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Câmara aprova troca 
de servidores em Pinda

VAI TER SAMBA?  A montagem das arquibancadas para o Carnaval na avenida Presidente Getúlio Vargas, 
em Guaratinguetá, não foi concluída dentro do prazo pré-estabelecido, de acordo com a Prefeitura. O secretário 
de Turismo, Felício Murade, havia garantido que a estrutura do principal local da festa estaria montada até esta 
terça-feira. Mas o trabalho não foi finalizado pela empresa Bauhaus até o fechamento desta edição. Pág. 5
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Santa Casa de 
Guará ganha 
aparelho para 
tratar câncer

Equipe da Vigilância Epidemiológica de Lorena, durante trabalho para evitar a proliferação da dengue
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Após aprovação unânime 
na última sessão de Câmara 
de Pindamonhangaba, o 
Executivo e Legislativo estão 
autorizados a “empresta-
rem” servidores ao outro. 
A medida busca contribuir 

para que seja suprida a 
falta esporádica de profis-
sionais, sem a necessidade 
da contratação de novos 
funcionários. O projeto, en-
caminhado pelo prefeito Isa-
el Domingues (PR), permite 

a celebração de convênio 
entre os poderes municipais 
para a cessão de servidores 
públicos e estagiários. A lei 
também estabelece que o 
pagamento do funcionário 
continuará sendo realizado 

pelo órgão de origem. Além 
de necessitar do aval do pró-
prio trabalhador, ele deverá 
ocupar função idêntica ou 
compatível à exercida an-
teriormente. 

Ação tenta evitar falha nos serviços; projeto aprovado no Legislativo

Domingues; troca de servidores

Foto: Arquivo Atos
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Análise anual 
revela risco 
da dengue 
em Lorena

Mesmo com nenhum caso 
de dengue registrado no ano, 
Lorena pode enfrentar uma 
epidemia da doença em 2018. 
Realizada em janeiro, a ADL 
(Análise de Densidade Larvá-
ria) apontou que o nível de 
infestação do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor do vírus, 
é quase cinco vezes superior 
ao índice-limite estabelecido 
pelo Ministério da Saúde.  De 
acordo com o educador de 
Saúde da Vigilância Epidemio-
lógica, Davi Quadros, o nível de 
infestação foi de 5.7%. De cada 
cem imóveis vistoriados, quase 
seis tem larvas.

Foto: Arquivo Atos

Canas e RCC 
buscam apoio 
por melhor 
estrutura

Com a expectativa de co-
meçar a receber eventos 
a partir de junho em sua 
sede nacional em Canas, 
a RCC – Brasil (Renovação 
Carismática Católica) busca 
apoio do Governo do Estado 
para a realização de obras de 
infraestrutura e mobilidade 
urbana para melhor atender 
o fluxo de fiéis. A chegada do 
templo religioso é considera-
da um reforço para a Região 
Turística da Fé e um marco 
para Canas, que luta para 
obter o MIT (Munícipios de 
Interesse Turístico).
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Justiça para 
licitação kit 
escolar em 
Aparecida

As aulas em Aparecida 
começaram na última quin-
ta-feira, mas as crianças da 
rede municipal de ensino 
ainda não têm data para que 
possam receber o material es-
colar. Tudo porque a licitação 
para compra dos produtos foi 
suspensa pela Justiça, depois 
de ação popular pedindo 
apurações sobre possíveis 
irregularidades encontradas 
no edital.

A greve dos motoristas da 
Educação da Prefeitura de 
Guaratinguetá chegou ao 
fim após longa reunião en-
tre o prefeito Marcus Soliva 
(PSB), o Sisemug (Sindicato 
dos Servidores Municipais) 
e os funcionários públicos. 
A manifestação, que teve 
início na última quinta-
-feira, 1, terminou após 
Soliva se comprometer em 
atender as solicitações da 
categoria.

Acordo põe 
fim à greve 
de motoristas 
em Guará

Governo do 
Estado lança 
plataforma 
para cidades

A Sdecti (secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação) lançou na úl-
tima terça-feira um portal 
com duas plataformas para 
atender administrações 
públicas e moradores pau-
listas. A proposta é oferecer 
informações, indicadores, 
atendimentos e diversas 
tecnologias voltadas ao 
apoio, planejamento e ges-
tão de políticas públicas das 
cidades.

Projeto da 
EDP atende 
famílias de 
Canas e Potim

O projeto Eficiência Solidá-
ria está de volta no Vale do 
Paraíba. Dessa vez, Canas e 
Potim serão beneficiadas com 
a substituição de lâmpadas 
ineficientes (incandescentes 
ou fluorescentes) pelas de 
tecnologia LED. Além das duas 
cidades, Jambeiro, Tremembé 
e Biritiba Mirim também rece-
berão o projeto. Ao todo, serão 
feitas mais de 24 mil trocas no 
começo de 2018.

PM apreende
quase seis mil 
mídias piratas

Uma operação da Polícia 
Militar apreendeu quase 
seis mil mídias piratas na 
tarde da última segunda-
-feira no Centro de Pinda-
monhangaba.

A Santa Casa de Guaratin-
guetá vai receber um acelera-
dor linear, aparelho usado no 
tratamento do câncer. O equi-
pamento chegará por meio do 
Ministério da Saúde, e estará 
disponível aos pacientes que 
estão se tratando da doença 
pelo SUS.
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Reunião com o ministro Ricardo Barros, que contou com a participação do deputado Padre Afonso
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Investimento de R$ 8,3 milhões garante 
aparelho contra câncer em Guaratinguetá
Santa Casa aguardava liberação do Ministério da Saúde para receber equipamento de 
radioterapia desde 2016; aporte faz parte do Plano Nacional de Expansão da Radioterapia

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Santa Casa de Guaratin-
guetá vai receber um acele-
rador linear, aparelho usado 
no tratamento do câncer. O 
equipamento chegará ao hos-
pital por meio do Ministério 
da Saúde e estará disponível 
aos pacientes que estão se 
tratando da doença pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). O in-
vestimento federal é de R$ 8,3 
milhões, e o hospital vai passar 
por reformas para recebê-lo.

Na última semana o minis-
tério da Saúde confirmou a 
inclusão da Santa Casa de Gua-
ratinguetá no Plano Nacional 
de Expansão da Radioterapia. 
Com isso o município vai rece-
ber a implantação do aparelho 
e construir o espaço que será 
destinado para sua instalação. 
A previsão do setor é de que o 
equipamento comece a operar 
até o fim de 2019.

O equipamento tem capaci-

dade de atender mil pacien-
tes por ano. Atualmente os 
pacientes da microrregião de 
Guaratinguetá precisam se 
deslocar para outros municí-
pios para fazer o tratamento 
de radioterapia, como Taubaté 
e até a Grande São Paulo, em 
Guarulhos. 

“Vamos trazer esse conforto 

a nossa população, de evitar da 
pessoa ter que viajar, muitas 
vezes para locais distantes, 
para fazer o tratamento”, res-
pondeu o prefeito Marcus Soli-
va (PSB) em entrevista coletiva.

A secretária de Saúde de 
Guaratinguetá, Maristela Ma-
cedo, confirmou que atual-
mente Guaratinguetá atende 

17 municípios do Circuito da 
Fé e Vale Histórico.

A coletiva de imprensa reali-
zada no gabinete da Prefeitura 
teve a presença do vereador 
Marcelo Augusto ‘da Santa 
Casa’ (PSD), que salientou 
a importância do trabalho 
em conjunto do Legislativo 
e Executivo em prol de uma 

solução para os pacientes de 
oncologia de Guaratinguetá. 
Por meio de nota, o deputado 
estadual Padre Afonso Lobato 
(PV) pontuou que é um passo 
“importante para que a cidade 
seja consolidada como referên-
cia para o Vale Histórico em 
oncologia”.

Um levantamento do Mi-
nistério da Saúde apontou a 
necessidade de implantação 
de um equipamento desse para 
cada região com quinhentos 
mil habitantes. Guaratinguetá 
atende 17 municípios, e em 
sua microrregião ainda não 
existe um acelerador linear. 

