma determinada 
quantia de dinheiro. 

Na casa do criminoso fo-
ram apreendidas mais nove 
pedras de crack com a sua 
esposa.

O casal foi preso por tráfi-
co de drogas, permanecendo 
à disposição da Justiça.

estava parado ao lado de um 
carro. Na abordagem, foi 
constatado que no interior 
do veículo estava escondida 
uma espingarda calibre 24.

O indivíduo, que não re-
velou o motivo pelo qual 
estava armado, foi encami-
nhado ao Distrito Policial, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Potim solicita mais 
policiamento na cidade
Em dois anos, aumento nos casos de roubo é de 85,7%

Pindamonhangaba amplia em 85% 
frota do departamento de Trânsito
Veículos são alugados por mais de R$ 15 mil mensais; Guarda recebe Base Móvel

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para modernizar e ampliar 
a frota municipal de Pinda-
monhangaba, o prefeito Isael 
Domingues (PR) apresentou 
na última sexta-feira os sete 
veículos que serão utiliza-
dos a partir desta semana 
pela Guarda Municipal e 
o Deptran (Departamento 
Municipal de Trânsito). Os 
automóveis, alugados por 
pouco mais de R$ 15 mil 
mensais, são considerados 
peças fundamentais no es-
quema de organização do 
tráfego durante o Carnaval.

De acordo com o Executivo, 
com a melhoria o Detran 
passará a contar com mais 
quatro motocicletas e dois 
carros, ampliando em 85% 
sua frota, que até então era 
de quatro motos e três carros.

No contrato de locação, que 
tem duração de até um ano, 
estão inclusos os gastos com 
manutenção, seguro e docu-
mentação dos veículos. Além 
disso está prevista a substi-
tuição dos automóveis, caso 
apresentem algum problema 
de funcionamento.

Para a diretora de Trânsi-
to, Luciana Viana, a medida 
oferece melhores condições 
para que os agentes desem-
penhem suas funções. “Sem 
dúvida esta melhoria nos 
ajudará a otimizar nossa 
atuação, já que a frota estava 
um pouco antiga. Para se ter 
ideia, as motocicletas eram 
de 2006 e os carros de 2011”.

A diretora revelou ainda 
qual será a primeira missão 
em que os automóveis serão 
utilizados. “Esse reforço na 
frota será fundamental para 
que possamos organizar o 
tráfego em pontos estratégi-
cos do município durante o 
Carnaval. Agora, já que mais 
que dobramos o número de 
veículos, teremos mais tran-
quilidade para atender o que 
foi estabelecido no esquema 
especial de trânsito voltado 
a esse grande evento”.

Já a Guarda Municipal, que 
contava com nove carros, foi 
contemplada com uma base 
móvel. Além de sinalizadores, 
o veículo possui comparti-
mento interno traseiro com 
assentos e mesa auxiliar, ins-
talação elétrica para ligação 
externa e toldo de proteção. 
“O emprego da Base Móvel 
ocorrerá após criteriosa ava-
liação do Comando da Guar-
da Municipal. Ele visará fazer 
frente a circunstâncias que 
necessitem da presença não 
permanente de policiamento, 
onde haja necessidade oca-
sional ou transitória, ainda 
que periódica”, explicou o 
secretário de Proteção e 
Bem-Estar, José Sodário”.

Foto: Divulgação

Veículos entregues durante a semana para reforçar o combate à criminalidade em Pindamonhangaba; cidade amplia estrutura em 85%

A prefeita Erica Soler participa de reunião com representantes da PM; Potim pede reforço nas ruas

Drogas apreendidas durante operação da Dise em Guaratinguetá

Da Redação 
Potim

A prefeita de Potim, Eri-
ca Soler (PR), se encontrou 
na última terça-feira com o 

comandante interino do 23º 
BPMI (Batalhão de Polícia 
Militar do Interior) de Lo-
rena, major Lessa, para re-
querer mais policiamento à 
cidade de Potim. Na reunião, 

o comando alegou a maior 
dificuldade ser por conta do 
transporte de presos para o 
AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades) e trans-
ferência de penitenciarias.

Participaram do encontro 
o capitão da 3ª Companhia 
da Policia Militar de Apare-
cida, Doriedson Galvão, o 
sargento Júlio, comandante 
do Policiamento de Potim 
e o capitão Yuri, do Setor 
Operacional do Batalhão. 
Além do transporte de pre-
sos para o AME, o comando 
ressaltou a transferência de 
penitenciárias.

O levantamento da se-
cretaria do Estado de São 
Paulo aponta um aumento 
de 85,7% nos casos de rou-
bo em Potim.

Em 2016 foram regis-
trados 35 ocorrências, en-
quanto que 2017 registrou 
65 casos.

De acordo com a Prefeitu-
ra, por várias vezes a única 
viatura da cidade tem que 
abandonar o patrulhamen-
to ostensivo e dar apoio ao 
transporte do preso. A pre-
feita protocolou o pedido e 
seguiu para conversar com 
a administração penitenciá-
ria para pedir que a escolta 
de preso seja direcionada 
para esse serviço, e que de 
certa forma libere o efetivo 
policial para o policiamento 
ostensivo.

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação Polícia Civil

habilitação do homem, os 
policiais descobriram que o 
documento era falso.

Na sequência, o indivíduo 
revelou que havia fugido 
da cadeia há quase 14 anos 

e que comentou os crimes 
entre 2007 e 2008.

O criminoso foi recolhido 
à Cadeia Pública de Pinda, e 
aguarda transferência para 
algum presidio da região.
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Pindamonhagaba começa 
a entregar carnês do IPTU 

Prefeitura de Guará 
define isenção no IPTU

Lorena é destaque na geração de empregos
Pelo quarto ano consecutivo, 
região registra saldo negativo 
no Caged; mais de três mil 
vagas foram fechadas em 2017

Primeiro vencimento marcado para o dia 15 de março Contribuintes podem solicitar benefício no pagamento 
de imposto municipal a partir do dia 26 de fevereiro

Lucas Barbosa
Regional

Dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados) divulgados na 
última sexta-feira revelaram 
que o Vale do Paraíba regis-
tou em 2017 um saldo nega-
tivo na geração de empregos 
pelo quarto ano seguido. Na 
contramão da região, Lorena 
foi o destaque positivo do 
“ranking do emprego”.

De acordo com o levan-
tamento do Ministério do 
Trabalho e Emprego, a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba) obteve 
um saldo negativo de 3.506 
vagas de empregos formais 
fechadas no ano passado. 

Além de apontar que so-
mente 22 dos 46 municípios 
da região tiveram saldos 
positivos, as estatísticas 
mostram que enquanto o 
ramo da construção civil foi 
o que mais fechou postos 
de trabalho, o comércio foi 
o que mais abriu.

Pindamonhangaba foi a 
quinta cidade que obteve o 
pior saldo na região. No ano 
passado o município teve 
9.419 contratações e 9.758 
desligamentos, resultando 
num saldo negativo de 339. 
O ramo de serviços liderou o 
número de demissões, com 
um saldo de -187.

Um dos moradores de 
Pinda que perdeu o emprego 
em 2017 foi o residente do 
Jardim Mariana, Marcelo 
Augusto Rodrigues, 42 anos. 
Após ingressar na empresa 
em 2010, o metalúrgico 
atuou em diversas funções 
como motorista de empilha-
deira, operador de máquina 
e assistente administrativo. 
Porém, o trabalhador foi 
comunicado em 31 de agosto 
que seria demitido. Desde 
então, Rodrigues vem con-
vivendo com dificuldades 
financeiras e buscando uma 
recolocação no mercado de 
trabalho. “Estou procurando 
de todas as formas um novo 
emprego, até em áreas que 
não são a minha. Devido à 
preocupação, não ando dor-
mindo direito porque moro 
de aluguel e tenho mais 
quatro pessoas para ajudar 
a sustentar. Tenho irmão, 
amigos e sobrinhos que tam-
bém estão desempregados”, 
desabafou o metalúrgico que 
acredita que a Prefeitura 
deveria realizar parcerias 
para a instalação de novas 
empresas no município.

Além de Pindamonhan-
gaba, também obtiveram 
saldo negativo as cidade 
de: Aparecida (-195), Arapeí 
(-4), Bananal (-113), Canas 
(-32), Cruzeiro (-284), Gua-
ratinguetá (-12), Lavrinhas 

(-38), Taubaté (-455), Jacareí 
(-677), São José dos Campos 
(- 1.895) e Piquete (-35).

Em contrapartida, regis-
tram saldos favoráveis na 
geração de empregos Ca-
choeira Paulista (171) e 
Caçapava (42).

Contramão – Com um 
saldo positivo de 182, Lo-
rena liderou o número de 
contratações na região em 
2017. O município registrou 
5.172 admissões e 4.990 de-
missões. A área da indústria 

de transformação foi a que 
mais se destacou, com um 
saldo de 183 vagas.

Para o secretário de Ad-
ministração, Desenvolvi-
mento Econômico e Turís-
tico, Gustavo Rodrigues, o 
resultado positivo é fruto 
das mudanças implantadas 
pela atual gestão municipal, 
comandada desde 2013 pelo 
prefeito, Fábio Marcondes 
(PSDB). “Mesmo no cená-
rio de crise econômica da 
época, conseguimos atrair 

novas empresas. Através de 
incentivos como a doação de 
áreas, tivemos a instalação 
de empresas de plástico, tec-
nologia e outros segmentos. 
Acreditamos que já que par-
te destes empreendimentos 
começaram a operar no ano 
passado, estas contrata-
ções contribuíram para que 
conseguíssemos obter este 
resultado tão expressivo no 
Caged”.

Mesmo sem revelar os 
números, Rodrigues revelou 

ainda que a cidade pode es-
tar perto de registrar mais 
admissões em 2018. “Temos 
dois projetos em processo de 
prospecção. Um deles, que 
se trata de uma indústria, 
já está quase 99% certo e a 
expectativa é que seja anun-
ciado ainda neste primeiro 
semestre. O outro, referente 
a uma multinacional, está em 
processo de negociação há 
cerca de três anos e devere-
mos ter uma resposta após 
o Carnaval”.