Uma fábrica especializada 
na confecção desse aparelho 
foi instalada em Jundiaí. No 
Estado de São Paulo, as santas 
Casas de Marília e Itapeva 
também aguardam pelo equi-
pamento. Guaratinguetá foi 
inscrita e contemplada, agora 
cabe ao município aguardar e 
apresentar toda documenta-
ção necessária. “Vamos aguar-

dar até o fim de fevereiro, 
depois será entregue uma 
lista de requisitos que a Santa 
Casa tem que cumprir, uma 
área de 1.100 m². Após, serão 
realizadas análises técnicas 
no hospital e o projeto será 
feito pelo Ministério da Saúde”, 
acentuou Romain.

No projeto está prevista a 
construção do bunker que será 
revestido por aproximadamen-
te dois metros de concreto, 
e terá portas especiais, com 
abertura eletrônica, para impe-
dir possível contaminação por 
radiação. Até sua conclusão, o 
processo deve durar ao menos 
dois anos.

Atualmente a Santa Casa 
de Guaratinguetá atende qui-
nhentos pacientes de oncolo-
gia, entre quimioterapia, acom-
panhamento e pacientes que 
fazem uso de medicamento. O 
hospital pede há pelo menos 
um ano a ampliação do teto 
financeiro para atender essa 
especialidade.

Foto: Divulgação

Bastidores da Política
Perseguição e pressão

A suplente Rosa Amélia estreou 
na tribuna da Câmara de Guará na 
última quinta-feira, denunciando 
suposta prática de perseguição e 
pressão aos funcionários municipais 
sobreviventes de governos ante-
riores. Rosa, que juntamente com 
Cleber Campos, Lima da Farmácia 
e Gilberto Rosa cumprem as vezes 
de um dos titulares das cadeiras do 
PMDB no Legislativo, prometem 
engrossar ainda mais o discurso con-
tra a administração Marcus Soliva. 
Perguntem ao ainda tucano Marco 
Evangelista!!!

De malas prontas
Se depender do engenheiro João 

Bosco Romeiro, o cenário eleitoral 
de Lorena para 2020 estará menos 
congestionado 
em se tratando 
de candidaturas 
a prefeito. Se-
gundo os mais 
próximos, ele 
está propenso a 
aceitar convite 
para mudar de-
finitivamente de 
cidade. Há quem aposte num regres-
so próximo às eleições de 2020...

Divisão de eleitores
Corre na boca pequena que na 

próxima eleição municipal de Lo-
rena, a família Longuinho deverá 
se multiplicar em candidaturas. A 
pergunta que não quer calar: com 
qual dos candidatos o Dr Paulo vai 
sair na foto?

‘Rei posto...’
A julgar pela movimentação dos 

vereadores, efetivos e até comissio-
nados da Câmara de Lorena nes-

tes primeiros 
dias do ano, os 
irmãos Silvas 
não terão vida 
fácil até 31 de 
dezembro. Co-
menta-se que 
a moçada está 
jogando ‘cara 
ou coroa’ entre 

as duas presidências - a que termi-
na em dezembro e a que inicia em 

janeiro - para ver a quem se reporta 
diante de uma atribuição ou ordem... 
Perguntem ao Elcinho Vieira!!!

Cuspindo marimbondos
A notícia da provável candidatura 

a deputado estadual do presidente 
da Câmara de Guará, Marcelo Cou-
tinho - o Celão, que até a última 
segunda-feira era vista como ‘balão 
de ensaio’, andou mexendo com ‘os 
nervos’ de um outro candidato que 
transita pelos pavimentos do Palácio 
de Vidro da Chácara Sellis. Segundo 
a turma do café da Kero Mais: “para 
quem imaginava surfar sozinho no 
eleitorado da municipalidade e ago-
ra, na reta final das definições, apa-
rece alguém dividir a ‘mesma onda’, 
é pra ficar... Pior, é ver escapar pelos 
‘vãos dos dedos’ vários apoiadores 
da Casa de Leis...

A voz da mesa
Quem acompanhou a sessão de 

Câmara de Pinda nesta segunda-fei-
ra, que chegou a rolar literalmente 
uma pizza oferecida pela plateia 

assistente, e ou-
viu o discurso 
crítico com tom 
de ameaça do 
presidente Ma-
grão, anteceden-
do a aprovação 
unân ime  dos 
requerimentos 
apresentados até 

então pelos vereadores, teve a im-
pressão que alguma rebelião em mas-
sa está por vir. Ou seja, se o próprio 
presidente da Casa está ‘rasgando 
o verbo’, imaginem o discurso da 
oposição se pegar ‘pilha’?!?!?

Não convidem para...
...a mesma picanha o presiden-

te da Câmara de Pinda, Carlos de 
Moura, o Magrão, e o secretário de 
Serviços Públicos, Josué Bondioli 
principalmente se assunto for res-
posta ou atenção aos requerimentos 
dos vereadores!!!

Trabalho conjugado
A semana começou em alta para o 

prefeito Marcus Soliva, com a inclu-
são da Santa Casa de Guará no Plano 
Nacional de Expansão da Radiotera-

pia. Trata-se de recursos na ordem 
de R$8,3 milhões para aquisição de 
um acelerador linear utilizado para 
tratamento de pacientes com câncer 
da cidade e de toda a região do Vale 
Histórico, onde muitos até então têm 
se deslocado até Guarulhos para este 
tipo de atendimento. Soliva destacou 
o empenho do deputado Padre Afon-
so, juntamente com outros políticos 
na conquista deste benefício.

Edital de Praça 
O prefeito Marcus Soliva apro-

veitou os ‘bons ventos’ desta segun-
da-feira, com o anúncio de Guará 
no Plano Nacional de Expansão da 
Radioterapia, para informar geral, 
em especial a especulação política - 
da qual tem sido vítima de ataques 
nos últimos meses - que abriu o 
edital para terceirização do Pronto 
Socorro, visando um número maior 
de contratações para melhor atender 
a população.

Agitando ‘as massas’
A presença constante nas sessções 

de Câmara de Pinda do Norberti-
nho, que atuou como secretário de 
governo do ex-prefeito Vito Ardito, 

deu margem à 
imaginação de 
muitos que vem 
candidatura pela 
frente. Segundo 
a boca pequena, 
além de prepa-
rar a platafor-
ma para Ardito 
numa provável 

disputa a deputado (estadual ou 
federal), Norbertinho com toda ha-
bilidade que lhe é peculiar, trabalha 
discretamente seu próprio nome para 
2020.

Pingos nos ‘is’
O fechamento do Abrigo Emer-

gencial de Pinda foi assunto na ses-
são de Câmara desta segunda-feira. 
Atendendo convocação do vereador 
Roderley Miotto, a diretora de As-
sistência Social, Ana Paula Miranda, 
compareceu na Casa de Leis para 
prestar esclarecimentos. De acordo 
com Miranda, o pensamento do 
prefeito Isael Domingues é a im-
plantação de um albergue definitivo 

Melhor momento
Com a  inclusão de Guará no Plano Nacional de Expansão da Ra-

diologia, o deputado Padre Afonso Lobato ganha força não somente na 
Terra de Frei Galvão, mas em toda a região. É do conhecimento geral 
que Lobato é o grande aliado dos prefeitos e lideranças políticas do Vale 
Histórico na luta por uma saúde melhor e de qualidade. O equipamento 
que vai potencializar a radioterapia e a construção do local ao custo e 
R$ 8,3 milhões é uma das reivindicações antigas do deputado junto aos 
governos estadual e federal. E vem mais liberações nos próximos meses, 
segundo informações da Casa Civil do Palácio do Governo.

O presidente da Câmara de Guará Celão, o prefeito Marcus Soliva e deputado Padre Afonso

João Bosco Romeiro

Tão Silva

Magrão

ao invés do emergencial. Para a 
especulação política, o problema é 
que a assessoria da Prefeitura não fez 
um trabalho de concientização para 
fechamento do emergencial, que cui-
dava paliativamente dos moradores 
de rua, nem divulgou o projeto mais 
abrangente de Isael, em recolher 
definitivamente quem necessita.