Foto: Arquivo Atos

Indústria foi setor que impulsionou Lorena, uma das cidades com destaque positivo na geração de empregos em 2017, de acordo com Caged

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

Da Redação
Guaratinguetá

Os moradores de Pinda-
monhangaba começaram a 
receber nesta quinta-feira os 
carnês para pagamento do 
IPTU. O primeiro vencimento 
será no dia 15 de março, já 
a segunda via dos carnês se 
encontram disponíveis no site 
da Prefeitura.

Os contribuintes poderão 
realizar o pagamento em 
cota única, cota dupla ou 
parcelar em até dez vezes. 
Com o pagamento em cota 
única, o desconto é de 10%. 
Cota dupla terá desconto de 
5% em cada parcela, e em até 
dez vezes o desconto é de 2% 
até a data de vencimento.

De acordo com a Prefeitura, 
a expectativa de arrecadação 
para este ano é de R$ 29,2 
milhões. No último ano, a 
arrecadação foi de R$ 24 
milhões. A dívida ativa é de 
R$ 96.489.336,58.

Segundo o diretor do 

A secretaria de Justiça 
e Cidadania de Guara-
tinguetá anunciou que a 
solicitação para isenção 
do IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano) poderá 
ser realizada entre 26 de 
fevereiro e 14 de março.

Tem direito a 100% de 
isenção os aposentados e 
pensionistas do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social) que ganhem até 
dois salários mínimos e 
tenham um único imóvel 
com até 150 m² de cons-
trução e nele residam; pro-
prietários que recebam até 
dois salários mínimos, pos-
suam um único imóvel com 
até 70m² de construção; 
ex-combatente da Força 
Expedicionária Brasileira 
ou viúva que não possua 

Departamento de Receita 
e Fiscalização Fazendária, 
Vicente Corrêa, a praça de 
atendimento da Prefeitu-
ra e da Subprefeitura de 
Moreira César não estarão 
imprimindo as segundas 
vias dos boletos até a fina-
lização das entregas pela 

nenhum outro imóvel no 
município, podendo ser 
imóvel alugado.

Para quem ganha acima 
de dois salários mínimos 
ou não possua renda, tenha 
um imóvel com até 70m² de 
construção e nele resida, o 
desconto será de 50%. Os 
requerimentos preenchidos 
devem ser apresentados de 
segunda a sexta-feira, das 
12h às 17h, à rua Argemiro 
dos Santos Filho, nº 152, no 
bairro Chácara Selles (fun-
dos da sede da Prefeitura). 
Mais informações no site da 
Prefeitura.

A Prefeitura de Guara-
tinguetá informou que os 
carnês do IPTU 2018 serão 
entregues a partir do pró-
ximo dia 10. Diferente de 
Pinda, este ano os carnês 
de Guaratinguetá não serão 
entregues pelo Correios, mas 
por uma empresa terceiriza-

agência dos Correios.
Também estão disponíveis 

para impressão e pagamen-
to, desde a última segunda-
-feira, os boletos do IPTU, 
ISSQN, alvará de localização 
e funcionamento 2018, no 
site da Prefeitura, pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

da. O vencimento também 
será no dia 15 de março.

A cada dia a entrega será 
feita em uma região da 
cidade, concluindo a distri-
buição até o final do mês. O 
pagamento do IPTU pode 
ser feito em parcela única, 
com desconto de 10%, ou em 
dez parcelas sem desconto, 
com a data de vencimento 
da primeira parcela e de-
mais no dia 15 dos meses 
subsequentes.

O pagamento pode ser 
feito nas agências bancá-
rias e casas lotéricas até a 
data do vencimento. Após 
o prazo, o carnê deve ser 
pago somente nas agências 
da Caixa Econômica Federal 
e casas lotéricas.

O contribuinte poderá 
retirar os carnês impressos 
a partir do próximo dia 5, 
no site da Prefeitura, gua-
ratinguetá.sp.gov.br.

Moradores de Pinda aproveitam manhã em praça na região central
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Residencial “Bem Viver” 
passa por vistoria de 
futuros beneficiados
Acesso ao Araretama recebe asfalto; investimento 
da Prefeitura para infraestrutura é de R$ 1 milhão

Da Redação
Pindamonhangaba

Os contemplados do em-
preendimento “Bem Viver”, 
no Araretama, em Pindamo-
nhangaba, participaram de 
vistorias dos apartamentos 
neste mês. Além dos apar-
tamentos para as 1.536 
famílias contempladas, o 
local possui uma creche e 
duas escolas municipais já 
finalizadas, uma unidade 
de saúde, parquinho, aca-
demia ao ar livre e quadra 
para esportes, além de área 
de convivência para cada 
bloco.

Após a assinatura do ter-
mo de vistoria, os futuros 
moradores foram acompa-
nhados até os blocos onde 
são esclarecidas as dúvidas 
sobre a obra e os itens que 
compõem o apartamento, 
como gás, água e energia. 
Depois dessa etapa de visto-
ria, as pessoas devem aguar-
dar o contato da Prefeitura 
para assinar o contrato do 
imóvel.