O que muitos querem saber
Quando os vereadores de Pinda 

vão tratar do aumento de cadeiras 
no Legislativo? Ou vão se acovardar 
diante da ‘meia duzia’ de críticos 
que se auto-apelidam de ‘opinião 
pública’??? 

E por falar em aumento...
...de cadeiras Com a oportunidade 

dos suplentes do PMDB assumirem as 
vagas dos vereadores titulares, neste 
início de temporada de sessões na 
Câmara de Guará, ressurge o debate 
sobre a ampliação de vagas no Legis-
lativo. Entre aqueles que ‘bateram na 
trave’ e não entraram por ser apenas 
onze cadeiras, o consenso é que se 
amplie, no mínimo, para dezessete. 
Comentaram se já estivesse valendo 
para eleição passada, Dr. Weneck, 
Vantuir Farias, Orville Teixeira, 
Cleber Campos, Lima da Farmácia 

Norbertinho

e entre outros o Ferri da Rocinha 
estariam com mandato garantido. 
Ah! Mesmo sofrendo represálias 
internas na Casa de Leis, o vereador 
João Pita trabalha para 19 vagas na 
próxima legislatura...

Regime de urgência
O ano legislativo começou bem 

para o Executivo na Câmara de 
Lorena. Na sessão desta segunda-
-feira, os vereadores aprovaram por 
unanimidade o projeto do prefeito 
em regime de urgência, que busca 
enquadrar a cidade no MIT - Muni-
cípio de Interesse Turístico. Outro 
projeto que recebeu votos unânimes 
foi o que cria 5 vagas para saúde - 
três enfermeiras para ESF - duas 
para médicos auditores.

Mensagem cifrada
Aquele parlamentar com prazo 

de validade decretado, que no in-
conformismo de perder o segredo do 
cofre da casa que recebe duodécimo 
está tentando articular uma guerra 
fria contra quem vai comandar o 
segundo tempo. Esquecendo o tama-
nho do ‘rabo familiar’, das amantes 
e etc... vazou por detrás da porta 
que ele contratou um terrorista fake 
news para zoar o plantão...
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Prefeitura de Guará abre 
inscrições para nível 
técnico em administração

Servidores de Potim recebem 
desconto para cursos no Unisal

Governo do Estado lança 
plataforma para municípios
Portal online facilita acesso a como indicadores, 
atendimento e tecnologias para cidades paulistas

Motoristas da rede pública discutem durante uma das reuniões sobre a paralisação; acordo com Marcus Soliva colocou fim a protesto

Da Redação 
Guaratinguetá

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Guaratin-
guetá está com inscrições 
abertas para estágio de nível 
técnico em administração. 
Alunos a partir do primeiro 
módulo e com idade mínima 
de 16 anos podem participar 
do processo seletivo. As ins-
crições devem ser feitas até a 
próxima sexta-feira no CIEE 
Lorena, das 10h às 16h30.

É necessário apresentar 
documento original com 
foto. A prova será aplicada 
no dia 20 de fevereiro, no 

A Prefeitura de Potim 
fechou em janeiro uma par-
ceria com o Unisal que vai 
disponibilizar um desconto 
de 18% para os cursos da 
universidade à funcionários 
da Prefeitura.

O desconto será válido a 
partir de março, devido a fo-

CIEE Lorena, às 15h. Entre 
os requisitos para assumir a 
vaga, o interessado deve estar 
regularmente matriculado no 
ano letivo de 2018, residir 
em Guaratinguetá, Lorena ou 
Aparecida e não ter período 
de estágio equivalente a dois 
anos na Prefeitura de Guara-
tinguetá.

O CIEE funciona nas de-
pendências da Unisal (Centro 
Universitário Salesiano de 
Lorena), à rua Dom Bosco, nº 
284, no Centro.

O edital completo está no 
site da Prefeitura guaratingue-
ta.sp.gov.br.

lha de fevereiro da faculdade 
já estar fechada.

A parceria vai beneficiar 
tanto o funcionário quanto os 
dependentes do mesmo.

O interessado a adquirir o 
desconto deve comparecer 
ao setor de recursos humanos 
e solicitar uma declaração 
que é funcionário ou de que 
é dependente de algum fun-
cionário.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A greve dos motoristas da 
Educação da Prefeitura de 
Guaratinguetá chegou ao 
fim após longa reunião en-
tre o prefeito Marcus Soliva 
(PSB), o Sisemug (Sindicato 
dos Servidores Municipais) 
e os funcionários públicos. 
A manifestação, que teve 
início na última quinta-feira, 
1, terminou após Soliva se 
comprometer em atender 
as solicitações da categoria.

Os motoristas cruzaram 
os braços e fizeram um ato 
pacífico em frente a sede da 
secretaria de Educação, na 
última semana. Na ocasião, 
os servidores cobravam o 
pagamento das horas extras 
que deixaram de ser pagas 
integralmente em novembro 
do ano passado, e melhores 
condições de trabalho.

O sindicato, por meio do 
presidente José Eduardo 
Ayres, garantiu ter enviado 
ofícios pedindo o pagamento 
das horas extras e cobrando 
vistoria nos veículos da frota 
da educação municipal ao 
Executivo, mas os documen-
tos não foram respondidos, 
e a categoria decidiu cruzar 
os braços.

Na última segunda-feira, 
Soliva recebeu o Sisemug 
e uma comissão de quatro 
motoristas para negociar. A 
discussão foi extensa, mas 
acabou com a confirmação 
da volta dos servidores aos 
postos de trabalho. O pre-
feito atendeu as solicitações 
feita pela categoria.

“Podemos chegar num de-
nominador comum e acertar 
as arestas que estavam ge-
rando alguma animosidade, 
como as horas extras do 
mês de novembro, que serão 
pagas. Discutimos outras 
questões e chegamos a um 
acordo”, garantiu o prefeito, 
após a reunião com os con-
dutores.

O Sisemug informou que os 
trabalhadores optaram pelo 
fim da paralisação. “O prefei-
to atendeu as reivindicações 
das horas extras atrasadas, o 
não desconto dos dias para-
dos e o não fracionamento 
das horas”.

Ainda na manhã da última 
terça-feira, os trabalhadores 
já retornaram normalmente 
ao trabalho. As aulas da rede 
estadual de ensino tiveram 
início na última quinta, en-
quanto as aulas do município 
serão iniciadas somente no 
dia 15.

Acordo põe fim à greve de motoristas em Guará

Justiça suspende licitação para 
compra de kit escolar em Aparecida

Categoria pedia pagamento de horas extras e melhorias; prefeito se compromete a atender pedidos
Foto: Leandro Oliveira

Vice-governador Márcio França, durante encontro com prefeitos; plataforma abre informações a municípios

Da Redação 
Região

A Sdecti (Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação) lançou na úl-
tima terça-feira um portal 
com duas plataformas para 
atender administrações pú-
blicas e moradores paulis-
tas. A proposta é oferecer 
informações, indicadores, 
atendimentos e diversas tec-
nologias voltadas ao apoio, 
planejamento e gestão de po-
líticas públicas das cidades.

São duas plataformas: a 
“Pró Municípios” desenvol-

vida pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) e 
a “E-Muove”, parceria com 
a Investe SP e Muove Brasil.

A plataforma E-Muove é 
uma ferramenta de inteli-
gência que auxilia gestores 
públicos e técnicos na pro-
moção do desenvolvimento 
econômico sustentável de 
seus municípios. Os sistemas 
serão disponibilizados no 
site plataformadosmunici-
pios.com.br.