A última etapa e a mais 
aguardada para os futuros 
moradores é a entrega das 
chaves. Segundo a Prefeitu-
ra, não foi definida uma data. 
A previsão é de que o evento 
aconteça entre fevereiro e 
março. “Muitas pessoas não 
entregaram a documentação, 
tiveram dificuldades em 

conseguir a documentação 
necessária, muita gente que 
sabia que não podia entrar 
com pedido pelo limite de 
renda e isso atrapalhou um 
pouco, mas demos uma ace-
lerada no processo a partir 
de julho de 2017”, destacou 
o diretor de Habitação, Ál-
varo Staut. “Tínhamos em 
julho 251 casos. O objetivo 
do prefeito Isael Domingues 
(PR) era tentar a entrega 
em dezembro. A secretaria 
de Habitação traçou um 
planejamento, e informamos 
ao prefeito que até 15 de 
novembro teríamos os 1.536 
fechados. Em 8 de novembro, 
fechamos os 1.536 e temos 
somente 44 ainda em análise 
junto ao Banco do Brasil”, 
revelou.

O diretor explicou ainda 
que todos os casos foram 
analisados, alguns acaba-
ram sendo retirados por 
não se enquadrarem nas 
regras, conseguindo atender 
pessoas que ficaram como 
suplentes e até mesmo casos 
de vulnerabilidade social, 
através dos Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social), com relatórios so-
ciais. “A partir do momento 
que terminarem as vistorias, 
vamos partir para a assina-
tura dos contratos, que será 
outro evento que vamos 
fazer e, após a assinatura, 
haverá a liberação do Mi-

nistério das Cidades para 
fazer a entrega das chaves”.

Staut revelou que o pro-
cesso só é finalizado após 
a programação que será 
feita para a mudança de 
cada um dos apartamentos, 
que fica por conta de cada 
morador. As famílias terão 
duas horas, iniciando pelo 
quarto andar para evitar o 
incômodo. “Após a realiza-
ção da mudança, nós pode-
mos dar como encerrada a 
participação da Secretaria 
de Habitação nesse empre-
endimento”, explicou.

Pavimentação – A Pre-
feitura finalizou na última 
semana a pavimentação da 
estrada de acesso ao em-
preendimento habitacional 
“Bem Viver”. A pavimenta-
ção asfáltica receberá, nos 
próximos dias, a limpeza 
de vegetação e sinalização 
viária.

Com a melhoria, a expec-
tativa é de que os futuros 
moradores do Bem Viver 
poderão contar com uma 
via de acesso ao bairro com 
mais segurança. No total 
foram dois quilômetros de 
estrada pavimentada. De 
acordo com informações do 
secretário de Serviços Públi-
cos, Josué Bondioli, o servi-
ço é realizado com recursos 
próprios da Prefeitura, em 
um investimento total em 
torno de R$ 1 milhão.

Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

Funcionários da Prefeitura em trabalho de vistoria para descobrir criadouros do Aedes aegypti; Pinda faz alerta após laudo em 2017

Levantamento aponta risco de 
epidemia de dengue em Pinda
Larvas são encontradas em sete de cem imóveis; Prefeitura pede apoio da população

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Enquanto toda região tem 
atenção redobrada com a 
febre amarela, um levanta-
mento divulgado pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
na última terça-feira, apontou 
que o município corre o risco 
de sofrer uma epidemia de 
dengue em 2018. O resultado 
da ADL (Análise de Densida-
de Larvária) revelou que de 
cada cem casas vistoriadas, 
sete contavam com larvas 
do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da doença. 

Segundo o diretor do de-
partamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana, a ADL rea-
lizada no início de janeiro, 
mostrou que a cidade obteve 
6.5 pontos no Índice de Bre-
teau (indicador que aponta a 
quantidade de insetos em fase 
de desenvolvimento encontra-

dos nas habitações humanas). 
O dado é alarmante, já que 
de acordo com Ministério da 
Saúde, acima de 1.5 já existe 
risco de epidemia. “A maioria 
das larvas do mosquito foi 
encontrada na área central 
do município, mais especifica-
mente nos bairros do Crispim, 
Andrade e Boa Vista. Além de 
vasos e ralos, achamos muitas 
larvas nas plantas bromélias”.

Além de revelar que em 
2018 já foi registrado um caso 
de dengue em Pinda, Lamana 
ressaltou a importância da co-
laboração da população para 
a redução do risco de uma 
epidemia da doença. “Estamos 
constantemente vistoriando 
todos os imóveis da cidade, 
buscando conscientizar os 
moradores sobre a necessida-
de de mudarem de atitude. O 
resultado desta ADL foi muito 
preocupante, e agora mais 
do que nunca precisamos 
do apoio da população para 
reverter este quadro”. 

Histórico – Ao registrar 37 
casos de dengue em 2017, Pin-
damonhangaba quebrou uma 
sequência de três anos conse-
cutivos de epidemia da doença. 

Em 2014, mais de três mil 
moradores foram infectados. 
No ano seguinte, o número de 
casos ultrapassou trezentos 
casos. Em 2016, o problema 
se repetiu, sendo contabiliza-
dos 409 ocorrências.