De acordo com o vice-
-governador e secretário 
da Sdecti, Márcio França, 
as plataformas serão gran-

des aliadas no processo de 
desenvolvimento socioe-
conômico dos municípios. 
“Administrar as cidades 
com recursos enxutos não 
é uma tarefa simples. Nossa 
meta é oferecer ao gestor 
o suporte necessário para 
a tomada de decisões que 
contribuam com as políti-
cas públicas, e dessa forma, 
melhorar a qualidade de 
vida da população. O novo 
portal disponibilizará, além 
de informações, o suporte 
técnico e capacitações para a 
elaboração de ações bem-su-
cedidas”, ressaltou França.

Foto: Divulgação

Decisão pode atrasar entrega de material para crianças da rede pública
Rafael Rodrigues
Aparecida

As aulas em Aparecida come-
çaram na última quinta-feira, 
mas as crianças da rede muni-
cipal de ensino ainda não têm 
data para que possam receber 
o material escolar. Tudo por-
que a licitação para compra 
dos produtos foi suspensa 
pela Justiça, depois de ação 
popular pedindo apurações 
sobre possíveis irregularidades 
encontradas no edital.

O autor do pedido, o advo-
gado André Sales Delmondes 
disse que ao avaliar o edital, 
encontrou possíveis falhas 
que poderiam caracterizar 
direcionamento dos produtos 
que seriam comprados pela 
Prefeitura. “Verifiquei algumas 
falhas, inclusive baseadas em 
apontamentos do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. 
Por isso me utilizei da ação 
popular, instrumento colocado 

à disposição de qualquer cida-
dão, para submeter ao Poder 
Judiciário”.

Entre os pontos avaliados 
por Delmondes, o item descri-
tivo dos produtos que a admi-
nistração pretendia adquirir 
com a licitação. Segundo ele, 
o memorial descritivo, ou 
seja, o ponto do edital onde o 
poder público precisa descre-
ver qual o produto ou serviço 
que pretende adquirir, poderia 
estar direcionando os objetos. 
“Amparado nos precedentes 
do Tribunal, ao meu ver foi 
excessivo, o que poderia acar-
retar um certo direcionamento 
dos itens que são objetos da 
licitação”.

Além disso, o advogado 
destacou que no edital há a 
indicação para que o pregoei-
ro seja o responsável e assine 
por atos e procedimentos, 
que segundo ele, seriam de 
responsabilidade do prefeito.

O autor da ação reconhece 

que seu pedido de suspensão, 
acatado pela Justiça da cidade, 
pode afetar diretamente os 
alunos, já que deve provocar 
atraso na compra e conse-
quente entrega dos materiais. 
“Existe essa preocupação por-
que o material é voltado para 
os alunos, mas tão importante 
quanto isso é que não haja 
nenhum prejuízo ao erário 
público”. 

Outro lado – O secretário de 
Administração da Prefeitura 
de Aparecida, Domingos Leo 
Monteiro, alegou durante en-
trevista a uma rádio da cidade 
que a Prefeitura já se defendeu 
com relação aos apontamentos 
feitos pelo advogado. “No nosso 
entendimento não há elemen-
tos concretos que indiquem 
essas alegações que ele fez”. 

Sobre a acusação de exces-
siva discrição dos produtos, 
Monteiro justificou o detalha-
damente é para a Prefeitura 
possa comprar um produto 

de qualidade. “Como a lei não 
permite que compramos com 
critério de qualidade, quando 
se trata de produto, e sim por 
menor preço, procuramos por 
zelo ao dinheiro público fazer 
uma descrição mais detalhada 
possível”.

Ainda durante a entrevista, 
o secretário reforçou dizendo 
que foi colocado no edital uma 
ressalva dizendo que essas 
discrições são de orientação. 
“Caso a empresa não tenha 
um produto que atenda a 
discrição, possa substituir, ou 
seja, ampliamos a disputa. É 
justamente o contrário do que 
foi apresentado na ação”.

Sobre o inevitável atraso na 
entrega do material escolar, 
Monteiro disse que ainda que 
tenham de aguardar o entendi-
mento da Justiça, a Prefeitura 
vai publicar outro edital, para 
que não haja prejuízo nenhum 
na distribuição dos produtos 
para os alunos.
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Câmara e Prefeitura aprovam 
troca de servidores em Pinda
Ação tenta evitar falha nos serviços; projeto aprovado no Legislativo

O prefeito Isael Domingues e o presidente da Câmara, Magrão; acordo agiliza atendimento ao público

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após aprovação unânime 
na última sessão de Câmara 
de Pindamonhangaba, o 
Executivo e Legislativo estão 
autorizados a “emprestarem” 
servidores ao outro. A medi-
da busca contribuir para que 
seja suprida a falta esporá-
dica de profissionais, sem a 
necessidade da contratação 
de novos funcionários. 

O projeto, encaminhado 
pelo prefeito Isael Domin-
gues (PR), permite a cele-
bração de convênio entre 
os poderes municipais para 
a cessão de servidores pú-
blicos e estagiários. A lei 
também estabelece que o 
pagamento do funcionário 
continuará sendo realizado 
pelo órgão de origem.  

Além de necessitar do aval 
do próprio trabalhador, ele 
deverá ocupar função idên-
tica ou compatível à exercida 
anteriormente. O emprésti-
mo tem duração de um ano, 
podendo ser renovado pelo 
mesmo período. 

O secretário de Administra-
ção, Fabricio Augusto Perei-
ra, ressaltou a importância 
da ação e explicou que a 
quase uma década a Prefei-
tura mantém um convênio 
semelhante com o Cartório e 
o Fórum de Pindamonhanga-
ba. “Esta iniciativa represen-
ta a harmonia e cooperação   
entre nós e a Câmara. Todo 

mundo sai ganhando com 
essa medida, que de forma 
alguma onerará alguma das 
partes. Acredito que já que 
contamos com quase quatro 
mil servidores e o Legislativo 
cerca de cem, disponibiliza-
remos um maior número de 
servidores a eles”.

O chefe da pasta explicou 

ainda que já que a atual 
gestão assumiu o Município 
com os gastos da folha de 
pagamento no limite pru-
dencial previsto em lei, que 
é de 51,3% da receita, o “em-
préstimo” de colaboradores 
será um importante reforço. 
“Pelo fato de não podermos 
realizar contratações, este 

convênio nos dará a opor-
tunidade de receber a ajuda 
de algum profissional da 
Câmara na solução de deter-
mina demanda   específica. O 
atual governo está fazendo 
o possível para avançar no 
setor da Administração, e 
considero esta medida mais 
um importante passo dado”.

Foto: Arquivo Atos

Operação apreende cerca de
seis mil mídias piratas em Pinda

Menores são apreendidos por assalto à padaria

Submetralhadora
é abandonada em casa 
no Jardim Modelo

Polícia investiga morte 
de jovem em Lorena

Criminoso flagrado traficando 
maconha e cocaína em Pinda

Jovem é assassinado 
por motorista em Guará 

Uma operação da Polícia 
Militar apreendeu quase 
seis mil mídias piratas na 
tarde da última segunda-fei-
ra, no Centro de Pindamo-

Após dois meses de inves-
tigação, a Polícia Civil de 
Pindamonhangaba apreen-
deu na última segunda-feira 
dois adolescentes acusados 
de assaltarem uma padaria 
no residencial Nova Es-

Uma moradora de Guara-
tinguetá tomou um susto na 
tarde do último domingo, ao 
encontrar uma submetralha-
dora em frente sua casa, no 
Jardim Modelo.

De acordo com a Polícia 
Militar, a mulher percebeu 
que uma bolsa havia sido 

A madrugada do último 
domingo foi de tristeza para 
a família de um morador do 
Cecap, em Lorena. O jovem, 
de 18 anos, foi assassinado 
enquanto conversava com 
amigos em uma praça.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava na 
rua professora Luiza Chaves, 

A Polícia Militar flagrou 
um homem de 24 anos 
traficando drogas na últi-
ma segunda-feira, no São 
Sebastião, em Pindamo-
nhangaba.