Foto: Arquivo Atos
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Com investimento de R$ 2,6 milhões, 
escolas estaduais recebem melhorias

Apae de Lorena inova atendimento
e instala projeto pioneiro na região
Entidade aposta em sala de estimulação precoce para obter melhores resultados

Rafaela Lourenço
Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

A Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) 
de Lorena deve ser a primeira 
na região a implantar um 
novo projeto de reabilitação 
gratuito, a sala de estimulação 
precoce. O espaço está na fase 
final das obras, com previsão 
de inauguração ainda neste 
semestre.

O projeto, pioneiro entre 
as associações do Vale do 
Paraíba, é especializado no 
desenvolvimento cognitivo 
desde a infância, entre os 4 
meses e 5 anos de idade, com 
diagnósticos de deficiência ou 
atraso de desenvolvimento. 

De acordo com a diretora da 
entidade, Zilda de Paula Silva, 
serão realizadas intervenções 
terapêuticas e multidiscipli-
nares nas áreas de terapia, 

As crianças e adolescen-
tes da região que estudam 
na rede pública estadual 
de ensino tiveram uma 
boa surpresa ao retor-
narem as aulas na últi-
ma quinta-feira. Com um 
investimento de R$2,6 
milhões, as escolas do 
Vale do Paraíba recebem 
obras de recuperação e 
modernização. 

De acordo com o Go-
verno do Estado, em de-
zembro foram destinados 
R$ 52,1 milhões para a 
realização de melhorias 
nas cinco mil unidades 

fonoaudiologia, terapia ocu-
pacional e psicologia,  aberta 
ao público de Lorena, Canas 
e Piquete. “O trabalho é bem 
clínico. A gente tem essa mar-
gem de público, mas de qual-
quer forma estamos abertos 
à população em geral. É um 
programa diferenciado dentro 
do que a Apae já oferece para 
as crianças que precisam deste 
trabalho de desenvolvimento 
neurológico, como também 
bebês de alto risco e crianças 
acometidas por patologias 
orgânicas”, comentou.

A área de assistência social 
está coordenando o trabalho 
e possui uma lista de espera 
com 35 crianças. “A procura 
está sendo bem grande. Há 
famílias recebendo diagnós-
tico como autismo, paralisia 
cerebral e não sabem como 
trabalhar com essas crianças. 
Com essa sala a gente vai po-

da rede paulista de ensi-
no. Com o recebimento de 
quase 2% do valor total do 
investimento, as escolas da 
região passam por serviços 
de pintura, reparos hidráu-
licos, substituição da fiação 
elétrica, recuperação de 
mobílias e troca de janelas 
e esquadrias.

Em nota oficial, o Estado 
explicou que o valor por 
unidade é calculado a par-
tir do número de alunos 
matriculados, tendo o teto 
máximo de R$ 46,6 mil. O 
documento revelou ainda o 
valor do montante destinado 
aos municípios da região. 

Com pouco mais de R$225 
mil, os colégios de Pindamo-

der orientar também os pais”, 
salientou a assistente social 
Soeli Marques.

A indicação é de que as 
maternidades e os pais pro-
curem pela instituição já com 
o laudo neurológico, seja de 
deficiência ou de algum atra-
so de desenvolvimento que o 
neuropediatra tenha prescrito. 
Essas crianças passarão por 
uma triagem e entrarão na fila 
de espera. “Estamos na fase de 
avaliação, o que varia de caso 
a caso. Temos 12 avaliados 
que também entrarão na fila 
de espera, pois a demanda é 
grande e a equipe pequena. 
Precisamos de voluntários”, 
contou Zilda.

Para a assistente social So-
lei Marques não adianta ter 
grande quantidade e não ter 
qualidade no atendimento. 
“Precisamos começar, essas 
famílias precisam de auxílio. 

nhangaba foram o que con-
taram com o maior apoio. 
Na vice-liderança aparece 
Guaratinguetá, com R$ 101 
mil, seguida por Lorena 
com R$60 mil e Cruzeiro, 
que obteve R$56 mil. Tam-
bém receberam os recursos 
Cachoeira Paulista (R$ 49 
mil), Aparecida (R$ 7 mil), 
Piquete (R$14 mil), Potim 
(R$ 7 mil), Silveiras (R$ 7 
mil) e Canas (R$ 6 mil).

A verba é destinada aos 
prédios que atendem alunos 
dos ensinos fundamentais 
e médios. Também foram 
incluídas as unidades que 
abrigam o Ceeja (Centros 
Estaduais de Educação de 
Jovens e Adultos).

Começa com pouco e vamos 
crescendo. As técnicas já estão 
montando os grupos para ver-
mos as necessidades”.

A expectativa, inicialmente, é 

de que os atendimentos sejam 
realizados em um período às 
sextas-feiras, para conciliar com 
os trabalhos da equipe técnica. 
De acordo com a chegada de vo-

luntários e possíveis convênios 
na área da Saúde, será possível 
contratar mais funcionários e 
ampliar os atendimentos. Além 
de técnicos, a procura segue por 
um neuropediatra, profissional, 
que segundo Zilda, é um dos 
mais cotados e difíceis de en-
contrar na região.