De acordo com a PM, 
uma equipe patrulhava a 
rua José Monteiro Salgado, 
quando percebeu que um 
rapaz contava notas de 

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para apurar o assassinato 
de um jovem de 22 anos, 
ocorrido na madrugada da 
última segunda-feira, no 
residencial Santa Mônica.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, por volta das 
2h a vítima estava na esqui-
na entre as ruas 1 e rua 6, 

nhangaba. Durante a ação, 
dois vendedores ambulantes 
foram detidos.

Segundo a PM, a operação 
tinha como objetivo coibir 

perança, no fim do ano 
passado.

Segundo a Civil, em 18 
de novembro os menores 
infratores invadiram o es-
tabelecimento comercial, lo-
calizado à avenida Benedito 

deixada próxima ao portão 
da residência por volta das 
17h. Além da arma, ela en-
controu dois carregadores 
e sete munições.

O armamento foi apre-
endido pela PM e um bo-
letim de ocorrência foi 
registrado.

quando foi baleada por 
um criminoso. O resgate 
chegou a ser acionado, mas 
o jovem não resistiu aos 
ferimentos.

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

dinheiro em um local conhe-
cido como ponto de tráfico 
de drogas. Na abordagem fo-
ram localizadas uma quantia 
de quase R$900, sete pinos 
de cocaína e três porções de 
maconha.

O criminoso foi preso em 
flagrante por tráfico de dro-
gas, e recolhido à Cadeia Pú-
blica de Pindamonhangaba.

quando foi surpreendida pelo 
motorista de um carro, que 
efetuou diversos disparos de 
arma de fogo.

O rapaz, que possuía an-
tecedentes criminais, foi 
atingido no rosto, pescoço e 
ombros.

Até o fechamento desta edi-
ção, o responsável pelo crime 
não havia sido identificado.

a venda ilegal de CDs e 
DVDs na região central do 
município. 

Com a chegada dos PM’s, 
um grupo de ambulantes 

Pires César, e renderam os 
funcionários.  

Depois de coletar depoi-
mentos e analisar imagens 
de videomonitoramento da 
região, os policiais conse-
guiram identificar os ado-

fugiu, deixando para trás 
2,1 mil mídias piratas. 

Já outros dois vendedores, 
de 19 e 31 anos, acabaram 
detidos com cerca de quatro 
mil CDs e DVDs. A dupla 
prestou depoimento e foi 
liberada. Eles responderão 
em liberdade pelo crime 
de violação de direitos au-
torais.

lescentes.
Os menores infratores 

foram encaminhados ao 
Juizado da Infância e da 
Juventude, que decidirá 
qual punição será aplicada 
à dupla.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Pregão Presencial nº 02/2017 Contrato nº 03/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA
CNPJ: 02.971.616/0001-35
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo da vigência contratual por mais 
12 (doze) meses, conforme estabelecido na cláusula 2.3 do contrato original nº 03/2017 
e o artigo 57 da Lei 8666/93.
Cláusula Segunda – O valor global do aditamento é de R$ 4.724.743,40 (quatro milhões 
setecentos e vinte e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).
Cláusula Terceira – A CONTRATADA renuncia neste ato o reajuste previsto na cláusula 
4.2 do contrato original Cláusula Quarta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato original. DATA DA ASSINATURA: 31/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Convênio nº 01/2017
CONVENIENTE: FÁBIO MARCONDES CPF: 019.105.098-92 RG: 9.947.661-7
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LORENA - ADEFIL
CNPJ: 60.130.036/001-11
OBJETO: 
Cláusula Primeira – Fica alterado o Plano de Trabalho da Instituição, que passa a
fazer parte integrante a este Termo Aditivo, mantendo-se o objetivo de desenvolver ações de
reabilitação ás pessoas com deficiência e mobilidade reduzida Cláusula Segunda – Fica 
prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses a partir de 30/01/2018, 
conforme estabelecido na cláusula 6º do convênio original nº 01/2017 e no artigo 57 da 
Lei 8666/93.
Cláusula Terceira – Fica alterada a cláusula 4º do convênio original, atualizando-se o valor
global de repasse a conveniada para R$ 389.990.68 (trezentos e oitenta e nove mil 
novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), a partir da assinatura do presente
Termo.
Cláusula Quarta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Contrato nº 131/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
LOCATÁRIO: FABIO MARCONDES CPF: 019.105.098-92 RG: 9.947.661-7
LOCADOR: SR. VITOR ALBERTO DINIZ CPF: 788.144.058-91 RG: 9.263.270 SSP/SP
OBJETO: 
Cláusula Primeira – Fica prorrogado o contrato de locação do imóvel onde se encontra 
o CRAS II, pelo período de 12 (meses), conforme estabelecido no parágrafo primeiro da 
cláusula segunda do contrato original nº 131/2015 e no artigo 57 da Lei 8666/93.
Cláusula Segunda – Fica alterada a cláusula primeira do contrato original, ficando excluída a
utilização do “ESPAÇO GOURMET”, que possui acesso independente no imóvel situado na
Rua Lorena, nº 20, Santo Antônio, Lorena/SP.
Cláusula Terceira – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 39.600,00 (trinta e Nove
mil e seiscentos reais, sendo certo que este valor será pago em 12 parcelas iguais mensais e
consecutivas no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
Cláusula Quarta – O Locador renuncia neste ato a correção pelo IGPM da fundação Getúlio
Vargas, autorizada pelo parágrafo primeiro do item 2 (pagamento), da Cláusula segunda do
contrato original.
Cláusula Quinta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 01/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/18 - PROC. Nº 25/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de sacos de cimento, 
tipo CP II para atender às necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, a realizar-se 
às 09h30min no dia 22 de fevereiro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal 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, ramal 3041 ou 
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/18 - PROC. Nº 32/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em realização de exames de ecocardiografia com doppler colorido adulto, 
ecocardiografia com doppler colorido infantil, ecocardiografia com stress farmacológico, 
holter e teste ergométrico pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min no 
dia 23 de fevereiro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal 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, ramal 3041 ou 3046, das 09h 
às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br..

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/18 - PROC. Nº 34/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento parcelado de Emulsão Asfáltica por 12 (doze) meses, a 
realizar-se às 09h30min no dia 26 de fevereiro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal 
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, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br..

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/18 - PROC. Nº 42/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de limpeza, tratamento de água, manutenção e 
serviço de troca de areia do filtro da fonte da Praça Arnolfo Azevedo, com fornecimento 
de materiais de consumo, a realizar-se às 09h30min no dia 21 de fevereiro de 2018, no 
Prédio da Prefeitura Municipal 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, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Concorrência Pública Nº 01/18 – PROC. Nº 44/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para execução de serviços públicos de limpeza urbana de resíduos sólidos, 
consistindo em coleta e transporte de resíduos sólidos doméstico e comercial; locação, 
manutenção e higienização de containers de PEAD; varrição manual de vias e logradouros; 
limpeza de feiras livres; capinação manual e mecânica de vias e logradouros; roçada 
mecânica e coleta seletiva, a realizar-se às 09h30min do dia 16 de março de 2018, no 
Prédio da Prefeitura Municipal 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, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

Associação Comercial, Industrial, 
Autônomo e Liberais de Lorena

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Mesmo com avenida atrasada, Guará 
não acredita em risco para Carnaval

Famílias de Canas e Potim 
podem trocar lâmpadas 
no Eficiência Solidária

Canas sorteia casas populares para inscritos

Guaratinguetá prepara entrega 
de carnês do IPTU sem Correios

Para secretário, atraso na montagem das arquibancadas não deve prejudicar desfile das 
escolas de samba na Presidente Vargas; estrutura tinha prazo para entrega até esta terça-feira

Prefeitura troca o sistema de distribuição para não correr riscos de 
atrasos; contribuintes podem imprimir boletos pelo site da Prefeitura

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A distribuição dos carnês do 
IPTU de Guaratinguetá neste 
ano terá início no próximo 
dia 10. Os boletos serão dis-
tribuídos ainda na primeira 
quinzena de fevereiro por uma 
empresa, sendo descartada a 
entrega através dos Correios. 
A informação foi confirmada 
pela secretária da Fazenda do 
município, Tânia Mara Reis.