Estrutura – Após visitas à 
Apae’s de outras cidades do 
Estado de São Paulo, foi cons-
truída uma sala ampla, com 
banheiro adaptado, que rece-
berá aparelhos e um mobiliá-
rio adequado para o trabalho 
dentro da estimulação precoce. 
O que auxiliou a instituição foi 
a doação de todo o mobiliário 
por uma proprietária de uma 
sala de terapia ocupacional, 
que se aposentou. 

Neste mês será inaugurada 
uma sala de terapia ocupa-
cional para pessoas acima 
de 30 anos, com deficiência 
intelectual.

Há mais de quarenta anos 
em Lorena, a Apae atualmente 
atende 124 alunos na área 
educacional e até duzentos 
no atendimento assistencial. 
Assim como outras ONGs, além 
de doações, a unidade trabalha 
durante todo o ano com even-
tos para levantar recursos. 
Quem puder colaborar com 
os trabalhos pode entrar em 
contato através do canal de 
telemarketing pelo telefone 
(12) 3159-3550, ou também ir 
conhecer os trabalhos realiza-
dos direto na sede, localizada 
à rua Wenceslau Brás, nº 300, 
no Cidade Industrial.

Sala que vai ampliar o atendimento à crianças na Apae de Lorena segue em construção; entidade mantém cotidiano e busca ainda aumentar equipe de assistência diária

Fotos: Rafaela Lourenço
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LORENA - 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. Em 

atendimento ao disposto no art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, o 

Sindicato dos Empregados do Comércio de Lorena, entidade sindical de primeiro 

grau, inscrita no CNPJ sob o nº 60.130.044/0001-68, Código Sindical nº 

005.133.90232-4, com endereço na Rua Major Rodrigo Luiz n.º 46, Bairro Centro, 

Cidade de Lorena, representativa dos empregados nas empresas do comércio 

varejista e atacadista que compõem o 1º e 2º Grupos do Plano da CNC, no quadro 

a que se refere o artigo 577 da CLT, dos municípios de Piquete, Canas e 

Cunha/SP, notifica as empresas do setor de que deverão descontar a contribuição 

sindical de seus empregados no mês de março (art. 582/CLT) e efetuar o 

respectivo recolhimento até o dia 30/04/2018 (art. 583/CLT) na Caixa Econômica 

Federal ou nos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de 

Arrecadação dos Tributos Federais (art. 586/CLT). Referido recolhimento deverá 

ser efetuado em guias próprias ou boletos bancários, os quais serão enviados às 

empresas sujeitas ao desconto/recolhimento. As empresas que não receberem 

aludidas guias ou boletos em tempo hábil poderão solicitá-las através do telefone 

(12) 3153.4023, e também por e-mail: seclorena@uol.com.br  ou ainda através de 

correspondência remetida à Rua Major Rodrigo Luiz nº 46, Bairro Centro, no 

Município de Lorena/SP, CEP nº 12.607-030. Estão sujeitas ao recolhimento 

diretamente à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo – 

FECOMERCIARIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas em 

Sindicato no Estado de São Paulo, bem como naquelas em que os sindicatos 

representantes da categoria ainda não tenham obtido o código sindical apropriado 

junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes ficarão sujeitas à 

multa, juros e correção estabelecidos no art. 600 da CLT, além de outras 

penalidades impostas pela Fiscalização do Trabalho.  

Lorena 20 de Janeiro de 2018.  

 

Luiz Alfredo Gervazio Pereira  

Diretor Presidente. 

 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do 
Concurso Público Edital 001/2013, vem por meio deste convocar os candidatos abaixo relacionados para 
comparecerem nesta Prefeitura, sito à Rua Cap. Messias Ribeiro, 625 – Centro, no horário das 09:30 às 
16h no setor de RH, no prazo de 30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente que o seu não 
comparecimento importará em renúncia ao cargo concursado, são eles: ANA CLÁUDIA MOTA 
ANDRÉ RG: 435704485; LUCIANA SAYULI SUGAHARA PRADO RG: 24384020; KÁSSIA 
RODRIGUES MENDES RG: 467467973; MARCELA DE AMORIM FERREIRA ANTONIO 
RG: 348793911; VERONICA CASTRO AMATO VIEIRA RG: 416659196; MÁRCIA 
TIVERON DE SOUZA RG: 118347317, JOELMA SANTOS RODRIGUES RG: 408503609, 
EDYMARA AUXILIADORA SVERBERI FERREIRA RG: 292170592, MONICA DE SOUZA 
RIBEIRO RG: 340004873, SARAH BICUDO DE OLIVEIRA RG: 302421750, HELLEN 
FERNANDA FAZZA RG: 114404544, FRANCISCO SIRÍACO DE LIMA JUNIOR RG: 
192140863, GLEICE MARIA MARINHO PEREIRA LEITE RG: 35211437-X, LEIR DE 
ARAUJO FERREIRA RG: 245970915, ANA ELISA TEIXEIRA RG: 306337277, TIAGO DOS 
SANTOS MOREIRA RG: 492565843, MARINA DE OLIVEIRA RG: 490260494, DANGELA 
JOFRE FERREIRA DE FREITAS RG: 442482334, ANA CRISTINA SIQUEIRA ROLIM RG: 
428268110, BRENDA MARIA DE AQUINO RG: 49589932-X, MARILICE APARECIDA 
PEREIRA CABRAL RG: 474962040, MARIA MADALENA CONRADO RG: 4175577906, 
SHEILA CRISTINA SANTOS DO AMARAL RG: 48006205-5. 
 

Lorena, 02 de FEVEREIRO de 2018. 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

Anote aí!!!
Os telefones
da Central

de Redação do ATOS:
3301-5005
3152-2148
‘É só ligar...’

PREFEITURA DE LORENA
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO:

Pregão Presencial Nº 103/17 PROC. Nº 515/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Retificação Da Homologação do Pregão 
Presencial 103/2017. A empresa GUIMARÃES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA EPP, se consagrou vencedora do item 1 no dia 22 de janeiro de 
2018 por decorrência da desclassificação da empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA, 
sendo que os itens 1 e 2 se tratam do mesmo objeto, porém o item 1 trata-se de COTA 
PRINCIPAL e item 2 trata-se de COTA RESERVA. Portanto fica retificado o valor do item 
2 (MICROCOMPUTADOR – COTA RESERVA DE 25 %) de R$ 4.970,00 (Quatro mil 
novecentos e setenta reais) para R$ 4.929,00 (Quatro mil novecentos e vinte e nove reais), 
com valor total de R$ 83.793,00 (Oitenta e três mil setecentos e noventa e três reais).
Informações (12) 3185-3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2017 – PROC. 515/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a aquisição de 
computadores para suprir as necessidades de serviço de diversas secretarias do município 
de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: GUIMARÃES & MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 
EPP, CNPJ: 02.282.922/0001-64, vencedora do item: 01 no valor total de R$ 266.166,00 
(duzentos e sessenta e seis mil cento e sessenta e seis reais)

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do 
Concurso Público Edital 001/2013, vem por meio deste convocar os candidatos abaixo relacionados para 
comparecerem nesta Prefeitura, sito à Rua Cap. Messias Ribeiro, 625 – Centro, no horário das 09:30 às 
16h no setor de RH, no prazo de 30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente que o seu não 
comparecimento importará em renúncia ao cargo concursado, são eles: LUCILIA APARECIDA 
RIBEIRO XAVIER RG: 20514553; MARIA APARECIDA PRUDÊNCIO DE SÁ 
RG342190234; TALITA PAULINO VIEIRA MACHADO RG: 445920683; MARIELY 
TEIXEIRA QUIRINO 
 RG: 10379712; RENATA CRISTINA DARIO DIAS RG: 308197495. 
 

Lorena, 02 de FEVEREIRO de 2018. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 
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Lorena prepara 
eventos para 
Semana do Autismo

Evento do Cacu em 2017; Lorena passa a ter Semana do Autismo

Foto: Arquivo Atos

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:
JHONATAN ALIX DOS SANTOS MELO, de nacionalidade brasileira, profissão corretor
de imóveis, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Barra do Piraí - RJ,
no dia 25 de outubro de 1988, residente e domiciliado Rua Armando Goffi nº 40,
Andrade, em Pindamonhangaba SP, filho de NATANAEL DE MELO e RONILDA DOS
SANTOS COELHO.
SHIRLEY FERREIRA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão instrutora de trei-
namento, estado civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Teresina - PI, no dia
10 de junho de 1977, residente e domiciliada Rua Armando Goffi nº 40, Andrade, em
Pindamonhangaba SP, filha de ANEMIAS FERREIRA BATISTA e MARIA DE FATIMA
FERREIRA LOPES. 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, 2 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS MORAIS DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia
24 de fevereiro de 1993, residente e domiciliado Rua Ponciano Pereira nº 135, Jardim
Eloyna, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ESAUR DE FREITAS e SONIA
MARIA MORAIS.
FERNANDA GAMBI ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Barretos - SP, no dia 7 de março de
1992, residente e domiciliada Rua Ponciano Pereira nº 135, Jardim Eloyna, em
Pindamonhangaba SP, filha de PAULO RIBEIRO ALVES e ELIANA DE PAULA GAMBI
ALVES. 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, 2 de fevereiro de 2018.

Da Redação
Lorena

A lei que institui a Semana 
Municipal de Conscienti-
zação sobre o Autismo já 
está em vigor em Lorena. 
Em 2018, o evento será re-
alizado entre os dias 2 (Dia 
Mundial da Conscientização 
do Autismo) e 7 de abril. 

O projeto tem o objetivo 
de instruir os familiares e 
todos que convivem com o 
autista, e conta com parti-
lhas de experiências, encon-
tros, palestras e consultas 
médicas, no amparo dessas 
pessoas. A principal meta é 

ajudar no rápido diagnósti-
co para obter maior êxito no 
tratamento, e mostrar para 
a população que o autismo 
não é uma doença e sim um 
‘jeito diferente’.