Antes da entrega dos bo-
letos, moradores se mostra-
ram preocupados quanto ao 
recebimento dos carnês do 
IPTU. O Município fez uma 
parceria com uma empresa 
que fará a entrega das contas. 
“Não haverá vinculação com a 
empresa Correios, até mesmo 
com a preocupação de ocorrer 
alguma demora nessa entrega. 
É importante ressaltar que os 
carnês serão entregues dentro 
do mês de fevereiro. A primei-
ra parcela terá vencimento no 
dia 15 e as demais no mesmo 
dia dos meses subsequentes”, 
esclareceu a secretária.

Quem preferir imprimir o 
boleto sem depender da en-
trega dos carnês pode fazê-lo 
através do site guaratingueta.
sp.gov.br. No portal, o contri-
buinte poderá visualizar a via, 
salvar o arquivo ou imprimir 
diretamente e, posteriormen-
te, efetuar o pagamento. O 

IPTU poderá ser pago por 
meio de cota única, pago em 
março, ou em dez parcelas 
estendidas ao longo do ano.

Cofre cheio – O processo 
de georreferenciamento, feito 
para identificar ampliações, 
alterações e construções que 
não foram devidamente in-
formadas à Prefeitura flagrou 
mais de vinte mil imóveis 
irregulares. Desse total, 2.250 

edificações foram construí-
das, enquanto o proprietário 
pagava o IPTU referente a 
um simples terreno. Outros 
18.268 imóveis foram amplia-
dos e não foram informados 
ao Município. 

“Esses carnês já estão sendo 
confeccionados com essas 
alterações e serão entregues 
dentro do mês de fevereiro”, 
respondeu a secretária, ao 

ser indagada sobre o valor 
do IPTU corrigido, que se-
rão cobrados a partir desse 
ano dos proprietários que 
tinham construções sem a 
devida regularização junto 
ao cadastro imobiliário do 
município.

A correção correspon-
de um total de R$ 3,362 
milhões a mais aos cofres 
públicos.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A montagem das arquiban-
cadas para o Carnaval na 
avenida Presidente Getúlio 
Vargas, em Guaratinguetá, 
não foi concluída dentro do 
prazo pré-estabelecido, de 
acordo com a Prefeitura. O 
secretário de Turismo, Felício 
Murade, havia garantido que 
a estrutura do principal local 
da festa estaria montada 
até esta terça-feira. Mas o 
trabalho não foi finalizado 
pela empresa Bauhaus até 
o fechamento desta edição.

Está previsto para a pró-
xima quinta-feira um ensaio 
geral com as escolas de sam-
ba da cidade. Antes disso, a 
Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros realizarão visto-
rias e testes nas arquibanca-
das e camarotes da passarela 
do samba, que vai receber 
aproximadamente quatro 
mil pessoas na próxima ter-
ça-feira, dia dos desfiles das 
agremiações.

Quando a programação do 
Carnaval foi lançada, há três 
semanas, Murade assegurou 
que as arquibancadas seriam 
entregues finalizadas no dia 
6. Apesar do atraso na con-
clusão dos trabalhos, o secre-
tário não se mostrou preocu-
pado e assegurou que haverá 
tempo hábil para os testes e, 

consequentemente, para as 
atrações carnavalescas. “Foi 
prometida a entrega para 
o dia 6, mas nós marcamos 
testes para quinta-feira, dia 8, 

a partir das 20h. Então tem 
ainda um dia para montagem 
e vistoria para assegurar os 
eventos”, explicou.

Questionado se a Prefeitu-

ra está fiscalizando a mon-
tagem da estrutura, Murade 
garantiu que o trabalho 
está sendo realizado e que 
as informações estão sendo 

repassadas para a Comcar 
(Comissão de Carnaval) e 
para a Oesg (Organização 
das Escolas de Samba de 
Guaratinguetá).

O secretário voltou a con-
firmar que, apesar do atraso, 
nenhuma atração progra-
mada para o Carnaval deste 
ano corre risco. “Ela tem que 
estar pronta para vistoria 
do Corpo de Bombeiros. A 
empresa prometeu para o dia 
6 a conclusão das arquiban-
cadas. Temos feito reuniões e 
conversado, e eles (empresa) 
disseram que está dentro do 
prazo e que vão entregar. En-
tão estamos tranquilos, pois 
monitoramos diariamente os 
serviços”, concluiu.

Pingue-pongue – Quando 
questionado se o atraso na 
entrega da estrutura do 
Carnaval na avenida Presi-
dente Vargas pode acarretar 
no cancelamento do ensaio 
técnico programado para 
quinta-feira, o secretário 
rejeitou essa possibilidade. 
Murade confirmou ainda 
que foi protocolado um ofí-
cio para que a apuração do 
Carnaval seja realizada na 
Câmara Municipal.

Empresa – O responsável 
pela montagem das estru-
turas na avenida, Fábio dos 
Anjos Silva, garantiu que até 
quinta-feira será entregue 
toda a estrutura. “Hoje (ter-
ça-feira) foram entregues as 
arquibancadas e camarote. 
Ainda está programado tes-
tes de luz e som hoje. Na 
quinta será teste geral”.

A avenida Presidente Getúlio Vargas, onde montagem da estrutura para Carnaval não conseguiu atender prazo da Prefeitura de Guará

Rua no Campo do Galvão; Prefeitura de Guaratinguetá inicia entrega de carnês a partir do próximo dia 10

Da Redação
Canas

O sonho de ter uma nova mo-
radia está cada vez mais perto 
dos moradores de Canas. Na 

próxima quinta-feira será feito 
o sorteio para os que fizeram 
as inscrições do CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano). 

O novo condomínio já está 

em fase final, com as ruas 
recebendo recapeamento e 
as redes de galerias pluviais 
em fase de finalização. São 48 
moradias entre a avenida Luís 
Marton e rua José Coelho de 

Abreu. As casas possuem 
56,57m², dois dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, e 
área externa. O sorteio será 
às 14h, na Quadra Municipal 
Poliesportiva, na rua Isalino.

Foto: Leandro Oliveira

Foto: Leandro Oliveira

Jéssica Dias
Região

O projeto Eficiência So-
lidária está de volta no 
Vale do Paraíba. Dessa vez, 
Canas e Potim serão bene-
ficiadas com a substituição 
de lâmpadas ineficientes 
(incandescentes ou fluores-
centes) pelas de tecnologia 
LED. Além das duas cidades, 
Jambeiro, Tremembé e 
Biritiba Mirim também re-
ceberão o projeto. Ao todo, 
serão feitas mais de 24 mil 
trocas no começo de 2018.

A estação itinerante LED 
Truck está nas cinco cida-
des desde a última sexta-
-feira, e segue até o dia 24 
de fevereiro.

Em Canas, o projeto teve 
início na última segunda-
-feira. Serão quatro dias de 
atendimento na praça João 
Paulo II, das 9h às 17h. Já 
em Potim, o atendimento 
será entre os dias 16 e 20, 
na praça Miguel Correia dos 
Ouros. Segunda, terça e sex-
ta-feira o atendimento será 
das 9h às 17h, e no sábado 
das 9h às 13h.

Em 2017, mais de sessen-
ta mil substituições foram 
realizadas nos municípios 
de Caçapava, Cruzeiro, Ca-
raguatatuba, Salesópolis, 
Cachoeira Paulista, bene-
ficiando mais de 12 mil 
clientes.

O gestor executivo da 
EDP São Paulo, Luciano 
Cavalcante, ressaltou que 
o projeto Eficiência Soli-
dária traz uma economia 
para o cliente e tem um 
papel social muito impor-
tante, de estimular a prática 
sustentável por meio do 
uso dos recursos de forma 
consciente.

Cada morador pode fa-
zer a troca de até quatro 
lâmpadas incandescentes 
ou fluorescentes compac-

tas para receber a mesma 
quantidade de LED, e deve 
comparecer ao Led Truck 
munido da última conta e de 
documento de identidade. 
Caso esteja inscrito para re-
ceber a fatura de energia por 
e-mail ou realizar o cadastro 
no ato da troca, ganhará mais 
uma. Para integrar o progra-
ma é necessário estar com as 
contas de energia em dia.