Os detalhes da programa-
ção da Semana Azul serão 
decididos em uma reunião 
entre o autor do projeto, 
o vereador Fábio Matos 
(PCdoB), e a diretoria do 
Instituto Cacau (Centro de 
Apoio à Criança e Adulto 
com Autismo), que oferece 
apoio às famílias que pos-
suem indivíduos com TEA 
(Transtorno do Espectro 
Autista).
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Academia Lorenense de Letras e Artes abre 
calendário cultural com tarde lítero-musical
Evento reúne apresentações, exposições e lançamento de livro de artistas regionais

Juliana Aguilera
Lorena

A Allarte (Academia Lore-
nense de Letras e Artes) inicia 
seus eventos anuais com a 
Tarde Lítero-Musical, com 
apresentações de acadêmicos 
e convidados. O evento será 
realizado no Salão do Júri da 
Unisal, no próximo sábado, às 
17h, com a presença de Diana 
Marino, Trio Amor e Canção e 
o show de ilusionismo de Har-
ry Deck. A entrada é gratuita.

O público também poderá 
conferir as exposições “Sensa-
ções” e “O Palacete da Família 
Carrera”, a entrega do prêmio 
Profissional Lorenense para 
Pedrinho do Violão e o lan-
çamento do livro “Diário da 
Casa Arruinada”, de Tiago 
Feijó. O evento contempla 
artistas da região.

Uma novidade da Allarte 
para 2018 é o projeto Arte 
da Fidelidade, que conta com 
um cartão preenchido a cada 
evento realizado. De acordo 
com o fundador e presidente 
da associação, Ildebrando 
Pereira da Silva, a ideia é 
premiar quem participa com 
frequência das atividades da 
Allarte. “No final do ano, nós 
oferecemos alguns prêmios 
como uma bicicleta, um ta-
blet”, explicou Silva. 

Eventos – O presidente da 
Allarte afirmou que a asso-
ciação já tem o calendário de 
2018 definido, e que serão 
sete sessões mensais solenes 
neste ano, que contarão com 
a participação de músicos, 
poetas, artistas plásticos, 
escritores. Podem se apre-
sentar em eventos da asso-

ciação tanto os acadêmicos 
já associados quanto o artista 
que se interessar em entrar 
em contato. O presidente 
exemplificou com o escritor 
Tiago Feijó, que lança seu 
segundo livro em evento da 
associação.  

Outras duas datas destaca-
das foram o Prêmio Monteiro 
Lobato (que homenageará 
cinco mulheres da área das 
artes e educação da cidade), 
e o aniversário da Allarte, em 
setembro. Os eventos contam 
com ingressos para controle 
de lotação.  

Parcerias – A Associação 
Lorenense de Letras e Ar-
tes mantém parceria com a 

Unisal desde 2016, quando 
os eventos começaram a 
ser realizados no teatro São 
Joaquim. Silva contou que 
existem parcerias de divul-
gação e algumas concessões 
feitas com a secretaria da 
Cultura de Lorena. “Normal-
mente quando temos eventos 
maiores, que tem troca de 
ingresso, eles fazem a troca 
na Casa da Cultura. Em 2017, 
nós tivemos algumas dificul-
dade, mas fizemos também 
contação de histórias nos 
parques da cidade”, lembrou.

A associação conta com 
patrocínios para eventos 
gratuitos ao público, mas 
busca, em 2018, apoio da Lei 

Rouanet para captar recursos 
e melhorar seus trabalhos.

Melhorias – O ator e di-
retor de arte da entidade 

estudantil “Teatreria Clube 
da Lua”, Thiago Eloy, elogiou 
as melhorias na divulgação 
da cultura em Lorena. “Nos 

anos 2000 eram poucos os 
eventos culturais e artísticos 
abertos para a população. 
Não havia quase nenhum 
incentivo para tal. Eles cres-
ceram muito nos últimos 
anos”, afirmou.

Eloy elogiou o interes-
se por parte da secretaria 
da Cultura em promover 
o acesso à cultura e arte 
para a população de Lorena. 
“Temos exposições de arte, 
shows, teatro, apresentações 
musicais, aulas de dança e 
batalhas de rap acontecendo 
na praça Arnolfo Azevedo, no 
CSU (Centro Social Urbano) 
e na Casa da Cultura, todos 
ambientes abertos ao públi-
co”, destacou.

Mas ele lembrou da neces-
sidade de ampliar esse acesso 
com mais eventos nos bair-
ros. Outro ponto levantado 
pelo artista é o interesse de 
iniciativas privadas. “Gostaria 
muito que os comerciantes, 
empresários e prestadores de 
serviços de Lorena entendes-
sem a importância da cultura 
e da arte e abraçassem mais 
essas causas”.

O ilusionista Harry Deck, durante apresentação em evento da Allarte, na escola municipal João Nery Marton, em Canas; programação definida

Foto: Juliana Aguilera

Inscrições gratuitas para o 
concurso de rainhas em Potim

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim 
abriu inscrições gratuitas 
para o concurso que vai 
eleger e premiar as repre-
sentantes do Carnaval de 

Potim nas categorias rainha 
e rainha gay. As inscrições de-
vem ser feitas até o próximo 
dia 5, na sede da Prefeitura.

Os interessados em partici-
par devem ter no mínimo 16 
anos (com autorização dos 
pais) e máxima de 35 anos, 

apresentando o comprovante 
de residência do município 
e RG.

A Prefeitura fica à praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 
110, no Centro. O horário 
de funcionamento é das 13h 
às 17h.