As peças entregues pelos 
clientes no momento da 
substituição serão destinadas 
ao descarte ecologicamente 
correto. Outras informações 
sobre o projeto estão dispo-
níveis no site edpsp.eficien-
ciasolidaria.com.br. A ação 
faz parte do PEE (Programa 
de Eficiência Energética) da 
EDP São Paulo.

Brincadeira perigosa – A 
EDP São Paulo registrou 143 
ocorrências em 2017 com 
pipas na cidade de Lorena. 
Em toda área de concessão 
foram 1.553 casos. Empinar 
pipa é muito comum entre 
as crianças e adolescentes, 
principalmente em período 
de férias escolares, onde o 
número de incidentes des-
ta natureza aumenta. Nos 
meses de janeiro, julho e 
dezembro foram registrados 
45 ocorrências.

As cidades com mais regis-
tros são São José dos Campos 
e Taubaté, com 328 e 292 
episódios, respectivamente. 
“O recomendado é que as 
pessoas busquem espaços 
abertos como parques e cam-
pos, onde não exista o risco 
de contato com os fios de 
energia”, explicou o respon-
sável pelo setor de relações 
institucionais da EDP São 
Paulo, Marcos Scarpa.

A empresa destacou ainda 
os cuidados com os materiais 
usados na confecção de pipas, 
como as rabiolas feitas de fios 
de nylon, que são cortantes e 
condutores de energia.
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Anote aí!!!
Os telefones
da Central

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

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

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

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

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

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

Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780 - Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4950 - Cidade Nova
- Pinda

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

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

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade
Nova - F: 99705-9041/99754-
9439 - Pinda

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

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

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

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

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

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

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R.
José S. Cardoso, 84 (Atrás

Bradesco) Moreira César

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

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

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

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

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

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

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

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

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.
Dr. Fontes Junior nº 880 -
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223

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

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

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

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

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

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua

Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

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

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

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

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

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

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

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-

(12) 99104-0182
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

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

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

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

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

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

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

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

VENDO sítio, 18 alqs, estr.porto do meira-piagui, c/mina
de água, energia elétrica, toda cercada, exc.lugar p/
plantio de ARROZ e/ou CRIAÇÃO DE GADO, 68% área
plana. Tr. F: 98201-1301 - Pinda

VENDO Drogaria - Pinda - Atendendo vários convêni-
os. Região privilegiada, prox. de comercios,  loteamentos
recém inaugurados - Rod. Ver. Abel Fabício Dias
1473,V.S. Benedito. Tr.F: 12 99771-1089(whats) - Pinda
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Aulas de artesanato no Fundo Social de Lorena; cidade tem novas inscrições para cursos gratuitos

Agentes da Vigilância Epidemiológica durante ação de busca por controle a vetores; cidade volta a temer presença do Aedes aegypti

Prefeitura abre inscrições para cursos 
gratuitos no Fundo Social de Lorena

Densidade larvária revela risco
de epidemia de dengue em Lorena

São 11 cursos disponíveis como pedreiro, depilação e 
design de sobrancelhas; vagas até a próxima sexta-feira

Nível de infestação do mosquito é quase cinco vezes maior do que o 
aceitável; novo criadouro preocupa Vigilância Epidemiológica do município

Da Redação
Lorena

O Fundo Social de Lorena 
abriu oportunidades de ge-
ração de renda por meio da 
qualificação profissional. O 
período de matrícula teve 
início na última segunda-
-feira e segue até a próxima 
sexta-feira, ou conforme as 
vagas forem preenchidas.

As novidades desse ano 

são os cursos de pedreiro, 
depilação e design de so-
brancelhas, polo regional 
de padaria (novas receitas) e 
bordado em pedraria (novo 
módulo dentro do curso de 
artesanato), além dos cursos 
já tradicionais como corte e 
costura, artesanato, padaria 
artesanal, manicure, pintura 
em tecido e assistente de 
cabeleireiro.

O preenchimento das 

vagas será por ordem de 
chegada e de acordo com 
a apresentação dos docu-
mentos. Para efetuar a ins-
crição é preciso apresentar 
cópias do NIS (Número de 
Identificação Social), RG, 
CPF e comprovante de re-
sidência.  A previsão é que 
as primeiras turmas iniciem 
as atividades no próximo 
dia 19 na escola “Milton 
Ballerini”.

Lucas Barbosa
Lorena

Mesmo com nenhum caso 
de dengue registrado no 
ano, Lorena pode enfrentar 
uma epidemia da doença em 
2018. Realizada em janeiro, 
a ADL (Análise de Densidade 
Larvária) apontou que o nível 
de infestação do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor 
do vírus, é quase cinco vezes 
superior ao índice limite 
estabelecido pelo Ministério 
da Saúde. 

De acordo com o educador 
de Saúde da Vigilância Epi-
demiológica, Davi Quadros, 
a ADL mostrou que o nível 
de infestação no município 
foi de 5.7%, representando 
que de cada cem imóveis 
vistoriados, em quase seis 
foram encontradas larvas. 
O resultado coloca a cidade 
em estado de alerta, já que 
está 4.7% acima do aceitável. 
“Este levantamento revelou 
um índice preocupante, nos 

colocando em alerta não 
somente para dengue, mas 
também para epidemias de 
outras doenças como a chi-
kungunya e o zika vírus. Não 
é possível apontar qual bair-
ro teve a maior incidência, 
mas encontramos larvas em 
todas as regiões da cidade”, 
explicou Quadros. 

Além de cobrar um maior 
apoio da população para que 
a cidade não enfrente uma 
epidemia como a de 2015, 
quando foram registrados 
mais de 1,5 mil casos de 
dengue, o educador de saúde 
revelou que durante a ADL 
os agentes identificaram 
uma atitude preocupante 
dos moradores, que tem 
contribuído para o aumento 
da proliferação do mosqui-
to. “Os locais em que mais 
encontramos larvas foram 
ralos e pratos de plantas. 
Mas o que mais nos chamou 
a atenção foi que famílias 
estão armazenando água da 
chuva em tonéis, para o re-
aproveitamento na limpeza 
das casas, e achamos neles 
muitos ovos do mosquito. 
Os moradores tem que nos 
ajudar, ou nosso trabalho 
de prevenção não surtirá o 
efeito planejado”.

Ações – Desde o ano pas-
sado, quando foram regis-
trados 13 casos de dengue, a 
Prefeitura realiza periodica-
mente vistorias em imóveis, 
ações de nebulização e tra-
balhos de conscientização.

São 36 vagas para corte e 
costura módulo 1, 15 para 
corte e costura módulo 2, 
outras 24 oportunidades 
para artesanato módulo 1 
“Meu Artesanato”, 36 para 
artesanato módulo 2 “Cos-
tura Criativa”, 12 vagas 
para artesanato Módulo 3 
“Bordado em Pedraria”, duas 
turmas de 15 alunos para 
assistente de cabeleireiro e 
15 vagas para assistente de 
cabeleireiro (avançado). Já 
para manicure são 36 vagas 
disponíveis, manicure “new 
art” serão quatro turmas de 
12 alunos, 48 vagas para pin-
tura em tecido, duas turmas 
de 15 alunos para depilação 
e design de sobrancelhas e 
por último, duas turmas de 
15 alunos para o curso de 
pedreiro.

Serão abertas semanal-
mente, a partir do próximo 
dia 5, as vagas para o de 
polo regional de padaria 
artesanal. Cada turma terá 
15 vagas com três aulas para 
conclusão do curso. Para o 
primeiro semestre também 
está prevista a realização de 
dois workshops, colorimetria 
e confecção de bonecas.

As vagas foram abertas na 
última segunda-feira, com 
inscrição presencial na sede 
do Fundo Social, na avenida 
Godoy Neto, nº 480, no 
bairro Olaria, das 9h às 16h. 
Mais informações no site da 
Prefeitura lorena.sp.gov.br.

Foto: Arquivo Atos

Carta de Agradecimento
Caros amigos! Viemos, através dessa sin-

gela homenagem, agradecer à SANTA CASA 
DE LORENA, em especial, a todos os médi-
cos, enfermeiros, colaboradores da Unidade 
de Tratamento Intensivo, deste hospital.

Se hoje o Bruno de Paula Santos está fora 
de perigo e, se recuperando a cada dia, de-
vemos isso primeiramente a Deus e a vocês, 
pois foi pelas mãos de vocês que DEUS agiu. 

Agradecemos todas as palavras de con-
forto, carinho, todo cuidado, zelo, profis-
sionalismo e espirito cristão com que nos 
atenderam e cuidaram do Bruno durante 
esses 30 dias em que ele esteve aí na UTI.

Hoje ele foi para o quarto, e temos certeza 
que será tão bem cuidado como foi na UTI.

Agradecemos a todos, os porteiros e recep-
cionistas que nos receberam, a assistente 
social que nos deu conforto na hora difícil 
da notícia de que ele estava num quadro 
tão grave, os médicos e anestesistas que 
fizeram os procedimentos cirúrgicos, os 
médicos e enfermeiros da UTI que cuidaram 
tão bem dele.

Parabéns por tanta dedicação e que Deus 
em sua infinita bondade possa recompensá-
-los, a cada um, pelos cuidados e dedicação 
para com ele.

Nós, da família, só temos uma frase para 
dizer: DEUS LHES PAGUEM!

Foto: Arquivo Atos
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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.

Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
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 

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 

O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.
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Canas e RCC buscam apoio por 
melhor estrutura para turistas
Movimento religioso e Prefeitura cobram construção de viaduto 
de acesso sobre a Via Dutra; sede deve receber eventos em junho

Lucas Barbosa
Canas

Com a expectativa de come-
çar a receber eventos a partir 
de junho em sua sede nacional 
em Canas, a RCC – Brasil (Re-
novação Carismática Católica) 
busca apoio do Governo do Es-
tado para a realização de obras 
de infraestrutura e mobilidade 
urbana para melhor atender 
o fluxo de fiéis. A chegada do 
templo religioso é considerada 
um reforço para a Região Tu-
rística da Fé e um marco para 
Canas, que luta para obter o 
MIT (Munícipio de Interesse 
Turístico).

Doada pela Prefeitura em 
2008, a área localizada às 
margens da rodovia Presidente 
Dutra começou a receber as 
obras de construção da sede 
da RCC em 2013. Após quase 
quatro anos, no fim de setem-
bro de 2017, o local foi palco 
da inauguração do escritório 
nacional que abriga a parte 
administrativa do movimento 
religioso.

O projeto arquitetônico 
conta ainda com uma capela 
dedicada à Nossa Senhora de 
Pentecostes, uma biblioteca, 
um museu, arena de eventos, 
anfiteatro, alojamentos, praça 
de alimentação e salas de di-
versos departamentos.

Para o representante da 
diretoria de Turismo de Canas, 
Paulo Coelho, o início das ati-
vidades da RCC impulsionará 
consideravelmente o número 
de visitantes e o desenvolvi-
mento do setor turístico do 
município, contribuindo para 
a conquista do MIT. “Caso se-
jamos contemplados, recebere-

mos do Estado uma verba men-
sal de até R$ 600 mil, que seria 
utilizada para investirmos em 
obras de infraestrutura. Desta 
maneira, teríamos condições 
de melhor nos prepararmos 
para receber o alto fluxo de 
turistas. Precisamos avançar, 
mas este apoio financeiro é 
essencial”.  

A turismóloga especialis-
ta em gestão de eventos e 
professora do Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial), Nathália Rocha, 
também acredita que Canas 
precisa evoluir para conseguir 
atender a futura nova deman-
da de turistas. “O município 
não conta com um acesso 
adequado para veículos longos 
pela Via Dutra. Além disso, 
existem poucos equipamentos 
de hospitalidade como hotéis 
e restaurantes. Acredito que 
num primeiro momento estes 

turistas acabarão recorrendo 
às cidades vizinhas. Esperamos 
que futuramente Canas se 
desenvolva, conseguindo pelo 
menos o recurso de hospeda-
gem de segunda opção, como 
a abertura de campings”. 

De acordo com o diretor 
administrativo da Renovação 
Carismática Católica do Brasil, 
Augusto dos Reis, o movimento 
está trabalhando de forma 
conjunta com o Executivo na 
busca por apoio governamental 
para a realização de melhorias 
na cidade. “Canas, como toda 
a região, precisa se estruturar 
muito com meios de hospeda-
gem, restaurantes e agências 
de recepção turística. Estamos 
juntos com a Prefeitura arti-
culando a construção de um 
viaduto sobre a rodovia Dutra. 
Em breve teremos uma audiên-
cia no Palácio dos Bandeirantes 
para tratar deste assunto”. 

Além de revelar que a 
expectativa é que a sede 
comece a receber pequenos 
eventos a partir de 18 de 
junho, o diretor informou 
que a RCC mantém contato 
e parceria com o Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida e a Canção Nova. 
“As instituições religiosas 
já vem tratando do assunto 
desde 2005, onde em 2007, 
com a visita do papa Bento 
XVI, foi lançado o Circuito 
Religioso. Temos muito por 
fazer ainda, mas vários pas-
sos já foram dados”.

Fachada da sede da RCC, às margens da rodovia Presidente Dutra, em Canas; Igreja e Município se unem

Foto: Jéssica Dias

Escolas de Esporte 
em Pinda tem 
matrículas abertas
Atividades contam com modalidades 
divididas em nove pontos da cidade

Da Redação
Pindamonhangaba

As escolas de esporte 
da Semelp (secretaria de 
Esporte e Lazer de Pin-
damonhangaba) estão 
com matrículas abertas. A 
novidade para este ano é 
a expansão da faixa-etária 
abrangendo crianças de 5 
anos a jovens de 17 anos.

As rematrículas de alu-
nos do ano passado come-
çaram na última segun-
da-feira. Os novos alunos 
devem comparecer a par-
tir do próximo dia 14 na 
secretaria do ginásio, com 
a modalidade desejada, 
das 7h30 às 17h30.

Para efetuar a nova ma-
trícula são necessários 
duas fotos 3x4, cópia de 
certidão de nascimento ou 
RG. O pai ou responsável 
deve preencher e assinar 
a ficha de inscrição. Os 
alunos que fizeram parte 
da escola no ano passado 
e desejam ser rematricu-
lados precisam levar a 
carteirinha de renovação 
na secretaria do local em 
que fez aula, e preencher 
a ficha de inscrição.

As crianças de cinco 
anos podem optar entre 

as modalidades de iniciação 
esportiva como ginástica 
rítmica, ginástica artística e 
capoeira. Outra novidade é 
o retorno das aulas de tênis 
de mesa.

As modalidades oferecidas 
no ginásio no Araretama são 
basquete, futsal, ginástica 
artística, judô, handebol e 
iniciação esportiva. Já no 
ginásio Luís Caloi basquete, 
voleibol, tênis de mesa, gi-
nástica artística e ginástica 
rítmica. No Cidade Nova 
aulas de voleibol, futsal, han-
debol e iniciação esportiva.

No ginásio João do Pulo 
são oferecidos atletismo, 
basquete, futebol, judô, 
taekowdo, capoeira e inicia-
ção esportiva. As inscrições 
no Juca Moreira são para 
as aulas de futsal e voleibol. 
Na Quadra Coberta futsal e 
voleibol; no Ginásio Tabaú 
aulas de futsal, handebol e 
iniciação esportiva; no Zito 
aulas de atletismo, futebol, 
futsal, handebol, voleibol, 
judô, ginástica rítmica, ca-
poeira e iniciação esportiva; 
e no ginásio Pai João inscri-
ções para basquete e futsal.

Mais informações sobre 
as atividades no site da Pre-
feitura pindamonhangaba.
sp.gov.br.


